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  :وكرلكاتلرات مختارة صورة
*** 

 المقدمة 0
اإلطاحة بالرئيس  في  يناير   92 عقب نجاح ثورة    تمر العبلقات اإلسرائيمية المصرية بمرحمة تحوؿ تاريخي

 الصحفي اإلسرائيمي ألوؼ بفحيث أشار "، الصبلة لسبلمة مبارؾحسني بمبارؾ، وذلؾ عمى الرغـ مف "
الشخص األكثر قربًا مف ، إلى أف نصؼ عاـ مف نشوب الثورة أكثر مف قبؿ ، أي92/2/9020في 

 استراتيجياً  حميفاً  ،بفضؿ مبارؾ ،فقد أصبحت مصر ،ىو مبارؾ ،مف بيف جميع رؤساء العالـ "،إسرائيؿ"
ص ميزانية األمف اإلسرائيمي، وُخفض عدد ي، وتقمئيؿ"لػ"إسرا ، كما ضمنت االستقرار األمني"إسرائيؿػ"ل

اختيار  "إسرائيؿ"قادة نح ونتيجة لكؿ ذلؾ فإنو لو مُ  ،والمسؤوؿ عف ىذا كمو ىو مبارؾ اإلسرائيمي... الجيش
ىذه .لكف "، وذلؾ بحسب ما أورده ألوؼ بف نقبلً عف مصدر إسرائيميمبارؾل "الخمود الختاروا:أمنية واحدة، 

حيث . "..إسرائيؿ"وازداد زخميا، صدمت ، عندما بدأت المظاىراتفحكـ مبارؾ،  بقاءلـ تشفع في منيات األ
ونتيجة وعبرت عف دعميا لمبارؾ، غير أنو  ىـ،األقميمي اإل ياعمى مصير حميف الوضع مقمقاً  كاف

بعدـ التطرؽ  جميع الوزراء والناطقيف باسـ الحكومة مفرئيس الحكومة اإلسرائيمية  طالبلحساسية الوضع، 
... واستمرت حساسية الموقؼ اإلسرائيمي وغموضو حتى تنحي في وسائؿ اإلعبلـ الثورة المصريةإلى 

الكثير ، وشمؿ ذلؾ "إسرائيؿ" عمىثورة الاىتمامًا كبيرًا بتأثيرات  ةاإلسرائيمي اتأولت المؤسسمبارؾ... كما 
االقتصادي، وميزاف القوى و العسكري  "سرائيؿإ"وضع و ، معاىدة كامب ديفيد: مستقبؿ أىميامجاالت، مف ال

ألىمية الموضوع خصص قسـ األرشيؼ والمعمومات  ..في المنطقة، والقضية الفمسطينية بممفاتيا المختمفة.
ومف أجؿ تغطية ىذه ، الموقؼ اإلسرائيمي مف األحداث والتغيُّرات في مصرممحقًا خاصًا عف 

ـ بعرض  كما ، بكافة جوانبيا مف بداية الثورة حتى تاريخ صدور الممحؽ ةيمواقؼ اإلسرائيمالالمواضيع، سنقو
 ."إسرائيؿ" عمىحوؿ تأثيرات الثورة المصرية  والمقاالت تتحميبلسنعرض أبرز ال

 
  لنالر 25ثورة  2
إلى تنحي الرئيس محمد حسني ( 00/2/2100موقع أخبار مصر، ) يناير في مصر 92 دت ثورةأ

أعمف نائب الرئيس عمر سميماف في بياف قصير عف تخمي  حيث ،22/9/9022مبارؾ عف الحكـ في 
 الرئيس عف منصبو وأنو كمؼ المجمس األعمى لمقوات المسمحة إدارة شؤوف الببلد.

 فيو أعمف ،بيانو الرابع المصريأصدر الجيش ( 02/2/2100موقع العربلة.نت، ) 29/9/9022وفي 
تطمع ي أنو ، وأكدا ناشد المصرييف التعاوف مع الشرطةكم ،انو يمتـز بكافة المعاىدات التي وقعتيا مصر
كما كمؼ الحكومة المصرية الحالية بتسيير األعماؿ حتى ، لضماف االنتقاؿ السممي لمسمطة في مصر

وبدأ عناصر مف الجيش بإزالة الحواجز مف محيط ميداف التحرير وسط القاىرة الذي كاف . تشكيؿ أخرى
ا تعيد نشطاء في ميداف التحرير بالبقاء في الميداف إلى أف يقبؿ مركز االحتجاجات الشعبية، فيم

وفي  ،التي وضعوىا اإلصبلحالمجمس األعمى لمقوات المسمحة الذي تسمـ مياـ السمطة في مصر وثيقة 
 .الطوارئبيانيف طالب منظمو االحتجاجات في مصر برفع حالة 

المصرية األعمى لمقوات المسمحة أصدر المجمس ( 03/2/2100موقع الحدود، ) 23/9/9022وفي 
 إنياءأو حتى يتـ  ،أعمف فيو أنو سيتولى حكـ الببلد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشير ،بيانو الخامس

 ،معمنًا في ذات البياف تعطيؿ العمؿ بالدستور ،رئاسة الجميوريةانتخابات و  ،انتخابات البرلماف بمجمسيو
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يؿ بعض مواد الدستور وتحديد شروط االستفتاء عمييا وتشكيؿ لجنة لتعد ،وحؿ مجمسي الشعب والشورى
وأكد  ،كما أعمف المجمس أف رئيسو سيتولى تمثيمو أماـ كافة الجيات في الداخؿ والخارج ،مف الشعب

 عمى أف لممجمس الحؽ في إصدار مراسيـ بقوانيف خبلؿ الفترة االنتقالية التي يتولى فييا حكـ الببلد.
تجمع نحو ثبلثة مبلييف مصري بميداف التحرير ( 08/2/2100رلون، موقع المص) 21/9/9022وفي 

خطبتو  في ،رئيس االتحاد العالمي لعمماء المسمميف ،يوسؼ القرضاوى .كد دوألبلحتفاؿ بجمعو النصر، 
ف يـو جمعة النصر ليس لممسمميف وحدىـ إنما لممصرييف جميعا مسمميف أ ،بميداف التحرير ألقاىا التي

يناير كانت  92ثوره  ميداف الشيداء، معتبراً  إلىح القرضاوي تحويؿ اسـ ميداف التحرير واقتر  .وأقباط
بنظاـ ظالـ،  اإلطاحةالظمـ والسرقة وكؿ رموز الفساد ولـ تكف ثوره عادية فقد استطاعت  ىانتصارا عم

 في أقامة نظاـ جديد يقـو عمي الحرية والمدنية والعدالة االجتماعية. أمموعف  وأعرب
اعتذارًا لمشعب  أحمد شفيؽ قدمت حكومة( 25/2/2100موقع المصري اللوم، ) 92/9/9022 وفي

 .تـ ارتكابيا في حقو طواؿ السنوات الماضية التيعف األخطاء المتراكمة  المصري
استجاب المجمس األعمى لمقوات المسمحة لمطمب ( 3/3/2100موقع اللوم الرسابع، ) 3/3/9022وفي 
، وأعمف قبوؿ استقالة أحمد شفيؽ، رئيس الوزراء، وتكميؼ عصاـ شرؼ ايرين 92 مف ثورة رئيسي

 بتشكيؿ الحكومة الجديدة.
تمكف المئات مف الشباب المصرييف اليـو الجمعة، مف الوصوؿ إلى مكاف قريب مف  1/2/9022وفي 

 .السفارة االسرائيمية بالقاىرة، لممطالبة بطرد السفير وغمؽ السفارة، وفؾ الحصار عف غزة
، قرارًا باستدعاء الرئيس  20/2/9022وفي  أصدر النائب العاـ في مصر، عبد المجيد محمود، اليـو

المصري المخموع، حسني مبارؾ ونجميو عبلء وجماؿ، لمتحقيؽ في اتيامات بقضايا فساد واالعتداء عمى 
مع النائب العاـ المتظاىريف، وذلؾ بعد ساعات مف بث تسجيؿ لمبارؾ يعرب فيو عف استعداده لمتعاوف 

 في ىذه االتيامات، التي أعرب عف استياءه منيا.
قالت وكالة أنباء الشرؽ األوسط المصرية، إف النائب العاـ قرر نقؿ الرئيس المخموع،  22/2/9022وفي 

 حسني مبارؾ، لمستشفى عسكري، وتعييف الحراسة البلزمة عميو.
مصر،، حؿ الحزب الوطني الديمقراطي، الذي كاف قررت المحكمة اإلدارية العميا في  22/2/9022وفي 

عادة مقاره إلى الدولة المصرية.  حاكًما في عيد الرئيس المخموع حسني مبارؾ، وتصفية ممتمكاتو، وا 
أعمنت لجنة تقصي الحقائؽ المعنية بأحداث الثورة المصرية أف الرئيس المخموع  22/2/9022وفي 

ؿ المتظاىريف األبرياء أثناء الثورة، وكشفت عف أف عدد شيداء حسني مبارؾ ىو المتيـ األوؿ بجرائـ قت
 عمى األقؿ. 2200وعدد المصابيف  122الثورة بمغ 

وذكرت أف وزير الداخمية األسبؽ حبيب العادلي ىو مف أصدر أوامره لمشرطة وقوات األمف المركزي 
طبلؽ  بإطبلؽ الرصاص الحي عمى المتظاىريف بعد أف حصؿ عمى موافقة مبارؾ عمى تمؾ الخطوة، وا 

 النار المستمر عدة أياـ.
 92شيداء ثورة  عدد ( إلى أف02/2/2100، المصري اللوم) المنظمة المصرية لحقوؽ اإلنسافوأشارت 

 . شييداً  320يناير بمغ عددىـ 
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 "إرسرايلل"ال تؤثر االضطرابات ف  مصر عمى عالقاتيا مع أشالوم لأمل  3
تؤثر االضطرابات في مصر  أالفي  األربعاءنائب رئيس الوزراء اإلسرائيمي سيمفاف شالـو  : أمؿالسبيؿ

في مصر... نأمؿ  األحداث"إسرائيؿ تتابع تطور  إفالعامة  لئلذاعةوقاؿ  ."إسرائيؿ"عمى عبلقاتيا مع 
و عمى الطريؽ تمنح السمطات المصرية الحرية والحقوؽ لمواطنييا وتبقى في الوقت نفس أفجميعا في 

 وأضاؼ مف ثبلثيف عاما". أكثرالصحيح وتحافظ عمى العبلقات الجيدة التي تربطيا بإسرائيؿ منذ 
 ف االضطرابات التي تشيدىا حالياً أ إلىالوضع في مصر ليس بسيطا"، مشيرا  أفشالـو "ال شؾ في 

 الفمسطيني. - دوؿ عربية عدة غير مرتبطة بالنزاع اإلسرائيمي
 26/0/2100، نالرسبلل، عّما

 
 تونس والرسمطة فليا مرستقرة أو: مصر للرست لبنان االرستخبارات اإلرسرايلملة 4

 إفمس أزىير اندراوس: قالت مصادر إسرائيمية استخباراتية رفيعة المستوى لصحيفة معاريؼ  - الناصرة
 أفداع لمقمؽ. كما  أي، وال يوجد اآلففييا مستقرة حتى  واألوضاعتونس،  أومصر ليست لبناف 

المذيف  إيرافما زالت بعيدة عف احتماؿ اندالع عصياف مدني، وخبلفا لمرئيس التونسي وشاه  األوضاع
عف شعبو ويدرؾ نبض  اليرب مف بمدييما، فاف الرئيس حسني مبارؾ ليس بعيداً  إلىبيما واضطرا  أطيح

 الشارع ويتخذ االحتياطات البلزمة، بحسب المصادر عينيا.
، تتابع ما يحدث في "إسرائيؿ"عيوف العالـ كمو، بما في ذلؾ  أفاإلسرائيمية  مع ذلؾ تؤكد المصادر

 ىائؿ في العالـ العربي كمو.  تأثيرمصر بقمؽ كبير، وذلؾ لكونيا دولة كبيرة وميمة لمغاية وذات 
 27/0/2100، القدس العرب ، لندن

 
 لطمب من وزرايو عدم التحدث عما لحصل ف  مصر نتنلاىو 5

الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتانياىو مف كافة الناطقيف الرسمييف ومف الوزراء عدـ  طمب مكتب رئيس
وكاف قد أعمف المكتب، إضافة إلى وزارة  التحدث إلى وسائؿ اإلعبلـ بشأف ما يحصؿ في مصر.

وقالت "ىآرتس" إف الخارجية  الخارجية، مساء أمس الجمعة، أنيـ يتابعوف عف كثب التطورات في مصر.
سرائيمية تجري مباحثات تقييـ لموضع كؿ بضع ساعات، وأف وزير الخارجية أفيغدور ليبرماف تحدث اإل

وبحسب الصحيفة فإنو حتى  مع السفير اإلسرائيمي في القاىرة يتسحاؾ ليفانوف مف أجؿ سماع تقديراتو.
 المحظة لف يتـ إخبلء الدبموماسييف اإلسرائيمييف وعائبلتيـ مف القاىرة.

مكتب رئيس الحكومة طمب مف كافة المتحدثيف الرسمييف لمحكومة ومف الوزراء عدـ  وأضافت أف
 وقاؿ مصدر سياسي إسرائيمي إف  التحدث مطمقا إلى وسائؿ اإلعبلـ بشأف ما يحصؿ في مصر.

 
إسرائيؿ ليست معنية بأف تكوف متداخمة بأي شكؿ في ما يحصؿ في مصر، وطمب مف كافة الجيات 

 حدث عف ذلؾ إلى وسائؿ اإلعبلـ.ذات الصمة عدـ الت
 29/0/2100، 48موقع عرب

 
 نايب إرسرايلم : مبارك انتيى 6
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قاؿ الوزير اإلسرائيمي السابؽ والنائب في الكنيست أفيشاي بروفيرماف،:" إف الرئيس المصري محمد 
حكـ في حسني مبارؾ في نياية طريقو اآلف"، مشيرًا إلى أف أممو في توريث ابنو األكبر جماؿ مبارؾ لم

 مصر "ربما تبدد". 
ونقؿ الموقع االلكتروني لصحيفة "معاريؼ" العبرية عف بروفيرماف قولو:" نحف في )إسرائيؿ( كؿ ما 

 نتمناه ىو أف تبقى األوضاع مستقرة في ىذه المنطقة بعد زواؿ مبارؾ ويخمفو رئيس جديد". 
 29/0/2100موقع فمرسطلن أون اللن، 

 
 الحفاظ عمى اتفاق الرسالم مع مصر "ايللإرسر "نتنلاىو لؤكد أّن ىدف  7

زىير أندراوس: قاؿ رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو، صباح األحد، إف السبلـ بيف  -الناصرة 
 عاما، واف ىدؼ إسرائيؿ ىو ضماف استمرار العبلقات بيف البمديف. 30إسرائيؿ ومصر استمر منذ 

سمي منذ اندالع المظاىرات في مصر المطالبة برحيؿ النظاـ. ويأتي ىذا التصريح لممرة األولى بشكؿ ر 
وقاؿ نتنياىو إنو تحدث الميمة الماضية مع الرئيس األمريكي باراؾ أوباما، ووزيرة الخارجية األمريكية 
ىيبلري كمينتوف، بشأف األوضاع في مصر. وأضاؼ أنو أجرى مشاورات مع وزير األمف إييود باراؾ، 

غدور ليبرماف، وقادة األجيزة االستخبارية. مع بدء جمسة الحكومة، قاؿ نتنياىو إف ووزير الخارجية أفي
إسرائيؿ تتابع التطورات في مصر والمنطقة، وانو يبذؿ جيده لمحفاظ عمى االستقرار واألمف في المنطقة. 

ء عدـ وأضاؼ أنو مف واجب إسرائيؿ إبداء المسؤولية وضبط النفس، وأف ىذا ما جعمو يطمب مف الوزرا
إطبلؽ تصريحات بشأف التطورات في مصر، مشيرا إلى أنو يجري مشاورات في إطار الييئات ذات 

واكدت مصادر اسرائيمية االحد بأف ىناؾ قمقا في الدوائر السياسية االسرائيمية مف اصرار االدارة  الصمة.
 االمريكية عمى تغيير نظاـ الرئيس حسني مبارؾ في مصر.

االسرائيمي عف مصادر رفيعة في مكتب رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو ونقمت اذاعة الجيش 
قوليا اف قمقا كبيرا يسود دوائر صنع القرار في تؿ ابيب في ظؿ معمومات وصمت الييا تؤكد اصرار 

 واشنطف عمى تغيير النظاـ في مصر كامبل دوف تغيير سياستو وليس بعض رموزه فقط.
شنطف ابمغت تؿ ابيب خبلؿ المشاورات الجارية انيا لف تقبؿ بتغيير شكمي في وقالت المصادر اف وا

 النظاـ الرسمي المصري، مشيرة الى اف واشنطف ستعمف موقفيا بشكؿ واضح.
وتسود الدوائر االمنية في اسرائيؿ حالة مف الترقب الحذر ازاء ما يحدث في مصر ويتوقع اف تستمر 

 ات الموقؼ في ديواف نتنياىو ووزارة الخارجية واالجيزة االستخبارية.المداوالت والمشاورات حوؿ تقدير 
 30/0/2100، القدس العرب ، لندن

 
 بن اللعازر: أي نظام رسلحكم مصر رسلحترم معاىدة الرسالم إال ف  حال وصول اإلخوان المرسمملن 8

ائيمي بنياميف بف وليد عوض: أكد الزعيـ البارز في حزب 'العمؿ' اإلسر ، أشرؼ اليور -راـ اهلل  ،غزة
اليعازر اف أي نظاـ قد يحكـ مصر سيحتـر معاىدة السبلـ مع تؿ أبيب، إال في حالة وصوؿ نظاـ 
مدعـو مف حركة اإلخواف المسمميف، في الوقت الذي أعمف فيو في تؿ أبيب أف سفارة إسرائيؿ في القاىرة 

 .أغمقت يـو أمس األحد أبوابيا بسبب االضطرابات
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ر في تصريحات نقميا التمفزيوف اإلسرائيمي اف أي نظاـ قد يحكـ مصر 'سيحتـر معاىدة وقاؿ بف اليعاز 
السبلـ ويعتبرىا تصب في مصمحة إسرائيؿ، إال في حالة وصوؿ نظاـ مدعـو مف حركة اإلخواف 

 المسمميف'.
بيذا وذكر أيضًا أف المواء عمر سميماف الذي عيف يـو السبت نائبًا لمرئيس المصري، 'متمسؾ بقوة 

 الموقؼ'.
كذلؾ قاؿ بف اليعازر الذي يرتبط بعبلقة طيبة مع الرئيس المصري حسني مبارؾ اف مبارؾ طمأنو عمى 
الوضع في ببلده خبلؿ تحادثيـ سويًا، رغـ االحتجاجات التي تشيدىا مصر، والمطالبات باإلطاحة 

ىما العاصمتاف العربيتاف المتاف وقاؿ اف مبارؾ أكد لو اف 'القاىرة ليست بيروت وال تونس'، و  بالنظاـ.
 شيدتا سقوط حكوماتيما خبلؿ األياـ الماضية.

وذكر السياسي اإلسرائيمي الذي استقاؿ قبؿ أياـ مف الوزارة اإلسرائيمية اف مبارؾ أكد لو أف السمطات 
 المصرية 'تعرؼ ما يجري في الشارع، وأنيا قد جيزت الجيش مسبقًا'.

إسرائيؿ في القاىرة أغمقت أبوابيا يـو أمس األحد، بسبب عممية أعمف في تؿ أبيب أف سفارة و 
 االضطرابات والمظاىرات الشديدة التي تشيدىا القاىرة وتطالب بإسقاط النظاـ.

ـ في أعقاب جمسة تقييمية عقدت في وزارة الخارجية برئاسة الوزير  وأعمنت اإلذاعة اإلسرائيمية اف األمر ت
 افيغدور ليبرماف.

ر السفارة اإلسرائيمية بالقاىرة يقع عمى مقربة مف المظاىرات، وكانت إسرائيؿ شرعت في يذكر أف مق
 إجبلء عائبلت دبموماسيييا العامميف في مصر.

 30/0/2100، القدس العرب ، لندن
 
 الواللات المتحدة: مصالح الغرب تكمن ف  ارستقرار نظام مباركو ألوروبا ف  ررسايل  "إرسرايلل" 9

ياية األسبوع الماضي برسالة إلى الواليات المتحدة وعدد مف الدوؿ الغربية مفادىا أنو بعثت إسرائيؿ في ن
 يوجد مصالح لمغرب في الحفاظ عمى استقرار النظاـ في مصر.

وتضمنت الرسالة أف إسرائيؿ ترى في استقرار النظاـ في مصر مفيد لبلستقرار في الشرؽ األوسط كمو،  
 نية التي توجو لمرئيس المصري حسني مبارؾ.ولذلؾ يجب لجـ االنتقادات العم

وتأتي الرسالة اإلسرائيمية في أعقاب بيانات صدرت عف عدد مف الدوؿ الغربية مفادىا أف الواليات  
 المتحدة واالتحاد األوروبي مبل نظاـ مبارؾ.

سرائيمييف وعمـ أف وزارة الخارجية اإلسرائيمية أصدرت تعميمات، مساء السبت الماضي، لعشرة سفراء إ 
في عدة دوؿ بينيا الواليات المتحدة وروسيا والصيف وكندا وعدد مف دوؿ أوروبا، تطمب منيـ التوجو إلى 
كبار المسؤوليف في وزارات الخارجية ومكاتب الرؤساء أو رؤساء الحكومات والتأكيد عمى أىمية 

 االستقرار في مصر.
ذي اتخذه أوباما واالتحاد األوروبي. وقاؿ مسؤوؿ وال تنظر إسرائيؿ بعيف الرضا إلى الخط العمني ال 

إسرائيمي كبير إف األمريكييف واألوروبييف ينجروف وراء الرأي العاـ وال يفكروف بمصالحيـ الحقيقية. 
وأضاؼ " حتى لو كانت ىناؾ انتقادات ضد مبارؾ، فجيب إعطاء الحمفاء الشعور بأنيـ ليسوا لوحدىـ". 

فإف السعودية واألردف تنظراف إلى تخمي الغرب عف مبارؾ، وبالتالي سيكوف وبحسب المسؤوؿ اإلسرائيمي 
 لذلؾ أبعاد خطيرة جدا.
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 30/0/2100، 48موقع عرب

 
 طايرات إرسرايلملة تحمل أرسمحة قناصة وقنابل غاز وصمت لدعم مبارك  : ثالث48وموقع فمرسطلنل 01

لوجيستيكيا قد وجو لنظاـ الرئيس المصري  أعمف بياف لمشبكة الدولية لمحقوؽ والتنمية بأف دعما إسرائيميا
حسني مبارؾ مف أجؿ مواجية احتجاجات مطالبيو بالرحيؿ عف الحكـ بالببلد.. إذ أوردت ذات المنظمة 

طائرات إسرائيمية قد حّطت السبت بأرضية مطار ميناء القاىرة الدولي حاممة عتادا  3غير الحكومية بأّف 
 قمعيا خطيرا.

ية، ضمف بياف معمـ عنيا، بأف األمنييف المصرييف قد استمموا منقوالت الطائرات وكشفت الشبكة الدول
اإلسرائيمية الثبلث بالكامؿ، وأّف العتاد المسّمـ ىو أساسا شحنة وافرة مف غاز محّرـ دوليا لتفريؽ 
و التجمعات غير المرغوب فييا.. ما يعني بأف نظاـ الرئيس المصري يستعد لمسوء في الدفاع عف موقع

 رغما عف غرؽ البمد في حالة فوضى.
 30/0/2100، 48موقع فمرسطلنلو 

 
 رسملمان لـ"حمالة النظام المصري"عمر مصادر إرسرايلملة: تل أبلب تضع إمكانلاتيا تحت تصرف  00

كشفت مصادر إسرائيمية مطمعة، أف الدولة العبرية عرضت عمى المواء عمر سميماف، نائب : الناصرة
ة، وضع "كافة إمكانياتيا" تحت تصرفو لػ "حماية النظاـ في مصر"، بما فييا رئيس الجميورية المصري

تنفيذ "عمميات نوعية إلجياض الثورة الشعبية"، وطالبتو بالعمؿ عمى منع تيريب السبلح عمى قطاع 
 غزة.

وذكر مسؤوؿ في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو أف األخير اتصؿ أمس األحد 
بسميماف، الذي يشغؿ أيضًا منصب مدير المخابرات العامة المصرية، وأبدى قمقو عمى الوضع (، 30/2)

 في مصر، وعرض عميو إمكانية قياـ المخابرات اإلسرائيمية بعمميات نوعية وخاصة إلنياء االحتجاجات.
ء اإلسرائيمي وأضاؼ أف نتنياىو وسميماف ناقشا سبؿ تأميف الحدود مع الدولة العبرية، واف رئيس الوزرا

 عرض عمى سميماف وضع إمكانيات دولتو تحت تصرفو في حاؿ شعر بخطر عمى النظاـ المصري.
كما كشفت صحيفة /معاريؼ/ العبرية عف أف جيات رفيعة المستوى في مكتب بنياميف نتنياىو أجرت 

ؽ أمني بخصوص خبلؿ األياـ األخيرة سمسمة مكالمات ىاتفية مع سميماف، وطالبتيـ بضرورة إجراء تنسي
 عدة مسائؿ، منيا منع تيريب السبلح عبر األنفاؽ عمى حدود مصر مع قطاع غزة. 

ووصفت الصحيفة المكالمة الياتفية بأنيا كانت "طارئة"، إذ كاف ىدفيا تنبيو المصرييف مف مغبة فقداف 
 السيطرة عمى األنفاؽ.

في األنفاؽ ليشمؿ البضائع والذخائر، وبحسب الصحفية؛ فإف تؿ أبيب تمقت تقارير حوؿ اتساع النشاط 
مشيرة إلى أف الجيش المصري "خفؼ مف نشاطو لمنع عمميات التيريب نظرا لمتطورات الحاصمة داخؿ 

 مصر، إضافة إلى ازدياد عدد المتسمميف إلى إسرائيؿ مف األراضي المصرية"، حسب قوليا.
يا: "إنو بعد تقييـ لمموقؼ في مصر؛ فإنيا ونسبت الصحيفة لمصادر في وزارة الخارجية اإلسرائيمية قول

ضفاء صبغة  ال تستبعد أف يضحي عمر سميماف بعبلقاتو مع إسرائيؿ مف أجؿ أرضاء الشارع المصري وا 
 شرعية عمى تعيينو بنظر عامة الشعب".
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ويشار إلى أف سميماف تربطو عبلقات وطيدة مع المسؤوليف اإلسرائيمييف، حيث كاف مكمفًا بعدة ممفات 
 يا عبلقة بالدولة العبرية، بما فييا ممؼ التيدئة، وممؼ صفقة التبادؿ وغيرىا مف الممفات.ل

 30/0/2100قدس برس، 

 
 "إرسرايلل" تجبر عمى الرسماح بنشر قوات من الجلش المصري خالفًا التفاقات كامب دلفلد 02

، بدأت الثورة في اليـو السابع النتفاضة المصرييف عمى الرئيس حسني مبارؾ ونظامو: عمي حيدر
 "سمحت"د أولى ثمارىا مف خبلؿ ممارسة الدولة المصرية سيادتيا عمى شبو جزيرة سيناء، بعدما احص

إسرائيؿ "وقاؿ مسؤوؿ أمني إسرائيمي إف  بنشر وحدات عسكرية مصرية في ىذه المنطقة. "إسرائيؿ"
، لتمكينيا مف جندي في منطقة شـر الشيخ 100سمحت لمجيش المصري بنشر كتيبتيف، أي نحو 

، عممًا بأف اتفاؽ كامب ديفيد يسمح لمقاىرة بنشر قوات مف "التصدي لمتيديدات التي تواجييا ىناؾ
 الشرطة فقط في شبو الجزيرة.

 0/2/2100األخبار، بلروت، 
 
 رسوأ أحداث مصر بات أبعد  "إرسرايلل": وضع بن اللعازر 03

سابقا، بنياميف بف اليعازر، الذي يعتبر مقربا مف  زىير اندراوس: قاؿ وزير االمف االسرائيمي -الناصرة 
القيادة المصرية واالسرائيمي االقرب لمرئيس المصري حسني مبارؾ، اف وضع اسرائيؿ اصبح اسوأ، واف 

 الوضع في مصر ليس بسيطا، بؿ ىو خطير بالرغـ مف توقع القيادة المصرية واستعدادىا لذلؾ.
صحيفة 'يديعوت احرونوت' عمى االنترنت اّنو اجرى محادثات مع وتابع قائبل في حديث ادلى بو لموقع 

المسؤوليف المصرييف في االياـ االخيرة، واف االمور ليست بسيطة وتسير بتسارع. وبحسب بف اليعازر 
فانو ال يوجد بديؿ لمبارؾ، واف االخواف المسمميف ليسوا في الصورة، وال توجد قيادة مقابؿ القيادة القائمة، 

الشارع فقط. عمى حد تعبيره. وقاؿ ايضا لمموقع االلكتروني اف الجيش يقؼ كالصخرة داعما وانما 
لمبارؾ، والسؤاؿ ىو الى متى. التقديرات تشير الى اف ذلؾ يستغرؽ وقتا طويبل، حيث اف قائد الجيش 

عاما، وعمر سميماف معو كؿ  21المصري ىو مف عناصر مبارؾ، ووزير الدفاع يعمؿ معو منذ 
قت.. حتى المحظة لـ يطمقوا النار، والدبابات تتجوؿ بدوف اطبلؽ نار، وىذا امر ميـ جدا.. اعتقد انو الو 

سيستمر بيذا االتجاه. واضاؼ اف الوضع اآلف في مرحمة ما بعد خطاب مبارؾ، ويجب النظر الى ابعاد 
انو سيكوف مف ذلؾ. وتساءؿ ىؿ نحف اماـ عصر جديد اـ اف نظاـ مبارؾ سيتجاوز ذلؾ؟. وبحسبو ف

 الصعب عمى مبارؾ توريث الحكـ النو سيجد صعوبة في ذلؾ الف الشارع لف يسمح بالتوريث.
واشار الى انو يعتقد اف مبارؾ سيتجو نحو االصبلح ويقـو بتشكيؿ حكومة جديدة. وبحسب بف اليعازر 

فيو قائد سبلح  فاف مبارؾ سوؼ يتجاوز االزمة، واف السؤاؿ ىو الى متى؟. واضاؼ اف 'مبارؾ قوي،
الجو، ونائب السادات ورجؿ معتدؿ.. والسؤاؿ الى متى سيصمد؟ والى اي مدى سيعمؿ عامؿ الدومينو؟ 
فمف الممكف اف تنتقؿ االحداث مف القاىرة الى باقي المدف، ومف مصر الى باقي الدوؿ العربية، وليس 

 صدفة اف الممؾ السعودي يوفر الدعـ الكامؿ لمبارؾ.
المستقيؿ ايضا، وىو مف اقطاب حزب العّماؿ االسرائيمي، اّنو قمؽ عمى مستقبؿ الشرؽ وقاؿ الوزير 

االوسط، وانو سبؽ واف حذر مف ذلؾ. واضاؼ انو تحدث عف شرؽ اوسط جديد، وعف ضرورة االسراع 
في المفاوضات السياسية. وقاؿ ايضا اف وضع اسرائيؿ اصبح اسوأ. وتابع انو ال يمكف معرفة مف 
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لسمطة، حتى لو كاف ىناؾ سبلـ فسيكوف سبلما باردا. ولفت الى اف العبلقات مع مبارؾ كانت سيتسمـ ا
دافئة وحميمة، فيو الذي صنع االستقرار في الشرؽ االوسط، وحارب حماس والجيات المتطرفة. وقاؿ 

ؾ ايضا انو تحدث مع مسؤوليف مصرييف كبار، وانيـ يتحدثوف بثقة، بيد انو تساءؿ اذا ما كاف ذل
 صحيحا، واذا ما كانت ىذه ىي الصورة الصحيحة، عمى حد قولو.

 0/2/2100، القدس العرب ، لندن
 
 تدلن لمبارك حرصو عمى الرسالم "إرسرايلل"لؤكد أن  زبلرل 04

واصمت إسرائيؿ يـو أمس متابعتيا لمجريات األحداث في مصر، وقاؿ شمعوف  أشرؼ اليور: -غزة 
أوراؽ اعتماد لعدد مف السفراء األجانب الجدد في تؿ أبيب 'إف  رئيس الدولة خبلؿ حفؿ تسممو زبيري

نشوء نظاـ حكـ ديني متشدد في مصر لف يجعؿ األوضاع في ىذا البمد أفضؿ حااًل مما كانت عميو في 
 ظؿ النظاـ الحالي رغـ عدـ التزامو بالثوابت الديمقراطية'.

ة السبلـ في الشرؽ األوسط مما يجعمنا وأكد بيريس أف الرئيس المصري حسني مبارؾ 'حرص عمى حماي
 مدينيف لو بالشكر'.

 0/2/2100، القدس العرب ، لندن
 
 لـ"إرسرايلل" موفاز: ما حدث ف  تونس ولحدث ف  مصر انذار ارستراتلج  05

رئيس لجنة الخارجية واالمف البرلمانية االسرائيمية  ، أفالقدس مف، 0/2/2100، األلام، رام اهللذكرت 
صؼ "ما حدث في تونس وما يحدث في مصر بانذار استراتيجي بالنسبة شاؤوؿ موفاز و 

 نقطة تحوؿ في عدة اماكف اخرى بالمنطقة". 9022السرائيؿ"متوقعا " اف يكوف عاـ 
ـ استراتيجي جديد في ظؿ ما يحدث في  وقاؿ موفاز لمراسميف اسرائيمييف "يتوجب عمى اسرائيؿ اجراء تقيي

اماكف اخرى في المنطقة عف كثب"واضاؼ" يتوجب عمى اسرائيؿ  مصر ومتابعة االوضاع فييا وفي
كذلؾ تاكيد عدـ تدخميا فيما يحدث في مصر، وتاكيد رغبتيا في الحفاظ عمى معاىدة السبلـ وفي 
استقرار السمطة ىناؾ"معتبرا اف "الجيش المصري يتحمؿ حاليا عمى عاتقو مسؤولية الحفاظ عمى 

 االستقرار".
المحور الراديكالي الذي يضـ سورية وايراف وحزب اهلل وحماس سيحاوؿ التاثير عمى واعتبر موفاز، اف "

 مجريات االمور في مصر".
موفاز شرع، بوضع عّدة سيناريوىات متوقعة ، مف الناصرة، أف 0/2/2100وكالة قدس برس، ونشرت 

نظاـ الحكـ وتنّحي  لما قد تؤوؿ إليو األوضاع في مصر، في ظؿ االحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط
 رئيسو حسني مبارؾ.

وأوضح موفاز، أف الرئيس المصري قد يصّر عمى كبح "أعماؿ الشغب" ووقفيا، ال سّيما في ظؿ افتقار 
التحّركات الشعبية والمظاىرات لقيادة منظمة توجييـ بشكؿ منّسؽ، وفي حاؿ حدوث ذلؾ سيتطمع مبارؾ 

مبر( المقبؿ وفقًا ألحكاـ الدستور المصري، وفؽ تقديره، مشيرًا إلى إجراء انتخابات عاّمة في أيموؿ )سبت
 إلى أف ىذا ىو "السيناريو المفضؿ لدى إسرائيؿ".
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وتطّرؽ إلى السيناريو الثاني المتمّثؿ بإصرار الجيش المصري عمى موقفو ورغبتو بعدـ المجوء إلى 
كانية سيطرة الجيش عمى مقاليد الحكـ استخداـ القوة ضد المتظاىريف المدنييف، األمر الذي يممح إلى إم

 في مصر.
وأشار موفاز إلى أف السيناريو الثالث واألخير يشير إلى احتماؿ إقداـ مبارؾ عمى االستقالة وسيطرة 
"اإلخواف المسمميف" عمى الحكـ، األمر الذي تنظر إليو الحكومة اإلسرائيمية عمى أنو "مبعث قمؽ وتيديد 

 يره.بالنسبة ليا"، عمى حد تعب
 
 الريلس المصري حرسن  مبارك رسوف لظل ف  رأس الرسمطة إرسرايلم  لمجمة "تالم":  وزلر 06

عمى الرغـ مف اّف رئيس الوزراء االسرائيمي، بنياميف نتنياىو، امر الوزراء بعدـ االدالء بأّي حديث 
في مصر لوسائؿ االعبلـ عّما يجري في مصر، ففي مقابمة مع 'تايـ' وصؼ وزير اسرائيمي االحداث 

بانيا زلزاؿ في الشرؽ االوسط، وذلؾ قبؿ التصعيد في اعماؿ االحتجاج منذ 'جمعة الغضب'. وقاؿ 
ـ سوؼ يتغمب عمى  الوزير، وىو عضو في المجمس الوزاري بدوف نشر اسمو، اف اسرائيؿ تعتقد اف النظا

لوزير قولو انو المظاىرات، واف الرئيس المصري حسني مبارؾ سوؼ يظؿ في رأس السمطة. ونقؿ عف ا
يجب النظر الى المستقبؿ، ورغـ انو مف المريح التعامؿ مع حاكـ قوي في القاىرة ومع ممؾ في عماف، 
اال انو مف االفضؿ العيش بجوار ديمقراطيات، الف الديمقراطيات ال تبادر الى الحرب. وبحسبو فانو 

 ليس مف المؤكد انو حاف الوقت لدمقرطة العالـ العربي.
زير االسرائيمي ايضا اّنو حصمت سابقة في قطاع غزة عندما سألوا الناس ماذا يريدوف، وصعدت وقاؿ الو 

حركة حماس الى السمطة. وادعى اف العالـ العربي بحاجة الى عممية طويمة مف الدمقرطة بالتوازي مع 
مع اجراء اصبلحات تربوية لتشجيع انتخاب جيات معتدلة. وادعى الوزير انو ال يمكف فعؿ ذلؾ اآلف 

االنتخابات، وخاصة في الوضع الحالي مع جيات متطرفة، والذي يتيح لممنظمات االسبلمية استغبلؿ 
 الوضع، عمى حد تعبيره.

 0/2/2100، القدس العرب ، لندن
 
 الحفاظ بكل قوتيا عمى معاىدة الرسالم "إرسرايلل"عمى موفاز:  07

يحظر »إنو  "كديما"شاووؿ موفاز مف حزب  رئيس لجنة الخارجية واألمف التابعة لمكنيست: عمي حيدر
ف «عمى إسرائيؿ التدخؿ في الشؤوف الداخمية المصرية  عمى إسرائيؿ الحفاظ بكؿ قوتيا عمى »، وا 

 
عمى إسرائيؿ أف تكوف متيقظة حياؿ أداء اإلدارة األميركية في المسألة »وأضاؼ: «. معاىدة السبلـ

 «.المصرية
 0/2/2100األخبار، بلروت، 

 
 اىو لحث المجتمع الدول  عمى ضمان التزام مصر بمعاىدة الرسالمنتنل 08

عبر رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو عف تأييده لمحتجيف يطالبوف بالديمقراطية في : القدس
مصر لممرة االولى يـو الثبلثاء لكنو حث المجتمع الدولي عمى ضماف التزاـ أي نظاـ جديد في مصر 

 لتي ابرمتيا مصر قبؿ ثبلثة عقود مع إسرائيؿ.بمعاىدة السبلـ ا
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وقاؿ بياف أصدره مكتب نتنياىو انو "يشجع تقدـ القيـ الحرة والديمقراطية في الشرؽ االوسط" لكف اذا حؿ 
نظاـ متشدد محؿ الرئيس حسني مبارؾ "مثمما حدث في ايراف واماكف اخرى فيمكف اف تكوف النتيجة 

 لطمة لمسبلـ والديمقراطية."
اؿ اف المشاورات التي أجريت يـو االثنيف بعد احتجاجات مستمرة منذ أكثر مف أسبوع تيدد باالطاحة وق

بالرئيس حسني مبارؾ وىو حميؼ السرائيؿ منذ فترة طويمة وقاؿ نتنياىو "مف مصمحة اسرائيؿ أف تحافظ 
 عمى السبلـ مع مصر."

مجتمع الدولي أف يطالب أي حكومة مصرية واضاؼ نتنياىو في البياف "ترى اسرائيؿ أنو يتعيف عمى ال
وكاف نتنياىو أبدى قمقو يـو االثنيف مف أف ينتيي االمر بقياـ  بالحفاظ عمى معاىدة السبلـ مع اسرائيؿ."

 نظاـ اسبلمي متطرؼ في القاىرة مثمما ىو الحاؿ في ايراف.
 2/2/2100، وكالة رولترز لألنباء

 
 واقع األمن  اإلرسرايلم  ىشأشكنازي: األحداث ف  مصر أثبتت أن ال 09

حذر رئيس ىيئة أركاف الجيش اإلسرائيمي الجنراؿ غابي أشكنازي مف أف األوضاع األمنية ىشة,  :القدس
 وأف اليدوء الذي تشيده الحدود قد يتغير في أي لحظة, بدليؿ ما يحدث في مصر, حسب تعبيره.

مذراع البري في قاعدة "شيزفوف" قبؿ أف وأوضح أشكنازي خبلؿ إشرافو عمى أحد التدريبات العسكرية ل
يودع منصبو, إف اليدوء النسبي عمى طوؿ الحدود بمختمؼ االتجاىات نابع مف عدة أسباب أىميا قوة 

 الردع اإلسرائيمية, إال أنو يمكف أف يتغير في أي لحظة ألنو ىدوء ىش.
أنو ىو الذي يواجو الخصـ في  وتطرؽ أشكنازي إلى المياـ الصعبة الممقاة عمى الذراع البري والسيما

 خط النار األوؿ, وأضاؼ "إف حسـ المعارؾ دائما تكوف مف خبلؿ األذرع البرية".
 2/2/2100، وكالة رسما اإلخبارلة

 
 عيد مبارك بات من وراينا ومرسألة تورلث ابنو ارسقطت عن االجندة المصرلةترسف  مازيلل:  21

ابؽ في القاىرة، تسفي مازئيؿ، لمقناة السابعة، معقبا قاؿ سفير تؿ ابيب الس زىير اندراوس: -الناصرة 
عمى االحداث في مصر، اّف موقؼ الواليات المتحدة مف االحداث االخيرة في مصر كاف خاطئا، متوقعا 
اّنو بطريقة او بأخرى سيتمكف الرئيس المصري حسني مبارؾ مف السيطرة عمى الشارع بمصر، عمى حد 

ؿ امينا ومخمصا لمرئيس المصري، واّف ىذا االخبلص، تحديدا مف قادة قولو، وزعـ اّف الجيش ما يزا
 الجيش المصري، ستمنح الرئيس مبارؾ الفرصة لمسيطرة عمى زماـ االمور في مصر.

بالمقابؿ اشار الى اّف ما يثير القمؽ اّنو في االياـ االخيرة بات جميا لمعياف اّف عناصر مف حركة االخواف 
في المظاىرات التي تعـ مصر، وليذا التدخؿ ستكوف تداعيات سمبية عمى نظاـ المسمميف بدأت تتدخؿ 
 مبارؾ، عمى حد تعبيره.

وبحسب تقديراتو فاّف مبارؾ يسعى الى تشكيؿ حكومة انقاذ وطني تكوف المعارضة شريكة فييا الحتواء 
، وقاؿ اّف صورة مبارؾ في العالـ ُضربت ضربًة قاسية وقاصم ة، واكد بشكؿ غير الغضب الشعبي العاـر

قابؿ لمتاويؿ اّف الثورة المصرية كانت قادمة ال محاؿ، مستغربا في نفس القوت اّف الجميع عّبر عف 
 المفاجأة مف اندالعيا.



 
 
 

 

 23ص 
 

ولفت الى اّف الشعب المصري يعرؼ اّف الثورة لف تحقؽ لو االنتعاش االقتصادي المرجو، كما لفت الى 
مر في ازمة اقتصادية كبيرة، ومف غير المعقوؿ اف تحؿ الثورة اّف الشعب المصري يعرؼ اّف ببلده ت

المصرية ىذه المشاكؿ بيف ليمة وضحاىا. وحوؿ امكانية التوصؿ الى حؿ وسط بيف مبارؾ وبيف 
المتظاىريف قاؿ السفير مازئيؿ بّما اّف عيد مبارؾ بات مف ورائنا، واّف مسألة توريث ابنو جماؿ اسقطت 

فقد بقي الجنراؿ عمر سميماف في موقع القوة الذي قد يؤىمو الى قيادة مصر نحو عف االجندة المصرية، 
 االنتخابات، عمى حد قولو.

وعّبر مازئيؿ عف استيائو الشديد مف موقؼ الواليات المتحدة والدوؿ االوروبية وقاؿ اّف موقؼ ىاتيف 
مريكي كاف خاطئا منذ البداية في المجموعتيف شّكؿ تشجيعا كبيرا لممتظاىريف، الفتا الى اّف الموقؼ اال

حيف ال يوجد الوروبا موقؼ محدد مف ىذه القضايا، مشيرا الى اّف االتحاد االوروبي يميؿ الى جانب 
المتظاىريف، في حيف ال يعرؼ ماذا سيكوف المستقبؿ، واشار الى اّف الواليات المتحدة بصفتيا القوة 

الذي ارتكبتو في تعامميا مع مصر، مؤكدا عمى اّف  االعظـ في العالـ، فاّنيا لف تدفع ثمف الخطأ
العبلقات االمريكية المصرية ستعود الى سابؽ عيدىا في ظؿ النظاـ الجديد الذي ستفرزه الثورة المصرية 

 الجارية اآلف، عمى حد قولو.
 2/2/2100، القدس العرب ، لندن

 
 الشرق األورسطبتقرار التظاىرات ضد الحكومة ف  مصر رستؤدي الى زعزعة االرس: نتنلاىو 20

رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف  ، افمحمد عطية عف مراسميا، 2/2/2100، المصرلون، القاىرةذكرت 
نتنياىو وصؼ يـو الثبلثاء الذي شيد خروج مبلييف المصرييف إلى الشوراع مطالبيف بإسقاط النظاـ 

عبلف الرئيس مبارؾ عدـ ترشحو في انتخابات الرئاس ة المقبمة بأنو "كاف يوما مأساويا" في الحاكـ، وا 
منطقة الشرؽ األوسط.   وأبدى نتنياىو خبلؿ جمسة لمكنيست أمس قمقو مف إمكانية وصوؿ قوة معادية 
إلسرائيؿ لمسمطة في مصر، معربا عف مخاوفو مف اعتبلء اإلسبلمييف سدة الحكـ في البمد الذي يرتبط 

.  وأضاؼ شارحا "في كؿ أنحاء العالـ الديمقراطي يتحدث 2212بمعاىدة سبلـ مع إسرائيؿ منذ العاـ 
القادة والمحمموف عف فرص لما يحدث في مصر يتحدثوف عف فجر جديد، لو قامت مصر بتشجيع 
اإلصبلحات الديمقراطية ستكوف نورا لمعالـ. نحف في إسرائيؿ نعرؼ ونقدر األىمية القصوى لمنظاـ 

ف مصر التي تستند عمى مؤسسات ديمقراطية لف تكوف تيديدا الديمقراطي والمؤسسات الديمقراطية. إ
عمى السبلـ مع تؿ ابيب، كمما كانت ركائز الديمقراطية قوية كمما كانت أسس السبلـ أقوى".   واستدرؾ 
نما ظبلـ يحؿ  قائبل إف ىذا "ىو السيناريو المتفائؿ لكف ىناؾ سيناريو آخر ال يتحدث عف فجر جديد وا 

أتحدث عف طيراف والنظاـ اإليراني ال يريد رؤية مصر مستنيرة، مصر مشجعة لركائز  عمى القاىرة. أنا
الديمقراطية. اإليرانيوف يريدوف إدارة مصر مف قبؿ قوات راديكالية أصولية تمثؿ كؿ ما يرفضو ويعترض 

قط عميو العالـ الحر".  وتساءؿ: "مف سيفرض وجية نظره في مصر"؟، وقاؿ إف ىذ السؤاؿ ميما ليس ف
نما لمواطني المنطقة ومف بينيا إسرائيؿ.   وأضاؼ: "موقفنا في تؿ أبيب واضح وىو  لممصرييف وا 
تشجيع القوات التي ستشجع السبلـ وسنعارض أي قوة تحاوؿ السيطرة بأصوليتيا الظبلمية في مصر، 

ؿ الديمقراطية عّممنا تاريخ الشرؽ األوسط أف في حاالت كثيرة قامت عناصر "متطرفة" باستخداـ الوسائ
لفرض نظاميا غير الديمقراطي. نحف نعد إف ىذا لف يتكرر مرة أخرى ونتعيد بأف السبلـ سيتعزز 

عاما بالسبلـ عمى جبيتي مصر واألردف، تمتعنا ليس  30أكثر".  وتابع قائبل: "لقد تمتعنا عمى مدار 
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ائـ ىو ضرورة لنا ونتوقع أف فقط بعدـ وجود حرب بؿ بعدـ وجود حاجة لمدفاع عف حدودنا، السبلـ الق
أي حكومة في مصر ستحتـر السبلـ، كذلؾ نتوقع مف المجتمع الدولي مطالبة القاىرة باحتراـ السبلـ".  
وأردؼ "في ىذا الوضع غير المستقر يجب أف ننظر بأعيف مدققة ومتفحصة لفيـ األحداث كما ىي وال 

اس لمستقبمنا ىو تدعيـ قوة الدولة اإلسرائيمية نحاوؿ أف نكيؼ صورة الواقع لما ىو مناسب لنا، األس
عمينا أف نكوف صادقيف مع أنفسنا وال نقـو بجمد لمذات".  وختـ قائبل: "الدفاع عف أنفسنا في حاؿ انتياء 

 اتفاقية السبلـ مع مصر أو انتياكو أو تغير في السمطة عمى الجانب االخر ىو إجراء أمني".  
نتنياىو حذر مف أف عدـ االستقرار ، أف 3/2/2100، لة )ب  ب  رس (ىلية اإلذاعة البرلطانونشرت 

والتظاىرات ضد الحكومة في جميع انحاء مصر ستؤدي الى "زعزعة االستقرار لسنوات" في منطقة 
 الشرؽ األوسط

وقاؿ نتنياىو في خطاب األربعاء اماـ الكنيست االسرائيمي "سيكوف ىناؾ صراع في مصر بيف مف 
 اطية ومف يريدوف اإلسبلـ الراديكالي".يؤيدوف الديمقر 

واعتبر أف إحدى القوتيف "لف تحقؽ فوزا عمى االخرى لوقت طويؿ, واف يستمر انعداـ االستقرار 
 والغموض العواـ عدة".

صبلحات بما يؤدي إلى إرساء  لكنو أشار إلى أنو إذا انتصرت القوى التي تريد القياـ بتغيير وا 
 ىذا التغيير سيدفع قدما نحو السبلـ واسرائيؿ في العالـ العربي".الديموقاطية في مصر " فإف 

أضاؼ في خطاب لو أماـ  نتنياىوأف  ،تؿ أبيب، مف 3/2/2100، الشرق األورسط، لندنوأضافت 
الكنيست اإلسرائيمي، أمس، أف إسرائيؿ ال تتدخؿ في شؤوف مصر ولكنيا تتابع التطورات عف كثب 

 ىناؾ وتأثيره عمى إسرائيؿ.وتسعى لمعرفة تبعات ما يجري 
وكاف نتنياىو قد حاوؿ استغبلؿ أحداث مصر لمقوؿ إف إسرائيؿ باتت الدولة الوحيدة المستقرة في الشرؽ 
األوسط. وانتقد الواليات المتحدة عمى تخمييا عف الرئيس حسني مبارؾ وفتح باب مفاوضات مكثفة مع 

 ضربة واحدة.أعدائو. وقاؿ إف الديمقراطية مسيرة وليست ثورة ب
ؿ وجيتو بعد موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أف نتنياىو، بدّ ، عف 2/2/2100، 48موقع عربوأورد 

إعبلف مبارؾ عدـ ترشحو لوالية إضافية وغير مف نبرة كبلمو، لكنو ألمح إلى أف الحكومة اإلسرائيمية 
 ر.ستزيد مف ميزانية األمف بصورة جدية في أعقاب التطورات الحاصمة في مص

ووصؼ نتنياىو أحداث أمس في مصر بالدراماتيكية، وقاؿ إّف "الديمقراطية غالية لنا، وىي حقيقية، ومف 
نما العكس... التاريخ  الواضح ضمنًا أف المصرييف يريدوف ديمقراطية ال تشكؿ تيديدًا عمى السبلـ وا 

 بلـ أقوى".المعاصر عممنا بأنو كمما كانت أسس الديمقراطية اقوى كمما كانت أسس الس
، أف نتنياىو اليف فيشر ايبلف - القدس، عف مراسميا مف 3/2/2100، وكالة رولترز لألنباءوذكرت 

قاؿ في اشد رد لو حتى االف عمى االحتجاجات التي تشيدىا مصر " يرتكز اساس استقرارنا ومستقبمنا 
الستقرار عمى تعزيز قوة والحفاظ عمى السبلـ او توسيع نطاقو السيما في الظروؼ التي تتسـ بعدـ ا

 اسرائيؿ."
ويبدو اف ىذه التصريحات تممح الى اف اسرائيؿ قد تحتاج الى توسيع قواتيا المسمحة اذا لـ تصمد 

ومكنت معاىدة السبلـ اسرائيؿ مف خفض االنفاؽ ، 2212معاىدة السبلـ المبرمة مع مصر عاـ 
ائيؿ حاليا نحو تسعة في المئة مف الناتج الدفاعي بدرجة كبيرة. ويبمغ حجـ االنفاؽ االمني في اسر 
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في المئة التي كاف عمييا ىذا االنفاؽ قبيؿ توقيع  30المحمي االجمالي وىو ما يمثؿ انخفاضا عف نسبة 
 معاىدة السبلـ مع مصر.

وفي معرض حديثو عف الفمسطينييف حث نتنياىو الرئيس الفمسطيني محمود عباس عمى اف يغتنـ ما 
 نحة تمخضت عف االضطرابات في مصر الستئناؼ محادثات السبلـ المتوقفة.يرى انيا فرصة سا

وقاؿ نتنياىو في الوقت نفسو اف الفجوات القائمة في مواقؼ الجانبيف الفمسطيني واالسرائيمي ربما تكوف 
 "واسعة عمى نحو يتعذر معو جسرىا" مف اجؿ ابراـ اتفاؽ.

نتنياىو قاؿ: "بعيدًا ، أف محمد ىواش -راـ اهلل ف ، عف مراسميا م3/2/2100، النيار، بلروتونشرت 
مف واشنطف وباريس ولندف، ولكف ليس بعيدًا جدًا عف القدس، يوجد أمر آخر في عاصمة أخرى. وفي 
ـ الذي يسود فيو الظبلـ، وىـ ليسوا ميتميف بتطمعات مواطني مصر  ىذه العاصمة طيراف، ينتظروف اليو

نوا ميتميف بدعوات كيذه مف جانب الشعب اإليراني. النظاـ االيراني ال إلى الحرية تمامًا مثمما لـ يكو 
يريد نظامًا مصريًا يدافع عف حقوؽ االنساف. ىؿ ىناؾ حرية في ايراف؟ ىؿ ىناؾ ديموقراطية في غزة؟ 
ىؿ يدعو حزب اهلل إلى حقوؽ االنساف؟ ىناؾ تصور آخر يتمثؿ في رغبة ايراف في إعادة مصر إلى 

ى. يريدوف تحويميا غزة أخرى تحكميا قوى متطرفة تعارض كؿ ما نريد، وكؿ ما يمثمو القروف الوسط
 العالـ الديموقراطي".

وتحدث عف احتماؿ صعود "اإلخواف المسمموف" إلى الحكـ في مصر، مشيرًا إلى اف "معاىدة السبلـ ال 
اب االتفاؽ أو خرقو أو تضمف وجود السبلـ، ولذلؾ فإنو مف أجؿ الدفاع عنو وعف أنفسنا، وفي حاؿ غي

حدوث تغيير في نظاـ الجانب اآلخر، فإننا سنحميو مف خبلؿ ترتيبات أمنية صمبة عمى األرض". 
وخمص الى اف "أساس استقرارنا ومستقبمنا والحفاظ عمى السبلـ او توسيع نطاقو، وخصوصًا في 

 الظروؼ التي تتسـ بعدـ االستقرار، يرتكز عمى تعزيز قوة اسرائيؿ".
 
 "إرسرايلل"اراك: عيد مبارك "انتيى" ورسلكون لذلك انعكارسات بعلد المدى عمى ب 22

اعتبر وزير الحرب اإلسرائيمي إييود باراؾ أف عيد الرئيس المصري الحالي حسني مبارؾ : الناصرة
 "انتيى"، محّذرًا في الوقت ذاتو مف أف ذلؾ سيكوف لو انعكاسات عمى الدولة العبرية.

ية عف باراؾ قولو، مساء األربعاء: "إف عيد الرئيس المصري مبارؾ قد انتيى، وأنو ونقمت اإلذاعة العبر 
 سيكوف ليذه الحقيقة انعكاسات بعيدة المدى عمى الواقع الحالي الذي تعيشو إسرائيمي"، عمى حد تعبيره.

تستدعي إال أف وزير الحرب اإلسرائيمي قاؿ إف األحداث التي تشيدىا مصر حاليًا "ال تحمؿ انعكاسات 
تحركات عممياتية فورية في الوقت الراىف، وبالتالي فإنيا ال تستوجب أف تتخذ إسرائيؿ استعدادات خاصة 

 عمى مدى األسابيع القادمة"، عمى حد تعبيره.
 2/2/2100قدس برس، 

 
 ... ولصف مبارك بالصدلق األكبرالوقت الضايعبمعب اللوم " تإرسرايلل"بن إللعازر:  23

وزير الدفاع اإلسرائيمي األسبؽ،  ، أفمحمد عطيةعف مراسميا ، 2/2/2100، قاىرةالمصرلون، الذكرت 
عضو الكنيست بنياميف بف إليعازر حذر مف أف رحيؿ الرئيس حسني مبارؾ عف السمطة في مصر، 
سيكوف لو تداعيات خطرة عمى إسرائيؿ، قائبًل إف اإلسرائيمييف يمكف أف يجدوا أنفسيـ في عالـ آخر 

رحيمو عف الحكـ في غضوف شيور، بحسب ما نقمت وسائؿ إعبلـ إسرائيمية.  وقاؿ بف  مختمؼ، بعد
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إليعاز إف رحيؿ مبارؾ عف السمطة سيكوف لو عواقب درامية ومأساوية عمى إسرائيؿ، موضحا أف خطابو 
أو  الذي أعمف فيو عزمو التقاعد عف السمطة مع انتياء واليتو الرئاسية الحالية يعني أنو لف يترشح ىو

نجمو جماؿ في االنتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر.  وتساءؿ: ىؿ ستتوقؼ الجماىير المصرية عف 
المطالبة برحيمو؟، حتى بعد إعبلنو رغبتو بالتقاعد في بياف بثو التمفزيوف المصري مساء الثبلثاء مضيفا: 

 -واجب لو".  ووصؼ بف إليعازر"أتمنى مف كؿ قمبي أف ينجح مبارؾ في انياء وظيفتو بكؿ االحتراـ ال
الرئيس المصري بأنو مف "أكبر  -الذي يعتبر المسئوؿ اإلسرائيمي األكثر قربا مف الرئيس مبارؾ

االصدقاء إلسرائيؿ وأنو أحد ميندسي وصائغي ومشّكمي عممية السبلـ بيف إسرائيؿ ومصر".  وقاؿ إنو 
مية ألكبر دولة وعبلقتو الدافئة معيا، وتدخمو في برحيؿ مبارؾ عف السمطة ستفتقد إسرائيؿ قيادتو اإلقمي

عممية السبلـ بيف إسرائيؿ والفمسطينييف، وستفتقد حفاظو عمى التوازنات الدقيقة بالشرؽ األوسط.  ودعا 
بف إليعازر إسرائيؿ إلى العمؿ عمى سرعة استغبلؿ الظروؼ القائمة، مضيفا: "نحف نمعب اليـو في 

ف القياـ بإجراء سياسي حتى نجد أنفسنا في وضع يمكف مواجيتو والتعامؿ الوقت الضائع، ال بد لنا م
معو، ألف البديؿ ىو أف نجد أنفسنا في عالـ مختمؼ ونظاـ آخر يتسـ بمزيد مف األصولية"، دوف أف 
يحدد طبيعة ىذا اإلجراء. وشدد عمى ضرورة التوصؿ إلى اتفاؽ مع الفمسطينييف عمى وجو السرعة قبؿ 

  رة االمريكية عمى فرض حموليا عمى إسرائيؿ، عمى حد قولو. إقداـ االدا
زر قاؿ "ىناؾ شيء واحد واضح ابف إليع، أف الناصرة، مف 2/2/9022وكالة قدس برس، ونشرت 

بالنسبة لنا وىو أننا خسرنا خسارة فادحة فمصر دولة عظيمو بجوارنا ولدييا أقوى جيش وىي مف أكبر 
ارؾ وقاؿ "إنو زعيـ شجاع لـ يأتي مف مقاعد الدراسة بؿ وصؿ لمحكـ كقائد الدوؿ"، فيما أشاد بالرئيس مب

لسبلح الجو و نائبا لمسادات والتـز بكؿ ما تعيد بو السادات، كما أنو بمور عبلقات شخصية وطيدة 
 وقوية مع الزعامات اإلسرائيمية المتعاقبة".

 
 
 بلن غزة ورسلناء ا"محور فلالدلفل"إلعادة احتالل  دعونايب وزلر الدفاع اإلرسرايلم  األرسبق ل 24

نائب وزير الدفاع األسبؽ، أفرايـ سنيو، إلعادة احتبلؿ الشريط الحدودي  ادع: نظير مجمي -ب تؿ أبي
ما بيف قطاع غزة وسيناء المصرية. وادعى سنيو، الخطر األكبر السرائيؿ اليـو ىو مف تعاوف بيف 

رىا مف قادة المتظاىريف في مصر، بغرض تيريب حكومة حماس في غزة وحركة االخواف المسمميف وغي
وقاؿ اف اسرائيؿ ستدفع ثمنا باىظا إف «. األسمحة المتطورة الموجودة بحوزة الجيش المصري وايراف لغزة

ورد سنيو عمى «. قوة حماس ستتعاظـ كثيرا إذا تركت الحدود كما ىي»لـ تفعؿ ذلؾ فورا، حيث اف 
ىذا الثمف سيكوف »ىذه المنطقة سيكمؼ ىو أيضا ثمنا باىظا، فقاؿ:  أولئؾ الذيف يروف اف اعادة احتبلؿ

«. أقؿ بكثير مف الثمف الذي سندفعو، إذا ما استغمت حماس الفراغ القائـ حاليا لتعزيز قوتيا العسكرية
واستنتج سنيو أف عمى اسرائيؿ اف تسارع النجاز اتفاؽ سبلـ مع الفمسطينييف، وتحسيف العبلقات مع 

عمى اسرائيؿ اف تغير حساباتيا االستراتيجية التي »جزء مف مجابية التطورات الجديدة. وقاؿ األردف، ك
بنيت خبلؿ السنوات الثبلثيف الماضية عمى أساس اف مصر دولة مستقرة وممتزمة بمعاىدة السبلـ. ففي 

ستوجب اعادة حينو الغي العديد مف الوحدات العسكرية، واليـو ىناؾ تطورات عديدة في الشرؽ األوسط ت
تقويـ. فالواليات المتحدة تنوي االنسحاب مف العراؽ ولبناف يخضع لسيطرة حزب اهلل وايراف تطور 
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السبلح النووي ومصر غير مستقرة. ىذا كمو يتطمب ىجمة اسرائيمية مضادة، في صمبيا تقوية المحور 
 «.االسرائيمي الفمسطيني األردني. وىذا ال يتـ إال بالسبلـ

 2/2/2100، رسط، لندنالشرق األو 
 
 إنقاذ نظام مبارك أوباما...وعمى مصر ى  الدولة العربلة األىم ف  العالملورس  بلملن:  25

طالب الرئيس السابؽ لحزب ميرتس، يوسي بيميف، أوباما بمد يد العوف لنظاـ  :آماؿ شحادة -القدس 
نقاذه مف خطر وقوعو في أيدي اإلخواف المسمميف قائبًل:  قاط نظاـ حكـ حسني مبارؾ إف إس»مبارؾ وا 

«. وسيطرة جيات إسبلمية متطرفة عمى ىذه الدولة الضخمة ىو سيناريو احتمالو عمى أرض الواقع كبير
تعممنا مف الغمياف في الشوارع مرةأخرى شيئًا ما عف كرات الثمج. فالجيش القوي »وحذر بيميف يقوؿ: 

ال ىوادة عندىا قد تصبح نمورًا ورقية عندما  المطيع أيضًا، والشرطة الصارمة واألجيزة السرية التي
 «.تخمص الجماىير الى استنتاج أف زماف نظاـ الحكـ قد انقضى

وبحسب بيميف فاف مصر ىي الدولة العربية األىـ في العالـ، وىي تقود الجامعة العربية، وليا معاىدة 
ية عمى رغـ أف فييا حريات في سبلـ مع إسرائيؿ وفييا قيادة موالية لمغرب. وىي ليست دولة ديموقراط

بعض المجاالت، وحرية تعبير ما ومجاؿ محدود لممعارضة. واعتبر بيميف الموقؼ االميركي تجاه مبارؾ 
غريبًا. إذ انيـ يؤكدوف عمى العبلقة بيف الدولتيف والحاجة الى االستمرار فييا، لكنيـ يتخذوف موقفًا 

سمطات مصر الى عدـ اتخاذ خطوات عنيفة ضد محايدًا واضحًا مف تظاىرات الشارع، ويدعوف 
 المتظاىريف. بيد أف الواليات المتحدة ال تزاؿ القوة العظمى الوحيدة في العالـ، ومف يرأسيا ليس محمبًل.

ويقوؿ:  2212ويخمص بيميف الى تحذير أوباما مف خطر تكرار خطأ الرئيس كارتر في إيراف عاـ 
رئيس كارتر الذي مّكف مف سقوط الشاه الفارسي ودفع عف ذلؾ ال األجدر بأوباما أف يتذكر ما حدث لم»

بكرسيو فحسب بؿ ثمف تغيير بعيد المدى في وجو الشرؽ األوسط. ال يجوز لو أف يكرر ذلؾ الخطأ. 
فالحديث ىذه المرة عف عنصر حيوي في خريطة الشرؽ األوسط ستؤثر ضعضعتو تأثيرًا مباشرًا في 

وج ىذا العاـ مف العراؽ وأفغانستاف. إف الخروج األميركي مف الشرؽ األوسط خطط اإلدارة األميركية لمخر 
 «.عندما ينتقؿ األمر الى أيد متطرفة سيكوف عمبًل غير مسؤوؿ عمى نحو ظاىر

 4/2/2100، الحلاة، لندن
 
 إرسرايلل" تترقب نظامًا مصرلًا "رفلقًا للنًا مع حماس" 26

 تعقلبات عرسكرلة ورسلارسلة
 العالـ التي أممت، في الوحيدة ىي أف حكومتو  : أكدبنلاملن نتنلاىو رلة،العب ريلس الحكومة

حًا إلى ممم ،الشعبيةالمظاىرات خصوصًا في المحادثات المغمقة، أف يصمد نظاـ مبارؾ أماـ موجة 
عدم ف  مصر. وحّذر نتنلاىو من أن زلادة ملزانلة األمن بصورة جدلة ف  أعقاب التطورات الحاصمة 

صراع بعد نشوء  زعزعة االرستقرار لرسنوات ف  المنطقة ؤدي إلىل  جملع أنحاء مصر رساالرستقرار ف
، زاعمًا أف إيراف ال تريد نظامًا مصريًا يصبح "بيف مف يؤيد الديمقراطية ومف يريدوف اإلسبلـ "الراديكالي

 غزة ثانية". 
 يو الكفاية قوي بما ف الصييوني الجيش: شدد عمى أف شكنازيأغاب  ، ريلس ىلية األركان

سيما في ظؿ تطورات الموقؼ المصري، واصفًا الوضع الراىف  لمتعامؿ مع التحديات التي يواجييا، ال
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ب"االستثنائي والمحزف" إلسرائيؿ، موضحًا أف ىناؾ جيات وصفيا ب"المحترفة" تتولى زماـ األمور فيو، 
 ألحداث في مصر.ومؤكدًا في الوقت ذاتو أف الجيش يواصؿ تقييـ األوضاع عمى خمفية ا

 مفادىا أف أحداث مصر ال  "اإلسرائيمي"أرسؿ رسائؿ طمأنة لمشارع : إليود باراك، وزلر الدفاع
 "إسرائيؿ"تحمؿ انعكاسات تستدعي تحركات عممياتية فورية في الوقت الراىف، وال تستوجب أف تتخذ 

مبارؾ قد انتيى، وأف لذلؾ  استعدادات خاصة عمى مدى األسابيع القادمة، معربًا عف اعتقاده بأف عيد
 انعكاسات بعيدة المدى عمى الواقع الحالي الذي نعيشو.  

 أف : لفت إلى بنلاملن بن إللعلزر، وزلر الصناعة والتجارة الرسابق، وعضو الكنلرست
يشعروف بالحزف واأللـ ومف الصعب عمييـ مشاىدة مبارؾ ينيار أماـ المظاىرات التي  "اإلسرائيمييف"

و، بعدما وقؼ إلى جانب إسرائيؿ خبلؿ ثبلثيف عامًا، في ضوء أنو بمور عبلقات شخصية تطالب برحيم
 ،كاشفًا النقاب أنو تحدث معو مرتلن خالل األرسبوعوطيدة وقوية مع الزعامات اإلسرائيمية المتعاقبة، 
ئيؿ، أنيا قائبًل: ىناؾ شيئ واحد واضح بالنسبة إلسرا ،وتطرؽ لمسيناريوىات المتوقعة في أعقاب سقوطو

مقدرًا أن خسرت خسارة فادحة، فمصر دولة عظيمو بجوارنا، ولدييا أقوى جيش، وىي مف أكبر الدوؿ، 
إن لم لرسلطروا عمى الشارع بأكممو، فإنيم رسلحتمون نصف المقاعد عمى األقل،  "اإلخوان المرسمملن"

 ".ما رسلكون لو تبعات خطلرة عمى "الشرق األورسط الجدلد

  أكثر في فأمنيًا أكثر تنيار األمور : رأى أف الال شاكلد، رسابق ف  مصرال "إرسرايلل"رسفلر
 مصر، وأف الواليات المتحدة تدعـ التظاىرات، وتحاوؿ الضغط عمى الجيش لحسـ األمر ضد مبارؾ.

 المشرفان عمى بحث أعده خبراء ف  العموم الرسلارسلة  ،الباحثان تاملر شابلر وشاؤول شلنياف
ما يزيد عف أف األوضاع في مصر كانت تتجو نحو عدـ االستقرار منذ  برا: اعتبالجامعة العبرلة

قريبًا إلى  الثورات ف تمتدوتوقعا أ  .عاميف، وأف الّثورات العربية ستأتي تباعًا في عدة دوؿ عربية إضافية
في الجزائر واألردف، حيث يحصؿ الشعب ىناؾ عمى حيِّز مع استبعاد قياميا السعودية، و المغرب، 

أف نظاـ مبارؾ سينتيي ىذا العاـ، سواًء استقاؿ اآلف أو بقي إلى أواخر  اأكد. و ابي مف الديمقراطيةإيج
 .حيث انتيت إمكانية أف يرشح نفسو، أو يورث ابنو جماؿ ،فترة رئاستو

 عف عدـ معرفتيا بوجية األمور في مصر، وفقدانيـ لمتصور  : أعربتأمنلة صيلونلة أورساط
ف "حقبة مبارؾ" قد انتيت، وأف الحديث داخميًا أ، لكنيـ متفقيف جميعًا عمى واالستشراؼ المستقبمي

قميميًا ودوليًا ينصب اآلف عمى طريقة خروجو مف السمطة، ليس أكثر.  وا 

 ف إعمى تصريحات لممعارض المصري محمد البرادعي قاؿ فييا  : ركزتالعبرلة ورسايل اإلعالم
، معتبرًا ما يشاع عف ذلؾ "ضربًا مف "إسرائيؿ"ومريكا ألمصر بعد مبارؾ لف تتحوؿ إلى دولة معادية 

عبر  منذ اشتعاؿ أحداث مصر، إستراتيجية لتتبع وتأطير مشيدىا العبرياتخذ اإلعبلـ . وقد الخياؿ"
انتداب مراسميف وصحفييف إلى قمب القاىرة، حيث احتمت مشاىدىا عناويف وسائؿ اإلعبلـ، في حيف 

محطات الرسمية والتجارية عمى الفضاء اإلعبلمي، لنقؿ حقيقة ما يحصؿ، سيطر البث الحي والمباشر لم
حلث لوحظ التناغم بلن ورسايل اإلعالم والموقف الررسم  ووضع الجميور اإلسرائيمي في الصورة، 

 .لمحكومة اإلرسرايلملة المترقب بحذر، رغم تعقلدات المشيد المصري وتداعلاتو عمى المنطقة

 خطوات لمواكبة التطورات المصرلة 5ب الجلش الصيلون  ب جيات أمنلة وعرسكرلة تطال
القياـ بخمس خطوات عمى المدى القريب لمواكبة الصييوني طالبت جيات أمنية وعسكرية الجيش 
 التطورات المصرية، عمى النحو التالي:
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إعادة احتبلؿ محور فيبلدلفيا عمى الحدود بيف مصر وقطاع غزة منعًا لتعاظـ قوة حماس  .2
 .يةالعسكر 

بناء الجيش عمى أساس افتراض مختمؼ كاف سائدًا منذ ثبلثيف سنة، مف خبلؿ بناء فرؽ احتياط  .9
 .تخمى عنيا الجيش في أعقاب اتفاؽ السبلـ مع مصر، والتزود المتسارع بمنظومات حديثة

التسريع بإقامة الجدار عمى الحدود مع مصر، ألنو يمكف االعتماد بقدر أقؿ بكثير عمى التعاوف  .3
 .الجيش المصري في منع التسمؿ مف شبة جزيرة سيناء مع

ف توقيؼ توريد الغاز ، أل"اإلسرائيمية"زيادة االعتماد عمى الغاز الطبيعي مف آبار الغاز مف المياه  .2
 .ف يكوف مف التعابير األولية عف السياسة الجديدةأمف مصر مف شأنو 

سرائيؿ"تعزيز محور االعتداؿ المتبقي في الشرؽ األوسط، وىما  .2 ، "األردف والسمطة الفمسطينية وا 
لبناف، وتكوف مصر معمقة بالمجيوؿ، والواليات المتحدة تخرج مف العراؽ،  "حزب اهلل"ألنو عندما يحتؿ 

عمى حد  محكـو عمييا بالعزلة الدولية في وضع إقميمي تحتاج فيو جدًا إلى أصدقاء "إسرائيؿ"فإف 
 زعميـ.

 التعامل مع مرستقبل العالقة مع مصر: الصيلون  حول مجلشلموقف تقدلر 

أن ألة حكومة مصرلة ف  المرستقبل لن توافق عمى إعادة القوات صييونية قدرت أوساط عسكرية 
بعد أف فضؿ "نتنياىو" نشرىا خشية أف تقـو الجموع  المرسمحة إلى الجانب الثان  من قناة الرسولس،

، ما لعن  حرية المبلحة اإلسرائيمية إلى إيبلتالمصرية الغاضبة بالسيطرة عمى مضائؽ تيراف، وتيديد 
إمكانلة أن تعود إرسرايلل إلى الوضع االرستراتلج  الذي رساد قبل اتفاقلة الرسالم معيا؟ واالرستعداد 
لمواجيات عمى كافة الجبيات، وبناء جلش بري كبلر، وزلادة المصارلف األمنلة بما لتنارسب مع 

الشرق والشمال، وتركلز القوات أمام العدو الجدلد ف  الجنوب ذلك، أم التوصل إلى اتفاقلات رسالم ف  
وتخشى األوساط مف أف األوضاع الجديدة عمى إسرائيؿ ليا ثمف في العجز في الميزانيات،  ".المصري

وتراجع النمو، ورفع الضرائب، وزيادة األعباء العسكرية، وتتساءؿ ما إذا كاف المجتمع اإلسرائيمي عمى 
ا الثمف، وتناسي حمـ االقتصاد الغربي، فضبًل عمف سيخدـ في ىذا "الجيش الموسع":ىؿ استعداد لدفع ىذ

ىـ الييود المتدينوف أـ العرب المعفيوف مف الخدمة العسكرية؟ أـ المياجروف مف اريتريا والسوداف الذيف 
 يعرفوف المنطقة؟

  حال تحولت القاىرة إلى ماذا رستفعل تل أبلب فالسؤاؿ األىـ الذي يشغؿ باؿ المؤسسة العسكرية: 
 ؟عاصمة إرسالملة، فيل رستنرسحب من الضفة الغربلة والجوالن من أجل تركلز قوات رادعة ف  الجنوب

 ":كامب دلفلداتفاقلة "مرستقبل 
أف  ،فريـ سنيو، أاألسبؽ، ورئيس مركز الحوار االستراتيجي بأكاديمية "نتانيا"الصييوني وزير الدفاع رأى 

عروفة بانتقاداتيا الشديدة التفاقية السبلـ مع تؿ أبيب، وسيكوف ليا تأثير قوي المعارضة المصرية م
مؤكدًا ف  ذات الوقت أن مصر ما ، "إسرائيؿ"وفعمي عمى عبلقات النظاـ في مرحمة ما بعد مبارؾ مع 

بعد مبارك لن ترستمر ف  نفس رسلارستيا المتبعة مع تل أبلب، ورستمحو عالمات التطبلع بلن القاىرة 
 .أبلب، ورستنظر إلليا عمى أنيا عدوة، بحلث تتعرض صفقات الغاز الطبلع  بلن الجانبلن لمخطر وتل

، وفي حيف كاف عالقات النظام المصري القادم مع حماس رستكون أكثر رفقًا وللناً وتوقع "سنيو" أف 
. في سياؽ نظاـ مبارؾ يؤيد ويدعـ السمطة الفمسطينية وحركة فتح، فإف النظاـ القادـ قد يؤيد حماس

في مصر مسيطروف عمى النقابات وجموع  "اإلخواف المسمميف"أف إلى  "إسرائيمية"محافؿ متصؿ، لفتت 
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الطبلب والمساجد، متسائمة: ماذا لو وصؿ اإلخواف لمسمطة؟ ىؿ سيعترفوف باتفاقية "كامب ديفيد"، مؤكدة 
تفاقية، وأنيـ سينتيجوف نيجًا عمميًا في ذات الوقت أف التقديرات في إسرائيؿ تؤكد عدـ إلغاء اإلخواف لبل

 مع تؿ أبيب.

 اآلثار االقتصادلة لألزمة المصرلة:
التي أصبحت تعاني مف تشويشات " اإلسرائيمية"أثَّرت التظاىرات الجارية في مصر عمى عمؿ الموانئ 

لييا "إسرائيؿ"قوية أثَّرت سمبًا عمى حركة البضائع مف   .وا 
بأنو كمما تواصمت التشويشات في الموانئ المصرية، فإف الضرر ا : رجحو خبراء ف  النقل البحري -

 .في االقتصاد اإلسرائيمي سيزداد، خاصة موانئ اإلسكندرية، بور سعيد، دمياط
ف الموانئ المذكورة ذات صمة قاؿ "إ :روفلن ترسوكالصيلون ،  ريلس مكتب النقل البحري -

يس جارية، لكنيا أبطأ مف ذي قبؿ، حيث أغمؽ جزء بالتبادؿ التجاري مع أوروبا، والحركة في قناة السو 
مف التشويشات لعدـ وصوؿ عدد كبير مف العامميف إلى  اً منيا مع ارتفاع حمى التظاىرات، عازيًا جزء

 أماكف عمميـ، وأف مصر العب وسيط في ىذا المجاؿ، لكف األمور لـ تصؿ لوصؼ "الكارثية".
أف أوروبا لدييا قمؽ كبير مف التشويشات إلى  لفت :الصيلون  ول ف  مجال النقل الجويؤمرس -

الموجودة في عمؿ الموانئ المصرية، مشيرًا إلى أف ىذه التشويشات تُمِحؽ الجيات المعنية بخسائر 
ذا ما استمر  كبيرة، ومف الممكف أف تعمؿ جيات عمى إغراؽ سفف في قناة السويس، أو سرقتيا"، وا 

، ألف حجـ البضائع التي تصؿ إلييا "إسرائيؿ"تتضرر أكثر مف التشويش في عمؿ الموانئ، فإف أوروبا س
 عف طريؽ قناة السويس أكبر".

أف بعض : كشؼ دان  كترلبسالصيلون ،  ريلس قرسم التجارة الخارجلة ف  االتحاد الصناع  -
الُمصدِّريف وأصحاب المصانع ال يعمموف بأف بضائعيـ التي يصدرونيا أو يستوردونيا تمر عف طريؽ 

مميوف  900% مف التبادؿ التجاري البحري إلسرائيؿ يمر عبر قناة السويس، وبتكمفة 90وأف مصر، 
 دوالر أسبوعيًا.

ف تؤدي تظاىرات مصر إلى رفع أع توقّ  :البروفلرسور شمومو عوز الصيلون  الخبلر االقتصادي -
مواد غذائية أكثر سعر القمح في العالـ، خصوصًا أف ىناؾ فيضانات في استراليا سيؤدي الرتفاع أسعار 

ف "إوالمنطقة نياية شير أبريؿ القادـ، قائبًل:  "إسرائيؿ"وأكثر، وأف موجة ارتفاع أسعار ىائمة ستضرب 
اإلسرائيمييف سيتحمموف ىذا االرتفاع في األسعار، فيما المصريوف سيعانوف جدًا، مؤكدًا أف مصر ستشيد 

 ."انتياء أزمة التظاىرات السياسية الحاليةأزمة اقتصادية كبيرة، وسيعاني الفقراء كثيرًا بعد 

 مقتطفات ملدانلة:

عادت إلى إسرائيؿ مجموعتاف مف السياح اإلسرائيمييف قادميف مف مصر، حيث توجيوا مف  -
 األقصر إلى القاىرة عف طريؽ الساحؿ لبللتفاؼ عمى مواقع المواجيات.

عف صحافييف إسرائيمييف أف السمطات المصرية أفرجت الصييونية أعمنت وزارة الخارجية  -
اعتقموا في القاىرة، وسيستقموف الطائرة لمعودة إلى إسرائيؿ، حيث اعتقموا بتيمة خرؽ حظر التجوؿ، 

 والعمؿ بشكؿ غير قانوني، خصوصًا وأنيـ دخموا األراضي المصرية بتأشيرات سياحية.

لمنطقة، إلى وصؿ قائد شرطة تؿ أبيب "شاحار أيالوف" برفقة عدد مف أرفع الضباط في ا -
السفارة المصرية بإسرائيؿ، لمناقشة إجراءات أمنية جديدة، والتي ستشمؿ مقر السفارة، والسفير نفسو 
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، بسبب 21وعائمتو، لمحيمولة دوف التعرض لو، في ضوء وجود تجمعات وتظاىرات يقـو بيا عرب اؿ
 إعبلف الحكومة اإلسرائيمية دعميا لمبارؾ.

من أعمى الرسارلة الت  لرفرف  "إرسرايلل"ف  القاىرة بإزالة عمم  "اإلرسرايلملة"قامت الرسفارة  -
، في أعمى العمارة السكنية التي تحتؿ السفارة األدوار العميا فييا، في ظؿ اشتداد حدة المظاىرات، فوقيا

  .بحيث بقيت السارية خالية مف أي عمـ

ت، موقع قضالا مركزلة، موقع الجلش عن المواقع العبرلة: القناة األولى، المنتدى اإلرسرايلم  لممخابرا
 الصيلون 

 ترجمة: مركز درارسات وتحملل المعمومات الصحفلة
 5/2/2100 ،7خاص  إصدار ،مركز درارسات وتحملل المعمومات الصحفلة

 
 ارستقرار العالقاتبىو ذخر وجلش مصر رسلواصل لعب دور ريلرس   القاىرةالرسالم مع باراك:  27

إف ما يحدث في مصر  لمكنيست الدفاع، إييود باراؾ، في الجمسة قاؿ وزير: نظير مجمي - تؿ أبيب
وأضاؼ  .فورياً  أمنياً  ينطوي عمى أىمية بالغة وستكوف لو تداعيات عمى المدى البعيد لكنو ال يمثؿ خطراً 

. وأشار إلى أف الجيش "إسرائيؿ"باراؾ أف السبلـ مع مصر ىو ذخر ميـ لمصالح الطرفيف، مصر و
 "إسرائيؿ"أف باراؾ وأكد  ومصر. "إسرائيؿ"ب دور رئيسي في استقرار العبلقات بيف المصري سيواصؿ لع

تدرؾ األىمية التي تولييا القيادة األمنية في مصر لمحفاظ عمى األمف والنظاـ في شبو جزيرة سيناء 
. وأشار إلى أف مصر طمبت إدخاؿ قوات صغيرة الحجـ إلى سيناء "إسرائيؿ"وعمى معاىدة السبلـ مع 

تفيمت ىذا الطمب،  "إسرائيؿ"بشكؿ مؤقت لمحيمولة دوف انتشار االضطرابات إلى ىناؾ. وقاؿ إف 
 أف ىذا الوضع ىو وضع مؤقت يستمر إلى أف تستقر األوضاع في مصر. موضحاً 

 7/2/2100، الشرق األورسط، لندن

 نتنلاىو لحذر من "ان تحذو مصر حذو الران" 28
ي بنياميف نتانياىو مساء االثنيف مف اف حركة االحتجاج التي حذر رئيس الوزراء االسرائيم: القدس

كانوف الثاني/يناير قد تجر ىذا البمد الى السير عمى الطريؽ الذي تسير عميو  92تشيدىا مصر منذ 
 ايراف.

وقاؿ نتانياىو في الكنيست "مف الممكف اف تكوف ىناؾ اصبلحات ليبرالية وديموقراطية في مصر. 
ىو اف ينتيز االسبلميوف فرصة االنقبلب لمسيطرة عمى الببلد، وثالثا ىناؾ امكاف اف االحتماؿ الثاني 

 تحذو مصر حذو ايراف".
برلماني اوروبي  200وادلى نتانياىو بيذا التصريح الذي نقمتو وسائؿ االعبلـ االسرائيمية، اماـ اكثر مف 

 روبيوف السرائيؿ".مف ثبلثيف بمدا يقوموف بزيارة نظمتيا مجموعة الضغط "اصدقاء او 
وذكر نتانياىو بانو قبؿ عاـ ونصؼ عاـ نزلت المعارضة االيرانية الى الشارع والسمطات قمعت ىذه 

 التظاىرات.
وقاؿ ايضا "ال اعرؼ ماذا سيجري في  واشار الى انو "لـ يحصؿ اي حوار والناس قتموا في الشارع".

ئـ منذ ثبلثة عقود وجمب اليدوء في الجنوب مصر ولكف مصمحتنا واضحة: يجب االحتفاظ بالسبلـ القا
 )اسرائيؿ( واالستقرار في المنطقة".
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 8/2/2100، القدس، فمرسطلن
 
 للبرمان: أحداث مصر تثبت لمغرب أننا حملفيم الوحلد 29

قاؿ وزير الخارجية اإلسرائيمي أفيغدور ليبرماف أمس إف األحداث األخيرة في مصر تثبت لمغرب  :القدس
 لحميؼ الوحيد لمغرب في الشرؽ األوسط.أف إسرائيؿ ىي ا

وأضاؼ ليبرماف خبلؿ إستقبالو األميف العاـ لحمؼ شماؿ األطمسي أندرس فوغ راسموسف أف تقمبات 
االوضاع االخيرة في الشرؽ االوسط تفرض التعامؿ معيا بصورة غير تقميدية وادراؾ امني مختمؼ. 

رائيؿ ىي الحميؼ الوحيد في الشرؽ االوسط لمدوؿ وأشار ليبرماف إلى أف األحداث في مصر تؤكد أف إس
 الغربية وحمؼ شماؿ األطمسي.

 01/2/2100، وكالة رسما اإلخبارلة
 
 األخوان المرسمموني انتخابات رسلكونون الفايزون ألر و وقت لمتغلل إلىمصر تحتاج  باراك: 31

الـ يجب اف يشجع عمى قاؿ وزير الدفاع االسرائيمي اييود باراؾ يـو الخميس اف الع :االمـ المتحدة
 التغيير في مصر ولكف يتعيف اعطاء مصر الوقت الكافي لمحيمولة دوف سقوطيا في ايدي "المتطرفيف".
وقاؿ باراؾ في حديث لشبكة تمفزيوف ايو.بي.سي االخبارية العالمية "دور بقية العالـ ىو اببلغ 

مستعدوف الف نكوف ىناؾ بجانبكـ )المصرييف( بكؿ صراحة ولكف خمؼ ابواب مغمقة وبنيج امف )اننا 
 اذا تحركتـ بشكؿ ممموس ومتماسؾ نحو التغيير."

وقاؿ باراؾ بعد اف اثار الرئيس المصري حسني مبارؾ غضب المحتجيف بتسميمو صبلحيات منصبو 
لنائبو ورفضو االستقالو اف الرسالة التي يجب توجيييا لمصر يجب اف تكوف "نحف نحتـر حاجتكـ 

 )الببلد( في ايدي المتطرفيف. نحف ندرؾ انكـ في حاجة الى بعض الوقت."لتجنب سقوطيا 
يوما سيكونوف  20وأضاؼ باراؾ "الفائزوف الحقيقيوف الي انتخابات عمى المدى القصير ولنقؿ خبلؿ 

 االخواف المسمموف )المعارضيف(."
ميف العاـ لممنظمة وكاف باراؾ قاؿ في وقت سابؽ لمصحفييف في االمـ المتحدة بعد محادثات مع اال

الدولي باف جي موف "يعود لمشعب المصري اف يحدد طريقو واف يفعموا ذلؾ وفقا لدستورىـ وقواعدىـ 
 واعرافيـ."

وقاؿ انو ليس متشائما بشأف مستقبؿ عممية السبلـ في الشرؽ االوسط رغـ االضطرابات في مصر 
 وأماكف اخرى مف العالـ العربي.

وتابع "رغـ كؿ االضطرابات التي حولنا يتعيف عمينا اف نبحث عف فرص  وأضاؼ "ما زلت متفائبل."
داخؿ تمؾ الصعوبات بدال مف الدخوؿ في دائرة حمزونية مف عدـ اليقيف الشديد الذي يعرقمنا عف العمؿ 

 نحو اقامة منطقة افضؿ واكثر استقرارا."
 00/2/2100، وكالة رولترز لألنباء

 
 خرساير فادحة "إرسرايلل"د وقف إمدادات الغاز المصري لكب 30

أكدت وزارة البنى التحتية اإلسرائيمية، الخميس، أف توقؼ إمدادات الغاز الطبيعي مف مصر : وكاالت
 إلى "تؿ أبيب" يكّمؼ االقتصاد اإلسرائيمي يوميًا ما قيمتو مميوف ونصؼ المميوف دوالر. 
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رّدىا إلى ارتفاع تكاليؼ عممية إنتاج وأوضح مدير الوزارة شاؤوؿ تسيمح، أف ارتفاع حجـ ىذه الكمفة م
الكيرباء مف الوقود السائؿ الذي يتـ استخدامو حاليًا كبديؿ عف الغاز المصري الذي تقّرر قطعو مؤقتا 
إلى حيف االنتياء مف عممية إصبلح أنابيب الغاز التي تضّررت بفعؿ وقوع انفجار استيدؼ أنبوب الغاز 

 السبت الماضي. الواصؿ إلى األراضي األردنية يـو 
واعتبر تسيمح، أف عممية إعادة اإلمداد استغرقت وقتًا أكبر مما كانت تتوقع "تؿ أبيب"، في حيف أعمف 

 أنو مف المقّرر أف يصار إلى استئناؼ عممية اإلمداد نياية األسبوع المقبؿ. 
لكيرباء والغاز في حيف دعت وزارة البنى التحتية الجميور اإلسرائيمي إلى االقتصاد في استخداـ ا

 لتعويض الخسارة اليومية التي تتكبدىا الحكومة.
 00/2/2100، الخملج، الشارقة

 
 الحكومة اإلرسرايلملة: نأمل أن تقوم القلادة المصرلة القادمة بالحفاظ عمى معاىد الرسالم 32

 رفضت الحكومة اإلسرائيمية التعميؽ عمى قرار الرئيس المصري حسني مبارؾ التنحي عف: الناصرة
منصبو وتكميؼ المجمس األعمى لمقوات المسمحة المسؤولية عف إدارة الببلد، لكنيا أعربت عف أمميا في 

 أف يتـ الحفاظ عمى معاىدة السبلـ القائمة بيف الجانبيف اإلسرائيمي والمصري.
ونقمت اإلذاعة العبرية عف بياف مقتضب صدر عف مكتب رئيس الحكومة بنياميف نتنياىو حوؿ التغيير 
في مصر: "إف إسرائيؿ تعرب عف أمميا في أف تقـو القيادة المصرية القادمة بالحفاظ عمى معاىدة 

 السبلـ القائمة بيف البمديف"، دعيًا األسرة الدولية إلى العمؿ نحو تحقيؽ ىذه الغاية. 
عف اإلدالء  وفي السياؽ ذاتو؛ أصدر رئيس الوزراء اإلسرائيمي تعميماتو إلى أعضاء الحكومة بػ "االمتناع

 بأي تصريح يخص التطورات الحاصمة في مصر".
 00/2/2100قدس برس، 

 
 بعد مبارك باتت ف  أزمة ارستراتلجلة وارسعة النطاق "إرسرايلل"إرسرايلل" الرسابق: " رسفلر 33

بعد انييار »يرى السفير الصييوني السابؽ لدى مصر تسيبي مازؿ أف إسرائيؿ : كفاح زبوف - راـ اهلل
لف نجد »وعقب مازؿ قائبل: «. اتت في أزمة استراتيجية واسعة النطاؽ، إذ بقيت وحيدةنظاـ مبارؾ، ب

أحدا آخر يقود مصر بصورة طبيعية براغماتية مرة أخرى بعد مبارؾ.. أعتقد أف وقتا طويبل سيمر قبؿ 
عاما انتيت، واآلف سينيار  30أف تنتخب حكومة ديمقراطية في مصر، الحكومة المعروفة لمدة 

لماف، ألف الشعب لف يقبؿ ببرلماف مؤسس عمى الخداع والتزوير، أرى أف الجيش سيبقى ممسكا البر 
اآلف نحف نمر »، موضحا «فاألوضاع االستراتيجية قد تتغير»ووفؽ مازؿ «. بزماـ األمور لفترة طويمة

 «. بمشكبلت عصيبة ومأزؽ كبير بعد مبارؾ
ت مصادر سياسية كبيرة ىناؾ عف اعتقادىا بأنو لف وبدا تبايف في تقدير الموقؼ في إسرائيؿ، وأعرب

سرائيؿ، إذ إنو مف مصمحة البمديف الحفاظ عمى معاىدة  يطرأ تغيير جوىري في العبلقات بيف مصر وا 
السبلـ المبرمة بينيما. ولكف مصدرا رفيعا آخر قاؿ إنو مف السابؽ ألوانو التحدث عف التوقعات، إذ ال 

 «.االنتقاؿ إلى الدمقرطة بسبلسة»صر؟ متمنيا ليا يعرؼ كيؼ ستجري األمور في م
وىذا التبايف في المواقؼ، واالرتباؾ انعكس أيضا عمى المحمميف السياسييف والعسكرييف، وأصحاب 

إف »التجربة في إسرائيؿ. وبينما ذىب المحمؿ العسكري اإلسرائيمي المعروؼ روف بف يشاي، إلى القوؿ: 
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، وتوجو بالنصح إلى قادة إسرائيؿ، «ركيا جديدة عمى الحدود الجنوبيةعمى إسرائيؿ أف تستعد لوجود ت
ال تظنوا أف مصر القديمة في عيد مبارؾ سوؼ تعود ثانية، وعميكـ أف تستعدوا لمصر جديدة »قائبل: 

 «.عمى الطراز التركي، وغير محبة إلسرائيؿ
 03/2/2100، الشرق األورسط، لندن

 
 معاىدات الدوللة وباراك لياتف طنطاويترحب ببلان مصري عن ال "إرسرايلل" 34

رحب رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو امس ببياف صدر عف المجمس  :وكاالت -القدس المحتمة
لقد »األعمى لمقوات المسمحة في مصر يؤكد أف الببلد ستمتزـ بالمعاىدات الدولية. وقاؿ نتنياىو في بياف 

قت طويؿ بيف اسرائيؿ ومصر بنفع كبير عمى البمديف وىي حجر عادت معاىدة السبلـ القائمة منذ و 
الترحيب بتأكيد »واعرب رئيس الوزراء االسرائيمي عف «. الزاوية لمسبلـ واالستقرار في الشرؽ االوسط كمو

مف جية اخرى، اجرى وزير الجيش «. الجيش المصري عمى احتراـ مصر اتفاؽ السبلـ مع اسرائيؿ
ؾ محادثة ىاتفية مع نظيره المصري محمد حسيف طنطاوي، كما ذكرت القناة االسرائيمي اييود بارا

العاشرة في التمفزيوف االسرائيمي )خاصة(، مف دوف توضيح مضموف المحادثة. وفي وقت سابؽ امس 
ىذا إعبلف جيد ... السبلـ ليس »قاؿ وزير المالية يوفاؿ شتاينيتز لمقناة الثانية في التمفزيوف االسرائيمي 

ني سعيد جدا بيذا اإلعبلففي  واكدت «. مصمحة إسرائيؿ وحدىا ولكف في مصمحة مصر أيضا. وا 
سيكوف عمى ىيئة االركاف )االسرائيمية( اعادة النظر في كؿ »محطات التمفزة االسرائيمية امس انو 

السابؽ  ، مشيرة الى زيادة متوقعة لميزانية الدفاع. وقاؿ زفي مازؿ سفير اسرائيؿ«خططيا االستراتيجية
مف وجية نظر استراتيجية فاف اسرائيؿ تجد نفسيا اآلف في وضع عدائي. لـ يعد ىناؾ »في مصر انو 

مف جيتو قاؿ الخبير البارز «. احد لقيادة دوؿ براغماتية ومعتدلة في حيف اف تركيا وايراف تكسباف قوة
المصري ال يريد حربا مع الجيش »في شؤوف الدفاع روف بف يحاي في حديث لبلذاعة االسرائيمية اف 

واضاؼ بف يحاي «. اسرائيؿ، عميو اف يدير بمدا ويتعامؿ مع التوترات الخارجية ال سيما في السوداف
 2,3يعرؼ الجيش المصري انو في حاؿ ابسط مس بمعاىدة السبلـ فانو يخاطر بحرماف نفسو مف »

  «. مميار دوالر مف المساعدات العسكرية االميركية
 03/2/2100، لدة، رام اهللالحلاة الجد

  
 : العالم العرب  لتعّرض لزلزال والجلش مرستعد لكل االحتماالتنتنلاىو 35

طغت عمى تصريحات كبار المسؤوليف في إسرائيؿ فػي حفمػة تنصػيب الجنػراؿ : أسعد تمحمي - الناصرة
زي تحػػديات أمنيػػة بينػي غػػانتس رئيسػًا جديػػدًا لييئػػة أركػاف الجػػيش اإلسػػرائيمي خمفػًا لمجنػػراؿ غػػابي أشػكنا

جديدة، في إشارة إلى التطورات السياسية األخيرة في مصر التي لـ تأخذىا المؤسسة األمنية في تقديراتيا 
 .2011لمعاـ 

لـ يعد يقتصر عمى قطاع « الجبية الجنوبية»وخبلفًا لمماضي غير البعيد، فإف الحديث في إسرائيؿ عف 
مصػػر والمنطقػػة عمومػًا، وىػػو مػا أشػػار إليػو رئػػيس الحكومػػة غػزة، إنمػػا أيضػًا عمػػى متابعػة التطػػورات فػي 

بنياميف نتانياىو في حفمة ترقية غانتس لرتبة جنراؿ عنػدما قػاؿ لػو إف حقيقػة معرفتػو عػف كثػب مػا يػدور 
داخػػػؿ الجػػػػيش، ستسػػػػاعده بالػػػػذات فػػػػي ىػػػػذه األيػػػػاـ فػػػي تحقيػػػػؽ االسػػػػتقرار )داخػػػػؿ الجػػػػيش حيػػػػاؿ حػػػػرب 

إذ ثمػة زلػزاؿ يػػدىـ العػالـ العربػػي وأجػزاء مػػف »ىػذه األيػػاـ ميـػ لمغايػػة الجنػراالت(. وأضػاؼ أف االسػػتقرار 
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العػػالـ اإلسػػبلمي، وال نعػػػرؼ مػػآؿ ىػػذه األحػػػداث ... بمػػدنا صػػػغير، وأرجػػو أف نوسػػع دائػػػرة السػػبلـ، لكننػػػا 
ندرؾ أنو في نياية المطاؼ فإف السند الحقيقي الوحيد لقدرتنا عمى تعزيز وجودنا ىنا وعمى إقناع جيراننا 

 «.يكونوا معنا في السبلـ، ىو جيش الدفاع. ىو الضمانة الحقيقية لتأميف مستقبمنال
 15/2/2011، الحلاة، لندن

 
 

 "زلزال تارلخ " بـالتطورات األخلرة ف  المنطقة  لصف موشلو لعالون 36
 القدس: وصؼ الوزير اإلسرائيمي موشيو يعالوف يـو االثنيف، التطورات األخيرة في المنطقة ب "زلزاؿ
تاريخي"، مشددًا عمى أنو يجب عمى إسرائيؿ أف تنظر ليذه األحداث مف خبلؿ ما قد تنطوي عميو مف 

 تيديد إلى جانب ما تحممو في طياتيا مف فرص جديدة.
وقاؿ يعالوف، وفقًا لئلذاعة اإلسرائيمية، إف ىذه الثورات تشكؿ تعبيرًا لمتطمعات الطبيعية إلى الحرية 

ذا كانت ستؤ  دي إلقامة أنظمة ديمقراطية، واحتراـ حقوؽ اإلنساف فسيكوف ذلؾ بمثابة تطور والعدؿ، وا 
 ايجابي.

وأعرب عف خشيتو مف استغبلؿ ما وصفيا مف "عناصر سمبية وخاصة اإلسبلـ المتطرؼ لموضع 
الجديد"، مضيفًا أف التطورات األخيرة تثبت أف النزاع العربي اإلسرائيمي ليس سبب حالة عدـ االستقرار 

 وؿ العالـ أدركت ذلؾ.ود
 20/2/2100وكالة قدس نت لألنباء، 

 
 االنتفاضات الت  اندلعت ف  الشرق األورسط تدل عمى نيالة األنظمة الدكتاتورلة :بلرلز 37

” اإلسرائيمية“شمعوف بيريز أمس االثنيف في حديث مع االذاعة ” اإلسرائيمي“اعتبر الرئيس : )وكاالت(
واضح “وقاؿ ”. األنظمة الدكتاتورية“الشرؽ األوسط تدؿ عمى نياية أف االنتفاضات التي اندلعت في 

اآلف ىو أنو لـ يعد بإمكاف أي دكتاتور أف يكوف مطمئنا في الشرؽ االوسط . ىـ راحموف وفيسبوؾ 
وأضاؼ يتعيف عمى الطغاة مف اآلف فصاعدًا أف يجيبوا عما يراه العالـ عمى الشاشات مف الفقر ”. باؽ

 ”.. . لقد بات كؿ شيء اليـو شفافًا إلى حد أنو لـ يعد أماـ الطغاة أي مكاف يختبئوف فيووالقمع والفساد 
 22/2/2100، الخملج، الشارقة

 
 تنتيج رسلارسة النعامة "إرسرايلل"موفاز: الشرق االورسط لشيد زلزاال تارلخلا وحكومة  38

كاديما :"اف الشرؽ االوسط القدس: قاؿ رئيس لجنة الخارجية في الكنيست االسرائيمي شاؤوؿ موفاز مف 
يشيد زلزاال وتحوال تاريخيا اال اف حكومة اسرائيؿ تنتيج سياسة النعامة وتخفي راسيا في الرماؿ وال تبادر 

 الى اطبلؽ مسيرة سياسية".
وقاؿ موفاز في تصريحات لبلذاعة االسرائيمية العامة اليـو الثبلثاء انو لو كاف رئيسا لموزراء لما كاف 

 ؼ اليديف كما فعمت حكومة بنياميف نتنياىو عمى مدار العاميف الماضييف. يبقى مكتو 
واتيـ موفاز الحكومة بانيا تتعمؿ باي حجة كانت كي ال تدفع عممية السبلـ مع الفمسطينييف والسورييف 

 الى االماـ )..(محذرا مف اف الوقت اخذ بالنفاد .
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مصري تصرؼ بمنتيى المسؤولية واف المجمس وتطرؽ موفاز الى الوضع في مصر فقاؿ اف :"الجيش ال
االعمى لمقوات المسمحة مستقر". واعرب مع ذلؾ عف اعتقاده باف حكـ الزعيـ الميبي معمر القذافي 

 سينتيي قريبا .
 22/2/2100، وكالة رسما اإلخبارلة

 
 دمع مصر قبل ثالثة عقو  "إرسرايلل"أن ال تتأثر معاىدة الرسالم الت  أبرمتيا نتنلاىو لأمل  39

بنياميف نتنياىو في مؤتمر صحافي مشترؾ مع المستشارة  اإلسرائيمية رئيس الحكومة بدىأ: عمي حيدر
ـ نظاـ إسبلمي متطرؼ كما ىي الحاؿ  في مصر أف ينتيي األمر عف خشيتو األلمانية أنجيبل ميركؿ بقيا

، "ع مصر قبؿ ثبلثة عقودال تتأثر معاىدة السبلـ التي أبرمتيا إسرائيؿ م"عف أممو أف  في إيراف. وأعرب
سرائيؿ ىي جزيرة االستقرار في منطقة تشيد تظاىرات وأنظمة "مشيرًا إلى أف  ىذه الفترة ىائجة جدًا، وا 

 ."متغيرة
تحدثت كانت قد ذكرت صحيفة معاريؼ أف مصادر رفيعة المستوى في مكتب نتنياىو مف جية أخرى، و 

مف منطمؽ التواصؿ نائب الرئيس المصري، ي منصب بعد تعيينو ف في اآلونة األخيرة مع عمر سميماف
القمؽ اإلسرائيمي مف سميماف، وخصوصًا بعد تحذير محافؿ في الخارجية اإلسرائيمية مف الذي لـ يمنع 

شرعيتو وشرعية زمبلئو في إدارة الدولة " في سبيؿ ضماف إسرائيؿ"بعبلقاتو مع  "بالتضحية"أنو كفيؿ 
أحد أصدقاء إسرائيؿ الكبار في النظاـ المصري، فيو "سميماف بأنو  "معاريؼ"بنظر الجماىير. ووصفت 

 ."كاف مسؤواًل عف الحوار األمني الحميـ بيف الدولتيف إلى جانب قضايا عديدة أخرى
 0/2/2100األخبار، بلروت، 

 
 الحفاظ بكل قوتيا عمى معاىدة الرسالم "إرسرايلل"عمى موفاز:  41

يحظر »إنو  "كديما"ف التابعة لمكنيست شاووؿ موفاز مف حزب رئيس لجنة الخارجية واألم: عمي حيدر
ف «عمى إسرائيؿ التدخؿ في الشؤوف الداخمية المصرية عمى إسرائيؿ الحفاظ بكؿ قوتيا عمى معاىدة »، وا 

 «.عمى إسرائيؿ أف تكوف متيقظة حياؿ أداء اإلدارة األميركية في المسألة المصرية»وأضاؼ: «. السبلـ
 0/2/2100 األخبار، بلروت،

 
 لقوم بمحو موقع تل ابلب من خرلطة العالم   مصر وللبلاوزلر الرسلاحة اإلرسرايلم : ما تشيده  40

حذر ستاـ ميسزنيكوؼ وزير السياحة االسرائيمي مف تاثير ما تشيده مصر وليبيا وعدد مف : محمد عطية
ما شيدتو القاىرة وطرابمس الدوؿ العربية مف ثورات شعبية عمى اقتصاد السياحة في اسرائيؿ موضحا اف 

وما يحدث اآلف في البحريف وغيرىا يقـو ب"محو " موقع تؿ ابيب مف خريطة العالـ موضحا اف السياح 
في العالـ كمو ال يعرفوف ايف ىو موقع مصر او ليبيا عمى الخريطة لكنيـ يعمموف اف تمؾ الدوؿ تحيط 

 لسياح بعيدا عف زيارة اسرائيؿ . بنا لذلؾ فما يحدث في الدوؿ المجاورة يدفع بيوالء ا
وأضاؼ ميسزنيكوؼ في مقابمة خاصة مع صحيفة جموبز االخبارية االسرائيمية اليـو أف السياحة توقفت 
في اسرائيؿ معربا عف اممو في اف تكوف ىذه الظاىرة ظاىرة مؤقتو حتى تستقر األوضاع مضيفا بقولو : 

السياح الراغبيف في زيارة اسرائيؿ لكنيـ يخشوف مما  اتمنى اف يعود اليدوء الى مصر وادعو مبلييف
يحدث في القاىرة اف يأتوا الينا ببل خوؼ ، لقد كاف ىذا الشير مف اكثر الشيور مواتا فيما يتعمؽ 
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بالسياحة االسرائيمية ليذا فقد قمنا بعمؿ دعاية سياحية لنا في روسيا مف خبلؿ التأكيد لمسياح الروس باف 
 الحمر ولـ نذكر قربيا مف مصر في تمؾ الدعاية كي ال يؤثر عمى زياراتيـ السياحيةايبلت في البحر ا

 لنا. 
 26/2/2100،المصرلون، القاىرة

 
 نتنلاىو: األنظمة الدلكتاتورلة تتياوى أمام التأثلر اإللران  42

عف أنو أعرب رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو لصحيفة تميغراؼ البريطانية، : خاص بالموقع
مف دواعي الفرح والسرور أف تنتصر الشعوب عمى الديكتاتورية، لكف يبقى السؤاؿ األساسي ىو: ىؿ »

األنظمة الديكتاتورية تتياوى أماـ »، وفي الوقت الذي أكد فيو أف «يصؿ العالـ إلى ما يصبو إليو؟
 «.اصؼ التي تضرب المنطقةإسرائيؿ ىي المكاف الوحيد الذي يتأثر بالعو »، أضاؼ أف «التأثير اإليراني

وأعرب نتنياىو عف خيبة أمؿ تؿ أبيب مف عدـ اكتراث الغرب لما يجري في إيراف، مشيرًا إلى أف 
إذا »وأضاؼ أنو «. التعامؿ مع إيراف يتصؼ بالبلمباالة، فيـ )اإليرانيوف( بحاجة إلى مساعدة عاجمة»

ارد النفط في العالـ، وستشيد المنطقة سباؽ امتمكت إيراف سبلحًا نوويًا، فإنيا ستسيطر عمى جميع مو 
 «.تسمح نووي، وىو أمر خطير جدًا مف ناحية إسرائيؿ ومف ناحية أوروبا أيضاً 

مف جيتو، قاؿ وزير الدفاع اإلسرائيمي إييود باراؾ في مقابمة أجرتيا معو القناة الثانية في التمفزيوف 
مة تاريخية، إذ إف كؿ شيء انيار دفعة واحدة، ما يحدث في العالـ العربي صد»اإلسرائيمي أمس، إف 

منطقة الشرؽ األوسط »، مشيرًا إلى أف «مع كؿ ما يتضمف ذلؾ مف أخطار وعدـ استقرار ونكسات
 «.صعبة، وال مكاف فييا لمضعفاء

وخبلفًا لكؿ المقاربة اإلسرائيمية السابقة، أعرب باراؾ عف تفاؤلو بمستقبؿ مصر، بعد خمع الرئيس 
قوة الجيش المصري إلى جانب التبعية االقتصادية لمصر، »سني مبارؾ، وأشار إلى أف المصري ح

الدينامو الذي يحدث في »وبحسب باراؾ، فإف «. تخمؽ فرصة مف شأنيا أف تبقي مصر عمى توزانيا
العالـ العربي إيجابي مف ناحية إسرائيؿ، واالختبار الرئيسي ىو ما إذا كاف المصريوف قادريف عمى منع 

التغيير سيستغرؽ وقتًا، لكف ال أرى أف »، داعيًا إلى عدـ اإلفراط في التفاؤؿ؛ ألف «قياـ نظاـ ديني
 «.النظاـ اإلسبلمي في إيراف، سيسيطر عمى مصر

في السياؽ نفسو، دعا رئيس الموساد اإلسرائيمي السابؽ، افرايـ ىاليفي، المسؤوليف اإلسرائيمييف إلى 
المسؤوليف في األردف الذيف »زاء ما يجري في العالـ العربي، وتحديداً حياؿ االمتناع عف إطبلؽ مواقؼ إ

الحدود األردنية ىي »وأضاؼ في حديث إلذاعة الجيش اإلسرائيمي أمس، أف «. نحرص عمى بقائيـ
أطوؿ حدود تممكيا إسرائيؿ مع جيرانيا، وىذه الحدود ميمة ومستقرة منذ ستة عشر عامًا، كذلؾ فإنيا 

ترؾ إدارة األردف »، معربًا عف أممو في استقرار النظاـ األردني، داعيًا إلى «مف نواح عدة حيوية جداً 
، وشدد عمى أف «لؤلردنييف أنفسيـ، مف العائمة المالكة وأولئؾ الذيف يحاولوف محاورتيا مف األردنييف

 «.العميا إدارة األردف يجب أف تكوف مف دوف تدخؿ إسرائيمي، وىذه ىي المصمحة اإلسرائيمية»
لقد استيقظنا في األياـ الماضية عمى واقع ندركو »وتحدث ىاليفي عف األوضاع في السعودية، وقاؿ: 

جيدًا، ولمدة طويمة، لكننا نسيناه، وىو األقمية الشيعية في غرب المممكة العربية السعودية، التي تتركز 
ة في الحكـ الديكتاتوري الذي يسيطر عميو األقمية الشعية غير ممثم»، مضيفًا أف «أساسًا حوؿ آبار النفط
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ال عبلقة وطيدة أو اتصاؿ بيف األقمية الشيعية في السعودية مع »، لكنو استدرؾ قائبًل إنو «آؿ سعود
 «.شيعة إيراف، رغـ أنيـ يستميموف مف إيراف، بوصفيا مركزًا لمشيعة في العالـ، أفكارىـ وقوتيـ

مف البتروؿ أكبر بكثير مما تنتجو ليبيا ودوؿ نفطية أخرى في حجـ إنتاج السعودية »وقاؿ ىاليفي إف 
المنطقة، وىذا البمد ىو المزود األكبر لموارد الطاقة واألكثر اىمية لبلقتصاد العالمي والغربي وأيضًا 

عدـ تمكف السعودية مف الحفاظ عمى االستقرار األمني وتدفؽ »، مشيرًا إلى أف «لبلقتصاد الصيني
 «.رؾ مجااًل أماـ العالـ الصناعي، وسيدفعو إلى التدخؿ كي يضمف لنفسو موارد الطاقةالبتروؿ، لف يت

مف جيتو، دعا الرئيس السابؽ لمجمس األمف القومي في إسرائيؿ، غيورا ايبلند، حمؼ شمالي األطمسي 
ماذج عديدة التدخؿ العسكري غير معقد، خبلفًا لن»)الناتو( إلى التدخؿ العسكري في ليبيا، مشيرًا إلى أف 

مف الماضي في الصوماؿ وأفغانستاف والعراؽ؛ إذ ال خوؼ مف أف تَُعّد قوات المساعدة )الناتو( قوة 
وأكد ايبلند أف التدخؿ الخارجي «. احتبلؿ أجنبي؛ ألف الشعب الميبي يدعو إلى مثؿ ىذه المساعدة

، في ظؿ احتماؿ تعرض أنظمة حيوي في كؿ ما يتعمؽ ببناء قوة الردع األميركية في المنطقة»العسكري 
 «.أخرى، مثؿ األردف والبحريف وربما السعودية، لبلىتزاز في المستقبؿ

 0/3/2100، االخبار، بلروت

 
 : عصام شرف رجل ثوري لمثل خطرا عملنا"إرسرايلل" 43

أعربت الحكومة اإلسرائيمية عف تخوفيا مف تولي عصاـ شرؼ رئاسة الحكومة المصرية خمفًا : القدس
أحمد شفيؽ ، ما يشكؿ خطرًا كبيرًا عمى تؿ أبيب ، ومصالحيا مع القاىرة. وقالت إذاعة الجيش  لمفريؽ

عمى موقعيا اإللكتروني جاليو تساىؿ ، إف شرؼ ليس صديقًا "إلسرائيؿ" ، وجاء بإرادة الشعب المصري 
 الذي صنع ثورتو التاريخية التى أطاحت بالرئيس السابؽ حسنى مبارؾ ونظامو .

، أف شرؼ ، رجؿ ثوري ، ويمثؿ خطرًا عمى إسرائيؿ ومصالحيا وناؿ شرعيتو مف الشارع  وأضافت
المصري ، كما أنو يتبنى مواقؼ رافضة لتطبيع العبلقات مع إسرائيؿ ، بسبب الممارسات الناتجة عف 

 الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني وألسباب أخرى لف يفصح عنيا.
دى الذي يحممو شرؼ تجاه إسرائيؿ وحتى تجاه أي شكؿ مف وأشارت إلى ما وصفتو بالموقؼ المعا

أشكاؿ التعاوف مع حكومة تؿ أبيب ، وبجانب تأييد الشعب المصري لو والتفافيـ حولو مثمما حدث 
الجمعة في ميداف التحرير ، سيؤدي كؿ ذلؾ إلى خمؽ حكومة مصرية جديدة تحظى بتأييد شعبي وتمثؿ 

ورة عمى اتفاقيات التعاوف الموقعة بيف البمديف ، والتي كاف عمى خطرا عمى إسرائيؿ ، مما يشكؿ خط
 رأسيا صفقات توريد الغاز المصري لتؿ أبيب ، التي القت رفضا شعبيا كبيرا مف قبؿ المصرييف.

ونوىت إلى أف تولي شرؼ لمنصب رئيس وزراء مصر ، ال يسمح بالفترة المقبمة بتعزيز التعاوف 
ارية بيف مصر واسرائيؿ ، وأكثر ىذه المخاوؼ ستظير لو استجاب لمطالب االقتصادي واالتفاقات التج

الشعب المصري بوقؼ الغاز المصدر إلى "إسرائيؿ بأبخس األثماف ، أو إعادة النظر في سعر تصديره 
 لتؿ أبيب وذلؾ سيؤدي إلى توترات في العبلقة مع إسرائيؿ.

 7/3/2100، الدرستور، عّمان

 
 "منحى غلر صحلح"ثورة المصرلة لامن أن تأخذ ز لحذر بلرل 44
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ـ أمس قولو  زنقمت اإلذاعة اإلسرائيمية عف شمعوف بيري :أشرؼ اليور -غزة  رئيس الدولة في إسرائيؿ يو
عقب زيارات قاـ بيا أمس لحاخامات إسرائيمييف كبار تأكيده عمى أف العبلقات اإلسرائيمية المصرية تعد 

ًا مف مغبة أف تأخذ الثورة التي أنيت نظاـ الرئيس السابؽ حسني 'تاريخية وىامة بالنسبة لمبمديف'، محذر 
 مبارؾ وغيرت نظاـ الحكـ 'منحى غير صحيح'.

في تعميقو عمى األحداث التي جرت في مصر 'إف الشعب المصري ىو الذي يسعى حاليا  يزوقاؿ بير 
 إلى االنعتاؽ مف عبودية االستبداد متطمعا إلى الحرية الديمقراطية'.

 'لكف الشعب المصري ال يعمـ حتى اآلف أيف تقع األرض الموعودة'.وأضاؼ 
استخدـ مصطمح 'األرض الموعودة' في ىذا الوقت بالذات بمناسبة احتفاؿ  زوذكرت اإلذاعة أف بيري

 الييود بعيد الفصح الذي يرمز إلى االنعتاؽ مف الرؽ والعبودية وصوال ألرض الميعاد.
يتغمب عمى 'كؿ الصعاب' التي تواجيو في محنتو الحالية وعمى رأسيا لمشعب المصري بأف  زوتمنى بيري

 مجابية الفقر والفاقة والحرماف. 
 20/4/2100، القدس العرب ، لندن

 
 نتنلاىو قمق من مواقف ررسملة مصرلة معادلةىآرتس:  45

سرائيؿ في اعرب رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتانياىو عف قمقو مف توجو معاٍد إل: أ ؼ ب -القدس 
قولو خبلؿ اجتماع مغمؽ عقده االسبوع الماضي « ىآرتس»القيادة المصرية الجديدة. ونقمت عنو صحيفة 

انا قمؽ جدًا مف بعض االصوات التي بدأنا نسمعيا اخيرًا في »في القدس مع ممثمي االتحاد االوروبي: 
 يؿ العربي.نب« مصر )...( وأنا قمؽ خصوصًا مف تصريحات وزير الخارجية المصري

وأوضحت الصحيفة اف نتانياىو ردد عمى مسامع محادثيو المخاوؼ التي تساور موظفي وزارة الخارجية 
االسرائيمية إثر تصريحات لمسؤوليف مصرييف اعتبرت معادية السرائيؿ، وأيضًا تظاىرات مناىضة 

 ئيمية في االسكندرية.إلسرائيؿ جرت اماـ السفارة االسرائيمية في القاىرة وأماـ القنصمية االسرا
 08/4/2100، الحلاة، لندن

 
 الرسفلر اإلرسرايلم  ف  مصر لغادر الى تل أبلب 46

قالت وكالة انباء الشرؽ االوسط المصرية اليـو إف سفير اسرائيؿ لدى القاىرة إسحاؽ ليفانوف : وكاالت
 ة.توجيا الى تؿ أبيب فى زيارة تستغرؽ أياما عدّ مغادر الببلد 

لة مزيدا مف التفاصيؿ عف المغادرة التي جاءت بعد نحو اسبوع مف تظاىرات عشرات ولـ تذكر الوكا
 المصرييف بالقرب مف مقر السفارة االسرائيمية بمحافظة الجيزة مطالبيف بطرد السفير االسرائيمي.

 07/4/2100، 48موقع عرب

 
 وى االرستراتلج عمى المرست "إرسرايلل"مصر تؤثر عمى أمن بمصدر إرسرايلم : التطورات األخلرة  47

عبػر الرجػػؿ الثػػاني فػػي الحكومػة اإلسػػرائيمية سػػيمفاف شػػالـو امػػس عػف "قمقػػو" مػػف قػػرار مصػػر  -ا.ؼ.ب 
اعادة فتح الحدود مع قطاع غزة بشكؿ دائـ. وقاؿ وزير التنميػة االقميميػة لبلذاعػة العامػة اإلسػرائيمية "انػو 

بمػرور اسػمحة وارىػابييف وعمينػا االسػتعداد  تطور مقمؽ"، معتبرا اف "اعادة فتح معبػر رفػح يمكػف اف تسػمح
 لتغييرات كبيرة في مصر وعمى المستوى االقميمي"، حسب تعبيره. 



 
 
 

 

 41ص 
 

واعمػف مسػػؤوؿ إسػػرائيمي كبيػػر طمػػب عػػدـ الكشػػؼ عػػف اسػػمو لوكالػػة فػػرانس بػػرس اف إسػػرائيؿ "قمقػػة مػػف 
سػرائيؿ( والتقػارب التطورات في مصر ومف االصوات التي تدعو الى الغاء معاىدة السبلـ )بػيف مصػر و  ا 

 بيف مصر وايراف وتحسف العبلقات بيف مصر وحماس".
وذكرت صحيفة "ىػآرتس" العبريػة اف رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو سيرسػؿ مبعوثػو الخػاص 
اسػػحاؽ مولخػػػو الػػػى مصػػػر الجػػػراء محادثػػػات مػػػع المسػػػؤوليف المصػػػرييف خصوصػػػا مػػػع وزيػػػر الخارجيػػػة 

 ورفض المتحدث باسـ نتنياىو مارؾ ريغيؼ التعميؽ عمى ىذه المعمومات.  ت.ومسؤوليف في االستخبارا
وأبرزت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عمى موقعيا االلكتروني التصريحات المصرية بشأف فتح معبر رفح 

فمسػطينية. ونقمػت الصػحيفة  -، ومطالبة مصر إلسرائيؿ بعدـ التدخؿ باعتبار أف القضية ىػي مصػرية 
ئيمي تصريحو لػ"ووؿ ستريت جورناؿ" إف "إسرائيؿ قمقة مف التطورات األخيرة في مصر. عف مصدر إسرا

وأضػػاؼ أف ىػػذه التطػػورات مػػف الممكػػف أف تػػؤثر عمػػى أمػػف إسػػرائيؿ عمػػى المسػػتوى االسػػتراتيجي. وقػػاؿ 
المصدر اإلسرائيمي لصحيفة "ووؿ ستريت جورناؿ" إف إسػرائيؿ توجيػت إلػى عػدة دوؿ فػي العػالـ لتػذكير 

حكومة المصرية بأف عمييا أف تحتـر "اتفاؽ السبلـ" الذي تـ توقيعو بيف مناحيـ بيغيف وأنور السادات. ال
وأضاؼ المصدر أنو في الماضي، ورغـ جيود مصر في منع ذلؾ، فػإف حركػة حمػاس تمكنػت مػف "بنػاء 

فإف التيديدات بنية إرىابية في قطاع غزة". وبحسبو فإنو "في حاؿ أوقفت مصر جيودىا في ىذه القضية 
 عمى إسرائيؿ سوؼ تتصاعد"، عمى حد تعبيره. 

 2/5/2100، الحلاة الجدلدة، رام اهلل
 

 بلـن نتنلـاىـو وطنـطـاوي أول اتصال منذ رسقوط مباركمعارلف:  48
، أمس، أف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو تحادث ىاتفيًا مع رئيس «معاريؼ»ذكرت صحيفة 

لمصري المشير حسيف طنطاوي، مشيرة إلى أف ىذا االتصاؿ ىو األوؿ منذ سقوط المجمس العسكري ا
فإف االتصاؿ الياتفي جرى « معاريؼ»وبحسب  الرئيس المصري حسني مبارؾ في شباط الماضي.

 األسبوع الماضي، مف دوف أف يصدر أي تعقيب عف مكتب نتنياىو حوؿ مضمونو.
االسرائيمية والقيادة المصرية الجديدة في تطور مستمر،  وأضافت الصحيفة أف االتصاالت بيف الحكومة

مشيرة في ىذا اإلطار إلى الزيارة التي قاـ بيا رئيس الدائرة السياسية واألمنية في وزارة الدفاع اإلسرائيمية 
عاموس جمعاد لمقاىرة قبؿ أسبوعيف، والتي سبقيا لقاء جمع السفير اإلسرائيمي لدى القاىرة اسحؽ ليفانوف 

 زير خارجية مصر نبيؿ العربي. بو 
 24/5/2100، الرسفلر، بلروت

 
 وزلر الماللة اإلرسرايلم : فتح مصر لمعبر رفح لؤكد ضرورة بقاء "إرسرايلل" بغور األردن 49

نقمت اإلذاعة العامة اإلسرائيمية عف يوفاؿ شتانيتس، وزير المالية : يسري محمد -اإلسماعيمية
صر عمى خرؽ االتفاؽ مع إسرائيؿ وقياميا بفتح معبر رفح، تؤكد اإلسرائيمي، قولو إف حقيقة إقداـ م

مف خبلؿ قوة عسكرية، وكذلؾ في تجمعات سكنية مدنية. « غور األردف»ضرورة بقاء إسرائيؿ في 
وزعمت مصادر سياسية رفيعة بالحكومة اإلسرائيمية أف فتح معبر رفح مف جانب مصر بصورة يومية 

سرائيؿ )كامب ديفيد( عاـ يأتي خبلفا التفاقية السبلـ ا  .2212لموقعة بيف مصر وا 
 31/5/2100، الشرق األورسط، لندن
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 قطع الملاه والكيرباء عن غزة وتحملل مرسؤوللتيا لمصر : عمى "إرسرايلل"إرسرايلل كاتس 51

دعا وزير المواصبلت اإلسرائيمي إسرائيؿ كاتس إلى توقؼ إسرائيؿ عف تزويد : صالح النعامي -غزة
كيرباء والماء، وتحميؿ مصر المسؤولية بشكؿ كامؿ عف قطاع غزة. وفي تصريحات نقميا قطاع غزة بال
اإلخباري اإلسرائيمي بالمغة العبرية، جاء أف مبادرة مصر لفتح المعبر بشكؿ أحادي، « والبل»عنو موقع 

 ومف دوف الرجوع إلى إسرائيؿ يعد مخالفا لبلتفاقيات الموقعة مع إسرائيؿ، ووصؼ ىذا التطور
عمينا أف ننتيز تمؾ الفرصة وأف ننيي صمتنا بقطاع غزة بشكؿ كامؿ، وليقـ »وأضاؼ: «. السيئ»بػ

ىناؾ ضرورة ألف »وأردؼ كاتس قائبل: «. المصريوف بالسماح بإدخاؿ البضائع مف مصر إلى القطاع
اع تعمف إسرائيؿ خبلؿ فترة وجيزة، قطع صمتيا المدنية بقطاع غزة ومف ضمنيا وقؼ إمداد القط

كما يجب عمى  بالكيرباء اإلسرائيمية والماء والمواد الغذائية، وعمى مصر أف تتحمؿ ىذه المسؤولية.
 «. المصرييف أف يتأكدوا مف عدـ دخوؿ سبلح إلى القطاع

فتح معبر رفح مف شأنو أف يزيد مف حجـ عمميات تيريب »قاؿ عضو الكنيست إسحاؽ ىرتسوغ، إف و 
الوقت نفسو، إلى أف المشكمة األكبر التي ما زالت قائمة ىي األنفاؽ. وقاؿ ، مشيرا في «السبلح إلى غزة

 «. فتح المعبر يثبت وجود فشؿ ذريع في السياسة اإلسرائيمية في كؿ ما يتعمؽ بقطاع غزة»إف 
 31/5/2100، الشرق األورسط، لندن

 
 والقاىرة تتحمل مرسؤوللة األمن : فتح معبر رفح مخالف لالتفاقات"إرسرايلل" 50
مصادر في مكتب رئيس الوزراء االسرائيمي ، أف راـ اهلل، مف 31/5/2100، المرستقبل، بلروتكرت ذ

بنياميف نتنياىو قالت اف فتح معبر رفح بشكؿ دائـ يأتي خبلفا لبلتفاقات الموقعة بيف اسرائيؿ ومصر، 
غزة ما لـ تخضع مبدية خشيتيا مف أف يستخدـ المعبر لتسمؿ عناصر وصفتيا بػ "االرىابية" الى قطاع 

 حركة العبور الي مراقبة.
ونقمت االذاعة االسرائيمية عف ىذه المصادر قوليا اف فتح معبر رفح في اعقاب قرار احادي الجانب 

 اتخذتو السمطات المصرية يحمميا المسؤولية عف ضماف االمف ومنع نشاط معاد السرائيؿ. 
اف السرائيؿ ومصر مصالح مشتركة في محاربة ما  وأوضح نائب وزير الخارجية االسرائيمي داني ايالوف

وصفو بػ "االرىاب الدولي والممارسات العدائية التي تقـو بيا حركة حماس"، معربا عف اعتقاده بأف 
 التعاوف بيف البمديف سيستمر لمصمحة جميع االطراؼ.

البنية التحتية  وزير، اف رائد الفي -غزة ، عف مراسميا مف 31/5/2100، الخملج، الشارقةوأضافت 
اإلسرائيمي عوزي الندو اتيـ مصر بخرؽ االتفاقات باتخاذىا ىذا القرار. ونقمت عنو فرانس برس قولو إف 
القرار تطور مؤسؼ ألف االتفاقات الموقعة يجب أف تحتـر وآمؿ أف يقوؿ المجتمع الدولي باإلجماع 

الحركة لؤلشخاص والبضائع )عبر  وبوضوح، إف خرؽ مصر ليذا االتفاؽ غير مقبوؿ. وأضاؼ أف حرية
 معبر رفح( سيسمح ببساطة بمرور المزيد مف الذخائر والمعدات العسكرية واإلرىابييف.

بمفردىا الحدود لمنع ” إسرائيؿ“وقاؿ وزير المالية يوفاؿ ستاينتز إف فتح المعبر يؤكد أىمية أف تراقب 
 دخوؿ اإلرىابييف واألسمحة.

 
 
 د أن غزة ال تشيد حصارًا أو احتالاًل إرسرايلملًا فتح معبر رفح لؤك: مرلدور 52
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اعتبر نائب رئيس الوزراء اإلسرائيمي، داف مريدور، أف فتح معبر رفح الحدودي بيف مصر وقطاع غزة 
 يدّلؿ عمى أف حكومتو "ال تفرض أي حصار أو احتبلؿ عمى غزة"، حسب قولو.

(، "فتح المعبر يؤكد أف قطاع غزة ال 30/2وأضاؼ في تصريحات إذاعية أدلى بيا اليـو اإلثنيف )
يخضع لحصار وال الحتبلؿ إسرائيمي، كما أف كؿ مف يزور القطاع يدرؾ بأنو ال نقص في المنتجات 

 وأف االدعاء السائد بأف إسرائيؿ تقـو بتجويع سكانو ال يمت إلى الواقع بصمة"، عمى حد قولو.
مديد ساعات العمؿ في معبر رفح فإنو "ال حاجة لتنظيـ ونّوه إلى أنو بناًء عمى قرار السمطات المصرية ت

 رحبلت ما يوصؼ بقوافؿ إغاثية إنسانية".
وشّدد مريدور، عمى أف معاىدة السبلـ المبرمة بيف تؿ أبيب والقاىرة تيدؼ لػ "تثبيت االستقرار والسبلـ 

 المصرية"، حسب تعبيره.في الشرؽ األوسط، وأف المصمحة اإلسرائيمية في الحفاظ عمييا ال تقؿ عف تمؾ 
 31/5/2100قدس برس، 

 
 لدعو إللغاء معاىدة الرسالم مع مصر "إرسرايلل"زعلم الحركة اللملنلة ف   53

ـ بف باتسح  طالب مقطع فيديو عمى اليوتيوب بزعيـ الحركة اليمينية األصولية المتطرفة في إسرائيؿ حايي
عادة احتبلؿ سيناء.ب سرائيؿ، وا   قطع العبلقات بيف مصر وا 
وقعت اتفاقية السبلـ بيف المصرييف واإلسرائيمييف، ولكف موافقة المصرييف عمى  2212أنو في عاـ  قاؿو 

توقيع ىذه االتفاقية كانت مف أجؿ الحصوؿ عمى كؿ سيناء التي تمثؿ ثمث دولة إسرائيؿ الكاممة التي 
أف تؿ أبيب الطرؼ الخاسر  تمتد مف النيؿ إلى الفرات، وىذا ما يعد جنوف ارتكبو اإلسرائيميوف، موضحا

 باالتفاقية.
عادة احتبلؿ سيناء، زاعمًا أف ذلؾ سيعود عمى اإلسرائيمييف بالنفع مف  ودعا إلى إلغاء اتفاقية السبلـ وا 
خبلؿ االستفادة ببتروليا الذي سيضمف الطاقة لئلسرائيمييف لمئات السنيف القادمة، أو االستفادة منو في 

ا يحقؽ أرباحًا تقدر بمميارات الدوالرات كؿ عاـ، وسيؤدى بطبيعة الحاؿ إلى بيعو بالسوؽ العالمية، مم
 ازدىار االقتصاد اإلسرائيمي.

وأشار إلى أنو في حاؿ إلغاء االتفاقية سيتـ وقؼ تيريب السبلح إلى قطاع غزة بواسطة نشر قوات 
وحيد الذي سيمنع تدفؽ السبلح يونيو، وأكد أنو الحؿ ال 2إسرائيمية بالمنطقة، مثمما كاف الحاؿ بعد حرب 

الذي ييرب بعمـ مف السمطات المصرية ليستخدـ في قتؿ الييود بواسطة توصيمو لحماس بغزة، مطالبًا 
 بنشوب حرب فورية مف أجؿ الييود الذيف قتموا بسب اتفاقية السبلـ مع مصر.
 8/6/2100، الرسبلل، عّمان  

 
 الرسمطات المصرلة تمقت كافة التوضلحات "..و إرسرايللـ"جرابلل للس جارسورًسا لللبرمان:  54

ايبلف جرابؿ الذي ” اإلسرائيمي“افيغدور ليبرماف، أمس، أف ” اإلسرائيمي“زعـ وزير الخارجية : )وكاالت(
 ”.إسرائيؿ“اعتقمتو السمطات المصرية، لـ يقـ بأي أنشطة تجسس لمصمحة 

ف ىذا الطالب الذي ربما كاف سموكو أستطيع القوؿ بشكؿ قاطع أ“وقاؿ ليبرماف إلذاعة جيش االحتبلؿ 
إنو خطأ “وأضاؼ ”. أو أمريكا أو القمر” إسرائيؿ“غريبًا وغير مسؤوؿ، ال عبلقة لو إطبلقًا باستخبارات 

 ”.أو سموؾ غريب مف قبؿ السمطات المصرية التي تمقت كافة التوضيحات مف جانبنا



 
 
 

 

 43ص 
 

كف ليذا الموضوع، آمؿ بأف ينتيي يفيموف أنو يتوجب وضع حد في أسرع وقت مم“وأردؼ المصريوف 
 ”.كؿ ىذا في األياـ المقبمة، وأف يتـ ذلؾ عف طريؽ الترحيؿ

لمصمحة ” التجسس”كما رفض والدا جرابؿ، االتيامات التي وجيتيا السمطات المصرية البنيما ب
 ”.إسرائيؿ“

 05/6/2100، الخملج، الشارقة
 

 مرات ثالثزار الرسفارة وط ف  الجلش لرسفلر اإلرسرايلم  ف  القاىرة: إلالن جرابلل ضابا 55
في نفي لممزاعـ اإلسرائيمية التي تشكؾ في انتماء إيبلف تشايـ جرابيؿ إلى الجيش : عماد فواز -القاىرة 

، عبارة عف رسالة مف السفير اإلسرائيمي بالقاىرة ”وثيقة إسرائيمية“عمى ” الجريدة“اإلسرائيمي، حصمت 
بلده أفيغدور ليبرماف، يخبره فييا بتمقيو إخطارًا مف وزارة الخارجية إسحؽ ليفانوف إلى وزير خارجية ب

 المصرية بالقبض عمى إيبلف تشايـ جرابيؿ والتحقيؽ معو بتيمة التجسس.
المعمومات التي لدينا أف المتيـ بالفعؿ ضابط في الجيش اإلسرائيمي، وزار “وقاؿ ليفانوف في رسالتو: 

وصمتنا مذكرة مف وزارة الخارجية المصرية حوؿ ادعاء “رات، وأضاؼ: م 3السفارة خبلؿ وجوده بالقاىرة 
المخابرات المصرية القبض عمى ضابط منتسب إلى جياز الموساد اإلسرائيمي وخضوعو لمتحقيؽ بتيمة 
التجسس وتيـ أخرى، وذلؾ لكي نتمكف مف إرساؿ محاـ لمدفاع عنو ومتابعة إجراءات التحقيؽ معو 

 ”.دبموماسياً 
 06/5/2100، ، الكولتالجرلدة

 
 العالقات من المرستوى العرسكري إلى الدبمومارس  معارلف: ىدف زلارة ألالون لمصر نقل  56

الناصرة ػ زىير أندراوس: قالت صحيفة 'معاريؼ' إّف نائب وزير الخارجية اإلسرائيمية داني أيالوف زار 
ة ىناؾ. وقد نفى المسؤولوف في مصر سرًا قبؿ أسبوعيف، وعقد سمسمة لقاءات مع زعماء السمطة الجديد

وزارة الخارجية حتى مساء أمس األوؿ االثنيف ىذا النبأ. وأجرى أيالوف، بحسب المصادر السياسّية في 
تؿ أبيب، محادثات في مصر بشأف عدة قضايا، منيا اتفاؽ المصالحة بيف حركتي فتح وحماس، وفتح 

جراءات حراسة األنبوب الذي ينقؿ الغاز الطبيعي مف مصر إلى إسرائيؿ. ولفتت الصحيفة  معبر رفح، وا 
إلى أف أيالوف ىو نائب وزير الخارجية أفيغدور ليبرماف، الذي ال ينسى لو المصريوف تصريحو بتفجير 

 السد العالي، عمما أنو لـ يقـ بأي زيارة لمصر، ولـ يجتمع بنظيره المصري.
ى لمقوات المصرية محمد حسيف طنطاوي، وقالت 'معاريؼ' إف أيالوف اجتمع مع رئيس المجمس األعم

ومع وزير الخارجية نبيؿ العربي، لكف يبدو أف اليدؼ األساسي ليذه الزيارة ىو نقؿ مركز الثقؿ في 
 العبلقات بيف الدولتيف مف المستوى األمني ػ العسكري إلى المستوى الدبموماسي ػ السياسي.
 05/6/2100، القدس العرب ، لندن

 
 الرسابق ف  مصر: قضلة الجارسوس عالمة عمى مدى تردي العالقات الثنايلة  مرسرايلاإلرسفلر ال 57

زىير أندراوس: قاؿ سفير الدولة العبرّية األسبؽ في مصر، تسفي مازئيؿ، إّف قضية إيبلف  -الناصرة 
بة غرابيؿ، المتيـ بالجاسوسّية في مصر، يجب أْف تقمؽ اإلسرائيمييف كثيًرا، كما أّنيا يجب أّف تكوف بمثا

صفارة إنذار لصّناع القرار في تؿ أبيب عمى مستقبؿ العبلقات مع القاىرة. وبرأيو فإّف اإلسرائيمييف الذيف 
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آمنوا برياح التغيير القادمة مف مصر بعد خمع حسني مبارؾ، تراجعوا عف نمط التفكير المذكور، الفًتا 
مستقبؿ العبلقات الثنائية، إذ تبّيف أّنو  إلى أّنو حتى اليـو الواقع يثبت عكس ذلؾ، معّبرا عف تشاؤمو مف

بعد الثورة المصرّية حدثت عّدة تغييرات صورّية في الساحة السياسّية المصرية وفي طرؽ التفكير التي 
 تقود دوائر صنع القرار في القاىرة، عمى حد تعبيره.

 21/6/2100، القدس العرب ، لندن
 
 .. والنظام الحالى وعدنا بأال لحدث تغللر"ايللإرسر ـ"كان صدلقًا عظلمًا ل "مبارك"نتنلاىو:  58

أف الرئيس السابؽ محمد حسنى مبارؾ « بنياميف نتنياىو»اعتبر رئيس الوزراء اإلسرائيمى : غادة حمدى
ـ المصرى »أف  -« العربية»فى مقابمة خاصة مع قناة  -وأضاؼ «. كاف صديقًا عظيمًا إلسرائيؿ» النظا

 «.تغيير، وأعتقد أنو ال أحد يفكر فى الدخوؿ فى حروبالحالى وعدنا بأال يكوف ىناؾ 
مستعد لمحوار »وحوؿ الحوار مع القوى اإلسبلمية الصاعدة فى مصر، قاؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمى إنو 

 .عمى حد قولو -« ما داموا يعترفوف بحقى وحؽ شعبى فى الوجود
 20/7/2100، المصري اللوم، القاىرة

 
 التلارات اإلرسالملة الت  برزت مع الثورات العربلةمع مة عالقات رستبعد إقاأال : نتنلاىو 59

قاؿ نتنياىو في سياؽ مقابمة مع قناة العربية بثت أمس الخميس انو ال يستبعد إقامة عبلقات بيف إسرائيؿ 
والتيػارات اإلسػػبلمية التػػي بػػرزت عمػػى السػػطح مػػع الثػػورات العربيػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ اإلخػػواف المسػػمموف فػػي 

 مصر.
ضح انو مستعد لخوض حوار مع أي جية توافؽ عمى احتراـ حؽ الشعب الييودي ودولة إسرائيؿ في وأو 

 الوجود.
 22/7/2100، وكالة الصحافة الفمرسطلنلة )صفا(

 
  "إرسرايلل"قترحت عمى مبارك لجوءا رسلارسلا ف  إ بن إللعازر: 61

الرئيس المصري المخموع حسني أبدى وزير إسرائيمي سابؽ يـو األربعاء حزنو لمحاكمة : القدس المحتمة
مبارؾ وقاؿ الوزير اإلسرائيمي إنو عرض عمى مبارؾ المجوء والعبلج في منتجع إيبلت عمى البحر 

 األحمر لكنو رفض. واصفا إياه بالوطني. 
بأف الرئيس المصري السابؽ أظير التزاما قويا تجاه  -الذي كاف صديقا لمبارؾ-وذّكر بف إليعازر 

 قة خبلؿ سنوات حكمو الثبلثيف.السبلـ في المنط
وقاؿ إنو كاف مقتنعا بأف الحكومة اإلسرائيمية كانت ستقبؿ باستضافة مبارؾ في إيبلت لو وافؽ ىو عمى 

  .ذلؾ
مبارؾ قائد نجح في الحفاظ عمى االستقرار في الشرؽ األوسط، وكاف ممتزما بعممية »وقاؿ بف إلعيزر إف 

وأضاؼ أف الشرؽ األوسط «. وحاوؿ مرارا جسر اليوة بيف الطرفيفالسبلـ بيف إسرائيؿ والفمسطينييف، 
 بعد مبارؾ سيكوف مختمفا تماما.

 4/8/2100، وكالة الصحافة الفمرسطلنلة )صفا(
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 محاكمة مبارك للرست ضرورلةعباس رجل رسالم و : "بلملن لتمفزلون "معاً  60

محمود عباس بأنو رجؿ مؤمف  وصؼ د. يوسي بيميف احد قادرة مبادرة جنيؼ، رئيس السمطة: بيت جاال
بالسبلـ وزاىد في الحكـ وغير راغب في السمطة، واف اسرائيؿ خذلتو حيث ال يوجد شريؾ اسرائيمي 

 لمحمود عباس في عممية السبلـ.
ودعا بيميف خبلؿ لقاء تمفزيوني مع "معا" الى عدـ اليأس واالحباط والتمسؾ برؤية السبلـ النيا الوحيدة 

في ىذه المنطقة رغـ فوز اليميف والمتطرفيف في انتخابات الشعبيف الفمسطيني  التي ستدـو وتبقى
والييودي. وقاؿ اف السبلـ ىو الرؤية االستراتيجية التي يمكف اف تنقذ المنطقة مف مشاكميا االمنية 

ية والسياسية واالقتصادية، واف الجدار سيسقط فور نجاح السبلـ ويحؿ مكانو التعاوف االقتصادي والتنم
 واالزدىار.

وابدى يوسي بيميف حزنو عمى محاكمة الرئيس مبارؾ، وقاؿ اف ىذه المحاكمة ال ضرورة ليا، واف 
التسامح ىو سمة اساسية مف سمات الحكـ والثورة وما كاف يجب اىانة زعيـ عربي مثؿ مبارؾ بيذا 

 الشكؿ. 
القذافي انساف غير سوي ويأخذ جماال اما بالنسبة لمزعيـ القذافي فقاؿ انو مختمؼ تماما عف مبارؾ الف 

 وخياما معو الى باريس وىو غير أىؿ لمحكـ وال يمكف مقارنتو مع محارب وطيار وزعيـ مثؿ مبارؾ.
وردا عمى اسئمة برنامج ) زوـو اف ( اعتبر يوسي بيميف اف غالبية المستوطنيف ىـ مف االيديولوجييف 

الروس يسكنوف في المستوطنات النو ثمف الشقؽ رخيصة، المتطرفيف في اليميف، واف قمة مف المياجريف 
 اما الباقوف فيـ يسكنونيا مف باب ايدويولوجي.

وحوؿ ) ثورة الييود في الشوارع ( وانتقاؿ عدوى الفيس بوؾ الى تؿ بيب رد بيميف : انا لست ذكيا 
ـ اكف اتوقعيا واف بالشكؿ الكافي التوقع ما يمكف اف تسفر عنو ىذه التظاىرات لكنني اعترؼ انني ل

 القيادة االسرائيمية مصدومة منيا وال تزاؿ تعيش حالة االنكار وال تعرؼ كيؼ تتصرؼ ازاءىا".
 4/8/2100، وكالة معًا اإلخبارلة

 
 "الشرق األورسط بعد مبارك رسلكون شرقا أورسطلا مختمفا" :بن أللعازر 62

تحتية اإلسرائيمية السابؽ، عف تخوفو مف عّبر بنياميف بف أليعازر، وزير البنية ال: حجازي عبد الفتاح
مرحمة ما بعد مبارؾ قائبل: "ليس لدي شؾ في أف الشرؽ األوسط بعد مبارؾ سيكوف شرقا أوسطيا 

 مختمفا"، واعتبر أف يـو محاكمتو "ىو يـو حزيف وصعب عمى إسرائيؿ".
وتنعكس سمبا عمى في حيف قاؿ سفير إسرائيؿ السابؽ في القاىرة إف: "محاكمة مبارؾ ستضر بمصر 

 إسرائيؿ".
 6/8/2100، الشروق، مصر

 
 إلصدار فتوى بالعفو عن مبارك لدعو شلخ األزىر "شاس"المرشد الروح  لحركة  63

الييوديػػة الحاخػاـ عوفاديػػا يوسػؼ، شػػيخ األزىػر أحمػػد الطيػب إلػػى « شػاس»دعػا المرشػػد الروحػي لحركػػة 
 ارؾ.إصدار فتوى بالعفو عف الرئيس المصري المخموع حسني مب
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ونقػؿ التمفزيػػوف اإلسػرائيمي عػػف عوفاديػا يوسػػؼ إنػو طمػػب مػف الحكومػػة اإلسػرائيمية الضػػغط عمػػى اإلدارة 
كمػا ناشػػد «. مصػير اإلعػداـ الػػذي ينتظػره»األميركيػة لمتػدخؿ بيػدؼ إنقػػاذ الػرئيس المصػري المخمػػوع مػف 

بػي لمضػغط عمػى الحكومػة الحاخػاـ اإلسػرائيمي الػرئيس شػمعوف بيريػز التػدخؿ سياسػيا لػدى االتحػاد األورو 
 «.حبؿ المشنقة»المصرية إليجاد طريقة إلنقاذ مبارؾ مف 

 9/8/2100، الرسفلر، بلروت

 
 باراك: غزة مصدر اليجمات وتصاعد المرسمحلن ف  رسلناء رسببو رسقوط مبارك 64

مصػدر اليجمػات التػي تعّرضػت أف )يو بػي اي(: قػاؿ وزيػر الػدفاع اإلسػرائيمي إييػود بػاراؾ،  - تؿ أبيب
ف تصػاعد نشػػاط المسػّمحيف فػػي سػيناء سػػببو  ليػا أىػداؼ فػػي جنػوب إسػػرائيؿ الخمػيس، ىػػو قطػاع غػػزة وا 

وأضػػػاؼ إف "مصػػدر األعمػػػاؿ اإلرىابيػػة فػػػي غػػػزة  سػػقوط حكػػـػ الػػرئيس المصػػػري السػػابؽ حسػػػني مبػػارؾ.
 وسوؼ نعمؿ ضدىـ بكؿ قوة وشدة".

تنياىو، تداوال خبللو التصعيد الحاصؿ في وأجرى باراؾ إتصااًل ىاتفياً برئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف ن
 جنوب إسرائيؿ.

ولفتت التقارير اإلسرائيمية إلى الحممة العسػكرية التػي شػنتيا قػوات الجػيش المصػري ضػد مواقػع مسػمحيف 
ونقمػت اإلذاعػػة العامػة اإلسػػرائيمية عػف مسػػؤوليف سياسػييف إسػػرائيمييف تيديػدىـ بػػالرد عمػػى  شػماؿ سػػيناء.

 يا وتقييـ الوضع.اليجمات بعد إنتيائ
 09/8/2100، القدس العرب ، لندن

 للفن  ترى أن حدود مصر لم تعد حدود رسالم  65
نقمػػت وسػػائؿ إعػبلـ إسػػرائيمية عػػف ليفنػي قوليػػا خػػبلؿ عيادتيػا جرحػػى أصػػيبوا : أسػػعد تمحمػي –الناصػرة 

د سػبلـ حدود مصر لـ تعد حػدو »بيجمات ايبلت ويرقدوف في مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع إف 
عمينػا أف نغيػر مفيومنػا تجاىيػا )أي تجػاه الحػدود(، وىػؤالء )المسػمحيف( لـػ يكونػوا »، مضػيفة: «بعػد اآلف

نمػا ىـػ يريػدوف القضػػاء عمينػا، ويجػب أف نغيػر النظػرة إلػى ىػذه الحػػدود «. متسػمميف يسػعوف إلػى العمػؿ وا 
 ت العسكرية المطموبة لمنعو.وتنفيذ العمميا« اإلرىاب»سيؤيد شف حرب ضد « كديما»وتابعت أف حزبيا 

 21/8/2100، الحلاة، لندن
 
 نتنلاىو لطمب من وزرايو عدم التحدث ف  الشأن المصري 66

أمػس، إف رئػيس الػوزراء  ،قالػت مصػادر إسػرائيمية رفيعػة المسػتوى: وكػاالت -برىـو جرايسػي  - الناصرة
ية، عدـ اإلدالء بتصريحات حوؿ اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو طمب مف وزرائو في جمسة الحكومة األسبوع

الشأف المصري، وما يتعمؽ بالتصعيد األمني، في حيف أعربت تؿ ابيب عف "أمميػا" بػأف ينيػي اعتػذارىا 
 الرسمي األزمة مع مصر.

وحسػب تمػػؾ المصػػادر، فػػإف سػػكرتارية الحكومػػة اإلسػػرائيمية عممػت ىػػي أيضػػا بيانػػا عمػػى مكاتػػب جميػػع 
 نتنيػاىو مػػنيـ بعػػدـ اجػراء مقػػاببلت مػع وسػػائؿ اإلعػػبلـ مػف أجػػؿ عػػدـ الػوزراء، يتضػػمف طمبػا حازمػػا مػػف 

 
"تأليػب" األوضػاع، وجػاء فػي ذلػؾ البيػاف، "لػدينا رغبػػة بعػدـ التييػيج إف كػاف فػي الشػأف المصػري، أو فػػي 

 مسألة الرد عمى اطبلؽ الصواريخ".
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 22/8/2100، الغد، عّمان
 
 رفضو االعتذار لتركلاعن  مع مصر لجعمو لتراجعقطلعة المن  نتنلاىوخوف  67

الدوليػػة يبػػدي « بػػالمر»مػػرة أخػػرى وقبػػؿ يػػـو واحػػد مػػف الموعػػد المقػػرر لنشػػر تقريػػر لجنػػة : حممػي موسػػى
 رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو ميبًل لقبوؿ الطمب األميركي باالعتذار مف تركيا.

خمصػػت إلييػػا المػػداوالت فػػي الشػػأف ولػػيس مسػػتبعدًا أف يكػػوف ميػػؿ نتنيػػاىو ىػػذا أحػػد االسػػتنتاجات التػػي 
المصػري فػػي أعقػاب عمميػػة إيػبلت، والتػػي يصػعب بموجبيػػا عمػى إسػػرائيؿ احتمػاؿ القطيعػػة مػع كػػؿ مػػف 

 تركيا ومصر.
تأجيػػؿ نشػػر تقريرىػػا، وأف « بػػالمر»إلػػى أف تركيػػا طمبػت مػػف لجنػػة « ىػػآرتس»وفػي ىػػذه األثنػػاء أشػػارت 

 كثيؼ المفاوضات مف أجؿ التوصؿ إلى تسوية.إسرائيؿ ال تمانع، األمر الذي يفسح المجاؿ لت
وأشارت القناة الثانية في التمفزيوف اإلسرائيمي إلى أف نتنيػاىو يتذبػذب ثانيػة فػي موقفػو مػف تقػديـ اعتػذار 

وقػاؿ مراسػؿ القنػاة السياسػػي أمنػوف أبرامػوفيتش إف تحػواًل دراماتيكيػػًا «. مرمػػرة»لتركيػا بشػأف مجػزرة سػفينة 
ات نتنياىو يدرس بشكؿ إيجابي تمبية طمب رئيس الحكومة التركية رجب طيب سجؿ ليمة أمس، حيث ب

 اردوغاف بتقديـ اعتذار رسمي إسرائيمي عف المجزرة.
لعشػرة « بػالمر»عف مصدر سياسػي إسػرائيمي قولػو إف تركيػا طمبػت تأجيػؿ نشػر تقريػر « ىآرتس»ونقمت 

لؤلمػـػ المتحػػدة بػػاف كػػي مػػوف ونشػػر مضػػمونو  أيػػاـ أخػػرى. وكػػاف مقػػررًا تقػػديـ التقريػػر اليػػـو لؤلمػػيف العػػاـ
 الثبلثاء المقبؿ. ومع ذلؾ قاؿ المصدر اإلسرائيمي إف القرار بشأف تأجيؿ نشر التقرير لـ يتخذ بعد.

 22/8/2100، الرسفلر، بلروت
 
 بلرلز: أعتذر عن حادث رسلناء وحرلصون عمى العالقات مع مصر 68

لمصػر حػػوؿ سػقوط ضػػحايا مصػرييف فػػي حػادث الحػػدود قػدـ الػػرئيس اإلسػرائيمي شػػيموف بيريػز، اعتػػذاًرا 
األخيػر بسػػيناء، وأعػػرب عػف تعازيػػو ألسػػر الضػػحايا والشػعب المصػػري، مؤكػػدا عػدـ وجػػود أي تعمػػد مػػف 

 جانب إسرائيؿ لمقياـ بيذه العممية، وأف إسرائيؿ حريصة عمى العبلقات مع مصر. 
ي تػؿ أبيػب، قػاؿ بيريػز "إف الحػرص وفي اتصاؿ ىاتفي مساء األحد، مع ياسر رضا السفير المصري فػ

اإلسرائيمي عمى العبلقة مع مصػر محػؿ إجمػاع شػعبي قبػؿ الرسػمي، وأف ىنػاؾ حرًصػا عمػى عػدـ خػدش 
 ىذه العبلقة". 

وأضاؼ أنو ال يوجد عمى مستوى رجؿ الشارع اإلسرائيمي أي رغبة ونية لئلضرار بمصػر، وأف مػا حػدث 
يقات الجارية.. وكرر بيريز أسفو عف الحادث مرة أخرى كاف بمحض الخطأ، وىو ما ستكشؼ عنو التحق

خػػبلؿ االتصػػاؿ اليػػاتفي معرًبػػا عػػف أممػػو فػػي سػػرعة احتػػواء آثػػار ىػػذا الحػػادث وعػػدـ خػػروج األمػػور عػػػف 
 السيطرة. 

كما أعرب عف أممو في أف تكوف سيناء دائًما واحة لمسبلـ واالستقرار، وأبدى استعداده لمتعاوف مع مصر 
 وف أي تدخؿ في الشأف الداخمي المصري.  في تحقيؽ ذلؾ د

 22/8/2100، المصرلون، القاىرة
 
 ف  أحداث رسلناء تأرسف لمقتل المصرللن "ارسرايللباراك: " 69
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واصػدر تعميمػات  في سيناء قاؿ وزير الحرب اإلسرائيمي اييود باراؾ اف اسرائيؿ تأسؼ لمقتؿ المصرييف
وأضػػاؼ البيػػاف إّنػػو عمػػى ضػػوء ىػػذا  افقػة حػػذرة.لجيشػو بػػاجراء تحقيػػؽ مشػػترؾ مػػع مصػػر التػػي ردت بمو 

إف "التفػػػاؽ السػػبلـ بػػػيف إسػػرائيؿ ومصػػر أىميػػػة قصػػوى وقيمػػػة حيػػث  التحقيػػؽ سػػيتـ اسػػػتخبلص النتػػائج
 استراتيجية كبيرة لبلستقرار في الشرؽ االوسط".

لية وأعربت مصادر إسرائيمية أمس، عف رغبة حكومتيا بانياء األزمة سريعا مع مصر، بتدخؿ جيات دو 
 خاصة بعد االعتذار اإلسرائيمي الرسمي.

 22/8/2100، الغد، عّمان
 
 مصرلة لتخفلف حدة التوتر بلن البمدلنو اتصاالت إرسرايلملة  71

أشػػرؼ اليػػور: أكػػد مصػػدر سياسػي مسػػئوؿ فػػي تػػؿ أبيػػب أف حكومػة بػػبلده تجػػري اتصػػاالت مػػع  -غػزة 
وتجنػػػب التصػػػعيد والحفػػػاظ عمػػػى  مصػػر عمػػػى المسػػػتوييف السياسػػػي واألمنػػي بيػػػدؼ تخفيػػػؼ حػػػدة التػػوتر

 العبلقات الجيدة مع القاىرة، في أعقاب مقتؿ جنود مصرييف بنيراف إسرائيمية عقب اليجـو عمى إيبلت..
ونقمت اإلذاعة اإلسرائيمية عف المصدر قولو أف إسرائيؿ تنوي التعاوف مع مصر في التحقيؽ الجاري في 

الخميس الماضي وفي عمميػة اسػتخبلص العبػر مػف ىػذه األحداث التي وقعت في المنطقة الحدودية يـو 
 األحداث.

وقػاؿ المصػدر أف كػؿ مػف إسػػرائيؿ ومصػر غيػر معنيتػيف بػػ 'تزعػػزع قػدرة السػمطات المصػرية عمػى فػػرض 
سيطرتيا عمى منطقة سيناء'، مشيرا إلى أف إسرائيؿ تساىـ في تحقيؽ ىذا اليدؼ كثيرا وقد وافقت مؤخرا 

 فية إلى سيناء ليذا الغرض.عمى دخوؿ قوات مصرية إضا
وكػاف أييػود بػػراؾ وزيػر الجػيش اإلسػػرائيمي أوعػز بإشػراؾ الجػػيش المصػري فػي عمميػػة التحقيػؽ فػي مقتػػؿ 

 الجنود المصرييف.
 22/8/2100، القدس العرب ، لندن

 
 "إرسرايللـ"باراك: مصر أكبر ذخر ارستراتلج  ل 70

راؾ بػأف مصػر أكبػر ذخػر اسػتراتيجي لػببلده. صرح وزير الػدفاع اإلسػرائيمي إييػود بػا: د ب ا -تؿ ابيب 
إف ىجمات ايبلت الخميس الماضي  ،مساء امس ،وقاؿ في مقابمة مع القناة التمفزيونية الثانية اإلسرائيمية

كانػت محاولػػة لنصػػب مػا وصػػفو بكمػػيف اسػػتراتيجي لدولػة إسػػرائيؿ بيػػدؼ تشػويش العبلقػػات بينيػػا وبػػيف 
 إسرائيؿ مف "اختصار" فترة التوتر األمني.مصر. وأعرب باراؾ عف ارتياحو لتمكف 

 23/8/2100، الدرستور، عّمان
 
 
 
 
 للفانون لتيم الحكومة المصرلة بالتياون ف  حمالة الرسفارة اإلرسرايلملة ف  مصر 72
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القاىرة: اتيـ السفير اإلسرائيمي في القاىرة إسػحؽ ليفػانوف الحكومػة المصػرية بالتيػاوف فػي حمايػة السػفارة 
فير األمػػف الكػػافي ليػػا، عمػػى خمفيػػة قيػػاـ شػػاب مصػػري بتسػػمؽ العمػػارة التػػي تضػـػ مقػػػر والتقصػػير فػػي تػػو 

زالة العمـ اإلسرائيمي ووضع عمـ مصر مكانو.  السفارة وا 
كمػػا اتيػـػ ليفػػانوف، فػػي بػػبلغ قدمػػو إلػػى النائػػػب العػػاـ المصػػري، الشػػاب أحمػػد الشػػحات، الػػذي نػػزع العمػػـػ 

 عتبار أف السفارة جزء مف دولة إسرائيؿ، عمى حد تعبيره.اإلسرائيمي، بػ "اختراؽ أرض إسرائيمية"، با
وقاؿ الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانوف الدولي، أف السفير اإلسرائيمي استند في ببلغو إلى اتفاقية فيينا 
الدوليػػػة، والتػػػي تػػػػنص عمػػػى ضػػػرورة تػػػػوفير الحمايػػػة وعػػػدـ انتيػػػػاؾ السػػػيادة، وأنػػػو اعتبػػػػر أف إنػػػزاؿ العمػػػـػ 

عمػػػى السػػػفارة ىػػػو انتيػػػاؾ لمدبموماسػػػية والسػػػيادة اإلسػػػرائيمية، بحسػػػب موقػػػع "بوابػػػة الوفػػػد"  اإلسػػػرائيمي مػػػف
 االلكترونية.

وأضػاؼ أف الػببلغ، الػذي قدمػو إسػػحؽ ليفػانوف إلػى النائػب العػاـ، يريػػد أف يسػتخدمو لمضػغط عمػى لجنػػو 
األسػبوع الماضػي،  التحقيؽ المشتركة التي تباشر تحقيقاتيا في مقتؿ خمسة جنود مصػرييف عمػى الحػدود

صػػدار عقوبػات بحقيػػا، خاصػة وأف قػػوات حفػظ السػػبلـ الموجػودة عمػػى  ويسػاـو بػػو "لعػدـ إدانػػة إسػرائيؿ وا 
الحػػدود أدانػػػت الجػػػيش اإلسػػرائيمي، وقالػػػت إف الطػػػائرات اإلسػػرائيمية التػػػي أمطػػػرت الجنػػود عمػػػى الحػػػدود 

 انتيكت األراضي المصرية.
 25/8/2100قدس برس، 

 
 توافق عمى دخول آالف الجنود المصرللن بأرسمحتيم الى رسلناء "رسرايللباراك: "إ 73

الناصرة ػ زىير أندراوس: أعمف وزير األمف اإلسرائيمّي، إييود باراؾ، أّف اسرائيؿ ستسمح لمصر بإدخاؿ 
آالؼ الجنود المصرييف إلى شبو جزيرة سيناء، عمى الرغـ مف أّف اتفاقّية السبلـ الموقّعة بيف الدولتيف ال 

 ذلؾ. تجيز
وأوضح باراؾ، كما جاء في موقع إذاعة الجيش اإلسرائيمّي، أّف الحكومة ستسمح أيضا لممصرييف 
بإدخاؿ المروحيات والمركبات العسكرّية المصفحة، الفتا إلى أّف أقواؿ باراؾ وردت في لقاء صحافّي 

 أدلى بو لمجمة 'إيكونوميست' البريطانّية.
إسرائيؿ لف تسمح لمصر بإدخاؿ دبابات أخرى إلى سيناء، وزاد  وشدد باراؾ في سياؽ حديثو عمى أفّ 

 قائبًل إّنو في بعض األحياف يجب تمييف المواقؼ اإلستراتيجّية لمصمحة االحتياجات األمنّية.
وبحسب باراؾ، فإّنو ال ُيقمؿ بالمرة مف مخاطر إدخاؿ الجنود المصرييف إلى شبو جزيرة سيناء، ولكّنو 

 ّف الجنود المصرييف الذيف دخموا إلى سيناء لف ينسحبوا.بالمقابؿ أكد عمى أ
وذكرت المصادر السياسّية واألمنّية في تؿ أبيب أّف قرار باراؾ جاء عمى خمفّية العممية الفدائّية التي 
ُنفذت الخميس قبؿ الماضي في إيبلت، حيث تمّكف أعضاء الخمّية الفدائّية مف عبور الحدود اإلسرائيمّية 

 غير المؤمنة. المصرّية 
 27/8/2100، القدس العرب ، لندن
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تباينت المواقؼ اإلسرائيمية بيف موافػؽ ومعػارض لزيػادة : راـ اهلل، القدس: عبدالرؤوؼ أرناؤوط، الوكاالت
لوقػت الػذي ألمػح فيػو رئػيس الػوزراء بنيػاميف نتنيػاىو إلػى إمكانيػة عدد القوات المصرية في سػيناء، ففػي ا

دراسػػػة الموقػػػؼ إذا تقػػػػدمت مصػػػر بطمػػػب رسػػػػمي، قطػػػع وزيػػػر الػػػػدفاع إييػػػود بػػػاراؾ بعػػػػدـ إمكانيػػػة دراسػػػػة 
 الموضوع مف األساس ناىيؾ عف الموافقة عميو.

نودىا المرابطيف في سيناء وكاف نتنياىو قاؿ خبلؿ اجتماع وزاري إسرائيمي "إذا طمبت مصر زيادة عدد ج
فسوؼ يطرح ىذا الموضوع عمى المجمس الوزاري المصغر لمشؤوف السياسية واألمنية لمبت فيو. إسرائيؿ 
تواجو قضايا أمنية معقدة تنبع مف التغيرات في المنطقة وذلؾ إلى جانب تحديات اقتصادية عمى الصعيد 

ت لمصحفييف "لف نسمح بإدخػاؿ المزيػد مػف القػوات الدولي"، إال أف باراؾ قاؿ بميجة حاسمة في تصريحا
 العسكرية إلى منطقة سيناء".

ويؤكد وزير الداخمية اإلسرائيمي أيمي ايشاي أف الحديث عف تعديؿ معاىدة السبلـ اإلسرائيمية المصرية ال 
يستند إلى أي أساس، ألف الموضوع لـ يطرح لمبحث مف البمػديف، وقػاؿ إف "مصػر لـػ تطمػب حتػى اآلف 
زيادة عدد قواتيا في سيناء باستثناء دخوؿ ألؼ شرطي لمواجية تيديػدات التنظيمػات اإلرىابيػة المسػؤولة 
عف تفجير أنبوب الغاز الطبيعي المؤدي إلى إسرائيؿ، وقد صادؽ وزيػر الػدفاع عمػى دخػوؿ عػدة كتائػب 

ر بعد انتياء ميمتيا". مصرية إلى سيناء لفترة زمنية محدودة مف أجؿ التعامؿ مع ىذه التيديدات وستغاد
وتػػابع "لكػػف إذا كانػػت ىنػػاؾ حاجػػة فعميػػة مسػػتقببًل لتعػػديؿ معاىػػدة السػػبلـ فيجػػب القيػػاـ بػػذلؾ مػػف خػػبلؿ 

 التنسيؽ والتفاىـ".
 29/8/2100، الوطن اون اللن، الرسعودلة

 

 ال حاجة الى تغللر اتفاق كامب دلفلد"نتنلاىو:  75
ميف نتنياىو، قبيػؿ االجتمػاع االسػبوعي لمحكومػة امػس ، وجػود أكد رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيا: راـ اهلل

اتصاالت مع الحكومة المصرية حوؿ اتفاؽ كامب ديفيد، مستبعدا تغيير ىذا االتفاؽ معتبرا اف ال حاجة 
 تستدعي ذلؾ.

 وبحسػب الموقػع االلكترونػػي لػػ"القناة العاشػرة" لمتمفزيػػوف االسػرائيمي فقػػد تطػرؽ نتنيػاىو ليػػذا الموضػوع فػػي
اجتماع وزراء حزب الميكود امػس ، قبيػؿ اجتمػاع الحكومػة االسػرائيمية، معتبػرا انػو ال يوجػد حاجػة لتغييػر 
 كامب ديفيد ، مشيرا الى وجود اتصاالت مع الحكومة المصرية فيما يتعمؽ بموضوع شبة جزيرة سيناء.

و سيطرح ىػذا الموضػوع وأوضح نتنياىو انو اذا طمبت مصر زيادة عدد جنودىا المرابطيف في سيناء فان
 عمى المجمس الوزاري المصغر لمشؤوف السياسية واالمنية لمبت فيو. 

وقػاؿ: "اف اسػػرائيؿ تواجػو االف قضػػايا امنيػة معقػػدة تنبػػع مػف التغيػػرات الجاريػة فػػي المنطقػة، الػػى جانػػب 
 تحديات اقتصادية عمى الصعيد الدولي". 

 29/8/2100، المرستقبل، بلروت
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تنظػر فػي إقامػة حػوار اسػتراتيجي مػع مصػر ” إسػرائيؿ“أمػس أف ” إسػرائيميوف“ذكػر مسػؤولوف  :)وكػاالت(
جػػراء التغييػرات البلزمػػة لمممحػؽ األمنػػي التفاقيػة  كامػػب “إلجػراء مراجعػة شػػاممة لمعبلقػات بػػيف الجػانبيف وا 

 .” ديفيد
أف فكػػػػرة إقامػػػة حػػػػوار اسػػػػتراتيجي مػػػع مصػػػػر طرحيػػػػا ” جيػػػروزاليـ بوسػػػػت“وأوضػػػح المسػػػػؤولوف لصػػػػحيفة 

مسػؤولوف فػي وزارة الحػرب وأف وزيػر الحػرب إييػود بػاراؾ يدرسػيا. وأشػاروا إلػى أف الػدافع وراء إقامػة خػػط 
تحّوؿ إلػى مػادة مع النظاـ العسكري في القاىرة ىو الخوؼ مف أف االتفاقية سػت” حميمية“اتصاالت أكثر 

رئيسة في االنتخابات التشريعية والرئاسية في مصر المقررة في وقت الحؽ ىذا العاـ. وقػاؿ مسػؤوؿ فػي 
ـ “وزارة الحرب  نريد أف نجد طريقة إلزالة اتفاقية كامب ديفيد مع مصر كقضية مف االنتخابات المقبمة يقو

حػػد الطػػرؽ لفعػػؿ ذلػػػؾ ىػػو إطػػبلؽ مراجعػػػة وأضػػػاؼ أف أ” خبلليػػا كػػؿ مرشػػح بمنحيػػػا توجيػػًا أكثػػر تطرفػػاً 
شػاممة لممحمػػؽ األمنػي لمعاىػػدة كامػػب ديفيػد، الػػذي يػػنظـ مسػتوى الجنػػود الػػذي يسػمح لمصػػر بالمحافظػػة 
عميػػو فػػػي شػػػبو جزيػػرة سػػػيناء. وقالػػػت الصػػحيفة إف إمكانيػػػة نجػػػاح الحػػوار االسػػػتراتيجي، قوبمػػػت بػػػبعض 

والقيػادة االنتقاليػة التػي يقودىػا ” اإلسػرائيمية“مػة التشكيؾ خصوصًا بسبب عدـ انقطاع العبلقػة بػيف الحكو 
إلػى ” إسرائيمي“المشير محمد حسيف طنطاوي مف جية والشارع المصري مف جية أخرى. وأشار مسؤوؿ 

 ”.    لو كانت ىناؾ روابط قوية مع طنطاوي فالشارع لف يشعر باألمر نفسو“أنو 
 6/9/2100، الخملج، الشارقة
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عّبرت مصادر سياسّية رسمّية في تؿ أبيب، أمس االثنػيف، عػف قمقيػا الشػديد  زىير أندراوس: - الناصرة
مػف أّف األزمػة الحالّيػة مػع تركيػا، والتػي لـػ تصػػؿ حتػى اآلف إلػى ذروتيػا، سػتدفع تركيػا ومصػر إلػى إبػػراـ 

وبمػػػوازاة ذلػػػػؾ، قػػػاؿ السػػػػفير   .ال يصػػػب فػػػي مصػػػػمحة إسػػػرائيؿتحػػػالؼ جديػػػٍد بينيمػػػػا، وىػػػو األمػػػر الػػػػذي 
اإلسرائيمّي المطرود مف أنقرة، غابي ليفي، في تصريحات لصحيفة تركّية إّنو ال يوجد أّي نية في عودتو 

 كسفير إلسرائيؿ في تركيا.
يػة مفادىػا واقتبست الصحيفة العبرّية ما نشػرتو )اليػـو السػابع( المصػرية نقػبل عػف مصػادر دبموماسػية ترك

أف أردوغػاف ينػػوي زيػػارة القػػاىرة األسػبوع المقبػػؿ، وأنػػو مػػف المتوقػع أف يجتمػػع بػػرئيس المجمػػس العسػػكري 
األعمى المشير حسيف طنطػاوي، ورئػيس الحكومػة المصػرية عصػاـ شػرؼ، ومسػؤوليف مصػرييف آخػريف، 

ود أوغمػػو، ووفػػد يشػػمؿ وزيػػػر كمػػا أّنػػو مػػف المتوقػػع أْف يرافقػػو فػػي زيارتػػو إلػػػى القػػاىرة وزيػػر الخارجّيػػة، داو 
التجػارة والصػناعة، وعػػدد مػف رجػاؿ األعمػػاؿ، وذلػؾ بيػدؼ التوقيػػع عمػى اتفاقيػات تعػػاوف إسػتراتيجي فػػي 

 المجاالت العسكرية والدبموماسية والتجارية مع المصرييف. 
الت باإلضافة إلى ذلؾ، لفتت الصحيفة العبرّية إلى أف الصحؼ التركيػة أشػارت إلػى حقيقػة وجػود اتصػا

بيف تركيا ومصر بشأف زيارة أدوغاف لقطاع غػزة، والتػي وصػفتيا 'يػديعوت أحرونػوت' عمػى أنيػا مػف بػيف 
 ما أسمتيا برزمة التيديدات التي أطمقتيا أنقرة ضّد تؿ أبيب.

مع ذلؾ، قالت الصحيفة، نقبًل عف مصادر سياسّية رفيعة مقربة مف رئيس الػوزراء بنيػاميف نتنيػاىو، إّنػو 
ردوغاف بزيارة قطاع غزة، فإّنيا ستكوف صػفعة مجمجمػة جػًدا إلسػرائيؿ، ولكّنيػا اسػتدركت قائمػة إّف إذا قاـ أ

الخاسر األكبر مف ىذه الزيارة ىو الرئيس الفمسطينّي، محمود عّباس وأيًضػا السػمطة الفمسػطينّية، وقالػت 
، التػػػي "حمػػاس"سػػػبلمّية المصػػادر إّف إردوغػػاف يرغػػػب بزيػػارة غػػزة لمتعبيػػػر عػػف دعمػػػو لحركػػة المقاومػػة اإل
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تعتبػػر العػػدو األكبػػر لمسػػمطة فػػي راـ اهلل، عمػػى حػػد تعبيػػر المصػػادر التػػي أضػػافت قائمػػًة إّف زيػػارة رئػػػيس 
الوزراء التركّي إلى غزة ستكوف عممًيا ىدًفا ذاتًيا ُيسجمو أردوغاف في مرمى أنقرة، كما أّف الزيارة ستضرب 

 .ءالمصالح األمريكّية والمصرّية عمى حٍد سوا
في المقابؿ، أبرزت 'يديعوت أحرونوت' تصريحات مسؤوؿ كبير في الخارجية المصرية جاء فييا أّف قرار 
تركيا طرد السفير اإلسرائيمي لف يدفع مصػر إلػى اتخػاذ قػرار مماثػؿ. وبحسػب المصػدر نفسػو فػإف الحالػة 

دولػػي مػػػف قبػػؿ األمػػـػ المصػػرية تختمػػؼ عػػػف تركيػػا، وأف القػػػرار التركػػي بطػػرد السػػػفير يسػػتند إلػػػى تحقيػػؽ 
المتحدة، بالضبط مثمما تفعؿ مصر حالًيا، وخمص إلى القوؿ إّف القرار المصرّي سيكوف بناًء عمى أساس 

 التحقيؽ.
 6/9/2100، القدس العرب ، لندن
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برية، شمعوف بيريػز، رغبػة الجانػب اإلسػرائيمي فػي الحفػاظ عمػى أكد رئيس الدولة الع: الناصرة )فمسطيف(
 بقاء اتفاقيات السبلـ الموقعة مع كؿ مف مصر واألردف، قائمة ألىميتيا البالغة بالنسبة لئلسرائيمييف.

فيما شّدد خبلؿ كممة ألقاىا في مؤتمر التعاوف اإلقميمي الذي افتتحت أعمالو في تؿ أبيب أمػس اإلثنػيف 
ى أف حكومة تؿ أبيب تدعـ إقامة دولة فمسطينية عبر الخوض في مفاوضات مباشرة "مغمقة" (، عم2/2)

 بعيدًا عف وسائؿ اإلعبلـ، وليس مف خبلؿ التوجو "أحادي الجانب" إلى األمـ المتحدة. 
بػدورىا، دعػػت رئيسػػة المعارضػػة اإلسػرائيمية تسػػيبي ليفنػػي، رئػػيس الػوزراء بنيػػاميف نتنيػػاىو إلػػى "تحريػػر" 

ية السبلـ والسعي لتحريكيا قبؿ توجو السمطة الفمسطينية لحصد استحقاؽ سبتمبر، معتبرًة أف "الوقت عمم
 ليس متاخرًا بعد"، وفؽ تقديرىا. 

وناشدت ليفني نتنياىو إقناع الجانب الفمسطيني بأف نواياه لمتوصؿ إلى تسوية نيائية ىي "نوايا صادقة"، 
ف"، معربػػًة عػػػف ثقتيػػا بػػػأف الفمسػػطينييف سػػػيوافقوف عمػػى اسػػػتئناؼ وأف إسػػرائيؿ عمػػى اسػػػتعداد لػػػ"دفع الػػػثم

 المفاوضات إذا ما اقتنعوا بصدؽ النوايا اإلسرائيمية، حسب رأييا.

 6/9/2100، قدس برس
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/ فػػي موقعيػػا االلكترونػػػي، أف السػػفير ايتسػػػحاؽ ليفػػانوف ، وصػػػؿ القػػاىرة: قالػػت صػػػحيفة /المصػػري اليػػػـو
مطػار القػػاىرة أمػس االثنػػيف عمػى مػػتف طػائرة تابعػػة لخطػػوط "إيػر سػػيناء" بعػد إجػػازة قضػاىا فػػي فمسػػطيف 
المحتمػػػة، تزامنػػػػت مػػػػع أحػػػػداث قتػػػػؿ الجػػػػيش اإلسػػػرائيمي لخمسػػػػة جنػػػػود مصػػػػرييف عمػػػػى الحػػػػدود فػػػػي آب 

 )أغسطس( الماضي. 
 6/9/2100، قدس برس
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الناصػرة )فمسػػطيف(: أعػػرب موشػػيو يعػالوف، وزيػػر الشػػؤوف اإلسػػتراتيجية بالحكومػة اإلسػػرائيمية، عػػف قمػػؽ 
حكومتو مف اآلثار بعيدة المدى لمثورات الشعبية العربية، التي نجحت بعضيا باإلطاحة بحكاميا، واعتبر 

 لدولة إسرائيؿ".بأف ىذه الثورات تشكؿ "تيديدًا حقيقيًا 
(، عف يعالوف قولو: إف الثورات التػي تشػيدىا 1/2فقد نقمت وسائؿ إعبلـ عبرية رسمية، اليـو األربعاء )

، ستؤدي إلى زيادة نفوذ "منظمات أصولية" في المنطقة، مما يشكؿ تيديدًا بعيد المدى  الدوؿ العربية اليـو
 عمى الدولة العبرية.

تي جاءت عمى ىامش مشاركتو بمؤتمر اقتصادي بتؿ أبيب، عف خشيتو وأبدى يعالوف في تصريحاتو ال
مف المرحمة التي تأتي ترتيب الدوؿ العربية شؤونيا الداخمية خبلؿ المرحمة االنتقالية لمثورات، مرّجحًا في 

 الوقت ذاتو عدـ نشوب حرب شاممة في المنطقة خبلؿ الفترة القريبة أو المتوسطة.
عػالوف إف مصػػر بعػد الثػػورة "مػػا زالػت ممتزمػػة بمعاىػدة "كامػػب ديفيػد" لمسػػبلـ مػػع وفػي السػػياؽ ذاتػو؛ قػػاؿ ي

 إسرائيؿ، وحريصة عمى مصالحيا االقتصادية في المنطقة"، وفؽ زعمو.
 7/6/2100قدس برس، 

 
 متأصمة واإلخوان ىم الرابحون "إرسرايللـ"ما زال مرسلطرا والكراىلة ل ": نظام مباركيللر ترسف  ما" 80

ئيػػؿ، فػػي ورقػػة عمػػػؿ ر أنػػدراوس: قػػاؿ السػػفير اإلسػػرائيمي األسػػػبؽ فػػي القػػاىرة، تسػػفي ما زىيػػر - الناصػػرة
أعّدىا لتمخيص نصؼ سنة عمى سقوط مبارؾ إّنو منذ انتصار الثورة في مصػر قبػؿ سػتة أشػير ونّيػؼ، 
فإّف القضية الوحيدة التي توحد المشيد السياسي في مصر ىو كراىية إسرائيؿ، الشباب المصرييف الذيف 

 يناير وطالبوا بالتغيير باتوا في عداد المنسييف. 92نزلوا إلى الشوارع يـو 
البلعبوف الرئيسيوف في المشيد السياسّي اليـو غالبيتيـ مف اإلسبلمييف، بقيادة اإلخػواف المسػمميف، جنبػا 

ؿ، جماؿ عبد إلى جنب مع القومييف العممانييف، إال أّنيـ أكثر راديكالّية مف مدرسة الرئيس المصري الراح
الناصػر، وبالتػالي لػيس مػف المسػػتغرب أف رد فعػؿ الشػارع المصػري كػاف ىسػػتيريا بعػد األنبػاء عػف مقتػػؿ 
خمسة جنود مصرييف عمى أيدي الجيش اإلسرائيمي عممية إيبلت، حيث طالبوا بطرد السفير اإلسػرائيمّي 

 وقطع العبلقات مع الدولة العبرّية.
بػػدأ بالمػػدارس االبتدائيػة وتسػػتمر طػػواؿ المرحمػة الثانويػػة، مػػف خػػبلؿ وتػابع: كراىيػػة إسػػرائيؿ فػي مصػػر ت

التربيػة اإلسػػبلمية، حيػػث يػػتـ تقػػديـ الػػديف اإلسػػبلمي عمػػى أّنػػو الػػديف الصػػحيح واألخيػػر، كمػػا أّف منػػاىج 
ـ صعبة في يـو القي ـ تؤكد لمتبلميذ بأّف الييود خانوا النبّي العربّي الكريـ وبالتالي ستكوف نيايتي  امة. التعمي

أضاؼ السفير األسبؽ، صحيح أّنو تـّ إسقاط مبارؾ، ولكف يبدو أف أجيزة نظامو لـ تتفكػؾ حتػى اآلف، و 
ومػػػف غيػػػر المسػػػتبعد أف يػػػتـ تفكيكيػػػػا، وذلػػػؾ ألف رجػػػاؿ مبػػػارؾ مػػػا زالػػػػوا يييمنػػػوف عمػػػى جميػػػع مجػػػػاالت 

 المجتمع واالقتصاد. 
ي عيػد مبػارؾ، وأنيـػ يقومػوف بػإجراء التغييػرات الببلد تدار مف قبؿ طغمػة عسػكرية، تػـّ تعييػنيـ فػوقاؿ: "

فقط تحت ضغط الجماىير. جميع األجيزة الحكومية لمحكومة في القاىرة وفي المحافظات مػا زالػت تػدار 
 مف قبؿ أعضاء الحزب الحاكـ السابؽ. 

ريبة وذلؾ كما قاؿ إّنو مف المتوقع جًدا أف تستمر األزمات بيف إسرائيؿ ومصر بدوف انقطاع في الفترة الق
بسػبب عػدـ اسػتقرار النظػاـ فػػي القػاىرة، ومػع ذلػؾ، يبػدو أف الجػػانبيف لػدييـ مصػمحة فػي المحافظػة عمػػى 
العبلقات، المتمثؿ باستمرار الحوار بيف الحكومات وبالتنسيؽ بيف الجيشيف حوؿ الوضع في شبو جزيرة 
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لسػيطرة عمػى األمػف فػي سػػيناء سػيناء ومكافحػة اإلرىػاب. بعػد أف أدركػت السػمطات المصػػرية أّنيػا فقػدت ا
قامػت بالتنسػيؽ مػع إسػرائيؿ إلدخػاؿ الجػػيش المصػري لسػيناء، ألّف الجماعػات اإلسػبلمّية المتطرفػة التػػي 
تنشػػط فػػػي شػػػبو الجزيػػرة، ال ُتشػػػّكؿ خطػػػًرا عمػػػى األمػػف القػػػومي إلسػػػرائيؿ فقػػػط، إّنمػػا أَيضػػػا عمػػػى مصػػػر. 

دد التدابير األمنية في سيناء، والػذي يسػمح لمطػرفيف مف اتفاؽ السبلـ الذي يح 2التنسيؽ يتـ وفقا لممادة 
 بإعادة النظر فيو.

وخمص السفير إلى القوؿ إّف السػؤاؿ المركػزي ىػو ىػؿ سػتوافؽ إسػرائيؿ عمػى إجػراء تغييػر جػذري فػي مػا 
 ؟يتعمؽ بتواجد قوات األمف المصرّية في سيناء

 8/9/2100، القدس العرب ، لندن

 
 تق  الرسفلر المصري ف  تل أبلبوزلر الداخملة اإلرسرايلم  لم 82

، بالسفير المصري لدى تػؿ أبيػب : الناصرة )فمسطيف( التقى وزير الداخمية اإلسرائيمي، إيمي يشاي، اليـو
ياسػػر رضػػا وبحػػث معػػو جممػػػة مػػف المسػػائؿ والقضػػايا بخصػػوص تطػػػورات األوضػػاع فػػي منطقػػة الشػػػرؽ 

 األوسط.
(، مع السػفير المصػري 1/2اع عقده اليـو الخميس )وأفادت اإلذاعة العبرية، أف يشاي بحث خبلؿ اجتم

 في تؿ أبيب، في أوضاع المنطقة وتطورات عممية السبلـ، معواًل عمى مصر دفع المسيرة السممية قدمًا.
 8/9/2100، خدمة قدس برس

 
 الرسفارة اإلرسرايلملة ترستأنف عمميا الدبمومارس  ف  القاىرة 83

رائيمية، عػف اسػتئناؼ العمػؿ الدبموماسػي بشػكؿ اعتيػادي أعمنػت مصػادر سياسػية إسػ: الناصرة )فمسطيف(
(، وذلػػػؾ عقػػػب عػػػودة السػػػفير يتسػػػحاؽ 1/2فػػي السػػػفارة اإلسػػػرائيمية بمصػػػر اعتبػػػارًا مػػػف اليػػـو الخمػػػيس )

 ليفانوف إلى القاىرة قبؿ عّدة أياـ.
الشعبية فيما أعربت المصادر عف ارتياحيا لبناء سياج جديد في محيط السفارة، عقب موجة المظاىرات 

لغاء معاىػدة "كامػب ديفيػد" لمسػبلـ  التي اندلعت في المنطقة مطالبة بطرد السفير اإلسرائيمي مف القاىرة وا 
 بيف الجانبيف، ردًا عمى قتؿ الجيش اإلسرائيمي لخمسة مف الجنود المصرييف في سيناء.

يب وبيف قيػادة الجيشػيف وبحسب ما ذكرتو المصادر، فإف االتصاالت مستمرة بانتظاـ بيف القاىرة وتؿ أب
اإلسػػػرائيمي والمصػػػػري، فػػػػي ظػػػػؿ تصػػػاعد الػػػػدعوات فػػػػي الشػػػػارع المصػػػري لطػػػػرد السػػػػفير والمشػػػػاركة فػػػػي 

 مظاىرات شعبية ليدـ الجدار الذي يحيط بالسفارة.
 8/9/2100، خدمة قدس برس

 
 
 
 بالقاىرة لغادرىا بطايرة خاصة اإلرسرايلم الرسفلر  84

مغادرة السفير الصييوني في القاىرة وطاقـ السفارة األراضي  أكدت مصادر إعبلمية مصرية: القاىرة
المصرية متوجييف إلى الكياف المحتؿ، وذلؾ في أعقاب اقتحاـ متظاىريف مصرييف مقر السفارة بالقاىرة 

وقالت المصادر إف طائرة صييونية خاصة ىبطت في مطار  في ساعة متأخرة مف الميمة الماضية
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(، لنقؿ السفير الصييوني إسحاؽ ليفانوف وطاقـ السفارة إلى الكياف -) القاىرة فجر اليـو السبت
وجاء ىذا التطور في أعقاب اجتماع طارئ عقده بنياميف نتنياىو رئيس الوزراء الصييوني  الصييوني

مع أركاف حكومتو مساء الجمعة، حيث أفادت مصادر صييونية بأنو تناوؿ ما يجري في القاىرة مف 
السفارة الكياف وىدـ السور العازؿ أماميا وتسمؽ شباب مبنى السفارة ونزع العمـ الصييوني تظاىر أماـ 

 لممرة الثانية في أقؿ مف شير وحرقو
//المركز الفمرسطلن  لإلعالم، 

 
 بالقاىرة الحمالة رسفارتي بأمرلكارستنجد "إرسرايلل" ت 85

السفارة اإلسرائيمية في القاىرة، وتصدرت عناوينيا  أولت وسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية اىتماميا لنبأ اقتحاـ
 الرئيسية اليـو السبت.

وضمف ردود الفعؿ األولية عمى اقتحاـ مبنى السفارة اإلسرائيمية في القاىرة، يـو أمس الجمعة، نقمت 
"يديعودت أحرونوت" أف مسؤوليف إسرائيمييف وصفوا ما حصؿ بأنو "خطير جدا"، وأقامت وزارة الخارجية 
اإلسرائيمية غرفة طوارئ وصؿ إلييا وزير الخارجية، أفيغدور ليبرماف، وباشرت باتصاالت متواصمة مع 

 السمطات المصرية والممثميف اإلسرائيمييف.
كما تحدث رئيس الحكومة، بيناميف نتانياىو، ىاتفيا مع الرئيس األمريكي باراؾ أوباما، في حيف أف 

ماسية محمومة لممارسة الضغوط عمى السمطات المصرية لحماية اإلدارة األمريكية بذلت جيودا دبمو 
 السفارة اإلسرائيمية.

في المقابؿ، تحدث وزير األمف إييود باراؾ مع نظيره األمريكي ليوف بانيتا، ومبعوث الرئيس األمريكي 
 إلى الشرؽ األوسط دينس روس، وطمب مف الواليات المتحدة حماية السفارة اإلسرائيمية.

//، بموقع عر 
 
 واألردنتحذر رعالاىا من الرسفر لرسلناء وتركلا والمغرب وتونس  "إرسرايلل" 86

وليد عوض: حذرت اسرائيؿ رعاياىا الجمعة مف السفر الى شبو جزيرة سيناء وتركيا والمغرب  -راـ اهلل 
 واالردف وتونس بحجة الحفاظ عمى أمنيـ.

ئيمية تحذير اإلسرائيمييف مف مغبة السفر لشبو جزيرة وجددت ما تسمى بييئة 'مكافحة اإلرىاب' االسرا
 سيناء المصرية حفاظًا عمى أمنيـ.

وأوصت تؿ ابيب االسرائيمييف مف خبلؿ بياف صادر عف ىيئة مكافحة االرىاب بعدـ السفر الى تركيا 
ما يمكف  والمغرب وتونس وكينيا وجورجيا ونيجيريا، وطمبت مف اإلسرائيمييف مغادرة تمؾ الدوؿ في أقرب

 ونصحت ىيئة 'مكافحة اإلرىاب' االسرائيمية الجمعة االسرائيمييف  حاؿ تواجدىـ في أراضييا.
 
 

بعدـ زيارة االردف ومصر ىذه االياـ حفاظا عمى حياتيـ، مشيرة الى وجود مخاطر تيدد سبلمتيـ 
 الشخصية.

//القدس العرب ، لندن، 
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 الشرق األورسط لمر بزلزال  :الم مع مصربالرس "إرسرايلل"نتنلاىو لؤكد التزام  87
عف مراسميا كفاح زبوف، أف رئيس نقبًل ،  مف راـ اهلل 00/9/2100الشرق األورسط، لندن، ذكرت 

الوزراء اإلسرائيمي، بنياميف نتنياىو، أكد مساء أمس، التزاـ ببلده بالسبلـ مع مصر، وذلؾ غداة اليجـو 
 في القاىرة. العنيؼ وغير المسبوؽ عمى سفارة إسرائيؿ

إلى « نعمؿ مع الحكومة المصرية عمى إعادة سفيرنا في أسرع وقت»وأضاؼ رئيس الوزراء اإلسرائيمي: 
بإنقاذىا ستة مف رجاؿ « تحرؾ الوحدات المصرية الخاصة التي حالت دوف وقوع كارثة»القاىرة، مشيدا بػ

 األمف اإلسرائيمييف احتجزوا في أحد طوابؽ السفارة.
أحرص عمى شكر الرئيس »نياىو عف امتنانو لمرئيس األميركي باراؾ أوباما لتدخمو. وقاؿ: كما أعرب نت

حتى تنقذ السمطات « أوباما الذي طمبت منو المساعدة، والذي استخدـ في لحظة حاسمة كؿ نفوذه
 المصرية أفراد السفارة اإلسرائيمية.

الشرؽ األوسط يمر »ر خطير مشيرا إلى أف وقاؿ نتنياىو، إف االعتداء عمى السفارة اإلسرائيمية في مص
التزاـ الدولتيف بمعاىدة السبلـ الموقعة بينيما، إذ إف ىذه »وأكد رئيس الوزراء اإلسرائيمي «. بزلزاؿ

 ، حسب قولو. «المعاىدة تخدـ مصمحة البمديف
شاطيا بطاقـ مقمص وقالت وزارة الخارجية اإلسرائيمية، أمس، إف السفارة اإلسرائيمية في القاىرة ستواصؿ ن

 العدد برئاسة المفوض السياسي يسرائيؿ تيكوشينسكي، حسبما ذكرت اإلذاعة اإلسرائيمية.
 كما تحدثت رئيسة المعارضة اإلسرائيمية تسيبي ليفني عف أىمية العبلقات السممية بيف إسرائيؿ ومصر.

ؿ القوات األمنية المصرية مع غير أف وسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية عكست عدـ الرضا اإلسرائيمي عف تعام
إف عناصر الشرطة والجيش وقفوا جانبا بينما »اإلسرائيمية: « معاريؼ»المتظاىريف، وأضافت صحيفة 

 «. كاف الجميور يتسمؽ الجدار المحيط بالسفارة ويعمؿ عمى تحطيمو بالمطارؽ
إسرائيميوف، قالوا وكاالت، أف مسؤولوف العف نقبًل ، 01/9/2100موقع فمرسطلن أون اللن، وأضاؼ 
، إنيـ يأمموف في استعادة العبلقات الطبيعية مع مصر عمى الرغـ مف اليجـو عمى 9022-2-22األحد 

السفارة اإلسرائيمية في القاىرة. وقاؿ وزير البيئة جمعاد أرداف أحد المقربيف مف رئيس الوزراء اإلسرائيمي 
يء مف اجؿ إعادة العبلقات بيف البمديف إلى بنياميف نتنياىو لئلذاعة العامة" "إننا سنفعؿ كؿ ش

طبيعتيا". وأضاؼ: "في ىذه الحالة تصرفت السمطات المصرية كما يجب عمييا أف تفعؿ"، في إشارة 
إلى تدخؿ وحدة خاصة مصرية أنقذت ستة إسرائيمييف كانوا عالقيف في السفارة في القاىرة مساء الجمعة 

 ة مساء الجمعة.عند اقتحاـ حشد مف المتظاىريف لمسفار 
 دبموماسيا مع عائبلتيـ. 10يرافقو  "إسرائيؿ"وعاد السفير اإلسرائيمي اسحؽ ليفانوف عمى عجؿ إلى 

وقاؿ وزير األمف الداخمي اإلسرائيمي متاف فمنائي إلذاعة الجيش إف "مف مصمحة الطرفيف المصري 
كف األمر سيبل". وأضاؼ فمنائي "حمت واإلسرائيمي إعادة العبلقات بيف البمديف إلى طبيعتيا حتى لو لـ ي

 الوحدة الخاصة المصرية المشكمة في وقت ربما يكوف متأخرا إال أف ما فعموه منع وقوع حماـ دـ".
وعبر الوزيراف عف شكوكيما إزاء مفيـو "الربيع العربي" في إعقاب اليجـو عمى السفارة اإلسرائيمية. وقاؿ 

القميمة في العالـ التي لـ تيمؿ وتفرح بما يسمى +الربيع العربي+، أرداف "إف )إسرائيؿ( واحدة مف الدوؿ 
 وما زلنا متشككيف كثيرا حتى لو كنا مع دمقرطة الدوؿ العربية". 
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عاـ إلمكانية الحديث  900و 200أما فمنائي فيرى مف ناحيتو أنو "يجب عمى األرجح انتظار ما بيف 
صمة ما بيف عزلة )إسرائيؿ( الحالية في المنطقة  عف ربيع حقيقي".ورفض أرداف مف ناحيتو وجود أي
 وبيف الجمود في محادثات السبلـ مع الفمسطينييف.

وفي المقابؿ حذر إسرائيؿ ىاسوف العضو في حزب كاديما في حديث لئلذاعة العامة مف خطر "تفكؾ 
ات مع "لف يتحسف أي شيء طالما لـ تتخذ الحكومة مبادر  الدوؿ المعتدلة في المنطقة". وأضاؼ

 الفمسطينييف".
 
 نتنلاىو وباراك أخفلا معمومات عن عمملة إلالت األخلرة: "لدلعوت" 88

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أف "افيؼ كوخافى" رئيس ىيئة االستخبارات  :وكاالت
العسكرية "اإلسرائيمية" "آماف" ليس الوحيد الذي صمت أماـ المجنة السرية الفرعية الخاصة بشئوف 
المخابرات والمتفرعة عف لجنة الخارجية واألمف في الكنيست، وفضؿ االمتناع عف كشؼ تفاصيؿ 
المعمومات االستخبارية التي وصمت إلى األجيزة األمنية قبؿ تنفيذ العممية المركبة في إيبلت جنوب 

 "إسرائيمييف".  1)إسرائيؿ( منذ شير وأسفرت عف مقتؿ 
ى دفع رئيس "الشاباؾ اإلسرائيمي" يوراـ كوىيف ىو اآلخر أيضًا وأضافت الصحيفة العبرية، أنو جر 

ليصمت عما يريد أف يخفيو رئيس الوزراء ووزير جيشو "إييود باراؾ"، بعد أف قاـ رئيس االستخبارات، 
وممثؿ الشاباؾ باالمتناع عف كشؼ المعمومات التي حذرت مف العممية أماـ المجنة السرية، مما أثار 

 غضب أعضائيا. 
وأوضحت يديعوت أنو مف المتوقع مثوؿ رئيس أركاف الجيش "اإلسرائيمي" "بينى جانتس"، ورئيس جياز 
الشاباؾ "يوراـ كوىيف" أماـ المجنة السرية جدًا في الكنيست يـو األحد المقبؿ، لئلدالء بشيادتيـ حوؿ 

 المعمومات اإلستخباراتية التي سبقت العممية. 
السرية، أف عناصر تابعيف لجياز الشاباؾ قاموا بنقؿ رسالة ألعضاء وادعى أعضاء المجنة الفرعية 

المجنة، مفادىا، أنو يتوجب عمييـ االمتناع عف اإلجابة عف األسئمة المتعمقة باإلنذارات التي سبقت 
 العممية في الجنوب ألنيـ لـ يتمقوا ردودًا. 

يفكروف حاليًا فيما ما ىي  وأوضحت يديعوت أف تمؾ الرسالة أثارت غضب أعضاء المجنة، الذيف
 المعمومات التي يحاوؿ أف يخفييا كؿ مف نتانياىو ووزير جيشو إييود بارؾ. 

وفى أوؿ رد فعؿ عمى ذلؾ، ادعى أعضاء في االئتبلؼ الحكومي في األسابيع األخيرة، أف رئيس لجنة 
مف أجؿ التقميؿ مف الخارجية واألمف في الكنيست "شاوؤؿ موفاز" يستعمؿ المجنة لصالحو الشخصي، و 

مكانة رئيس الحكومة وىزيمتو، ومخالفًا لذلؾ ادعى مقربوف مف "موفاز" أف العكس ىو الصحيح، وأف 
 "نتنياىو" قاد حممة تكتيـ أفواه ضد إحدى أىـ المجاف في الكنيست. 

ـ المجنة مف جيتو قاؿ "موفاز"، إنو وحسب لوائح القانوف في الكنيست، ُيمـز رئيس الشاباؾ بالمثوؿ أما
عطائيا جميع المعمومات الخاصة بالقضية، الفتًا إلى أنو في حاؿ رفض رئيس  الفرعية السرية، وا 
الشاباؾ المثوؿ، فيتوجب عمى "نتانياىو" باعتباره رئيس الحكومة وكونو الوزير المسئوؿ عف رئيس 

 الشاباؾ االمتثاؿ أماـ المجنة بداًل منو. 
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مة، أنو لـ يكتمؿ التحقيؽ في الحادث بعد، وعمى ىذا يجب السماح وبالمقابؿ أعمف مكتب رئيس الحكو 
لعناصر األمف بالعمؿ، وبعد انتياء التحقيؽ سُيعرض فحواه عمى المستوى السياسي لمجنة، كما أوضحت 

 وزارة الجيش، أف رئيس األركاف سوؼ يعرض تقديراتو أماـ المجنة بعد انتياء التحقيؽ. 
يست "روبيف ريفميف" سوؼ يجتمع يـو األحد المقبؿ مع رئيس الوزراء ووزير وقالت يديعوت إف رئيس الكن

الدفاع مف أجؿ إيضاح ليـ طريقة العمؿ في لجنة الخارجية والكنيست، كما سيقابؿ عمى انفراد رئيس 
 المجنة "شاوؤؿ موفاز".

 00/9/2100، موقع فمرسطلن أون اللن
 
 لرسفارة اإلرسرايلملة ف  مصربفصل للبرمان بعد اقتحام ا لطالب عملر بلرلتس 89

طالب عضو الكنيست اإلسرائيمي عف حزب العمؿ ووزير الدفاع السابؽ عمير بيريتس السبت : وكاالت
رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو بفصؿ وزير خارجيتو ليبرماف لضموعو في تدىور العبلقات 

ائيمية بفصؿ وزير الخارجية اإلسرائيمي طالبت قوى سياسية إسر و  اإلسرائيمية بكؿ مف مصر وتركيا.
 أفيغدور ليبرماف إثر اقتحاـ السفارة اإلسرائيمية في مصر.

عف  -في نبأ أوردتو عمى موقعيا عمى شبكة اإلنترنت-ونقمت صحيفة جيروزاليـ بوست اإلسرائيمية 
تيدئة األمور مع بيريتس قولو إف "ليبرماف قاـ بنوع مف البلمسؤولية بصب الوقود عمى النار بدال مف 

 مصر وتركيا في الوقت الذي تنتابيما فيو مشاعر غاضبة تجاه إسرائيؿ".
وشدد بيريتس عمى ضرورة أف تطالب الحكومة اإلسرائيمية الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بيريز وعضو 

مع الكنيست عف حزب العمؿ بنياميف بف أليعازر بالتدخؿ لتيدئة األوضاع والتعامؿ مع أزمة العبلقات 
 القاىرة وأنقرة.

 00/9/2100، موقع الجزلرة نت، الدوحة
 
 إلى القاىرة االرسرايلم  نتنلاىو: اتصاالت مكثفة مع مصر ف  شأن ترتلبات إعادة الرسفلر 91

قػػاؿ رئػػيس الحكومػػة اإلسػػرائيمية بنيػػاميف نتانيػػاىو أمػػس، إف اتصػػاالت مكثفػػة : اسػػعد تمحمػػي –الناصػػرة 
الترتيبػات المسػتوجبة إلعػادة السػفير اإلسػرائيمي فػي مصػر اسػحؽ »تجػري بػيف إسػرائيؿ ومصػر فػي شػأف 

لفػانوف وأعضػػاء السػػمؾ الديبموماسػػي اآلخػريف إلػػى القػػاىرة )بعػػد اقتحػاـ السػػفارة الجمعػػة الماضػػي(، والتػػي 
وأضػػػاؼ «. تضػػمف ليػـػ الحمايػػػة المناسػػبة وتمكػػنيـ مػػػف مواصػػمة فعاليػػػات السػػفارة اإلسػػرائيمية فػػػي القػػاىرة

ينبغػي عمػػى أي حكومػة )فػػي العػالـ( أف تطّبػػؽ »سػتيؿ االجتمػػاع األسػبوعي لحكومتػػو: لمصػحافييف فػػي م
ُعرفػػًا أساسػػيًا بالػػدفاع عػػف سػػفارة أجنبيػػة، وثمػػة أىميػػة خاصػػة عنػػدما تشػػكؿ السػػفارة إسػػرائيمية فػػي مصػػػر 

ال يحتجػوف »فػي القػاىرة يحتجػوف عمميػًا عمػى ىػذا المحػور « مثيػري الشػغب»،. وتابع أف «محور السبلـ
لغػاء إسػرائيؿعم وعميػو، فإننػا نعمػؿ ، «ى السياسة إنما عمى وجػود إسػرائيؿ. ىػؤالء يريػدوف إلغػاء السػبلـ وا 

وزاد أنػو يػرى لزامػًا عميػو اف يشػػير «. مػع الحكومػة المصػرية لوضػع الترتيبػات إلعػادة السػػفير إلػى القػاىرة
 «.ت المتحدة في ىذا الشأففي المحظة الحاسمة ليمارس نفوذ الواليا»إلى تحرؾ الرئيس باراؾ اوباما 

 02/9/2100، الحلاة، لندن
 
 ما حدث ف  القاىرة كان حدثًا معقدًا وخطلرًا لمغالة: باراك 90
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حػػػػدثًا معقػػػدًا وخطيػػػػرًا »قػػػاؿ وزيػػػر الػػػػدفاع اإلسػػػرائيمي اييػػػػود بػػػاراؾ أمػػػس، إف مػػػػا حػػػدث فػػػػي القػػػاىرة كػػػاف 
وأضاؼ أنػو ينبغػي عمػى «. جسيـلمغاية... شعرة فصمت بيف خسارة في األرواح واحتماؿ حصوؿ ضرر 

إذ نشػأت حولنػا صػورة واسػػعة »الحكومػة األمنيػة المصػغرة أف تبحػث فػي تػدىور مكانػػة إسػرائيؿ السياسػية 
تشػػمؿ مػػا يحصػػؿ بيننػػا وبػػيف تركيػػا، ومػػا يحصػػؿ فػػي مصػػر، ومػػا يحصػػؿ مػػع الفمسػػطينييف... جميعيػػا 

وتػػابع أف «. ر عمػى كيفيػػة مواجيتيػػاأحػداث ليسػػت تحػػت سػيطرتنا، لكننػػا بكػػؿ تأكيػػد قػادروف عمػػى التػػأثي
التآكؿ في العبلقات الحميمة بيننا وبيف الواليات المتحدة، ووضعنا والمجنة الرباعية الدولية واألوروبييف »

فػي مػػا يتعمػؽ بالتصػػويت فػػي األمـػ المتحػػدة )عمػػى االعتػراؼ بفمسػػطيف دولػػة مسػتقمة(، يسػػتوجباف إجػػراء 
 «.بحث معمؽ في الحكومة المصغرة

 02/9/2100، اة، لندنالحل
 

 تبحث عن مقّر جدلد لرسفارتيا بالقاىرة "إرسرايلل"صحلفة عبرلة:  92
أفادت مصادر صحفية عبرية، بأف وزارة الخارجية اإلسرائيمية تعتـز تغيير موقع مقّر : الناصرة )فمسطيف(

 سفارتيا بالقاىرة، وأنيا باشرت فعميًا بالبحث عف موقع جديد ليا.
(، عمػػػى موقعيػػػا اإللكترونػػػػي، أف /زاليـ بوسػػػت/ اإلسػػػرائيمية، اليػػػـو األحػػػد )وأوردت صػػػحيفة /جيػػػرو 

"الدبموماسييف اإلسرائيمييف يبحثوف عف مقر جديد يستضيؼ السفارة في القاىرة في أعقاب اقتحاـ عدد مف 
 المتظاىريف المصرييف مبنى السفارة يـو الجمعة الماضية"، وفؽ الصحيفة.

ائيمي، بنياميف نتنياىو، قد أّكػد أف حكومتػو تجػري مشػاورات مكثّفػة مػع نظيرتيػا وكاف رئيس الوزراء اإلسر 
المصػػرية لضػػػماف عػػػودة السػػػفير يتسػػحاؽ ليفػػػانوف وطػػػاقـ مػػػوظفي السػػػفارة إلػػى القػػػاىرة "فػػػي أقػػػرب وقػػػت 

 ممكف"، في حيف لـ يتـ اإلعبلف عف موعد محّدد لعودتيـ.
 //، قدس برس

 
 تداعلات اقتحام الرسفارة االرسرايلملةصر لبحث وصول مبعوث إرسرايلم  إلى م 93

وصؿ إلى القاىرة أمس مبعوث إسرائيمي قادمًا عمى طائرة عسكرية : القاىرة، القدس )االتحاد، وكاالت(
خاصة مف تؿ أبيب في زيارة قصيرة لمصر تستغرؽ ساعات عدة، يجري خبلليا مباحثات مع عدد مف 

إلسرائيمي، التي رفضت مصادر مطمعة بمطار القاىرة الكشؼ المسؤوليف. وتتناوؿ مباحثات المبعوث ا
جبلء  عف اسمو أو وظيفتو، آخر تطورات الوضع في إطار تداعيات محاولة اقتحاـ السفارة اإلسرائيمية وا 

 السفير اإلسرائيمي وأسرتو وطاقـ السفارة فجر السبت تمييدًا إلعادة السفير مرة أخري إلى مصر. 
//االتحاد، أبو ظب ، 

 
 رسفلر تل أبلب بالقاىرة: العالقات مع مصر "وطلدة ومملزة" والتعاون الثناي  مرستمر 94

وصؼ السػفير اإلسػرائيمي لػدى مصػر، يتسػحاؽ ليفػانوف، العبلقػات الدبموماسػية بػيف : الناصرة )فمسطيف(
 تؿ أبيب والقاىرة في الوقت الراىف بػ "الوطيدة والمميزة".

(، أف التنسػيؽ الثنػائي بػيف القيػادتيف المصػرية 29/2أدلى بيا اليػـو اإلثنػيف )وأّكد في تصريحات إذاعية 
واإلسػػػرائيمية عمػػػى مختمػػػػؼ المسػػػتويات والمجػػػاالت، ال يػػػػزاؿ مسػػػتمرًا، مشػػػّددًا عمػػػػى متانػػػة العبلقػػػات بػػػػيف 

 الجانبيف.
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ييف اإلسػرائيمييف فيما أفاد ليفانوف بأنو لـ يصار بعد إلى اتخاذ قرار نيائي بشأف عودة عائبلت الدبموماسػ
 العامميف في مصر إلى القاىرة، مرجحًا بقائيـ في تؿ أبيب في الفترة الراىنة.

وفػي سػػياؽ متصػؿ؛ أعمػػف سػفير تػػؿ أبيػب عػػف وصػوؿ وفػػد إسػرائيمي رفيػػع المسػتوى إلػػى القػاىرة، الميمػػة 
 الماضية، في حيف رفض الكشؼ المزيد مف التفاصيؿ.

 02/9/2100، قدس برس
 
 ف  مصر يلمى لروي لحظات الرعب الت  عاشيا عند اقتحام الرسفارةالرسفلر االرسرا 95

وصؼ السفير االسرائيمي " اسحاؽ ليفانوف" فى حديث مع جريدة" ىاأرتس" االسػرائيميو لحظػات  :السبيؿ
اسػتيؿ السػفير حديثػو لمصػحيفة  الرعب التي عاشيا خبلؿ احػداث اختػراؽ السػفاره االسػرائيميو فػي مصػر،

غيػر مػا يػراـ عنػدما وصػؿ المتظػاىروف الػي الطػابؽ السػادس عشػر الػػذي  ىالموقػؼ عمػقائبل:"أدركػت اف 
 ىوشػػػبو مػػا جػػرى بحػػادث االسػػتيبلء عمػػػ .ىتوجػػد بػػو السػػفارة ، وىنػػا ادركػػت اننػػػا فػػي حالػػة طػػوارئ قصػػو 

 .2212السفاره االمريكيو بطيراف عاـ 
يف فػػي مصػػر و لػػيس فقػػط اف مصػػر ممتزمػػو بحمايػػو كػػؿ السػػفارات و الدبموماسػػييف الموجػػود ىوشػػدد عمػػ

 ذلؾ. ىاالسرائمييف طبقا التفاقيو" فينا" التي تنص عم
وأكػػد السػػفير أف الموقػػؼ كػػاف صػػعبا مثيػػرا لمرعػػب عنػػدما وصػػؿ المتظػػاىروف الػػى بػػاب السػػفاره وكػػاد اف 

خترقػوه لػػوال الكومانػػدوز المصػػري ، مشػددا عمػػي دور االمػػف المصػػري فػي انقػػاذ العػػامميف بالسػػفارة ونقميػـػ ي
 فردا . 10المطار وعددىـ  الي

مصػر واف نائبػو ىػو الدبموماسػي الوحيػد الػذي ظػؿ بالقػاىره و  ىبانو لـ يتقػرر بعػد موعػد عودتػو الػ وقاؿ:
 يعمؿ مف مكاف سري تحت حماية قوات االمف المصرية .

اف اتفاقيػو السػبلـ بػيف مصػر واسػرائيؿ وانػو ال يعتقػد  ىوواصؿ قائبل: ال يوجد خطر في ىػذه المرحمػو عمػ
 مصر تتجو الى الدخوؿ في مواجية مع اسرائيؿ، واف المستقبؿ القريب ال يمثؿ خطرا.

 05/9/2100، الرسبلل، عّمان 
 
 الخارجلة اإلرسرايلملة ترستدع  الرسفلر المصري ف  أعقاب تصرلحات عصام شرف 96

، أف وزارة الخارجيػة اإلسػرائيمية اسػتدعت اليػـو السػفير المصػري فػي  ذكرت مصادر إسرائيمية، ظيػر اليػـو
الػوزراء المصػري عصػاـ شػرؼ، الػذي قػاؿ فييػا إف  رئػيستؿ أبيب، ياسػر رضػا، فػي أعقػاب تصػريحات 

 معاىدة "كامب ديفيد" ليست مقدسة.
ونقؿ موقع "يديعوت أحرونوت" أف المسؤوليف في الخارجية اإلسرائيمية أبمغوا رضا رفػض إسػرائيؿ إجػراء 

وقع أف خبلؿ الجمسة عبر مسؤولوف في الوزارة عف استيائيـ أي تعديؿ عمى معاىدة السبلـ. وأضاؼ الم
 مف تصريحات مسؤوليف مصرييف بشأف تعديؿ معاىدة "كامب ديفيد"، وجددوا رفضيـ ألي تعديؿ.

يشار إلى أف اتفاقيات كامب ديفيد تشمؿ بندًا يتيح ألحد الطرفيف، المصري أو اإلسرائيمي، طمب تعديؿ 
 . أيا مف البنود في االتفاقية

 06/9/2100، 48موقع عرب

 
 ف  القاىرة: الحكومة تخاذلت والرسفلر اىتم بنفرسو فقط "إرسرايلل" موظفو رسفارة 97



 
 
 

 

 60ص 
 

مف زىير أندراوس: بعد مرور أّقؿ مػف أسػبوعيف عمػى اقتحػاـ سػفارة تػؿ أبيػب  -'القدس العربي' -الناصرة
رّي، حيػػث تبػػػّيف أّف الحكومػػػة فػػي القػػػاىرة، بػػدأ موظفػػػو الشػػفارة بػػػإخراج الغسػػػيؿ الوسػػخ إلػػػى اإلعػػبلـ العبػػػ

اإلسرائيمّية التي تباىت بالعممّية العسكرّية لتحرير المػوظفيف رمػت المػوظفيف الػذيف أعيػدوا إلػى تػؿ أبيػب 
 . ولـ تيتـ بيـ

كشػفت صػحيفة )يػػديعوت أحرونػوت( العبرّيػة فػػي عػددىا الصػػادر أمػس الثبلثػاء النقػػاب عػف أّف مػػوظفي 
وّجيػػػوا رسػػػالة شػػديدة الميجػػػة إلػػػى وزارة الخارجّيػػػة وطػػػالبوا بتشػػػكيؿ لجنػػػة ، ةالسػػفارة اإلسػػػرائيمّية فػػػي القػػػاىر 

تحقيػػػؽ رسػػػمّية لبحػػػث التخػػػاذؿ اإلسػػػػرائيمّي فػػػي تحريػػػرىـ مػػػف السػػػفارة خػػػػبلؿ عمميػػػة االقتحػػػاـ، عمػػػى حػػػػد 
 تعبيرىـ. 

 وجػػػاء فػػػػي الرسػػػالة، كمػػػػا ذكػػػػرت الصػػػحيفة، أّنػػػػو خبلفػػػا لئلدعػػػػاءات اإلسػػػػرائيمّية الرسػػػمّية، خػػػػبلؿ تحريػػػػر
المػوظفيف، فػػإّف السػفير إسػػحاؽ ليفػانوف، لػـػ ييػػتـ بػالموظفيف وال بػػالحراس، بػؿ اىػػتـ بتخمػيص نفسػػو مػػف 

 السفارة التي اقتحميا المئات مف الشباب المصرييف.
 20/9/2100، القدس العرب ، لندن

 
 دبمومارسللن إرسرايلمللن إلى القاىرة أربعةعودة  98

ديبموماسػػػػييف  2عػػػاد إلػػػػى القػػػػاىرة ليػػػػؿ أوؿ مػػػػف أمػػػػس  أنػػػػوقالػػػػت مصػػػػادر ديبموماسػػػػية مصػػػػرية : القػػػاىرة
إسرائيمييف. وىـ: القنصؿ اإلسرائيمي سامير عامير يوسؼ، ومستشار السػفارة مػوريف لػيف، ورئػيس األمػف 

 شيموف أييف، ونائبو يوحنا أييف.
وذكػرت مصػادر ديبموماسػػية مصػرية أف السػفير اإلسػػرائيمي لػدى مصػر يتسػػحاؽ ليفػانوف مػف المتوقػػع أف 

 يعود إلى القاىرة بعد موسـ األعياد الييودية، وأف أعدادا أخرى مف الديبموماسييف سيعودوف تباعا.
 20/9/2100، الراي، الكولت

 
 "بآلة قرآنلة" "ارسرايلل"معاىدة الرسالم مع بتغللر  عصام شرفتصرلحات عمى  " تردإرسرايلل" 99

سػػػرائيمية مػػف خػػبلؿ صػػػفحتيا عمػػي موقػػػع كعادتيػػا فػػي االلتفػػػاؼ وقمػػب الحقػػائؽ عمقػػػت وزارة الخارجيػػة اال
التواصؿ االجتماعي الفيس بوؾ عمي تصريحات رئيس الوزراء المصري الدكتور عصاـ شرؼ التي قاؿ 
فييػا إف معاىػدة السػبلـ مػع اسػػرائيؿ ليسػت مقدسػة ويمكػف تغييرىػا حيػػث نشػرت الػوزارة اآليػة القرآنيػة: "يػػا 

 أييا الذيف آمنوا أوفوا بالعقود".
صػحيفة الػوطف الكويتيػة حمػؿ تحريضػا صػػريحا  مػػفمقػاؿ الػى الخارجيػة االسػرائيمية اسػتندت أف والمثيػر 

عمي مصر قاؿ فيو الكاتب عبداهلل اليدلؽ: يوصػينا اهلل عػز وجػؿ بالوفػاء بػالعقود وااللتػزاـ بػالعيود وعػدـ 
ييػا الػذيف آمنػوا يػا أ»ذلػؾ فػي قولػو جػؿ جبللػو:  ىنقض المواثيؽ، ويحثنا تعالي في اوؿ سورة المائػدة عمػ

فكيؼ يصرح رئيس الوزراء المصػري عصػاـ شػرؼ بقولػو: إف معاىػدة السػبلـ مػع اسػرائيؿ « أوفوا بالعقود
 ليست مقدسة، ويمكف تغييرىا؟!

 22/9/2100، الرسبلل، عّمان
 

 تحد من حركة المرور عند معبر طابا الحدودي مع مصر "ارسرايلل" 011
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ة مرور مواطنييا عند معبر طابا الحدودي مع مصر قرب فرضت اسرائيؿ االحد قيودا عمى حرك :القدس
 ايبلت عمى البحر االحمر، وفؽ ما افاد مصدر رسمي.

واعمف مكتب رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو انو يحظر عمى االسرائيمييف "التوجو الى طابا السباب امنية 
 نظرا الى ورود تحذيرات مف مخاطر وقوع اعتداءات" في سيناء.

ما اذا كػاف ىػذا الحظػر يشػمؿ جميػع انحػاء منطقػة سػيناء بعػد ورود عػدة تحػذيرات مػف مكتػب  ولـ يتضح
 مكافحة االرىاب تدعو السياح االسرائيمييف الى تجنب التوجو الى مصر.

وكانػت الوحػػدات االسػرائيمية المنتشػػرة فػي جنػػوب الػػببلد عمػى طػػوؿ الحػدود المصػػرية وضػعت "فػػي حػػاؿ 
 ة خشية وقوع "ىجـو ارىابي"، عمى ما اعمنت متحدثة عسكرية.التاىب المشددة" مساء الجمع

 26/9/2100، القدس، القدس
 

 "رسرايللـ"إل "مقمقا لمغالة"نتنلاىو وباراك: وضع صحراء رسلناء المصرلة لشكل تيدلدا  010
ا ؼ ب: حذر كؿ مف رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو ووزير الػدفاع اييػود بػاراؾ فػي  - القدس
 .بلت االربعاء مف اف وضع صحراء سيناء المصرية يشكؿ تيديدا "مقمقا لمغاية" السرائيؿمقاب

وتقوؿ اسرائيؿ اف اليجـو المميت الذي وقع في الجنوب الشير الماضي انطمؽ جزئيا مف سيناء. وحذر 
 ة. نتنياىو مف اف قوى معادية لمسبلـ بيف مصر واسرائيؿ تستغؿ الفراغ االمني الموجود في المنطق

واضػاؼ "مػػف الواضػػح اف ىػػذا تطػػور مقمػػؽ لمغايػػة"، مشػػيرا الػى انػػو يأمػػؿ فػػي اف "تفيػـػ كػػؿ الجيػػات فػػي 
مصر اىمية الحفاظ عمى السبلـ، واعتقد اف ىذه الرسالة وصمت بوضوح شػديد الػى المصػرييف مػف قبػؿ 

 الواليات المتحدة". 
في سيناء. وقاؿ انو دفع اسرائيؿ  حذر باراؾ ايضا مف خطورة الوضع" معاريؼ"وفي مقابمة مع صحيفة 

 2212كمػا تػنص بنػود اتفػاؽ السػبلـ عػاـ  -الى الموافقة عمى وجود عسكري مصري متزايػد فػي المنطقػة 
 في محاولة لتحسيف الوضع االمني ىناؾ. واضاؼ باراؾ "لكف ىؿ استطيع القوؿ لكـ انو تـ حميا؟  -

المجمػػػػس العسػػػػكري الػػػػذي يحكػػػـػ مصػػػػر حاليػػػػػا وقػػػػاؿ بػػػػاراؾ اف ىنػػػػاؾ نوعػػػػا مػػػػف لعبػػػػة "شػػػػد الحبػػػػؿ" بػػػػيف 
 .والمتظاىريف الذيف اسقطوا حكومة حسني مبارؾ

 29/9/2100، القدس العرب ، لندن
 
 ما زالت كثلرة "إرسرايلل"التيدلدات الت  تحدق بدولة : باراك 012

التطػورات أكد وزير الدفاع اإلسرائيمي، إييود باراؾ، أف إسرائيؿ ال تزاؿ تواجو تيديدات كثيرة عمى خمفيػة 
التيديػػدات »ونقمػت اإلذاعػػة اإلسػرائيمية عػػف بػاراؾ قولػػو األمنيػة والسياسػػية التػي تشػػيدىا الػببلد والمنطقػػة.

مصػػر ال تمػػر بفتػرة المجػػد، والوضػع فػػي سػػوريا »، معتبػرا أف «التػي تحػػدؽ بدولػة إسػػرائيؿ مػػا زالػت كثيػػرة
يراف تواصػؿ تخصػيب  اليورانيػـو وتسػعى لحيػازة أسػمحة غامض، وحزب اهلل يواصؿ التزود بالصواريخ، وا 

، ففاجػأه ىػذا بكثػرة الحػديث عػف  «.نووية وقاؿ باراؾ إنػو التقػى قبػؿ عػدة أسػابيع مػع مسػؤوؿ مصػري ميـػ
القضية الفمسطينية. ونقؿ باراؾ عمى لساف ىذا المسؤوؿ قولو إف الشعب المصري وبقية الشعوب تنظر 

قػاؿ لػي إف عمػى إسػرائيؿ »جديدة التي قامت أو ستقـو إلى القضية الفمسطينية مقياسا لوطنية األنظمة ال
 «. أف تقدـ عمى خطوات جدية في الموضوع الفمسطيني
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اإلنساف العربي بات يكره إسرائيؿ وأميركا عمى السواء بسبب تحيزىا لصالح إسرائيؿ في القضية »وتابع 
طافػا فػػي القضػية الفمسػػطينية الفمسػطينية. فػإذا لػـػ تسػتوعب الحكومػػة اإلسػرائيمية ىػػذا التطػور وتحػػدث انع

لصػالح السػبلـ العػادؿ، فػإف الشػارع العربػي سػيمتيب ضػد إسػرائيؿ وكػؿ مػف يػدعميا وسػيمنع أي تطػورات 
 «.إيجابية في العبلقات مع إسرائيؿ

 31/9/2100، الشرق األورسط، لندن

 
 "إرسرايلل"باراك: القضلة الفمرسطلنلة مغناطلس الجذب وآللة نزع الشرعلة عن  013

ة أجرتيػػػا معػػػو صػػػحيفة "معػػػاريؼ"، عشػػػػية مػػػا يسػػػمى "رأس السػػػنة العبريػػػة"، كػػػرر وزيػػػر األمػػػػف فػػػي مقابمػػػ
إف إقامػػة دولػػة فمسػػطينية  :ؿاقػػو اإلسػرائيمي إييػػود بػػاراؾ، تأييػػده السػػتئناؼ المفاوضػػات مػع الفمسػػطينييف 

ؿ، ضمف حدود متفؽ عمييا ىي قبؿ كؿ شيء مصمحة إسرائيمية، ويػرى أف التحػدي الػذي تواجيػو إسػرائي
ذا ما تبيف أف أبو مازف ليس شريكا، يجب  ىو بذؿ أقصى مجيود مف أجؿ التوصؿ إلى تسوية سممية، وا 

أف نعمػػػؿ عمػػػػى إقنػػػاع أوروبػػػػا والرباعيػػػة، بػػػػأف إسػػػػرائيؿ كانػػػت جديػػػػة والطػػػرؼ الثػػػػاني ىػػػو الػػػػذي يتحمػػػػؿ 
سػػرائيؿ وتصػػدع ىػػذه ىػػي الطريػؽ لمنػػع االنػػزالؽ فػػي منحػػدر خسػارة التأييػػد العػػالمي إلوقػػاؿ:  المسػؤولية.

أف توقؼ المفاوضات يؤدي بإسرائيؿ نحو عزلة عالمية، ويعود ويؤكد أف إقامة دولة و  ...الوحدة الداخمية
فمسػطينية بواسػطة المفاوضػات لػػيس تيديػدا إلسػرائيؿ، بػػؿ ىػو المطمػوب مػف أجػػؿ الحفػاظ عمػى مسػػتقبؿ 

 إسرائيؿ.
الحكومة بذلؾ، وبأف الخط الذي يقوده ليبرمػاف وعندما يواجو بسؤاؿ "معاريؼ"، بأف عميو إقناع رفاقو في 

وموشي يعالوف ىو الذي يسيطر ىناؾ، يذكر بخطاب "بار إيبلف" السبلمي، الػذي ألقػاه بنيػاميف نتنيػاىو 
وبتجميػد االسػتيطاف وبالتعقػؿ إزاء األزمػة مػػع مصػر والتعػاطي مػع غػػزة، ويؤكػد أف إسػرائيؿ تصػرفت مػػف 

 ف االنجرار وراء ردود أفعاؿ عاطفية.موقع قوة، وتفعؿ ما ىو لصالحيا دو 
سػتراتيجيا  وفي مواجية ما يجري في المنطقة، يعود باراؾ ليؤكد أف إسرائيؿ ىػي الدولػة األقػوى عسػكريا وا 
في المنطقة الممتدة مف طرابمس إلى طيراف، ورغـ اليزات التي تضرب المنطقة إال أنيا في وضع جيد، 

قتػػرح بػػاراؾ تسػػوية األمػور مػػع تركيػػا، ألف ذلػػؾ ميػـػ او  بػػالنفس.لػذلؾ يفتػػرض بيػػا مواجيػػة العاصػػفة بثقػة 
إلسػػرائيؿ وألمريكػػا. وعػػف مصػػػر يقػػوؿ، إنػػو بػػات مػػػف الواضػػح أف نظػػاـ الحكػـػ القػػػادـ سػػيكوف أقػػؿ تأييػػػدا 

 وال يػػرىإلسػرائيؿ، وأف سػيناء تتحػوؿ إلػى منطقػػة بػدوف سػيطرة أمنيػة، بػػؿ تسػودىا "عصػابات اإلرىػاب". 
ر بػاراؾ إلػى اشػوألفتح جبية جديدة مع مصر، ألف معاىدات السبلـ معيػا ثابتػة.  باراؾ ضرورة لبلستعداد

أنو غير متخوؼ عمى مستقبؿ النظاـ األردني، ألنو يممؾ بعض المضادات التي تحصنو في وجو الربيع 
العربي، ويقوؿ، إف الميـ ما سيجري في سوريا والعراؽ، ويرى أف سقوط النظػاـ السػوري سيضػعؼ إيػراف 

 .اهلل وربما حماس أيضاً وحزب 
ؿ باراؾ "كيفما تجوؿ بعينيؾ، مصر، تركيػا ، األردف، فإنػو مػف ناحيػة األمػؿ فػي التوصػؿ إلػى تسػوية اوق

مػػع العػػالـ العربػػي، تػػرى أف الموضػػػوع الفمسػػطيني ىػػو األسػػاس، فقػػد تحػػػوؿ إلػػى مغنػػاطيس لكافػػة القػػػوى 
أف إمكانيػة ضـػ الكتػؿ االسػتيطانية أو كػؿ المحيطة ولمحاولة نزع الشرعية عف إسرائيؿ، وكؿ مػف يعتقػد 

 الضفة الغربية إلسرائيؿ يعيش في الخياؿ، وال يرى الخيارات التي يحضرىا لنا المستقبؿ".
المتحدة مع الرئيس العراقي جبلؿ الطالباني، خبلؿ  األمـمقابمة عف لقاء جرى في الفي كما كشؼ باراؾ 

 عية العامة.زيارتو األخيرة التي سبقت افتتاح دورة الجم
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 31/9/2100، 48موقع عرب

 
 أرض مصرلة ياكد أنتؤ لمرسلطرة عمى رسلناء و  ياتخططتنف   "إرسرايلل" 014

بأنيػا  ،تؿ أبيب: نفت إسرائيؿ أمس اتيامات السفير المصري لػدى السػمطة الفمسػطينية ياسػر عثمػاف ليػا
نيا تػرى فػي سػيناء أرضػا تخطط لمسيطرة عمى سيناء، وأكدت أنو ال توجد ليا أي أطماع في المنطقة، وأ

 مصرية قائمة وستبقى تحت السيادة المصرية.
، تعقيبػا عمػى تصػريحات أدلػى «أوسػاط سياسػية إسػرائيمية عميػا»وجاء ىذا الموقؼ في بياف خاص باسـػ 

إف تصاعد النبرة اإلسرائيمية ضد الوضع »بيا عثماف والقت اىتماما إعبلميا واسعا في المنطقة قاؿ فييا: 
يؤشر عمى وجود مخطط إسػرائيمي يسػتيدؼ سػيناء، ولػذلؾ يجػب التنبػو ليػذا المخطػط والتػيقف في سيناء 

 «.جيدا أف إسرائيؿ ىدفيا في الفترة المقبمة ىو سيناء
 0/01/2100، الشرق األورسط، لندن

 قمق إرسرايلم  من جيود التنملة ف  رسلناء«: معارلف» 015
اإلسػرائيمي لمدراسػات اإلسػتراتيجية أف « بػيغف - بنيػاميف فػرنكميف»ذكر تقرير إسرائيمي صادر عف مركز 

ىناؾ قمقًا يسود األوساط السياسية واالقتصادية في تؿ أبيب مف عودة اىتماـ الحكومة المصرية بسيناء، 
مضيفا أف االستثمارات التي تدفقت عمى شبو الجزيرة المصرية تؤسس لمجتمعات حديثة ستشكؿ محاور 

 .ارتكاز سكاني في سيناء مستقببلً 
أف تؿ أبيب عرضػت خػبلؿ فتػرة حكـػ الػرئيس المصػري « معاريؼ»وكشؼ التقرير الذي نشرتو صحيفة 

المخمػػوع حسػػػني مبػػارؾ ضػػػخ اسػػتثمارات ضػػػخمة فػػي وسػػػط وشػػماؿ سػػػيناء، لكنػػو رفػػػض ذلػػؾ خوفػػػا مػػػف 
الضغط الشعبي ضده، وكذلؾ ألف المستثمريف المصرييف الموجوديف بسيناء يتمتعوف بحس شعبي ودعـ 

 يري جعؿ دخوؿ اإلسرائيمييف إلى سيناء صعبا لمغاية.جماى
وأشػار التقريػر إلػػى أف وجػود مسػتثمريف مصػػرييف و سياسػة مصػػر الغامضػة تجػاه سػػيناء خػبلؿ السػػنوات 

 الماضية شكمت أىـ التحديات الكبيرة أماـ إسرائيؿ في شبو الجزيرة المصرية.
آف األواف لمقيػػاـ »ي عػػوزي دايػػاف قولػو إنػػو عػف رئػػيس جيػػاز األمػف القػػومي اإلسػرائيم« معػػاريؼ»ونقمػت 

نحف لسنا معنييف بتسخيف الوضع في الجنوب ولكننا »، مضيفًا «بعممية عسػػكرية إسرائيمية داخؿ سيناء
ال نريد أف تتحوؿ حدودنا مع مصر الى حدود تنطمؽ منيا العمميات لذلؾ مف الميـ أف تكوف لدينا ردود 

 «. عنيفة ومطاردة الجماعات المسمحة
 3/01/2100، الرسفلر، بلروت

 
 
 الدبمومارسلون اإلرسرايلملون لخشون العودة إلى الرسفارة اإلرسرايلملة ف  القاىرة": معارلف" 016

العبريػػػة امػػػػس، أف الدبموماسػػػييف اإلسػػػرائيمييف يخشػػػػوف العػػػودة إلػػػػى « معػػػػاريؼ»ذكػػػرت صػػػحيفة : راـ اهلل
ئيمييف يرفضوف العودة إلى القاىرة، وفي أعقاب ذلؾ وأشارت إلى أف اإلسرا السفارة اإلسرائيمية في القاىرة.

قررت وزارة الخارجية اإلسرائيمية تعييف دبموماسييف غير متزوجيف في السفارة، بيد أف الخوؼ يدفعيـ إلى 
وأضػػػافت الصػػػػحيفة أنػػػو فػػػػي أعقػػػاب اقتحػػػاـ السػػػػفارة اإلسػػػرائيمية قبػػػػؿ نحػػػو شػػػػير،  رفػػػض العمػػػؿ ىنػػػػاؾ.
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شػأت مشػكمة خطيػرة جعمػت الخارجيػة اإلسػرائيمية تبحػث دوف جػدوى عػف وتخميص الدبموماسييف ىنػاؾ، ن
 دبموماسيييف عمى استعداد لمعمؿ في السفارة.

كمػا أشػارت إلػػى اف السػفير اإلسػرائيمي الجديػػد يعكػوؼ أميتػاي، الػػذي يفتػرض أف يتوجػو إلػػى القػاىرة فػػي 
 ؿ.كانوف األوؿ، ال يزاؿ مترددا ويفكر برفض التعييف والبقاء في إسرائي

وكتبت الصحيفة أف معمومات وصمتيا مفادىا أف ىناؾ نية لتقميص عدد الدبموماسييف اإلسرائيمييف الذيف 
سيتـ تعيينيـ في القػاىرة، وجعػؿ السػفارة صػغيرة، بحيػث يعمػؿ فييػا السػفير ودبموماسػي سياسػي وقنصػؿ، 

 يعمموف ألربعة أياـ فقط تبدأ االثنيف، ويعودوف الخميس إلى الببلد.
 4/01/2100، ة الجدلدة، رام اهللالحلا

 
 ريلس المصري الرسابق محمد حرسن  مباركلمجايزة إرسرايلملة  017

رشحت القناة الثانيػة اإلسػرائيمية الػرئيس المصػري السػابؽ محمػد حسػني مبػارؾ لجػائزة شخصػية العػاـ فػي 
ة فػػي دولػػػة إسػػرائيؿ، ليكػػوف مبػػارؾ بػػػذلؾ أوؿ شخصػػية عربيػػة وغيػػػر إسػػرائيمية يػػتـ ترشػػيحيا ليػػػذه الجػػائز 

 االحتبلؿ.
وذكػػرت القنػػػاة فػػػي تقريػػػرا ليػػا أف أوسػػػاطا سياسػػػية وصػػػحفية رشػػػحت الػػرئيس مبػػػارؾ ليػػػذه الجػػػائزة، نظػػػرا 

، كمػػػػا انػػػو عمػػػؿ عمػػػى تطبيػػػؽ بنػػػػود 2212لتمسػػػكو بالسػػػبلـ مػػػع إسػػػرائيؿ منػػػػذ توليػػػو المنصػػػب فػػػي عػػػاـ 
مبػارؾ قػدـ خػػدمات كبيػرة لدولػػة أف و عامػا الماضػػية.  30المعاىػدة، وحػافظ عمػػى اسػتقرار المنطقػة طيمػػة الػػ

 إسرائيؿ، ويجب تكريمو ، حتى ولو أنو ال يستطيع تسمـ الجائزة.
 5/01/2100، الرسبلل، عّمان

 
 والحكم ف  مصر لم لتغلر.. فقط الحاكم داغان: إلران بعلدة عن القنبمة النوولة 018

جامعة تؿ أبيب اعتبرىا  ألقى رئيس الموساد السابؽ مئير داغاف محاضرة أماـ مجمس السبلـ واألمف في
المعمقوف عرقمة لمساعي رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنيػاميف نتنيػاىو ووزيػر دفاعػو إييػود بػاراؾ فػي اتجػاه 
ضػرب المشػروع النػووي اإليرانػي. وقػاؿ داغػاف فػػي ىػذا السػياؽ إف إسػرائيؿ اآلف تعػيش الحػد األدنػى مػػف 

ف إيراف بعيدة عف امتبلؾ قن  بمة نووية.المخاطر في تاريخيا وا 
وأشار داغاف إلى رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغاف قائبل إف حمبلتو عمى إسرائيؿ تساعده في نيؿ 

مػػف ناحيػػة سياسػػية، فػػاني اعطػػي الردوغػػاف عبلمػػة »الػزخـ لتغييػػر الدسػػتور فػػي بػػبلده. وقػػاؿ داغػػاف انػو 
ياؽ انتقد داغاف سموؾ نائب وفي الس«. . فيو سياسي ذكي ونحف نقع في الفخ الذي يعده لنا200تقدير 

لػف نصػؿ الػى مواجيػة »وزير الخارجية داني ايالوف الذي أىاف السفير التركي، لكنو شدد عمى رأيو بأننػا 
 «.عسكرية مع االتراؾ

لػف يصػعدوا الػى « االخػواف المسػمميف»أما بالنسبة لمصر فقدر داغاف انو رغـػ الحماسػة فػي الميػداف فػاف 
مف شأنيا أف تجمب معيا مصاعب شػديدة لمصػر فػي السػاحة الداخميػة، واف  الحكـ الف مثؿ ىذه الخطوة

الحكـ في مصر لـ »المجمس العسكري االعمى في مصر لف يسمح بمثؿ ىذا السيناريو. وقاؿ داغاف اف 
 «. يتغير، فقط الحاكـ
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دي الػػى وفػي تطرقػو لسػوريا قػػاؿ داغػاف انػو اذا سػػقط حكـػ الػرئيس بشػار االسػػد، فػاف االمػر كفيػػؿ بػاف يػؤ 
في لبناف وتراجع النفوذ االيراني في الشرؽ االوسػط. وليػذا قػدر اف االسػد سيواصػؿ « حزب اهلل»ضعؼ 

 اعماؿ القمع العنيفة.
 5/01/2100، الرسفلر، بلروت

 
 االعتذار لمصر عمى قتل جنودىا ف  رسلناءلقرر باراك  019

ؿ خمسػة جنػػود مصػػرييف عمػػى قػرر وزيػػر الػػدفاع اإلسػرائيمي اييػػود بػػاراؾ امػػس االعتػذار لمصػػر عمػػى قتػػ
الحدود في سيناء منتصؼ الشير الماضي، في خطوة يبدو انيا جاءت عمى خمفية التقارير بإبراـ صفقة 

 تبادؿ األسرى، وتقديـ اسرائيؿ الشكر لمحكومة المصرية والمخابرات المصرية.
سػيف طنطػاوي، فقػػد ووفػؽ اتفػاؽ بػيف بػاراؾ ورئػيس المجمػس األعمػى لمقػوات المسػمحة المصػرية المشػير ح

جرى في األياـ األخيرة تحقيؽ مشترؾ بقيادة رئيس شػعبة التخطػيط فػي الجػيش اإلسػرائيمي الجنػراؿ اميػر 
ايشيؿ وقادة مصرييف. واسػتنادًا إلػى نتػائج التحقيػؽ قػرر بػاراؾ اإلعػراب عػف اعتػذار إسػرائيؿ أمػاـ مصػر 

ألولى التي تصدر إسرائيؿ اعتذارا، بينما عمى مقتؿ كؿ واحد مف رجاؿ األمف المصرييف. وستكوف المرة ا
 كانت تكتفي في السابؽ بإبداء األسؼ. 

 02/01/2100، الرسفلر، بلروت
 
 "أبو حصلرة"صدمة بلن الحاخامات الليود برسبب إلغاء االحتفال الليودي بمولد  001

رة صػدمة فػػي حصػيرة فػي محافظػة البحيػ االحتفػاؿ بمولػد أبػو قػرار إلغػاء أثػار خالػد األصػمعي:  - راـ اهلل
حيث قرر حاخامات ييود التوجو إلي السفارة المصرية في تؿ أبيب لمتعبيػر  ،األوساط الييودية بإسرائيؿ

 وقالػت القنػاة السػػابعة عػف رفضػيـ لمقػرار والمطالبػة بفػػتح بػاب الضػريح لمييػود لبلحتفػاؿ السػػنوي المعتػاد.
حتفاؿ الييػودي بمولػد أبػو حصػيرة ىػذا العػاـ إف محافظ البحيرة مختار الحمبلوي قرر إلغاء اال اإلسرائيمية

بنػاء عمػي حكـػ قضػائي أصػػدرتو محكمػة اإلسػكندرية بحظػر دخػوؿ الييػػود إلػي منطقػة الضػريح, وأشػػارت 
القنػػاة إلػػي أف القػػػرار أصػػاب العديػػػد مػػف الحاخامػػػات فػػي إسػػرائيؿ بالصػػػدمة, خاصػػة الػػػذيف اعتػػادوا زيػػػارة 

قامة الشعائر  الضريح سنويا وا 
 02/01/2100، قاىرةاألىرام، ال

 
 بلرلز لشكر مصر وألمانلا وتركلا عمى دورىا ف  صفقة شاللط 000

أشارت وسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية إلى أف مصر ىي التي لعبت الدور األبرز : أسعد تمحمي –الناصرة 
، ومشترطة تقديـ تسييبلت في معبر "مستغمًة تحسف عبلقاتيا مع الحركة" صفقة شاليطفي التوصؿ إلى 

  فح الحدودي بالتقدـ في المفاوضات إلنجاز صفقة.ر 
مف جيتو، وجو بيريز الشكر لمحكومتيف المصرية واأللمانية، وخص بالتقدير رئيس الحكومة التركية 

التي بذلت جيودًا كبيرة إلتماـ الصفقة، مفاجأة »رجب طيب أردوغاف، معتبرًا موقؼ الحكومة التركية 
 «. طيبة إلسرائيؿ

 //، الحلاة، لندن
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 تبحث عن مقر جدلد لرسفارتيا بالقاىرة "إرسرايلل" 002
كشفت مصادر دبموماسية في تؿ أبيب، أف إسرائيؿ قررت التنازؿ عف مبنى السفارة الحػالي فػي القػاىرة، 
والبحث عف مبنى آخر ذي مواصفات جديدة تناسب احتياجاتيا األمنية. وقالت المصادر إف جياز األمف 

ية اإلسرائيمية توصؿ إلى قناعة بأف المقر الحالي، الػذي تعػرض ليجػـو مػف المتظػاىريف في وزارة الخارج
المصرييف قبؿ شيريف وحوصر فيو ستة مف رجاؿ األمف اإلسرائيمييف، لـ يعد مناسػبا لمعمػؿ الدبموماسػي 

وعميػػو،  اإلسػرائيمي فػي العاصػمة المصػرية. فيػو موجػود فػػي عمػارة بقمػب المدينػة وال توجػد فيػو اسػتقبللية.
فإنيا تفتش عف مقػر مسػتقؿ، يمكػف ليػا حمايتػو فػي عػدة دوائػر أمنيػة، مثػؿ السػفارة اإلسػرائيمية فػي عمػاف 

 وعواصـ أخرى.
 04/01/2100، الشرق األورسط، لندن

 
 انجاز صفقة تبادل األرسرى مع حماسلشكره عمى نتنلاىو لياتف المشلر طنطاوي  003

يػػاميف نتنيػاىو اتصػػااًل ىاتفًيػػا، الميمػػة الماضػػية، مػػع المشػػير أجػػرى رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بن: الناصػرة
محمػد حسػػيف طنطػاوي رئػػيس المجمػس العسػػكري األعمػى فػػي مصػر، وشػػكره عمػى "الػػدور المحػوري الػػذي 

وبحسب ما أفادت بو اإلذاعػة  لعبتو مصر في المساعي النجاز صفقة تبادؿ األسرى مع حركة حماس".
االتصػػاؿ اليػػاتفي عمػى أف مصػػر "بػػذلت خػبلؿ األشػػير األخيػػرة جيػػوًدا العبريػة؛ فػػإف نتنيػػاىو أكػد خػػبلؿ 

 مكثفة في ىذا المضمار".
 04/01/2100، قدس برس

 
 مصر ف  وضع قوي لمغالة عقب صفقة شاللط  : عاموس جمعاد  004

صرح عاموس جمعاد رئيس المكتب األمني والسياسي التابع   : خالد األصمعي ووكاالت   -  راـ اهلل  -  غزة
زارة الدفاع اإلسرائيمية أمس بأف مصر في وضع قوي لمغاية عقب الصفقة االخيرة التػي تمػت بمسػاعدة لو 

 مصرية لبلفراج عف الجندي األسير جمعاد شاليط. 
 07/01/2100، األىرام، القاىرة

 
 الرسفلر اإلرسرايلم  بالقاىرة: الدور المصري ف  "التبادل" لرسيم ف  تحرسلن العالقات 005

أكد السفير اإلسرائيمي بالقاىرة، يتسحاؽ ليفانوف، أف االتصاالت الجارية مع : ف(الناصرة )فمسطي
السمطات المصرية إلتماـ صفقة تبادؿ األسرى مع حركة المقاومة اإلسبلمية "حماس"، تسيـ في تعزيز 

 العبلقات الثنائية بيف تؿ أبيب والقاىرة.
(، بأف الدور الذي تمعبو مصر في 21/20ثنيف )وأفاد ليفانوف، في تصريحات إذاعية أدلى بيا اليـو اال

إنجاز صفقة التبادؿ مف شأنو أف يساعد عمى تحسيف ورفع مستوى العبلقات بيف تؿ أبيب والقاىرة، 
والتي شيدت مؤخرًا توترًا ممحوظًا عمى خمفية حادث استشياد خمسة جنود مصرييف عمى الحدود مع 

 وات اإلسرائيمية.األراضي الفمسطينية المحتّمة، برصاص الق
فيما أعرب عف أممو باستعادة عبلقات العمؿ الجيدة التي كانت قائمة قبؿ أحداث اقتحاـ مقر السفارة 
اإلسرائيمية بالقاىرة، مف قبؿ جموع المتظاىريف المصرييف المطالبيف بإسقاط معاىدة "كامب ديفيد" مع 

 الجانب اإلسرائيمي.
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يمي استعداده لمعودة لمعمؿ في القاىرة "وفقًا لعدة شروط وفي سياؽ متصؿ، أّكد السفير اإلسرائ
موضوعية"، أصّر عمى ضرورة استيفائيا أواًل لضماف حماية أفراد طاقـ السمؾ الدبموماسي اإلسرائيمي في 

 مصر، كما قاؿ.
 07/01/2100، قدس برس

 
 «مخزياألمر ال»بـ مع شاللط التمفزلون المصريالت  أجراىا تصف المقابمة  "إرسرايلل" 006

أجرى التمفزيوف المصري مقابمة حصرية مع الجندي اإلسرائيمي جمعاد شاليط، وذلؾ بعدما تسممتو مصر 
 مف حركة حماس ضمف صفقة تبادؿ األسرى.

وقاؿ «. األمر المخزي»وقد أثارت ىذه المقابمة انتقادات حادة مف قبؿ إسرائيؿ، وصمت إلى حد وصفيا بػ
ىذه المقابمة فرضت عمى شػاليط قبػؿ عودتػو »إلسرائيمية ايغاؿ بالمور إف المتحدث باسـ وزارة الخارجية ا

األمػػػر المخػػزي الػػػذي ال يمكػػػف »، واصػػػفًا ذلػػؾ بػػػػ«إلػػى إسػػػرائيؿ، وانطػػوت عمػػػى انعػػػداـ الحساسػػية تجاىػػػو
 «.لمتمفزيوف المصري أف يفتخر بو

 09/8/2100، الرسفلر، بلروت
 

 "إرسرايللـ"الغاز المصرى ل ارستيناف ضخ :وزارة البنلة االرسارسلة اإلرسرايلملة 007
قالت وزارة البنية االساسية اإلسرائيمية اليـو االحد إف إمدادات الغاز الطبيعػي مػف مصػر إلػى إسػرائيؿ قػد 

وقالػت الػوزارة فػي  استؤنفت بعد أف فجر مياجموف خط االنابيب الشير الماضػي ممػا أوقػؼ تػدفؽ الغػاز.
 وع الماضي لمتأكد مف أف النظاـ يعمؿ بشكؿ سميـ.بياف إف االمدادات بدأت تدريجيا أواخر االسب

 24/01/2100، المصرلون، القاىرة
 

 أطفال ثالثةمصرلًا بلنيم  25فراج عن " لإلصفقة غرابلل"توافق عمى  "إرسرايلل" 008
أقر المجمس الوزاري اإلسػرائيمي المصػغر باإلجمػاع يػـو أمػس صػفقة تبػادؿ مػع مصػر يػتـ : حممي موسى

مصػريا محكػوميف  92األميركي إيبلف غرابيؿ في مقابؿ إطبلؽ سراح  -اإلسرائيمي بموجبيا اإلفراج عف 
ـ ثبلثة أطفاؿ لـ تكف السمطات اإلسرائيمية قد أصدرت أحكاما بحقيـ. وُأعمف  في السجوف اإلسرائيمية بيني

 في إسرائيؿ أف الصفقة ستنفذ يـو الخميس المقبؿ في معبر طابا الحدودي.
لتبادؿ ىذه تمت في إطار ضغوط أميركيػة عمػى الجػانبيف المصػري واإلسػرائيمي ومف الواضح أف صفقة ا

مف ناحية، وفي سياؽ رغبة إسرائيمية في تحسيف العبلقات مع مصر. وقد أصرت إسػرائيؿ فػي مػداوالتيا 
 بيػػػػػػػػػػػػذا الشػػػػػػػػػػػػػأف عمػػػػػػػػػػػػػى أف غرابيػػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػػذي سػػػػػػػػػػػػػبؽ أف خػػػػػػػػػػػػػدـ فػػػػػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػػػػػيش اإلسػػػػػػػػػػػػػرائيمي لػػػػػػػػػػػػـػ يكػػػػػػػػػػػػػف 

 
ر. وبالتالي فإف التبادؿ جاء في إطار توفير مخرج لمصر التي وجيت مبعوثا مف قبميا لمتجسس في مص

 اتيامات شديدة لغرابيؿ بالتجسس والتحريض عمى العنؼ داخؿ مصر.
 26/01/2100، الرسفلر، بلروت

 
 مصدر إرسرايلم : رسفارة تل أبلب ف  القاىرة لن ُلعاد فتحيا قبل بعضة أشير 009

، إلى بػروز عػّدة دالئػؿ ومؤشػرات فػي تػؿ أبيػب خػبلؿ اآلونػة الناصرة )فمسطيف(: أشارت اإلذاعة العبرية
 األخيرة، تفيد بتأخير موعد إعادة فتح السفارة اإلسرائيمية بالقاىرة لبضعة أشير.
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(، أف وزارة الخارجية اإلسرائيمية قامػت بإسػناد مناصػب جديػدة لمدبموماسػييف 9/22وذكرت اليـو األربعاء )
اضػػػي المصػػرية عقػػب اقتحػػػاـ جمػػوع المتظػػاىريف مقػػػر السػػفارة، قبػػؿ نحػػػو اإلسػػرائيمييف الػػذيف غػػادروا األر 

 شيريف.
فيما أشارت إلػى أف الجانػب اإلسػرائيمي يواصػؿ بػذؿ جيػوده المكثّفػة فػي مسػعى لرصػد مقػر جديػد لمسػفارة 
فػػػي مصػػػر، إال أف مػػػالكي المبػػػػاني وأصػػػحابيا المصػػػرييف يرفضػػػوف التجػػػػاوب معيػػػا، وعميػػػو فػػػإف الطػػػػاقـ 

 سرائيمي العامؿ في القاىرة قبؿ أحداث السفارة مستقر حاليًا في تؿ أبيب.الدبموماسي اإل
 2/00/2100، قدس برس

 
 طايرة تركلة عمى متنالقاىرة  ىالرسفلر اإلرسرايلم  لصل إل 021

وصؿ الي القاىرة أمس السفير االسرائيمي بالقاىرة اسحاؽ ليفانوؼ الذي كاف قد غادر القاىرة منذ اليجـو 
مصػػػر منػػػذ ذلػػػؾ الوقػػػت وخروجػػػو مػػػع أعضػػػاء سػػػػفارتو  ىسػػػرائيمية فػػػي أوؿ عػػػودة لػػػو إلػػػعمػػػي السػػػفارة اإل

  . بالقاىرة
متف طائرة الخطوط التركية القادمة مف اسطنبوؿ بمفرده وكاف في استقبالو  ىالسفير االسرائيمي وصؿ عم

تامػة دوف بعض أعضاء السفارة الموجػوديف حاليػا فػي القػاىرة. وصػوؿ السػفير االسػرائيمي جػاء فػي سػرية 
فػػي  ىاإلعػبلف عنػو ومواكبػا ألحػػداث االشػتباكات التػي جػػرت فػي ميػداف التحريػر وبعػػض الميػاديف األخػر 

 .مصر
 20/00/2100، األىرام، القاىرة

 
 "إرسرايلل" قمقة من "خرسارة ذخر ارستراتلج " برسبب االضطرابات األخلرة ف  مصر 020

التي تعيشيا  "الفوضى العارمة"قمقيا مف  أسعد تمحمي: أعربت أوساط سياسية إسرائيمية عف –الناصرة 
كما "عمييا،  "حرب أىمية"مصر منذ أياـ، بحسب توصيفيا، وقالت إف "إسرائيؿ" تخشى مف انعكاسات 

. وكرر وزير الدفاع "عمى األوروبييف واألميركييف الذيف يخشوف ىجرة مبلييف المصرييف إلى ببلدىـ
ذخرىا االستراتيجي المتمثؿ في العبلقات "ف تخسر "إسرائيؿ" السابؽ بنياميف بف اليعيزر تحذيراتو مف أ

. ونقمت صحيفة "في المدى غير البعيد"، مف دوف أف يستبعد مواجية مباشرة بيف البمديف "مع مصر
عف أوساط سياسية إسرائيمية رفيعة المستوى قوليا إف ما يحصؿ في مصر ىو  "يديعوت أحرونوت"
. وأضافت الصحيفة أف جيات إسرائيمية مكمفة تقويـ "المسمميف والجيشبداية صراع عنيؼ بيف األخواف "

محاوالت األخواف المسمميف لتسخيف األجواء عشية "األوضاع في مصر، تمحظ في األياـ الماضية 
أف ينجح المجمس العسكري في السيطرة ىذه الجيات التي تبدأ األسبوع المقبؿ. وتوقعت  "االنتخابات

 ."ح لئلخواف المسمميف بإطاحتو قبؿ االنتخاباتولف يسم"عمى الوضع 
 22/11/2011الحلاة، لندن، 

 
 منطقة الشرق األورسط ف  نتنلاىو لحذر من موجة تطرف إرسالم  022

حػػذر رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػػاميف نتنيػػاىو، األربعػػاء، مػػف "تعػػػرض منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط لموجػػػة 
 ديمقراطية."تطرؼ إسبلمي مناوئة لمدوؿ الغربية والقيـ ال
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وأشػػػار نتنيػػػاىو، خػػػبلؿ جمسػػػة خاصػػػة لمكنيسػػػػت، إلػػػى أف االحتياجػػػات األمنيػػػة اإلسػػػرائيمية "ازدادت ولػػػـػ 
تػتقمص،" قػائبل إف بػػبلده "ستواصػؿ العمػؿ عمػػى تعزيػز السػػبلـ مػع مصػر واألردف،" معتبػػرا ذلػؾ "مصػػمحة 

 إستراتيجية."
األولى في سياؽ التحذير مف مد إسبلمي في  وتصريحات نتنياىو، التي نقميا راديو إسرائيؿ، ال تعد ىي

منطقة الشرؽ األوسط، إذ حذر مسؤولوف إسرائيميوف مرارا مف ذلؾ المد، في أعقاب امتدادا ثورات الربيع 
 العربي في دوؿ المنطقة.

ونقمت وسائؿ إعبلـ عف الجنراؿ عاموس جمعاد، رئيس الييئة األمنية والسياسية بوزارة الدفاع اإلسرائيمية 
أف إسػرائيؿ سػػتواجو كارثػػة وستصػبح ميػػددة دائمػػًا بػالحرب مػػع اإلخػػواف المسػمميف فػػي مصػػر  تحػذيره مػػف

وسورية واألردف، إذا نجحت الثورة السورية الجارية منذ شيور متواصمة فػي اإلطاحػة بنظػاـ بشػار األسػد، 
 الذي يمثؿ وجوده مصمحة إلسرائيؿ.

إلخواف المسمميف في مصػر واألردف وسػوريا، ييػدؼ إلػى وأوضح أف "الفكر المعمف الذي تنتيجو جماعة ا
قامة إمبراطورية إسبلمية تسيطر عمى منطقة الشرؽ األوسط."  تصفية ومحو دولة إسرائيؿ، وا 

 23/00/2100، الرسبلل، عّمان
 

 المصري : الوضع ف  مصر لدل عمى ضعف واضح لمجلش"إرسرايلل" 023
نكػػػوف فييػػػا »الميكػػػود الحػػاكـ باالسػػػتعداد لحالػػة  تػػؿ أبيػػػب: طالػػب أحػػػد كبػػػار العسػػكرييف فػػػي قيػػادة حػػػزب

سػػػػيناريو يرسػػػػمو الجػػػػيش »بينمػػػا نقمػػػػت أنبػػػػاء عػػػف «. مضػػػطريف لمواجيػػػػة حربيػػػػة مػػػع الجػػػػيش المصػػػػري
 «. اإلسرائيمي في حاؿ انييار اتفاؽ السبلـ بيف البمديف

الماضػػػية، وكػػاف المجمػػػس الػػػوزاري األمنػػي المصػػػغر فػػػي إسػػػرائيؿ قػػد بػػػدأ سمسػػػمة اجتماعػػات، الميمػػػة قبػػػؿ 
وأكػد غالبيػة «. التدىور الخطير في األوضاع األمنية والسياسية فػي مصػر»استؤنفت أمس أيضا، حوؿ 

المتحدثيف، مف سياسييف وعسػكرييف، أف حسـػ المعركػة الداخميػة فػي مصػر بػأي اتجػاه كػاف، سػوؼ يػؤثر 
أف تسػيطر حركػػة الخطػر باألسػاس »عمػى إسػرائيؿ. وحػاوؿ أنصػار اليمػيف المتطػرؼ فػػي الحكومػة إبػراز 

مصػمحة إسػرائيؿ تقتضػي أف يبقػى المجمػس العسػكري »وقاؿ أحدىـ إف «. اإلخواف المسمميف عمى الحكـ
المشير محمد طنطاوي كاف  :، لكف مسؤوال في االستخبارات العسكرية رفض ىذا التوجو وقاؿ«في الحكـ

 .محسوبا دائما عمى أعداء إسرائيؿ في نظاـ الرئيس حسني مبارؾ
جنراؿ عوزي دياف، النائب األسبؽ لرئيس أركاف الجيش، بالدعوة إلى االستعداد لمحرب. وقاؿ في وخرج ال

صػػراع شػػرس بػػيف المجمػػس »، إف مػػا يحصػػؿ فػػي مصػػر ىػو «يػػديعوت أحرونػوت»حػديث مػػع صػػحيفة 
االسػػػتعداد لموضػػع األسػػػوأ واألكثػػر احتمػػػاال وىػػػو »وبحسػػبو فإنػػػو عمػػى إسػػػرائيؿ «. العسػػكري واإلسػػػبلمييف

لزيادة النشاط اإلرىابي في »وقاؿ أيضا إف عمى إسرائيؿ أف تستعد أوال «. اإلسبلمييف إلى السمطةصعود 
 «.سيناء، خاصة أف ىناؾ إشارات مقمقة بشأف إرىاب إسبلمي فييا

 24/00/2100، الشرق األورسط، لندن
 
 معاد: العالقات ممتازة مع مصرجعاموس  024

رة األمػف اإلسػػرائيمية، عػاموس جمعػػاد، فػي حديثػػو مػع اإلذاعػػة قػاؿ رئػػيس الػدائرة السياسػػية األمنيػة فػػي وزا
 اإلسرائيمية "ريشيت بيت" إف إلسرائيؿ عبلقات ممتازة مع السمطات المصرية.
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وأضػاؼ أنػػو يجػػب عػػدـ التوقػػؼ عػف بػػذؿ الجيػػود إلقنػػاع مصػػر بسػد طػػرؽ تيريػػب الصػػواريخ والوسػػائؿ 
 القتالية إلى قطاع غزة. 

ت ممتازة مع مصر، وأنو يوجد نتائج عممية ليذه العبلقات، يتمثؿ في تمسؾ وشدد جمعاد عمى أف العبلقا
السمطات في مصر باتفاقية السبلـ، واليدوء ال يزاؿ سائدا في الجنػوب، واإلفػراج عػف جمعػاد شػاليط، كمػا 

 تجدد ضخ الغاز المصري إلسرائيؿ.
 24/00/2100، 48موقع عرب

 
 م المصري الى ما كان ف  عيد مباركعودة العالقات مع النظا " ترستبعدارسرايلل" 025

وليد عوض: تواصؿ اسرائيؿ تعزيز وجودىا عمى الحػدود مػع كػؿ مػف االردف ومصػر فػي ظػؿ  -راـ اهلل 
مخاوؼ مف انييار النظاـ االردني واستبعاد عودة العبلقات مع النظاـ المصري الػى مػا كػاف عميػو الحػاؿ 

 ؿ اعبلـ اسرائيمية مختمفة الخميس.في عيد الرئيس حسني مبارؾ، وفؽ ما اوردتو وسائ
وفػي ظػؿ المخػاوؼ االسػرائيمية مػف التطػورات الحاصػػمة فػي مصػر وامكانيػة انتخػاب قيػادة مصػرية تتبنػػى 
وجيػة نظػر الشػعب المصػري المعػادي السػرائيؿ تضػاعؼ سػمطات االحػتبلؿ جيودىػا لتشػييد جػدار امنػي 

المصرية التي تشكؿ مصدرا لعمميات التسمؿ كبير ال يمكف اختراقو عمى طوؿ الحدود مع صحراء سيناء 
 وتيريب األسمحة.

' اإلسػػرائيمية ، إف أجيػػزة األمػػػف  وقػػاؿ المحمػػؿ والخبيػػر اإلسػػرائيمي لػػيبلخ شػػػوفاؿ بصػػحيفة 'إسػػرائيؿ اليػػـو
اإلسػػرائيمية أوضػػػحت أف عػػدـ اليقػػػيف فػػي مصػػػر كبيػػر، ألنػػػو لػػيس مػػػف الواضػػح أي حكومػػػة ستنشػػأ بعػػػد 

كانػة اإلخػػواف المسػمميف، مضػيفا أنػو ثػار خػػوؼ شػديد داخػؿ تػؿ أبيػب مػػف أف االنتخابػات، وكـػ سػتقوى م
تغيير الوضع في مصػر قػد تكمػف فيػو أخطػار أكبػر عمػى إسػرائيؿ، تشػمؿ زيػادة محػاوالت القيػاـ بعمميػات 

 مف سيناء.
ة صباح قاؿ وزير شؤوف حماية الجبية الداخمية االسرائيمية متاف فمنائي' في سياؽ مقابمة إذاعية اسرائيميو 

الجيش اإلسرائيمي يتخذ تدابير وقائية واسعة جًدا بما في ذلؾ إقامة العائؽ البري لمنع التسمؿ أف االربعاء 
عمػػى مػػا كانػت عميػػو فػػي الماضػػي،  العبلقػػات مػػع مصػرإنػو مػػف الصػػعوبة أف تبقػى وقػػاؿ  إلػى اسػػرائيؿ.

ؿ خػػارجي فيػو سػػيكوف أف مػػا يجػري حاليػػا فػي مصػػر ىػو شػػأف مصػري داخمػػي، وأف أي تػدخ عمػىمؤكػدا 
 خطأ فادحا.

 25/00/2100، القدس العرب ، لندن

 
 
 وزلر الحرب اإلرسرايلم  األرسبق: مرستقبل مصر بلد شعبيا الذي لكن لنا العداء 026

أعرب وزير الحرب اإلسرائيمي األسبؽ بنياميف بف إليعػازر عػف خشػيتو مػف مسػتقبؿ : الناصرة )فمسطيف(
 مرحمة ما بعد نظاـ الرئيس المخموع حسني مبارؾ.العبلقات مع الجانب المصري، وذلؾ ل

وقاؿ بف إليعػازر، فػي تصػريحات أدلػى بيػا لئلذاعػة العبريػة: "إف مسػتقبؿ العبلقػات اإلسػرائيمية المصػرية 
يثير القمؽ، مشيرًا إلى أنو "قد ال يبقى أماـ إسرائيؿ مناص مف االستعداد الحتماؿ تحوؿ مصر إلى دولة 

 قو مف أف "مستقبؿ مصر موجود بيد الجماىير المصرية، التي تكف لنا العداء".مواجية". معرًبا عف قم



 
 
 

 

 72ص 
 

مف جية أخرى؛ أكد النائب في "الكنيست" اإلسرائيمي أنو "يتعيف عمى إسرائيؿ بذؿ كؿ جيد مستطاع مف 
وتوقػػع بػػػف  أجػػؿ الحفػػاظ عمػػى العبلقػػات مػػع القػػاىرة؛ ألف مصػػػر شػػريؾ اسػػتراتيجي مػػف الدرجػػة األولػػى".

ر أف تؤدي االنتخابات التشريعية في مصر إلى "تغيير مبلمح ىذا البمد بيف عشية وضحاىا، ألف إليعاز 
 ثمث األعضاء عمى األقؿ سيكونوف مف المحسوبيف عمى حركة اإلخواف المسمميف"، حسب قولو.

 24/00/2100قدس برس، 

 
 "غلر مرضلة" عاموس غمعاد: جيود مصر لمنع إدخال الرسالح إلى غزة 027

أبدى رئيس الييئة السياسية واألمنية في وزارة الحرب اإلسرائيمية، عاموس غمعاد، استياءه إزاء  :الناصرة
 الدور المصري في وقؼ عممية إدخاؿ األسمحة إلى قطاع غزة عبر األنفاؽ الحدودية.

وقاؿ غمعاد، في تصريحات إذاعية "إف الوضع الحالي ليس مرضيًا، ويجب أف تكوف منطقة شبو جزيرة 
 اء عازلة تمامًا بوجو تنقؿ األسمحة المنوي استخداميا لقتؿ إسرائيمييف"، حسب قولو.سين

فيما دعا حكومتو برئاسة بنياميف نتنياىو إلى مواصمة بذؿ مساعييا الرامية إلقناع الجانب المصري 
 بضرورة التصّدي بصورة تامة لعممية تيريب الصواريخ وسائر أنواع األسمحة إلى فصائؿ المقاومة

 الفمسطينية في قطاع غزة.
وأفاد المسؤوؿ اإلسرائيمي بأف الجانب المصري متمّسؾ بمعاىدة السبلـ مع الدولة العبرية، األمر الذي قد 
تنطوي عميو أبعاد عممية عديدة، حسب رأيو، منوىًا في الوقت ذاتو إلى العبلقات "الممتازة" بيف تؿ أبيب 

 والقاىرة.
 //قدس برس، 

 
 ررسايل تحذلرلة من مصربعد وصول أمر بتأجلل ىدم جرسر باب المغاربة لس": نتنلاىو "ىارت 028

كشػػفت صػػحيفة "ىػػارتس" االسػػػرائيمية فػػي موقعيػػا عمػػى الشػػػبكة، اف رئػػيس الحكومػػة االسػػرائيمية بنيػػػاميف 
نتنيػاىو امػػر بمديػػة اإلحػػتبلؿ فػػي القػػدس، تأجيػػؿ ىػػدـ جسػػر بػػاب المغاربػػة الموصػػؿ الػػى الحػػـر القدسػػي 

 ساعة. 19يؼ، والذي كاف يفترض الشروع بيدمو مساء امس السبت وتستمر مدة الشر 
وذلػػؾ بسػبب مػا وصػػؼ بحساسػية الموضػػوع ووصػوؿ رسػػائؿ  اً وامػر نتنيػاىو بتأجيػػؿ عمميػة اليػػدـ اسػبوع

تحذيريػػة مػػػف مصػػػر، تفيػػد بػػػاف ىػػػدـ الجسػػػر مػػف شػػػأنو اف يمحػػػور مظػػػاىرات ميػػداف التحريػػػر حػػػوؿ ىػػػذا 
ونقمت الصحيفة اف نتنياىو سيدعو إلجراء لقاءات لبحث ىذا الموضوع  رائيؿ.الموضوع ويحوليا ضد اس

 وايجاد حؿ لو في األياـ القريبة.
ىذا وتحاوؿ اسرائيؿ عبر ىدـ الجسر المذكور، تغيير معالـ الحـر القدسي الشريؼ بما يخدـ مخططاتيػا 

 البعيدة في خمؽ حقائؽ جديدة في منطقة الحـر القدسي الشريؼ.
 27/00/2100، 48عربموقع  

 
 بغلة ضرب مصالح الغرب لحذر من تأثلرات إلرانلة عمى النظام ف  مصر "لونادان  أل" 029

توجػو نائػب وزيػػر الخارجيػة اإلسػرائيمي دانػي أيمػػوف، بتحػذير إلػى دوؿ الغػػرب : نظيػر مجمػػي - تػؿ أبيػب
ط المتطرؼ(، مف دوف إف إليراف يدا طويمة في التطورات المصرية مف خبلؿ تشجيع )النشا»يقوؿ فيو: 
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توقػػع أيمػوف أف تواصػؿ إيػراف السػعي لمتػػأثير عمػى النظػاـ فػي مصػػر، و  «.أف يكػوف ليػا رقيػب أو حسػيب
 بغية ضرب مصالح الغرب كمو تحت حجة العداء إلسرائيؿ.

وقاؿ وزير المالية اإلسرائيمي يوفاؿ شتاينتس: إف التصعيد في أجواء التحريض عمى إسرائيؿ فػي مصػر 
ية خطيرة لتطورات متطرفة قد تػؤذي إسػرائيؿ؛ لػذلؾ دعػا إلػى االسػتعداد كمػا يجػب لمواجيػة كػؿ يعتبر بدا

 االحتماالت.
مف جية ثانية، انضـ رئيس لجنة الخارجية واألمف في الكنيست اإلسرائيمي شاؤوؿ موفاز إلػى المحػذريف 

رائيمي أف يسػػػتعد مػػف خطػػر تراجػػػع مصػػر عػػف اتفاقيػػػة السػػبلـ مػػع إسػػػرائيؿ. وقػػاؿ إف عمػػى الجػػػيش اإلسػػ
قػػد بػػػذؿ »لسػػيناريو انييػػار معاىػػدة السػػبلـ مػػع مصػػر، مشػػيرا إلػػى أف اليػػدؼ اإلسػػرائيمي يجػػب أف يكػػوف 

ونقمت إذاعػة الجػيش اإلسػرائيمي عػف موفػاز قولػو «. جميع الجيود لمحفاظ عمى معاىدة السبلـ مع مصر
المصرية؛ فالشارع ىو الذي يفرض إنو يتعيف عمى إسرائيؿ أف تكوف مستعدة لميـو الذي يمي االنتخابات 

 .وقع األحداث ىناؾ
 28/00/2100، الشرق األورسط، لندن

 
 االرستعداد ليم "إرسرايلل": جماعة االخوان المرسمملن ترلد قتل جملع الليود وعمى "لدلعوت" 031

أعدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيمية أكبر الصحؼ العبرية انتشارا فى إسرائيؿ : القدس المحتمة
ممفػػا خاصػػػا عػػػف تنػػػامى اإلخػػواف المسػػػمميف ومػػػد نفػػػوذىـ لمعظػـػ النقابػػػات المينيػػػة المصػػػرية واسػػػتعدادىـ 

 النتخابات الغد.
جػػاء يػػـو الحسػػاب"، حيػػث وصػػؼ  -وقالػت يػػديعوت فػػى سػػياؽ ممفيػػا الخػػاص تحػػت عنػػواف "تػػؿ أبيػػب 

مؤيدى جماعة اإلخواف  مراسؿ الصحيفة العبرية الداد بيؾ ما سمعو فى ميداف التحرير بالقاىرة مف بعض
 المسمميف بالدعوة لمحو إسرائيؿ بأنو أمر خطير لمغاية يجب عمى تؿ أبيب االستعداد لو.

وقاؿ مراسؿ الصحيفة العبرية إنو خبلؿ المواجيات العنيفة بميداف التحرير خبلؿ األياـ الماضية، اجتمع 
ظيػار كػر  اىيتيـ ليػا، مضػيفا أف أحػد الكممػات عدد مف اإلخواف المسمموف لتنظيـ مظاىرة ضد تؿ أبيب وا 

 التى تردد فى الميداف كانت "سنقتؿ جميع الييود".
سػرائيؿ  ونقمت يديعوت عف وزير األمف الداخمى اإلسرائيمى ميتاف فمنائى قولػو إف العبلقػات بػيف مصػر وا 

ود القػوى لف تكوف كما كانت فى السابؽ، وأنو ال يمكػف أبػدا التنبػؤ بمسػتقبؿ تمػؾ العبلقػات فػى حػاؿ صػع
 اإلسبلمية وعمى رأسيا اإلخواف المسمميف لمحكـ فى مصر.

 28/00/2100، وكالة رسما اإلخبارلة

 
 
 حالة من التوتر ف  "إرسرايلل" حول فوز "اإلخوان" باالنتخابات المصرلةاإلعالم اإلرسرايلم :  030

تسػود فػػي الدولػػة الناصػرة )فمسػػطيف(: أكػدت مصػػادر إعبلميػػة عبريػة أف حالػػة مػػف التػوتر والقمػػؽ الشػػديد 
العبرية، في ظؿ معمومات ترد مف القػاىرة حػوؿ احتمػاؿ تحقيػؽ جماعػة اإلخػواف المسػمميف فػوًزا كبيػًرا فػي 

 االنتخابات البرلمانية الحالية، التي انتيت أمس المرحمة األولى منيا.
"حالػة طػػوارئ" ونقمػت اإلذاعػة العبريػػة عػف مصػػادر أمنيػة قوليػػا: إف أجيػزة األمػف اإلسػػرائيمية تعمػؿ وفػػؽ 

غير معمنة، في ظؿ التقارير التي ترسميا سفارة تؿ أبيب فػي القػاىرة والتػي تشػير إلػى أف احتمػاالت فػوز 
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اإلخػواف باتػػت مؤكػًدا، فػػي ظػػؿ مػا وصػػفتو بػػػ "االسػتعدادات الميولػػة والضػػغط اإلعبلمػي الكبيػػر والتنظػػيـ 
 الجيد إلدارة الحممة االنتخابية التي نفذتيا الجماعة".

رت إلػى أف ورقػػة عمػؿ أعػػدتيا األجيػزة األمنيػػة اإلسػرائيمية تحػذر مػػف "أيػاـ سػػوداء" سػتواجييا الدولػػة وأشػا
 العبرية، مع احتماؿ انييار معاىدة السبلـ وتطورات األوضاع في شبو جزيرة سيناء المصرية.
نيػا سػػتحتـر وقالػت اإلذاعػػة: إنػو رغػـػ التأكيػدات التػػي تسػممتيا واشػػنطف مػف جماعػػة اإلخػواف المسػػمميف بأ

 اتفاقية "كامب ديفيد" في حاؿ فوزىا، إال أف تؿ أبيب تنظر بعيف الريبة والشؾ".
 31/00/2100قدس برس، 

 
 "معارلف": نتنلاىو لعمل عمى تشكلل تحالف مع دول أفرلقلة لمواجية اإلرسالم 032

، األربعاء، أف رئيس الحكومة اإلسرائيمية  بنيػاميف نتنيػاىو أفادت صحيفة "معاريؼ" الصادرة صباح اليـو
يخطط لزيارة لمقارة األفريقية تشمؿ أوغندا وكينيا، ومف الممكف أف تشمؿ أيضا أثيوبيا وجنػوب السػوداف، 

 وذلؾ بيدؼ تعزيز المصالح األمنية واالقتصادية.
وكتبػت الصػحيفة أف نتنيػاىو يعمػػؿ فػي الشػيور األخيػرة عمػػى بمػورة تحػالؼ مػع عػػدد مػف الػدوؿ األفريقيػػة 

اـ فػػي مواجيػػة مػػا أسػمتو الصػػحيفة "اإلسػػبلـ الصػػاعد فػػي دوؿ شػماؿ أفريقيػػا فػػي ظػػؿ الربيػػع لتشػكيؿ حػػز 
 العربي".

وأضافت أف مصالح إسرائيؿ في ىذا التحػالؼ مػع دوؿ أفريقيػة واسػعة جػدا، حيػث قػاؿ مسػؤوؿ إسػرائيمي 
جنػػػوبي إف الحػػديث عػػػف مصػػػمحة إسػػػتراتيجية إلسػػػرائيؿ مػػػع دوؿ القػػرف األفريقػػػي التػػػي تشػػػكؿ المخػػػرج ال

إلسرائيؿ جوا وبحرا. وبحسبو فإف ىذه الدوؿ تسيطر عمى ممػرات المبلحػة إلػى إيػبلت وقريبػة مػف مصػر 
 والسعودية.

وادعػػػت "معػػػاريؼ" أف ىػػػذه الػػػػدوؿ معنيػػػة بالتكنولوجيػػػا اإلسػػػرائيمية فػػػػي المجػػػاؿ األمنػػػي لمواجيػػػة الخبليػػػػا 
 ريقيا عامة، وفي الصوماؿ بوجو خاص.اإلسبلمية التي تعتبر متماثمة مع "القاعدة" والتي تنشط في أف

 0/02/2100القوة الثالثة، 
 

 بن إللعازر: الحرب القادمة مع مصر لن تكون كحروب األمس 033
طالػب بنيػػاميف بػػف إليعػازر عضػػو الكنيسػت والػػوزير السػػابؽ، الحكومػة اإلسػػرائيمية بزيػػادة : محمػد محمػػود

، مبػرزا المخػػاوؼ مػف تنػػاقص عػدد المجنػػديف ميزانيػة الجػيش اسػػتعداًدا لصػراع قػػاؿ إنػو لػػف يكػوف كسػػابقو
 بالجيش اإلسرائيمى وعدـ زيادة الميزانية العسكرية. 

خبلؿ جمسة خاصة لمجنة الخارجية واألمف بالكنيست أمس حكومة بنياميف نتنياىو إلى  ودعا بف إليعازر
فى وضع "كارثى" كما زيادة ميزانية المؤسسة العسكرية إلسرائيؿ، محذرا مف أف إسرائيؿ "لـ تكف مف قبؿ 

 ىو الحاؿ اآلف ليذا البد مف زيادة ميزانيتيا الحربية". 
ـ ال  وأضاؼ: "مسئولو حكومتنا يغضبوف حينما أقوؿ مثؿ ىذه األقواؿ لكف إسرائيؿ معرضة ألخطار واليو

مػة أحد يعمـ ماذا سيحدث خبلؿ األعواـ القادمة، إننى أتوقع تصػادما مػع مصػر"، وقػاؿ إف "المعركػة القاد
مع مصر لف تكوف مثؿ حروب األمس.. إنو واقع مختمؼ تماما والبد مف زيادة الميزانية العسكرية تحسبا 

 ليذا". 
 0/02/2100، المصرلون، القاىرة
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 ىناك ضرورة لمتحالف مع المعتدللن  للفن : مفاوضات الرسالم الجدلة ضرورة ألمن إرسرايلل 034

لمعارضػة فػي الكنيسػت اإلسػرائيمي أمػس، إف أمػف إسػرائيؿ قالػت تسػيبي ليفنػي زعيمػة ا: االتحاد، وكاالت
يقتضػػي مػػف حكومتيػػا دخػػػوؿ مفاوضػػات سػػبلـ جديػػػة مدعومػػة مػػف العػػالـ، بػػػداًل مػػف أف تصػػبح معزولػػػة. 
وأضػػافت أنيػػا لػػػف تتفػػاوض بػػداًل مػػػف الحكومػػة، لكنيػػا سػػػتعمؿ عمػػى إخػػراج إسػػػرائيؿ مػػف العزلػػة الدوليػػػة، 

 ؽ األوسط الذي بدأ يتبلشى في عيد ىذه الحكومة. وتعزيز قوة المعسكر المعتدؿ في الشر 
إف أمػػف إسػػػرائيؿ وقػػدرتيا عمػػػى الػػدفاع عػػػف نفسػػيا، يمزمػػػاف الحكومػػة اإلسػػػرائيمية بخػػػوض “وقالػػت ليفنػػػي 

مفاوضػػػات جػػػادة مػػػع السػػػػمطة الفمسػػػطينية لكسػػػب تأييػػػػد دوؿ العػػػالـ، بػػػداًل مػػػف جػػػػر إسػػػرائيؿ إلػػػى العزلػػػػة 
ىنػػػػاؾ إمكانيػػػػػة لتجػػػػدد المفاوضػػػػػات مػػػػع السػػػػػمطة “لعبريػػػػة أنػػػػػو ا” ىػػػػػآرتس“وأضػػػػػافت لصػػػػحيفة ”. الدوليػػػػة

، 20نحػف فػي الدقيقػة الػػ“فػي األوضػاع. وحػذرت ليفنػي ” الفمسطينية، ويجب تجديدىا قبؿ أف يقع تػدىور
والفمسػػطينيوف يتجيػػوف إلػػى االنتخابػػات التػػي ال يمكػػف معرفػػة كيػػؼ سػػتنتيي، وأعتقػػد أف ىنػػاؾ اسػػتعدادًا 

 ”. جب استغبلؿ ىذه الفرصة وعدـ تفويتيالمعودة إلى المفاوضات، وي
إلعػػادة “فػي المنطقػة، يجػب العػػودة إلػى المفاوضػات ” الجيػات المتطرفػػة“وقالػت ليفنػي إنػو مػػع زيػادة قػوة 

وأكػدت ”. األمؿ إلى جميور اإلسرائيمييف والمعتدليف في المنطقة، بداًل مػف التطمػع إلػى الموجػة اإلسػبلمية
إف “ونقمػت عػػف أبػػو مػػازف ”. القػػوى المتطرفػػة“التعػػاوف فػي مواجيػػة  أنيػا قالػػت لمػػرئيس عبػاس إنػػو يجػػب

 ”. اليدؼ مف المفاوضات ىو التوصؿ إلى تسوية توفر حبًل لمقضايا الجوىرية كافة وتنيي الصراع
 3/02/2100، االتحاد، ابوظب 

 
 "إرسرايلل"نتايج المرحمة األولى من االنتخابات المصرلة تثلر مخاوف  035

تائج المرحمة األولى مف االنتخابات التشريعية المصرية، والتي تقدمت فييا جماعة أثارت ن: حسف مواسي
 "اإلخواف المسمموف"، قمؽ اإلسرائيمييف، عمى ما أظيرت وسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية.

وأشارت الصحؼ اإلسرائيمية إلى أف القمؽ الذي يتناب المسؤوليف اإلسرائيمييف جراء صعود اإلخواف إلى 
مصر خصوصا، لما يحممو ذلؾ مف تأثير عمى العبلقات بيف إسرائيؿ ومصر، المتيف ترتبطاف  الحكـ في

 .2212بمعاىدة سبلـ منذ 
وقاؿ المحمؿ في صحيفة "ىآرتس" أوري شفيط إف الصػورة باتػت واضػحة االف، وأضػاؼ فػي مقػاؿ تحػت 

تػي تجتػاح العػالـ العربػي عامػة أشير مف الثورات ال 20عنواف "اإلخواف المسمموف واإلخواف الييود": "بعد 
ودوؿ شماؿ أفريقيا خاصة، تجمت الصورة بوضوح وانتصرت التوجيات اإلسبلمية في االنتخابات واختفى 

وال بػػػػالثورة  2112شػػػباب غوغػػػؿ والمثقفػػػوف والميبراليػػػوف، ولػػـػ تتحقػػػػؽ ثػػػورة شػػػبيية بػػػالثورة األميركيػػػة عػػػاـ 
 9022، وتبػيف إف الثػورة العربيػة عػاـ 2212لشػرقية عػاـ وال حتى ثػورة ربيػع أوروبػا ا 2112الفرنسية عاـ 

أنيا ثورة دينية، والقوى التي تستبدؿ الػدكتاتوريات العممانيػة التابعػة لصػؼ الضػباط العػرب الفاسػديف ىػي 
 القوى اإلسبلمية".

وتػػابع: "ال يمػػػوح فػػي األفػػػؽ مػػارتف لػػػوثر كينػػغ وال المياتمػػػا غانػػدي وال حتػػػى فتسػػبلؼ ىافػػػؿ )أوؿ رئػػػيس 
ميوريػة التشػػيؾ بعػد انييػػار الوحػدة بػػيف تشػػيكيا وسػموفاكيا(، بػػؿ كانػت النتيجػػة قػرار الػػرئيس األميركػػي لج

باراؾ اوباما غػرس سػكيف فػي ظيػر الػرئيس المصػري المخمػوع حسػني مبػارؾ، واحػدة ووحيػدة وىػي إخػراج 
 المارد الديني مف زجاجة الشرؽ األوسط تحت رعاية الغرب".
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" إلػى أف "الحكومػة اإلسػرائيمية تخشػى انتشػار ظػاىرة العػداء إلسػرائيؿ فػي وأشارت صحيفة "يسرائيؿ ىي ـو
العػالـ العربػي، والتػي انتقمػت مػف الشػعوب إلػى الحكومػات بػدءا مػف مصػر وصػوال إلػى دوؿ عربيػة أخػرى 

 مما ييدد استقرار المنطقة".
سػرائيؿ تتػػابع وكتػب محمػبل الشػؤوف العربيػة فػي صػحيفة "ىػآرتس" آفػي يسسػخروؼ وعػاموس ىرئيػؿ أف إ

بقمػؽ نتػائج االنتخابػػات فػي مصػر، وقػػاال: "يتوقػع أف تنتيػػي االنتخابػات لمجمػس الشػػعب المصػري، مثػػؿ 
سائر المعارؾ االنتخابية التي تمت في الشرؽ األوسط في عيد الربيع العربي، بفػوز حػزب إسػبلمي. إف 

)ديسمبر(، تجمب عمى آثارىا موجة الثورات التي سيكوف قد انقضى سنة عمييا في منتصؼ كانوف األوؿ 
في ىذه األثناء موجة نجاحات سياسية لؤلحزاب اإلسبلمية: العدؿ والتنمية فػي المغػرب، وحػزب النيضػة 
فػػي تػػونس، واآلف الحريػػة والعدالػػة وىػػػو حػػزب اإلخػػواف المسػػمميف. يتوقػػػع أف يصػػبح الحػػزب األكبػػر فػػػي 

تصػػويت المعقػد بصػورة مخيفػػة فػي شػػير آذار المجمسػيف النيػابييف المصػػرييف حينمػا ينتيػي آخػػر األمػر ال
 )مارس( المقبؿ".

وتابع "ال يتوقع لحزب الحرية والعدالة أكثرية مطمقة في المجمسيف النيابييف. فقد أعمف الحزب سمفا أنو لف 
 201في المائة مف مقاعد مجمػس الشػعب، وىػو المجمػس األدنػى وعػدد أعضػائو  22ينافس في أكثر مف 

. وىػػو يسػػتطيع أف يتحػػد مػػع حػػزب كحػػزب 922لمجمػػس األعمػػى وعػػدد أعضػػائو ومجمػس الشػػورى وىػػو ا
النور المؤلؼ مف نشطاء إسبلمييف متطرفيف كالسمفييف ومع مرشحيف مستقميف كثيريف يعتبروف مف التيار 
اإلسبلمي وأف يؤلؼ بذلؾ كتمة كبيرة تنجح في إجازة دستور بروح الشريعة اإلسبلمية. لكف احتماالت أف 

خواف المسمموف عمى إجراء كيذا ال تبدو مرتفعة اآلف، فبل يوجد حب كبير بينيـ وبيف التيارات يساعد اإل
 السمفية وربما يفضؿ اإلخواف، أف يعقدوا حمفا سياسيا مع حزب عمماني خاصة".

 3/02/2100، المرستقبل، بلروت
 

 باراك: نتايج االنتخابات ف  مصر جّد مقمقة ومزعجة لمغالة 036
رسمية مف الحكومة اإلسرائيمية، قاؿ وزير الحرب اإلسرائيمي، إييود باراؾ، إف النتائج  في أوؿ ردة فعؿ

األولية لبلنتخابات البرلمانية المصرية جّد مقمقة، ومزعجة لمغاية. وقاؿ باراؾ: "نأمؿ مف البرلماف 
ية، بما فييا المصري في أوؿ جمسة لو بعد اإلطاحة بالرئيس حسني مبارؾ، أف يحترموا المعاىدات الدول

وأضاؼ: "إف أكثر ما تخشى منو إسرائيؿ، مستقبؿ معاىدات  ".2212معاىدات السبلـ مع إسرائيؿ عاـ 
السبلـ، والعبلقات الوثيقة بيف اإلخواف المسمميف وحركة حماس الناشطة في قطاع غزة"، مضيفا أف 

 .النتائج النيائية لمعبلقة مع مصر ستبقى غير معروفة حتى العاـ المقبؿ
التي  اإلسبلميةوقد أفرزت النتائج الرسمية األولية في االنتخابات، تقدما وأغمبية واضحيف لؤلحزاب 

 يقودىا اإلخواف المسمموف في مصر.
 4/02/2100، 48موقع عرب

 
 تغلرت والمرستقبل غلر مضمون ومظمم األوضاع :مصر فوز إرسالمل من محذرًا  بن اللعازر 037

لسػػابؽ بنيػاميف بػف اليعػازر مػف خطػػورة االوضػاع فػي مصػر عمػى مسػػتقبؿ حػذر وزيػر الػدفاع اإلسػرائيمي ا
وقػػاؿ لبلذاعػػة  االمػف فػػي المنطقػة ومسػػتقبؿ إسػػرائيؿ فػي ضػػوء فػػوز التيػارات االسػػبلمية فػػي االنتخابػات.
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اإلسػرائيمية امػػس " لقػد عممػػت كػؿ مػػا بوسػعي لمحفػػاظ عمػى العبلقػػات مػع مصػػر ولكػف االوضػػاع تغيػػرت 
 ومظمـ".والمستقبؿ غير مضموف 

وقالػت مصػػادر امنيػة إسػػرائيمية اف االخطػار االمنيػػة تتزايػد واف عمػػى إسػرائيؿ التحػػرؾ بسػرعة قبػػؿ تمكػػف 
االسبلمييف مف حكـ مصر مما يجعؿ التحرؾ ضد الحركات االسبلمية بغزة وحزب اهلل في لبناف والممؼ 

يف يتمتعػوف بعبلقػات جيػدة واوضحت المصػادر اف االخػواف المسػمميف المصػري النووي االيراني مستحيبل.
مع طيراف وحزب اهلل قاـ ببنائيا المرشد السابؽ لمجماعة "ميدي عاكؼ" والذي لعب دورا كبيرا بعناده في 

وزعمت المصادر اف الجيش المصري لف يكوف قادرا عمى مواجية   اسقاط ىيبة الدولة المصرية السابقة.
اقع الجديػد لتجنػب اي مواجيػات مػع البلعبػيف الجػدد فػي الفوز الساحؽ لبلسبلمييف واف عميو التسميـ بالو 

القػاىرة فػي ظػؿ ارتيػاح اميركػي بنتػائج االنتخابػػات ورغبتيػا فػي التعامػؿ مػع االخػواف والتيػارات االسػػبلمية 
 االخرى بما يحفظ مصالحيا في المنطقة. 

 4/02/2100، المرستقبل، بلروت
 

 الرسالممعاىدة حكام مصر القادملن إلى الحفاظ عمى  لدعونتنلاىو  038
دعػػا رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو األحػد حكػػاـ مصػػر القػػادميف إلػػى الحفػػاظ عمػػى وكػاالت: 

معاىػػدة السػػبلـ بػػيف البمػػديف، وذلػػؾ بعػػد تقػػدـ اإلسػػبلمييف فػػي المرحمػػة األولػػى مػػف االنتخابػػات البرلمانيػػػة 
 المصرية.

"نأمػؿ أف  -وؿ تعميؽ رسمي لو عمى ىذا األمرفي خطاب لو في جنوب إسرائيؿ، وفي أ-وقاؿ نتنياىو 
تعتػرؼ أي حكومػة قادمػة فػػي مصػر بأىميػة الحفػاظ عمػػى معاىػد السػبلـ مػع إسػػرائيؿ كمػا ىػي، وكأسػػاس 

 لؤلمف اإلقميمي واالستقرار االقتصادي".
 وأعربت إسرائيؿ عف قمقيا مف إمكانية وصوؿ الجماعات اإلسبلمية المعادية ليا إلػى السػمطة بعػد ثػورات

 الربيع العربي التي أطاحت بزعماء كؿ مف تونس ومصر وليبيا واليمف.
ونقمت صحيفة معاريؼ اإلسرائيمية األحد عف مسؤوؿ في الحكومة قولػو إنػو إذا اتحػد اإلخػواف المسػمموف 

% مف مقاعد البرلماف، و"عندىا سيكوف الوضع أصعب وحتى 20مع السمفييف فسيكوف لدييـ حتى اآلف 
 إلسرائيؿ. أخطر" بالنسبة

وقاؿ إف مصر قد تصبح "دولة دينية" تعمؿ ضد إسرائيؿ، واعتبر ذلؾ "خطرا داىما" عمػى اتفاقيػة كامػب 
 .2212ديفد لمسبلـ التي وقعتيا إسرائيؿ ومصر عاـ 

-وتابع المسؤوؿ اإلسرائيمي أنو في حاؿ اتحاد اإلسبلمييف بمصر فإنو سيتعيف عمى إسرائيؿ أف تدرس 
ىؿ ستصّعد الوضع ضد قطاع غزة وتشف عميو عممية عسكرية عمى غرار ما  -ماضيأكثر بكثير مف ال

، ألف ذلؾ في نظره قد يدفع مصر إلى قطػع العبلقػات مػع إسػرائيؿ وسػحب سػفيرىا مػف 9002فعمتو عاـ 
 تؿ أبيب.

وبدورىا نسبت صحيفة يػديعوت أحرونػوت األحػد لمسػؤوؿ أمنػي إسػرائيمي قولػو إف نتػائج االنتخابػات فػي 
 ر "أخطر مما توقعنا".مص

 4/02/2100، موقع الجزلرة نت، الدوحة
 
 للفانون: لرستبعد انيلار رسرلع لمعالقات اإلرسرايلملة مع مصر اذا فاز اإلخوان المرسمملن 039
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الناصػػرة )فمسػػػطيف(: اسػػػتبعد السػػػفير اإلسػػػرائيمي فػػػي مصػػػر، يتسػػػحاؽ ليفػػػانوف، انييػػػاًرا سػػػرًيعا لمعبلقػػػات 
ىرة عقػب االنتخابػات المصػرية التػي تشػػير نتائجيػا األوليػة إلػى تقػّدـ "جماعػػة الثنائيػة بػيف تػؿ أبيػب والقػػا

 اإلخواف المسمميف" فييا.
(، بػػػػأف الوضػػػع الحػػػالي لمعبلقػػػػات 2/29وأفػػػاد ليفػػػانوف، فػػػي تصػػػػريحات إذاعيػػػة أدلػػػى بيػػػػا اليػػػـو األحػػػد )

 ة االنتخابية في مصر.المصرية اإلسرائيمية "غير مستقر" وعميو يتوّجب متابعة تطورات األوضاع والعممي
ورأى ليفانوف، أف االتجاه العاـ لنتائج االنتخابات المصرية أصبح واضحًا عمػى الػرغـ عػدـ اإلعػبلف عػف 
نتائجيػا النيائيػة حتػػى اآلف، معربػًا فػي الوقػػت ذاتػو عػف اعتقػػاده بػأف "العبلقػات بػػيف الجػانبيف اإلسػػرائيمي 

 جمس الشعب المصري"، حسب تقديره.والمصري لف تنيار فور إعبلف نتائج انتخابات لم
وأضاؼ السفير المنتيية واليتو، أف القاىرة تعي أىمية الحفػاظ عمػى عبلقاتيػا مػع تػؿ أبيػب وبقػاء اتفاقيػة 
السػبلـ الموقعػػة بػيف البمػػديف، قػػائبل "الشػعب المصػػري يريػد التغييػػر بعػػد سػقوط حكػـػ حسػني مبػػارؾ ولكػػف 

قػػاىرة أف يراعػػي الػػػدور المركػػزي الػػذي تمعبػػػو مصػػر فػػػي يتعػػيف عمػػى كػػػؿ مػػف سػػيتولى زمػػػاـ الحكػـػ فػػػي ال
 العالـ"، عمى حد تعبيره.

 4/02/2100قدس برس، 

 
 "تولتر" عمى النتايج األوللة لإلنتخابات المصرلة ـنتنلاىو لتيّكم عبر ال 041

كتػػب رئػػيس الحكومػػة االسػػرائيمية بنيػػاميف نتنيػػاىو عمػػى صػػفحتو فػػي الػػػ "تػػويتر" وبنبػػػرة : القػػدس المحتمػػة
ميػة أنػو قػػرر تغييػر اسـػ حزبػػو إلػى "الميكػػود والعدالػة" ليصػبح متماشػػيا مػع الوضػع الجديػػد، وذلػؾ بعػػد تيك

عمػػى أغمبيػػة كبيػػرة فػػي المرحمػػة  -الػػذراع السياسػػي لئلخػواف المسػػمميف  -حصػوؿ حػػزب الحريػػة والعدالػػة 
 األولى مف االنتخابات المصرية.

عى تمؾ المدونة التي كتبيا نتنياىو لتكشؼ عف أف  وجذبت جممة نتياىو عمى تويتر الكثير مف التعميقات
نتنياىو لـ يكف يقصد الحرية والعدالة فقط بؿ يقصد أيضا حزب العدالة والتنمية التركي الذي يعتبر مػف 
أعدى أعداء حكومة نتنياىو .. بؿ أف البعض ذىب بخيالو قائبل: اف نتنيػاىو كػاف يقصػد حػزب العدالػة 

 د أغمبية برلمانية في المغرب.والتنمية المغربي الذي حص
 

ورد نتنياىو عمى استفسارات جميوره عمى التويتر بالقوؿ: أال تشػعروف بالريبػة مػف ارتيػاح الػدوؿ الغربيػة 
 لنتائج االنتخابات المصرية بالرغـ مف اكتساح التيار اإلسبلمي؟.

 5/02/2100، وكالة معًا اإلخبارلة
 

 ة وفوز اإلخوان المرسمملنمن نتايج االنتخابات المصرلباراك قمق  040
عػػػف قمقػػػو مػػػف نتػػػػائج  ، إييػػػود بػػػاراؾ أمػػػس ،االسػػػرائيمي أعػػػرب وزيػػػر الػػػدفاع: نظيػػػر مجمػػػي - تػػػؿ أبيػػػب

وقػػػاؿ «. مزعجػػة لمغايػػة»االنتخابػػات المصػػرية وفػػوز اإلخػػواف المسػػمميف فػػي الجولػػػة األولػػى. وقػػاؿ، إنيػػا 
حػة بػالرئيس حسػػني مبػارؾ، أف يحتػػـر نأمػؿ مػػف البرلمػاف المصػري فػػي أوؿ جمسػة لػو بعػػد اإلطا»بػاراؾ: 

إف أكثػر مػا تخشػى »وأضػاؼ: «. 2212المعاىػدات الدوليػة، بمػا فييػا معاىػدات السػبلـ مػع إسػرائيؿ عػاـ 
منػػػو إسػػػرائيؿ، ىػػػو مسػػػتقبؿ معاىػػػدة السػػػبلـ، والعبلقػػػػات الوثيقػػػة بػػػيف اإلخػػػواف المسػػػمميف وحركػػػة حمػػػػاس 
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لمعبلقػة مػع مصػر سػتبقى غيػر معروفػة حتػى العػاـ  ، مضػيفا أف النتػائج النيائيػة«الناشػطة فػي قطػاع غػزة
 المقبؿ.

نتػائج خطيػرة، تبشػر بوضػع غيػر مسػتقر فػي كبػرى الػدوؿ »فيما قاؿ وزير المالية، يوفاؿ شتاينتس، إنيػا 
ورأى رئػػيس الػػوزراء، «. العربيػػة، ممػػا يتطمػػب خطػػوات إسػػرائيمية يقظػػة تضػػمف متابعػػة التطػػورات الحاليػػة

ضػػماف أمػػف »الخطػوات التػػي يتوجػػب عمػى بػػبلده اتخاذىػػا، إزاء ىػذا الوضػػع  بنيػاميف نتنيػػاىو، أف أولػػى
 «.حدودنا مف جية مصر ومنع ظاىرة المتسمميف إلى إسرائيؿ عبر سيناء
 5/02/2100، لشرق األورسط، لندنا

 
 عاموس غمعاد: رسقوط األرسد رسلؤدي إلى قلام إمبراطورلة إرسالملة ف  الشرق األورسط 042

حػػذر الجنػػراؿ عػػاموس غمعػػاد، رئػػيس الييئػػة األمنيػػة والسياسػػية بػػوزارة األمػػف زىيػػر أنػػدراوس:  - الناصػرة
اإلسػرائيمية، مػف أف سػػقوط نظػاـ الػػرئيس السػوري بشػػار األسػد سػيترتب عميػػو حػدوث كارثػػة تقضػي عمػػى 
إسرائيؿ، نتيجة لظيور إمبراطورية إسبلمية في منطقة الشرؽ األوسط بقيادة اإلخواف المسمميف في مصر 

سورية، ونقمت إذاعة الجيش اإلسرائيمي، التصريحات التي أكد فييا الجنراؿ غمعاد، أف إسرائيؿ واألردف و 
سػػتواجو كارثػػػة وستصػػػبح ميػػػددة دائمػػػًا بػػػالحرب مػػػع اإلخػػػواف المسػػػمميف فػػػي مصػػػر وسػػػورية واألردف، إذا 

ؿ وجػػوده نجحػت الثػػورة السػورية الجاريػػة منػذ أشػػير متواصػمة فػػي اإلطاحػة بنظػػاـ بشػار األسػػد، الػذي يمثػػ
 مصمحة إلسرائيؿ. 

وأوضػػح غمعػػػاد أف الفكػػػر المعمػػػف الػػذي تنتيجػػػو جماعػػػة اإلخػػػواف المسػػمميف فػػػي مصػػػر واألردف وسػػػورية، 
قامة إمبراطورية إسبلمية تسيطر عمى منطقة الشرؽ األوسط.  ييدؼ إلى تصفية ومحو دولة إسرائيؿ، وا 

 5/02/2100، القدس العرب ، لندن
 
 تعلش ف  ىزة إقململة ف  أعقاب الثورات العربلة "للإرسراي"الجلش اإلرسرايلم :  043

إسرائيؿ تعيش في ىزة إقميمية، »رأى قائد الجبية الداخمية في الجيش اإلسرائيمي، المواء أياؿ ايزنبرغ، أف 
 «.تبعدىا عف االستقرار، في أعقاب الثورات العربية وسقوط أنظمة تعاممت مع إسرائيؿ

االسػػتعداد »مر السػػنوي لرؤسػاء المجػػالس المحميػة فػػي اسػرائيؿ، إلػػى أف وأشػار فػػي كممػة ألقاىػػا فػي المػػؤت
اإلسػرائيمي لمحػرب المقبمػة، يتػأثر بػالتغييرات الممموسػة )فػػي المحػيط المتغيػر(، ويػؤثر بػدوره عمػى برنػػامج 

، موضحًا أف الجبية الداخمية اإلسرائيمية ستركز عمى تعزيز الصمود الوطني في حػاالت «الدفاع المدني
 ارئ.الطو 

 5/02/2100، االخبار، بلروت

 
 باراك: التطورات ف  الشرق األورسط ترستدع  عدم تقملص موازنة الدفاع 044

اعتبر وزير الدفاع اإلسرائيمي اييود باراؾ أمس، اف التطورات في الشرؽ األوسط تستوجب مف : الناصرة
ضػو تقمػيص موازنػة وزارتػو بنحػو ، مضيفًا أنيػا تبػرر أيضػًا رف«التأىب واليقظة واإلعداد المبلئـ»إسرائيؿ 

 بميوني دوالر كما تطالب وزارة الماؿ.
تقػؼ أمػاـ مفتػرؽ ميـػ مػف اتخػاذ قػرارات حاسػمة وأمػاـ التقػاء مػع تحػديات معقػدة... »وأضاؼ أف إسرائيؿ 

والربيع العربي يحمؿ في طياتو عدـ يقيف، ومف يعتقد أف المخاطر تضاءلت نتيجة ما يحصؿ في العالـ 
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وتيػرة األحػداث المتتاليػػة تسػتوجب مػف المؤسسػة األمنيػػة »وتػابع أف «. نػو ال يفقػو الواقػع القػػائـالعربػي، فإ
 «.اليقظة والتأىب واالستعداد المبلئـ، خصوصًا عندما تكوف في الخمفية ايراف وحزب اهلل وحماس

 6/02/2100، الحلاة، لندن
 

 وفا من صعود اإلرسالمللنخ "ترابلنعن " مباحثات بلن القاىرة وتل أبلب لرسرعة اإلفراج 045
كشفت اإلذاعة العامة اإلسرائيمية عف وجود مباحثات بيف القػاىرة وتػؿ أبيػب لسػرعة اإلفػراج عػف : لقاىرةا

المسػػػجوف فػػي مصػػػر، خوفػػا مػػػف صػػعود اإلسػػػبلمييف البلفػػت فػػػي « عػػػودة تػػرابيف»الجاسػػوس اإلسػػرائيمي 
 االنتخابات البرلمانية.

الكنيست يسرائيؿ حاسوف، المسؤوؿ السابؽ في جياز األمف العاـ،  وذكرت اإلذاعة اإلسرائيمية أف عضو
أجػػػرى مباحثػػػات األسػػػبوع الماضػػػي مػػػع عػػػدد مػػػف المسػػػؤوليف المصػػػرييف بيػػػدؼ اإلفػػػراج عػػػف الجاسػػػػوس 

 عاًما في السجوف المصرية وينتمي إلى إحدى قبائؿ سيناء. 22اإلسرائيمي المسجوف منذ 
ـ القاىرة عمى أي تفاصيؿ بش أف المباحثات مع تؿ أبيب حوؿ ترابيف، يتوقع مراقبوف مرونة في وفيما تتكت

المفاوضػات فػي ظػؿ التصػريحات المتواليػة لممسػئوليف اإلسػرائيمييف خػبلؿ األيػاـ الماضػية والتػي تػزعـ أف 
خاصػة بعػد مػا أظيرتػو نتػائج االنتخابػات والتػي تشػير إلػى تقػدـ الفػت « الوضػع فػي مصػر غيػر مسػتقر»

 لئلسبلمييف.
 6/02/2100، ، دب البلان

 
 باراك لطالب القلادة المصرلة الجدلدة بمحاربة "اإلرىاب" ف  رسلناء 046

طالب وزير الحرب اإلسرائيمي، اييود باراؾ، القيػادة المصػرية الجديػدة بالحفػاظ عمػى : الناصرة )فمسطيف(
 االتفاقات الموقعة مع الدولة العبرية، والعمؿ بمقتضياتيا.

(، 2/29أدلػػى بيػػا خػبلؿ جمسػػة كتمػػة "االسػتقبلؿ" البرلمانيػػة، اليػػـو الثبلثػػاء )وأّكػد بػػاراؾ، فػػي تصػريحات 
عمى ضرورة التػزاـ النظػاـ المصػري الجديػد بمواصػمة "محاربػة اإلرىػاب" فػي شػبو جزيػرة سػيناء، معربػًا فػي 

 الوقت ذاتو عف قمقو البالغ إزاء احتماؿ توّلي جماعة اإلخواف المسمميف سّدة الحكـ بمصر.
 6/02/2100 ،قدس برس

 
 أىملة معاىدة الرسالملدركون  اإلخوان المرسممون ف  مصر :دان مرلدور 047

تػؿ أبيػب: أدلػػى وزيػر الشػؤوف االسػػتراتيجية فػي الحكومػة اإلسػػرائيمية، داف مريػدور، بتصػريحات لئلذاعػػة 
بػػيف إسػرائيؿ ومصػػر مصػمحة مشػػتركة تتمثػػؿ بمعاىػدة السػػبلـ. وىنػػاؾ »اإلسػرائيمية، أمػػس، قػاؿ فييػػا إف 

«. رؤيػة موضػوعية لػدى اإلخػواف المسػػمميف فػي مصػر تػدرؾ مػدى أىميػػة ىػذه المعاىػدة لخدمػة مصػػالحيـ
مثممػػػا تػػػدرؾ إسػػػػرائيؿ أىميػػػة ىػػػذه المعاىػػػػدة فػػػي خدمػػػة مصػػػالحيا، بغػػػػض النظػػػر عػػػف ىويػػػػة »وأضػػػاؼ: 

يػا الحكومة المصرية، فإف اإلخواف المسمميف في مصر يدركوف أىمية المعاىػدة رغـػ الخبلفػات الحػادة بين
 «.وبيننا

وقاؿ مريدور إف أحد الحسابات التي يفتػرض وضػعيا عمػى الطاولػة ىػو فػي اإلجابػة عػف السػؤاؿ التػالي: 
وأضػاؼ: «. ىؿ يمكف لمتغيرات في العالـ العربي أف تفقد كممة )معاىدة(، قيمتيا في العبلقات الدوليػة؟»
 «.أعتقد أنيـ لف يمسوا بيذه القيمة، مف منطمقات موضوعية»
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 8/02/2100، األورسط، لندن الشرق
 

 "الثورة المصرلة رستنجح إن شاء اهلل" :الرسفلر اإلرسرايلم  الجدلد لصل إلى القاىرة 048
)يػػو بػي اي(: وصػػؿ السػفير اإلسػػرائيمي الجديػػد لػدى مصػػر يعقػوب أميتػػاي إلػى مطػػار القػػاىرة  - القػاىرة

الثػورة المصػرية سػتنجح إف شػاء "إف ظير اإلثنيف، لتسّمـ مياـ عممو خمفًا لمسفير يتسحاؽ ليفانوف، وقاؿ 
سرائيؿو "، اهلل"  ".أتمنى أف يعـ السبلـ بيف مصر وا 

وأشارت مصادر عّدة حضرت وصوؿ السفير الجديد، إلى أنو أميتاي عبَّر عف سعادتو بالعمؿ في مصر 
ي في "في ىذه المحظة التاريخية بالنسبة لمصر ومنطقة الشرؽ األوسط"، وقاؿ "أتمنى أف تكوف فترة عمم

 مصر في خدمة السبلـ بيف البمديف".
وذكرت مصادر دبموماسية أنو لـ يتـ تحديد مقر جديد لمسفارة االسرائيمية حتي اآلف بدال مف مقرىا القديـ 

إال أف أغمػػب أصػػحاب ، بمنطقػة الجيػػزة عقػب األحػػداث األخيػػرة بسػبب وجػػود سػفير إسػػرائيمي فػػي القػاىرة
 سرائيمية بعقاراتيـ.العقارات يرفضوف تواجد السفارة اإل

وردًا عمى سؤاؿ حوؿ التخّوؼ اإلسرائيمي مف سيطرة التيار الديني عمى مجريات األمور في مصػر، قػاؿ 
ػػػػػؽ بتمػػػػػؾ  أميتػػػػاي "إننػػػػػي لػػػػف أتحػػػػػدث فػػػػي أي موضػػػػػوعات تتعمػػػػؽ بالشػػػػػأف الػػػػداخمي المصػػػػػري حتػػػػى أتعمَّ

 الموضوعات".
ب السفير اإلسرائيمي الجديد مف الرد عمى سؤاؿ حػ وؿ مػا إذا كػاف يػرى أف نجػاح الثػورة المصػرية لـػ وتيرَّ

 يكتمؿ حتى اآلف، وقاؿ "سامحني ستتحسف لغتى العربية خبلؿ أشير قميمة وسأفيـ جميع األسئمة".
 13/12/2011، القدس العرب ، لندن

 
 

 المصرلة أول زلارة لوزارة الخارجلةلقوم ب ف  مصر الرسفلر اإلرسرايلم  الجدلد 049
 بػػػأوؿ زيػػارة لػػوزارة الخارجيػػػة "يعقػػوب أميتػػاي" فػػػي مصػػر، السػػػفير اإلسػػرائيمي الجديػػدقػػاـ   : محمػػود النػػوبي

كمػا التقػػي مػػع . حيػػث التقػي السػػفير حسػاـ زكػػي فػي مكتػػب وزيػػر الخارجيػة محمػػد كامػؿ عمػػرو المصػرية
مػدير ادارة اسػػرائيؿ طػػاىر فرحػػات فػػي تكػػتـ شػػديد بعيػدا عػػف وسػػائؿ االعػػبلـ ولػـػ توضػػح وزارة الخارجيػػة 

أف المسػئوؿ االسػرائيمي لـػ يقػدـ أوراؽ اعتمػاده  ىالمقػاء. وأشػار مصػدر مطمػع بػوزارة الخارجيػة الػمضػموف 
 كسفير لببلده في مصر خمفا السحاؽ ليفنوف الذي غادر القاىرة عقب أحداث السفارة االسرائيمية.

 14/12/2011، األىرام، القاىرة
 

 والرسمفللن ف  مصر ناإلخواتكشف عن رسعليا لفتح قنوات اتصال مع  "إرسرايلل" 051
كشػؼ مسػػؤوؿ إسػػرائيمي اف السػفير اإلسػػرائيمي الجديػػد فػي القػػاىرة، يعقػػوب أميتػاي، يحػػاوؿ فػػتح : راـ اهلل

قنوات اتصاؿ مع الحكاـ الجدد في مصػر بمػف فػي ذلػؾ ممثمػوف عػف جماعػة االخػواف المسػمميف والحركػة 
وقػاؿ المسػؤوؿ الدبموماسػػي  تخابػات المصػرية.السػمفية المتػيف فازتػا فػي المػرحمتيف االولػى والثانيػػة مػف االن

اف إسرائيؿ يجب اف تنخرط في حوار مع ممثمي الحركات اإلسبلمية في الدوؿ العربية الصديقة نسبيا، »
يجػػب عمينػا بػذؿ كػػؿ »وتػابع «. بمػف فػي ذلػؾ ممثمػػو األحػزاب األصػولية السػمفية اذا وافقػػوا عمػى التحػدث

 «.عب المصري أو أعداء لمفمسطينييفجيد ممكف لنشرح اننا لسنا أعداء لمش
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وفي مقابمة مع الصحفييف المصرييف قاؿ أميتاي الذي تولى منصبو فقط في القاىرة قبؿ ستة أياـ وسئؿ 
عما اذا كاف يشعر بالقمؽ مف الصعود السياسي لجماعة االخواف، فأجاب انو ال يرغب فػي االنخػراط فػي 

 مف دراسة الحالة. الشؤوف الداخمية لمصر وانو يحتاج إلى مزيد
 19/12/2011، الحلاة الجدلدة، رام اهلل

 
 الحركات االرسالملةحوار مع الف  القاىرة  ىارسفلر تطمب من  "إرسرايلل"الخارجلة ": لدلعوت 050

، إف يعقوب أميتػاي، السػفير يـو الخميس« يديعوت أحرونوت»قالت صحيفة : نظير مجمي - تؿ أبيب
ى تعميمػات مػف وزارة الخارجيػة فػي القػدس الغربيػة، بػأف يفػتح حػوارا مػع اإلسػرائيمي الجديػد فػي القػاىرة، تمقػ

أحزاب التيار اإلسبلمي عمى اختبلؼ وجياتيـ، بما في ذلؾ الحزب السمفي.. مشيرة إلى أف ىذا التطػور 
لكونيا »جاء في أعقاب تصريحات عدد مف القادة السمفييف بأنيـ سيحترموف اتفاقية السبلـ مع إسرائيؿ، 

ة دوليػػة وكػػونيـ يحترمػػوف المعاىػػدات الدوليػػة التػػي وقعتيػا مصػػر بغػػض النظػػر عػػف طبيعػػة الحكػـػ اتفاقيػ
 «.فييا

وأضافت الصحيفة أف إسرائيؿ تعتقد أف موقؼ السمفييف واألصػولييف اإلسػبلمييف المصػرييف مػف معاىػدة 
األميركيػػة أف أوضػػحت اإلدارة »السػبلـ مػػع إسػػرائيؿ نػابع مػػف الضػػغوط األميركيػة الشػػديدة عمػػييـ، حيػث 

ومػع ذلػؾ، فقػد طمبػت «. المصري سػيؤدي إلػى قطػع التعػاوف بينيػا وبيػنيـ -المساس بالسبلـ اإلسرائيمي 
الخارجيػة اإلسػرائيمية مػف السػفير أميتػاي أف ينسػؽ أي تحػػرؾ لػو فػي ىػذا المجػاؿ أوال مػع سػمطات الدولػػة 

 وأف يسػػػػػػػػػػػعى لجعػػػػػػػػػػػؿ المصػػػػػػػػػػرية الحاليػػػػػػػػػػػة، حتػػػػػػػػػػى ال يفيػػػػػػػػػػـػ أف األمػػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػتـ مػػػػػػػػػػػف ورائيػػػػػػػػػػػا أو ضػػػػػػػػػػدىا، 
 

، وأف يحػرص عمػى التأكيػد عمػى أف إسػرائيؿ تمػد يػػد «عمػى أسػاس مػف النديػة واالحتػراـ المتبػادؿ»الحػوار 
 السبلـ إلى المصرييف أجمعيف.

 23/02/2100، الشرق األورسط، لندن
 

  "إرسرايلل"نتنلاىو: التغللرات الرسلارسلة ف  مصر والعراق تيدد  052
نيػاميف نتنيػاىو، مسػاء اليػـو األربعػاء، أف التبػدالت اإلسػتراتيجية التػي صرح رئيس الحكومة اإلسرائيمية ب

  .تشيدىا منطقة الشرؽ األوسط وخاصة التغييرات السياسية في مصر والعراؽ تيدد إسرائيؿ
وقاؿ نتنياىو إف حكومتو ستتخذ قريبا قرارت تقضي بتخصيص ميزانيات أكبر لؤلمف والجيش، وذلؾ مف 

اإلسػػتراتيجية الجديػدة ومتغييػػرات الخارطػػة السياسػػية المرتقبػة فػػي العػػالـ العربػػي.  مواجيػػة التحػػديات أجػؿ
 وحذر نتنياىو مف األنظمة الجديدة، وما أسماه الواقع الغامض في مصر والعراؽ.

وعقػب النائػب جمػػاؿ زحالقػة، رئػيس كتمػػة التجمػع البرلمانيػػة عمػى تصػريحات نتنيػػاىو بػالقوؿ "االسػػتنتاج 
مف الثورات العربية ىو زيادة الميزانيػة العسػكرية، وىػذا يؤكػد لنػا لممػرة األلػؼ عػدـ وجػود  اإلسرائيمي األىـ

شريؾ جدي لعممية السبلـ في الجانب اإلسرائيمي، وأف خيار نتنياىو السياسي ليس التسوية بؿ اسػتمرار 
 الصراع واالستعداد لمغامرات عسكرية جديدة".

 28/02/2100، 48موقع عرب

 
 ذخر ارستراتلج   نرددت  الرسالم مع مصر واألمعاى :نتنلاىو 053
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اشػاد رئػيس الػوزراء االسػرائيمي بنيػػاميف نتنيػاىو بمعاىػدتي السػبلـ المػوقعتيف مػع مصػػر : أالقػدس المحتمػة
واعػػرب نتنيػاىو عػف اممػو فػػي اف تػثمف اي حكومػة تنتخػب فػػي  واالردف واصػفا اياىمػا بػذخر اسػتراتيجي.

 بمديف.مصر ىذا السبلـ واىميتو بالنسبة لم
وقاؿ نتنياىو اف عمى المنظمات التي تياجـ اسرائيؿ اف تدرؾ بانيا سترد بيد مف حديد عمى اي محاولة 

 الستيدافيا عبر سيناء.
 28/02/2100، وكالة رسما اإلخبارلة

 
 الرسفلر اإلرسرايلم  لعود إلى القاىرة ولباشر عممو من منزلو 054

ب أميتػػاي سػفير "إسػػرائيؿ" لػػدى مصػر قادمػػا مػػف "تػػؿ عػاد إلػػى القػػاىرة أمػس، يعقػػو  أيمػػف قنػػاوي:-القػاىرة
وقػػاؿ مصػػػدر مصػػري مسػػػؤوؿ لػػػػ  أبيػػب" عمػػػى مػػتف طػػػائرة شػػركة "إيػػػر سػػينا" المصػػػرية السػػتئناؼ عممػػػو.

 إف السفير سيباشر عممو مف مقر إقامتو لحيف االنتياء مف تدبير مقر جديد لمسفارة. ،"الشرؽ"
 3/02/2102، الشرق، الدوحة

 
 رستحرم اإلخوان المرسمملن من الشرعلة الدوللة "لإرسرايل": "ىآرتس" 055

قالت صحيفة ىاآرتس اإلسرائيمية أمس إف تصريح نائب المرشد العاـ لئلخواف المسمميف، رشاد البيومى، 
بػأف الجماعػة لػف تعتػرؼ بإسػرائيؿ، وسػتطرح معاىػدة السػبلـ لبلسػتفتاء الشػعبى، يمثػؿ فرصػة اسػػتراتيجية 

 اعة عمى الشرعية الدولية التى تحتاجيا لحكـ مصر.أماـ تؿ أبيب لمنع حصوؿ الجم
سػػػرائيؿ لبلسػػػتفتاء الشػػػعبى إلػػػى  إلغػػػاء »الصػػحيفة رجحػػػت أف يػػػؤدى طػػػرح معاىػػػدة السػػػبلـ بػػػيف مصػػػر وا 

 «.المعاىدة، ألنيا ال تحظى بقبوؿ لدى غالبية المصرييف، وىو ما سيوتر العبلقات بيف البمديف
اف تنػػػاقض تصػػريحاتيـ السػػابقة التػػػى أكػػدوا فييػػا احتػػػراميـ التصػػػريحات األخيػػرة لئلخػػو »وأشػػارت إلػػى أف 

، مضػػيفة أف اعتػراؼ الجماعػػة بنيتيػا الحقيقيػػة يمثػػؿ فرصػة عظيمػػة لمغػرب والواليػػات المتحػػدة «لممعاىػدة
 لعدـ منح اإلخواف الشرعية الدولية التى يحتاجونيا، وىو ما ستحاوؿ تؿ أبيب العمؿ عميو.
 3/0/2102، الشروق، مصر

 
 ة اإلرسرايلملة تنف  الرسماح لرسفلرىا بالحوار مع الحركات اإلرسالمّلة ف  مصرالخارجل 056

نفت وزارة الخارجية اإلسرائيمية أف تكوف قد أذنت لسفيرىا في القاىرة يعقوب اميتاي بفتح   : أ ش أ -غزة 
  . قناة حوار مع اإلسبلمييف في مصر

رجية اإلسرائيمية قوليا إف إسرائيؿ ال تتدخؿ فيما ونقؿ) راديو إسرائيؿ( األربعاء عف مصادر في وزارة الخا
يجري بمصر وىي في حالة انتظار لرؤية طبيعة نظاـ الحكـ الجديد. وجاء ىذا النفي مف وزارة الخارجية 
اإلسػرائيمية ردا عمػي مػػا أوردتػو صػحيفة) معػػاريؼ( اإلسػرائيمية صػػباح اليػـو مػف أف الػػوزارة تركػت لمسػػفير 

ع جماعة اإلخواف المسمميف بعد تفوقيـ في االنتخابات البرلمانية. يشار إلي أف عميتاي حرية االتصاؿ م
المدير العاـ لوزراة الخارجية اإلسػرائيمية رافػي بػاراؾ كػاف قػد رفػض فػي وقػت سػابؽ طمػب اسػحاؽ ليفػانوف 

 92سػفير إسػرائيؿ السػابؽ لػدي مصػر بفػتح حػوار مػػع اإلخػواف المسػمميف, وذلػؾ بعػد وقػت وجيػز مػف ثػػورة
 اير وسقوط نظاـ الرئيس السابؽ حسني مبارؾ.ين

 5/0/2102، األىرام، القاىرة
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 لنالر" 25رسفلر "إرسرايلل" لدى مصر لغادر إلى حلن انتياء احتفاالت "ثورة  057

(، 22/2الناصػػػرة )فمسػػػػطيف(: غػػػػادر السػػػفير اإلسػػػػرائيمي فػػػػي القػػػػاىرة، يعقػػػوب أميتػػػػاي، اليػػػػـو الخمػػػػيس )
 يناير(. 92أبيب، وذلؾ مع قرب الذكرى السنوية األولى النطبلؽ ثورة )العاصمة المصرية عائدًا إلى تؿ 

وأفادت مصادر فػي مطػار القػاىرة الػدولي بػأف السػفير أميتػاي أنيػى إجػراءات سػفره عمػى مػتف طػائرة تعػود 
لشػػرطة "إيػػر سػػينا" المتجيػػة إلػػػى تػػؿ أبيػػب بصػػحبة وفػػد دبموماسػػػي إسػػرائيمي يتػػألؼ مػػف ثمانيػػة عػػػامميف 

 بالسفارة.
مػا رّجحػػت المصػػادر ذاتيػا تمديػػد إجػػازة السػػفير اإلسػرائيمي وطػػاقـ السػػفارة إلػى حػػيف انتيػػاء االحتفػػاالت في

بمػػرور عػػػاـ كامػػػؿ عمػػػى الثػػػورة الشػػعبية فػػػي الخػػػامس والعشػػػريف مػػػف كػػانوف ثػػػاني )ينػػػاير(، وذلػػػؾ خشػػػية 
ء اتفاقية السبلـ استيدافيا مف قبؿ جماعات مصرية تعارض التطبيع مع الجانب اإلسرائيمي وتطالب بإلغا

 المبرمة معو "كامب ديفيد".
 09/0/2102قدس برس، 

 
 
 
 
 لطالب مجدًدا بفتح حوار مع اإلخوان والرسمفللن ف  مصر الرسابق "إرسرايلل"رسفلر  ":لدلعوت 058

فػػى تقريػػر نشػػرتو صػػحيفة "يػػديعوت ، قػػاؿ إسػػحاؽ لفػػانوف سػػفير إسػػرائيؿ السػػابؽ بالقػػاىرة: محمػد محمػػود
أ باالنتصار الكاسح لئلخواف فى االنتخابات معتقًدا أنو ال يوجد أى سبب إلسرائيؿ أحرونوت" إنو لـ يفاج

 كى تصاب بالذعر أو القمؽ مف فوز اإلسبلمييف. 
وأوضػػح أف انتصػػػار اإلخػػواف كػػػاف متوقًعػػا لكػػػف المفاجػػػأة جػػاءت مػػػف قبػػؿ الحركػػػة السػػمفية التػػػى حظيػػػت 

 ركات الميبرالية. بالمركز الثانى فى مجمس الشعب باإلضافة إلى فشؿ الح
وقػاؿ إف اإلخػػواف مسػػتعدوف لقبػوؿ شػػخص متفػػؽ عميػو مػػف قبػػؿ كػؿ الكتػػؿ البرلمانيػػة فػى رئاسػػة مجمػػس 
الشػعب، مؤكػًدا أنػػو ال داعػى لمقمػػؽ مػف فػػوزىـ فػى االنتخابػات بعػػد أف قػاموا بػػإطبلؽ تصػريحات مطمئنػػة 

 فيما يتعمؽ بإسرائيؿ واتفاقية السبلـ مع تؿ أبيب. 
يؿ البد وأف تجرى اتصاالت مع اإلخواف المسمميف والسمفييف، وغيرىـ مف عناصر القوى وأشار أف إسرائ

 السياسية المتعددة فى مصر اآلف. 
 24/0/2102، المصرلون، القاىرة

 
 ف  معظم دول العالم والثورات العربلة "ارسرايلللـ": تنام  العداء "جلروزاللم بورست" 059

ىػا قسـػ الدبموماسػية العامػة التػابع لػوزارة الخارجيػة اإلسػرائيمية، الناصػرة زىيػر أنػدراوس: كشػفت دراسػة أجرا
ونشرت صحيفة 'جيروزاليـ بوست' اإلسرائيمية مقاطع منيا، كشفت النقاب عف ارتفاع ممحوظ في مظاىر 
العػػداء لئلسػػػرائيمييف فػػي وسػػػط العػػػالـ العربػػي، فػػػي أعقػػػاب الثػػورات العربيػػػة التػػػي اجتاحػػت معظػػـػ الػػػدوؿ 

 البة بتغير األنظمة السياسية القائمة.العربية، والمط
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وأشار التقرير، بحسب المصادر السياسية في تؿ أبيب، إلى أف الثورات العربية ساىمت في تعزيز وزيادة 
العداء لمدولة العبرية عبر توجيو إصبع االتياـ إلسرائيؿ والحركة الصييونية والييود، بالتآمر ضد العرب 

واستدلت الدراسة ببعض األمثمة مف الثورات العربية، كذكر أف والدة الزعيـ  والمسمميف في الدوؿ العربية.
الميبي معمر القذافي تحمؿ الجنسية اإلسرائيمية، وىتافػات الشػباف السػورييف خػبلؿ المظػاىرات المعارضػة 
لمنظاـ السوري، ووصفيـ عناصر النظاـ بأنيـ جيش مف الحمير يخدموف الموساد اإلسػرائيمي، باإلضػافة 
إصدار جماعة اإلخواف المسمميف في مصر لوائح تمنع المؤمنيف المصرييف مف توقيع اتفاقية مع القرود 
في إشارة إلى اإلسرائيمييف. ونقمت الصحيفة اإلسرائيمية عف وزير شؤوف الميجريف يولي أدلشتايف تعقيبو 

سػػرائيؿ، مػا تػػزاؿ حيػة وبصػػحة عمػى الدراسػة قػػائبًل: إف ىػذا التقريػػر يعتبػر كتػػذكير محػزف بػػأف المعػاداة إل
 ، عمى حد تعبيره.9029جيدة في عاـ 

 24/0/2102، القدس العرب ، لندن

 
 مملون دوالر رسنولا إلجراء أبحاث عمى المصرللن 77"إرسرايلل" تنفق  061

كشفت مصادر اعبلمية مصرية عف مستند يشير إلى أف سفارة "إسرائيؿ" بالقاىرة تجري بحوث : وكاالت
مميػػػػوف دوالر سػػػػنويا، تحػػػػت سػػػػمع وبصػػػػر الجيػػػػات األمنيػػػػػة  11صػػػػري بتكمفػػػػة قػػػػدرىا عمػػػػى المجتمػػػػع الم

المصػػػرية، وتشػػػمؿ ىػػػذه المصػػػروفات إجػػػراء األبحػػػػاث الميدانيػػػة داخػػػؿ المجتمػػػع فػػػي جميػػػع المحافظػػػػات 
باإلضػػافة إلػػى شػػراء الدراسػػات واألبحػػاث المجتمعيػػة مػػف الجامعػػات والكميػػات والمراكػػز البحثيػػة المصػػػرية 

األبحاث والدراسات الحرة التي يجرييا الباحثيف واألكاديمييف المصرييف بشكؿ خاص بعيدا باإلضافة إلى 
 عف الجيات التي ينتموف إلييا.

 23/0/2102وكالة رسما اإلخبارلة، 

 
 لنظام الجدلد ف  مصرمع ا تمد لدىا لمتعاون "إرسرايلل"الخارجلة اإلرسرايلملة:  060

بمسػاف وزارة الخارجيػػة اإلسػػرائيمية بػأف إسػػرائيؿ تمػػد يػػدىا صػرح إيجػػاؿ بػػالمور النػػاطؽ  :ىػاني بػػدر الػػديف
لمتعاوف مع النظػاـ الجديػد فػي مصػر، واتفاقيػة السػبلـ الموقعػة بػيف البمػديف تخػدـ مصػالح كمييمػا، مرجحػا 

ف كانت ىناؾ خبلفات في الرأي بيف البمديف.  أف مصر ستواصؿ احتراميا حتى وا 
ردا عمى سؤاؿ حوؿ ما إذا كاف يجب عمى يعقوب إميتاي  ونقمت إذاعة صوت إسرائيؿ عف بالمور قولو

السفير اإلسرائيمي تقديـ التيانى لئلخواف المسمميف أسػوة بمػا قامػت بػو السػفيرة األمريكيػة فػي القػاىرة، قػاؿ 
الناطؽ باسـ الخارجية اإلسرائيمية إف ببلده لـ تقفػؿ البػاب أمػاـ أحػد وسػنكوف مسػروريف إلجػراء حػوار مػع 

 لمتحاور معنا. كؿ مف يستعد
 25/0/2102، االىرام العرب 

 
 انتقادات إرسرايلملة لدعوة "الكنلرست" ريلس البرلمان المصري لزلارتو 062

انتقػػدت مصػػادر سياسػػية إسػػرائيمية، دعػػوة رئػػيس "الكنيسػػت" )البرلمػػاف( اإلسػػرائيمي، : الناصػرة )فمسػػطيف(
 العبرية. لرئيس مجمس الشعب المصري المنتخب بعد الثورة، لزيارة الدولة 
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(، عػف مصػػادر فػي تػؿ أبيػػب "تحفظيػا عمػػى الػدعوة، التػػي 30/2ونقمػت اإلذاعػة العبريػػة، اليػـو االثنػػيف )
جاءت في ظروؼ غيػر مواتيػة"، معتبػرة أّف "األوضػاع فػي مصػر بعػد ثػورة الخػامس والعشػريف مػف كػانوف 

 ثاني )يناير(، تختمؼ تماًما عما كانت قبمو". 
سفير اإلسرائيمي السابؽ في مصر يتسحاؽ لفانوف، بشػدة، دعػوة رئػيس مجمػس وفي السياؽ ذاتو؛ انتقد ال

 الشعب المصري لزيارة "الكنيست" اإلسرائيمي، معتبًرا أف "األوضاع في مصر لـ تستقر بعد".
 31/0/2102، قدس برس

 
 لورس  بلملن: ال أحد لمكنو إنقاذ مبارك 063

 اإلسرائيمي، والوزير اليساريـ حزب ميرتس بيميف زعي يوسيقاؿ  :ومحمد محمود ،إسبلـ كماؿ الديف
جاء ذلؾ في سياؽ تعميقو عمى  المخموع حسنى مبارؾ. المصريالسابؽ، إنو ال أحد يمكنو إنقاذ الرئيس 

عف توجيو سوزاف مبارؾ رسائؿ استغاثة إلى العديد  اإلسرائيمية، صحيفة "يديعوت أحرنوت"ُذكر في ما 
مقالو نشرتو صحيفة  ياستبعد بيميف، فو  .ة زوجيالوقؼ محاكمحثيـ فييا عمى التدخؿ تمف القادة 

" أف يتدخؿ ىؤالء القادة إلنقاذه.  "يسرائيؿ ىيـو
 30/0/2102المصرلون، القاىرة، 

 
 نتنلاىو ومؤامرة خط الرسكك الحدلدلة "ملد رلد" الجدلدة ضد مصر 064

كانوف الثاني/  92نياىو في يبدو أف توقيت إعبلف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نت :جياف مصطفى
بيف مدينتي إيبلت وأشدود لنقؿ البضائع  ،يناير عف اعتزاـ حكومتو إنشاء خط سكؾ حديد متطور

اآلسيوية مف البحر األحمر إلى البحر المتوسط ومنو إلى أوروبا، ال يخرج عف كونو مؤامرة جديدة 
بعد  يءري الذي بدأ يتعافي بعض الشممر مواز لقناة السويس وعرقمة انتعاش االقتصاد المص إليجاد

أف تصريحات نتنياىو ىي مناورة مفضوحة  بؿ وىناؾ مف رجح أيضاً  يناير. 92مرور عاـ عمى ثورة 
، خاصة فيما يتعمؽ "إسرائيؿ"البتزاز مجمس الشعب المصري الجديد ومنعو مف اتخاذ قرارات ضد 

 بتصدير الغاز إلييا ومراجعة اتفاقية كامب ديفيد.
يناير في  92وبالتزامف مع إحياء الذكرى األولى لثورة  ،ينايركانوف الثاني/  92نتنياىو أعمف في وكاف 
أف الحكومة اإلسرائيمية بحثت خطة لبناء خط سكة حديد يربط بيف البحريف األحمر والمتوسط،  ،مصر

ـ اإلسرائيمية "فكرة وأضاؼ في تصريحات لوسائؿ اإلعبل لمتجارة بيف آسيا وأوروبا. جديداً  ويوفر طريقاً 
مف جديد، لقيت  تفريغ حموالت السفف في ميناء ونقميا بالسكؾ الحديدية إلى ميناء آخر لنقميا بحرياً 

وتابع نتنياىو "الخط المقترح سيمتد عمى مسافة  بيف مصدريف كبار في اليند والصيف". كبيراً  اىتماماً 
عمى  لبحر المتوسط، ولذا فإنو ميـ استراتيجياً كمـ مف إيبلت عمى البحر األحمر إلى أسدود عمى ا 320

 المستوييف المحمي والدولي".
عف احتماؿ إسناد  ولـ يقؼ األمر عند ما سبؽ، حيث كشؼ وزير النقؿ اإلسرائيمي يسرائيؿ كاتس أيضاً 

"القدرات المينية لمشركات الصينية في بناء أنظمة السكؾ  :إنجاز المشروع لشركات صينية، قائبلً 
لمقياـ بتمؾ الميمة، التقيت نظيري  دية وشبكات النقؿ تجعميا مف بيف أفضؿ الشركات عالمياً الحدي

 سبتمبر الماضي وبحثت معو األمر".أيموؿ/ الصيني في 
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في تصريحات لوكالة رويترز أف خط السكؾ الحديدية الجديد الذي  وؿ إسرائيمي أيضاً ؤ بؿ وكشؼ مس
لى البحريف المتوسط واألحمر، سيستخدـ كذلؾ لتصدير الغاز في أطمؽ عميو اسـ "ميد ريد"، في إشارة إ

مف حقوؿ الغاز التي تطورىا تؿ أبيب في البحر  ، انطبلقاً المستقبؿ إلى اليند وربما إلى الصيف أيضاً 
كمـ  230و 10حقميف ضخميف لمغاز الطبيعي ىما "تمار ولوثياف" عمى بعد  المتوسط بعد اكتشافيا مؤخراً 

مميار متر  220مميار متر مكعب والثاني بػ 931يفا، حيث يقدر احتياطي األوؿ بنحو شماؿ مدينة ح
عمى صعود األحزاب  وؿ السابؽ التعميؽ عمى ما إذا كاف ىذا الخط يأتي رداً ؤ وفيما رفض المس مكعب.

 :أبعاد المؤامرة الصييونية الجديدة ضد أرض الكنانة، قائبلً  اإلسبلمية في مصر، إال أنو كشؼ ضمنياً 
"إف خطة السكؾ الحديدية ضماف واؽ في حاؿ عجز قناة السويس عف النيوض بعبء تزايد حركة 

مف الضغط عمى قناة السويس، والفكرة ىنا ىي إيجاد  وتابع "سيكوف ىناؾ كثيراً  التجارة البحرية العالمية".
 ".ضماف في حاؿ عجز القناة عف النيوض بحجـ حركة التجارة المنقولة بحراً 

أف البعض يشكؾ في جدوى المشروع اإلسرائيمي بالنظر إلى أنو لف يستطيع تحمؿ الحموالت  ورغـ
في تفريغ تمؾ الحموالت  طويبلً  الكبيرة التي تنقميا السفف عبر قناة السويس، كما أنو سيستغرؽ وقتاً 

عادة شحنيا مف جديد بعد استقباليا بميناء الوصوؿ، إال أف ىذا ال  أف  ينفيلتحمؿ عمى القطار وا 
لتيديد المبلحة في قناة السويس التي تعتبر ثالث أكبر مصادر الدخؿ القومي في  "إسرائيؿ"مخططات 

مشروع إقامة "قناة  طرحت قبؿ سنوات أيضاً  "إسرائيؿ"فمعروؼ أف  مصر لف تتوقؼ عند حدود معينة.
لى البحر الميت كمرحمة كيمومترًا، مف البحر األحمر إ 210البحريف" الذي يتضمف مد خط أنابيب بطوؿ 

أولى، وبعد ذلؾ مد أنبوب مف البحر المتوسط إلى البحر الميت لتحقيؽ حمميا في إيجاد قناة تربط بيف 
 البحريف األحمر والمتوسط وتكوف بديمة لقناة السويس.

نيا ورغـ أف تؿ أبيب فشمت في تنفيذ المشروع السابؽ بسبب تكمفتو المالية الباىظة، إال أنيا سارعت حي
 لدعـ عمميات القرصنة قرب السواحؿ الصومالية لمتأثير عمى تدفؽ حركة السفف عبر قناة السويس.

تسعى  "إسرائيؿ"ويبدو أف األسوأ مازاؿ باالنتظار في حاؿ لـ يمتزـ المصريوف الحذر واليقظة، خاصة أف 
 عامة. يناير بصفة خاصة والربيع العربي بصفة 92بكؿ ما أوتيت مف قوة إلجياض ثورة 

 30/0/2102المصرلون، القاىرة، 
 
 دبمومارس  إرسرايلم : األنظمة العربلة الجدلدة "رسلارسلة وللرست متطرفة" 065

أبدى السفير اإلسرائيمي السابؽ في مصر، يتسحاؽ ليفانوف، تفاؤلو إزاء احتماؿ بناء : الناصرة )فمسطيف(
الجديػػػدة التػػػي أنتجتيػػػا ثػػػورات "الربيػػػع عبلقػػػات دبموماسػػػية بػػػيف تػػػؿ أبيػػػب واألنظمػػػة الديمقراطيػػػة العربيػػػة 

 العربي".
" ُنشػػرت تفاصػػيميا عمػػى الموقػػع اإللكترونػػي لمقنػػاة اليػػػـو  وقػػاؿ ليفػػانوف، فػػي مقابمػػة مػػع قنػػاة "روسػػيا اليػػـو

(، "ال خوؼ عمى إسرائيؿ مف المد اإلسػبلمي فػي البمػداف العربيػة، ألف ىػذا اإلسػبلـ لػيس 22/9الثبلثاء )
 ابؽ"، عمى حد تصريحاتو.متطرفًا كما كاف في الس

فيمػا نػّوه إلػى قيػاـ جماعػة "اإلخػواف المسػمميف" فػي مصػر ببعػث "رسػائؿ تيدئػة" لمحكومػة اإلسػرائيمية، إلػػى 
جانب إعبلف نيتيا احتراـ اتفاؽ السبلـ الموقع بػيف القػاىرة وتػؿ أبيػب، معتبػرًا ىػذه اإلشػارات "إيجابيػة وال 

 تدعو لمقمؽ".

 04/2/2102، قدس برس
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 دبمومارسلاً  02إلى  081رة اإلرسرايلملة ف  مصر تخفض بعثتيا من الرسفا 066

شخصية بينيـ السفير  29وكاالت: خفضت السفارة اإلسرائيمية عدد شخصياتيا الدبموماسية بالقاىرة إلى 
، مػػػنيـ 2/2/9022فػػرًدا قبػػػؿ  210ونائبػػو، والمستشػػػار السياسػػي لمعبلقػػػات بعػػد أف كػػػاف أعضػػاء السػػػفارة 

ف. فى نفس اإلطار تـ إيقاؼ عممية البحث عف مقر جديد لمسفارة اإلسرائيمية بعد اتفاقيـ أسر الدبموماسيي
 عمى شراء مقريف األوؿ في المعادى والثاني في مساكف شيراتوف بالقرب مف مطار القاىرة. 
 05/2/2102موقع فمرسطلن أون اللن، 

 
 للننتنلاىو: "الربلع العرب " لعرقل التوصل الى اتفاق مع الفمرسطلن 067

الربيع »محمد ابو خضير: أكد رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو اف  -زكي ابو الحبلوة  -القدس 
لرؤسػاء  31واوضػح فػي المػؤتمر الػػ «. العربي يخمؽ صعوبات اماـ التوصؿ الػى اتفػاؽ مػع الفمسػطينييف

مف الصعب التوصؿ الى »ف المنظمات الييودية االميركية الكبرى في القدس، اوؿ مف امس )وكاالت(، ا
 «.اتفاؽ مع السمطة الفمسطينية في ىذا الوقت الذي يتعرض فيو أمف اسرائيؿ الى ضغط شديد

حػذرت فػػي العػاـ الماضػي مػػف اف الثػورات فػي الشػػرؽ االوسػط يمكػف اف تػػتمخض »واضػاؼ اف حكومتػو 
سيتعيف عمى اسرائيؿ اف »و وتابع ان«. عف انتشار التطرؼ االسبلمي وجرى اتياميا انذاؾ بانيا متشائمة

 «.تستثمر المزيد لمدفاع عف نفسيا في اعقاب التغيير واسع النطاؽ الذي تشيده المنطقة
 20/2/2102الراي، الكولت، 

 
 رسفلر "ارسرايلل" لترسمم عممو ف  مصر 068

القػدس: قػػاؿ مسػؤوؿ اسػػرائيمي اف أوؿ سػفير السػػرائيؿ فػػي مصػر منػػذ اسػقاط الػػرئيس حسػني مبػػارؾ فػػي 
 عاـ الماضي بدأ مياـ عممو رسميا يـو االثنيف في خطوة تستيدؼ استمرار العبلقات بيف البمديف.مطمع ال

وعيف ياكوؼ أميتاي سفيرا العاـ الماضي خمفا السحؽ ليفانوف الذي غادر القاىرة في سبتمبر أيموؿ حيف 
يمية عمػػػى اقػػتحـ محتجػػػوف مقػػػر السػػػفارة احتجاجػػا عمػػػى مقتػػػؿ مجنػػػديف مصػػرييف برصػػػاص القػػػوات اسػػػرائ

سػػػفيرا تسػػػمـ طنطػػػػاوي أوراؽ  22الحػػػدود. وقالػػػت وكالػػػة أنبػػػاء الشػػػرؽ االوسػػػط اف أميتػػػاي كػػػاف مػػػف بػػػيف 
 اعتمادىـ.

 27/2/2102وكالة رولترز لألنباء، 
 
  ليا بشكل حازم عمى أى ارستفزاز جدلدعملنا : مصر رسترد تحذر الخارجلة اإلرسرايلملة 069

سرائيمية، مف مغبة القياـ بأى عممية عسكرية لمجيش حذرت وزارة الخارجية اإل: محمد محمود -كتب 
اإلسرائيمي فى قطاع غزة أو عمميات استفزازية عمى الحدود مع مصر، مؤكدة أف مصر سترد بشكؿ 

 حاـز وشديد عمى أى استفزازات إسرائيمية جديدة.
اىريف المصرييف وفيما حذرت مف الجمود في العبلقات المصرية ػ اإلسرائيمية اعتبرت أف اقتحاـ المتظ

لمسفارة اإلسرائيمية في سبتمبر الماضي كاف دليبًل عمى فرض الشارع المصرى لرأيو عمى الجيش، وأنو 
"برغـ إدراؾ المجمس العسكرى الحاكـ لقيمة السبلـ مع إسرائيؿ، فإف ىناؾ عناصر داخؿ ىذا المجمس 

سرائيؿ منذ عاـ غير راضية عف أجزاء مف اتفاقية "كامب ديفيد" الموقعة بيف مصر   .1979وا 
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وذكرت صحيفة "ىاآرتس" العبرية، أف تمؾ التحذيرات وردت فى سياؽ تقرير تحت عنواف: "قوة الشارع 
المصرى" لمركز األبحاث السياسية بوزارة الخارجية اإلسرائيمية المعروؼ اختصاًرا باسـ" ـ ـ د"، والذي 

تحميميا، وتقديـ توصيات لمحكومة اإلسرائيمية يختص بجمع معمومات استخباراتية عف الدوؿ األخرى، و 
 بشأف قضايا معينة.

وقاؿ التقرير إف التغييرات التى تشيدىا مصر مف شأنيا تقييد يد إسرائيؿ عف العمؿ فى قطاع غزة، وأف 
أى خطوة تجرييا إسرائيؿ ستعد فى نظر مصر عمبًل استفزازًيا، كعممية بغزة أو سيناء ىذا األمر قد 

 د فعؿ مصرى أشد حزًما وقوة مف ذى قبؿ.يؤدى إلى ر 
واعتبر أف اليدؼ األوؿ لمنظاـ الحاكـ الجديد فى مصر بعد االنتخابات البرلمانية والرئاسية، سيكوف 
تغيير الممحؽ األمنى باتفاقية "كامب ديفيد" بشكؿ يسمح بزيادة التواجد العسكرى المصرى فى شبو جزيرة 

 سيناء.
ىميفى، الرئيس األسبؽ لجياز المخابرات اإلسرائيمية "الموساد"، أف في غضوف ذلؾ، اعتبر رايـ 

االتفاقيات التى وقعتيا مصر واألردف مع إسرائيؿ تعد بمثابة اعتراؼ بييودية إسرائيؿ حتى لو لـ تذكر 
 تمؾ االتفاقيات ىذا االعتراؼ نًصا فى بنودىا. 

 29/2/2012المصرلون، القاىرة، 
 
 شلكل إلكمال الجدار الفاصل مع مصرمملون  711الكنلرست لخصص  071

ذكرت صحيفة "ىآرتس" أّنو مف المقرر أف تجتمع المجنة المالية التابعة لمكنيست، مف أجؿ مناقشة إحدى 
أىـ القضايا التي تناولتيا خبلؿ العاميف الماضييف وتتعمؽ بزيادة ميزانية الدفاع. وأوضحت الصحيفة أّف 

 700مميار شيكؿ، و 5.5وف إلنشاء قواعد عسكرية في النقب بقيمة معظـ الميزانية المعدة لمدفاع ستك
مميوف شيكؿ إلنشاء سجف جديد لممتسمميف  250مميوف شيكؿ إلكماؿ الجدار الفاصؿ مع مصر، و

 األفارقة عمى الحدود المصرية. 
 القناة الثانلة 
 مركز درارسات وتحملل المعمومات الصحفلة

 
 صر لحل قضلة المنظمات األىملةتورسطت لدى م "إرسرايلل" ":لدلعوت" 070

، أمس، النقاب عف دور إسرائيمي بارز في حؿ قضية الناشطيف «يديعوت أحرونوت»كشفت صحيفة 
األجانب الذيف اتيمتيـ مصر بالمساىمة في عمميات التخريب، وتأجيج المشاعر، والعمؿ بشكؿ خارج 

 عف القانوف.
ف الواليات المتحدة ومصر، إثر رفض القضاء وشكمت ىذه المسألة أحد أسباب تأزيـ العبلقات بي

المصري السماح لمناشطيف بالسفر، وتقديـ لوائح اتياـ شديدة ضدىـ، اضطرت بعضيـ لمجوء لمسفارة 
وىذه أوؿ إشارة إلى دور إسرائيمي في حؿ المسألة التي أثارت جدال واسعا في  األميركية في القاىرة.

 مصر.
بيف الرئيس األميركي باراؾ « قمة إيراف»ب في خبر عمى ىامش عف ىذا الجان« يديعوت»وجاء كشؼ 

 أوباما ورئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو.
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وتحدثت الصحيفة عف تقديـ أوباما الشكر إلسرائيؿ عموما عمى دورىا في الحؿ والشكر شخصيا 
و الشخصي اسحؽ وبالفعؿ كمؼ نتنياىو مبعوث لمبعوث نتنياىو الشخصي المحامي اسحؽ مولخو.

مولخو لتولي الميمة عمى أساس العبلقات التي لو وإلسرائيؿ مع المؤسسة األمنية المصرية، وتـ اإلفراج 
 .عف الناشطيف األجانب

 9/3/2012الرسفلر، بلروت، 
 
 برىنوا أن لدليم مرونة أكثر من قبل« اإلخوان»إرسحق للفانون: مصر لن تشطب المعاىدة و 072

ير وزكي أبوحبلوة: رأى السػفير االسػرائيمي السػابؽ فػي مصػر اسػحؽ ليفػانوف مف محمد أبوخض -القدس 
الف مصػر تفيػـػ اف »انػو لػف يكػوف ىنػاؾ قػرار اسػتراتيجي فػي مصػػر بشػطب معاىػدة السػبلـ مػع اسػرئيؿ 

، مضيفا اف االخواف المسمميف الذيف «االتفاقية استراتيجية لكؿ المنطقة وذات أىمية في استقرار المنطقة
 ي االنتخابات المصرية يبرىنوف حتى االف اف لدييـ مرونة اكثر مف قبؿ.فازوا ف

مػػػف جػػػزأيف نشػػػر اوليمػػػا فػػػي عػػػدد امػػػس احػػػداث اقتحػػػاـ السػػػػفارة « الػػػراي»وروى ليفػػػانوف فػػػي مقابمػػػة مػػػع 
ساعة، مشيرا الى اف القوات المسمحة المصرية التػي كانػت  23االسرائيمية في مصر بعد الثورة الذي داـ 

لػـػ تتػدخؿ لمنػع المتظػػاىريف مػف االقتحػاـ واف االمػػر احتػاج اتصػاالت بػػيف اسػرائيؿ ومصػػر  فػي المنطقػة
والواليات المتحدة الجبلء الموظفيف والحراس الذيف كانوا في السفارة لحظة االقتحاـ. وقاؿ انػو شػاىد فػيمـ 

يمـ غير صػحيح السفير كوىيف في الف»لممثؿ عادؿ اماـ عشر مرات ووجد اف دور « السفارة في العمارة»
 «.وال يعبر عف الحقيقة

يتخمػوا عػػف حمميػـػ بدولػة فمسػػطينية فػػي الضػفة الغربيػػة وغػػزة والقػػدس »واعتبػر اف عمػػى الفمسػػطينييف اف 
 «.الشرقية كما تنازلت إسرائيؿ عف حمـ إسرائيؿ الكبرى

 الخروج من مصر.... ولوم خمع مبارك
نظاـ مبارؾ راسخ وقوي، وىناؾ سيطرة أمنية كاممة.  االنطباع الذي كاف سائدًا ىو اف»وقاؿ ليفانوف اف 

صحيح انو كانت ىناؾ تظاىرات وعدـ اصبلح فترجمت طواؿ المدة السابقة عمى انيا عممية عدـ ارتياح 
عػادي، وخػبلؿ السػنة كػؿ يػـو كانػت ىنػاؾ تظػاىرات باحجػاـ واشػكاؿ صػغيرة ومتشػعبة ومتفرقػة فػي اكثػر 

 «.مف مدينة مصرية
يكػػف ىنػػػاؾ احػػد فػػػي إسػػرائيؿ وغيػػر إسػػػرائيؿ يعتقػػد او يتوقػػػع انييػػار حكػػـػ مبػػارؾ بيػػػذه لػػـػ »واوضػػح انػػو 

مؤكػػػدًا أف « السػػرعة، نحػػػف كنػػػا نرصػػػد بػػوادر عػػػدـ ارتيػػػاح مػػػف خػػبلؿ المشػػػاكؿ االجتماعيػػػة واالقتصػػػادية
العػػداء إلسػػػرائيؿ كػػاف موجػػػودا فػػي عيػػػد مبػػػارؾ، فكػػؿ النقابػػػات العماليػػة فػػػي مصػػر رفضػػػت اي عبلقػػػة »

بعد عاـ مف الثورة تمكنت إسرائيؿ »ويعتقد ليفانوف انو «. غير رسمية مع إسرائيؿ واإلسرائيمييفرسمية او 
 «.نجاح كبير في ظؿ العاصفة»واصفًا ذلؾ بانو « ومصر مف الحفاظ عمى عبلقات مستقرة

كانػػت مميئػػة بػػالخوؼ والرعػػب والغضػػب. كانػػت رىيبػػة وفػػي غايػػة »ووصػػؼ عمميػػة اقتحػػاـ السػػفارة بانيػػا 
ساعة متواصمة مف لحظة االقتحاـ الػى عمميػة االجػبلء والخػروج مػف  23استغرقت »وقاؿ انيا « ورةالخط

 «.مصر بطائرة خاصة إسرائيمية
التعاوف بيف إسرائيؿ والقيادة االمنية والعسكرية والسياسية في مصر قبؿ الثورة كػاف »واوضح ليفانوف اف 

الثنائيػة عمػى مسػتوى العبلقػات الثقافيػة واالقتصػادية  عمى اعمى المستويات. امػا فػي مػا يتعمػؽ بالعبلقػات
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لـ يكف ىناؾ اي نوع مف انواع »كما قاؿ: « والزراعية والتبادؿ التجاري وغيرىا كانت صفرا عمى الشماؿ
 «.التعاوف باستثناء التعاوف االمني والسياسي مع نظاـ مبارؾ
لـػ تكػف ىنػاؾ اي »يعممػوف فػي مصػر وقػاؿ  ونفى ليفانوف وجود خبراء إسرائيمييف فػي الزراعػة واالقتصػاد

عبلقػػات مػػع وزارات الزراعػػػة واالقتصػػاد المصػػرية فػػػي المرحمػػة التػػي كنػػػت فييػػا سػػفيرا قبػػػؿ الثػػورة وكػػػذلؾ 
 «.السفير الذي كاف مف قبمي لـ يتمكف مف التقدـ في ىذا االتجاه

كامػب ديفيػد، قػاؿ ليفػانوف: وردًا عمى مطالبة عػدد مػف نػواب البرلمػاف المصػري بإعػادة النظػر فػي اتفاقيػة 
لػف يحػدث ذلػؾ ابػػدًا، اواًل ىػذا لػيس مػػف صػبلحيات البرلمػاف البحػث فػػي ىػذه االتفاقيػة، بػػؿ ىػي فػي يػػد »

 «.الرئيس المصري وفي حاؿ عدـ وجود رئيس مثؿ اليـو ىي في يد المجمس العسكري
عسكرييف المصرييف، اوضح: وعف الوفود اإلسرائيمية التي تتردد عمى مصر وتمتقي مع كبار األمنييف وال

مػا زلنػػا نترقػب مػػا يحػدث مػػف عػدـ اسػػتقرار فػي السػػاحة المصػرية حيػػث القيامػة قائمػػة والمكسػح ماشػػي، »
ولكف بعد قتؿ القذافي وما حدث في ليبيا وبدء وصوؿ أسمحة مػف ىنػاؾ الػى االنفػاؽ المؤديػة الػى قطػاع 

عمػػػؿ مػػػف خػػػػبلؿ صػػػحراء سػػػػيناء، غػػػزة، اصػػػبحت االمػػػػور غيػػػر محتممػػػة. وشػػػػاىدنا بعػػػض المجموعػػػػات ت
وشاىدنا اف الرئيس مبارؾ في اخر ايامو في السمطة قاـ بفتح معبر رفح عمى فترات. ولكف ما اف جاءت 
الثػورة حتػى تـػ فتحػو بصػورة اكبػر وزادت نسػبة فتحػػو بالمقارنػة مػع الماضػي. باالضػافة الػى عمميػة نسػػؼ 

 «.مرة 23انبوب الغاز 
، نافيػا اف «سرائيؿ تدفع لمصػر سػنويًا مميػار دوالر لقػاء الغػاز المصػريإ»وكشؼ ليفانوف النقاب عف اف 

ىػذا غيػر صػحيح. نحػف نػدفع لمصػر اعمػى سػعر، ولكػنيـ »تكوف االسعار اقػؿ مػف سػعر السػوؽ. وقػاؿ: 
يقولػوف انيـػ تحػدثوا مػع الػروس الػػذيف يتمقػوف اسػعارا اعمػى، ولكػف نحػػف قمنػا ليـػ اف الغػاز الروسػي حتػػى 

آالؼ كيمػومتر وىػذا يحتػاج مصػاريؼ لػذلؾ السػعر اعمػى وىػذا غيػر موجػود  2الى  2يصؿ اوروبا يقطع 
 «.لدينا

انا اعمـ كـ السعر ولكف محظور النشر. ولكنو اكثر مف مناسب ومجد »وعف حقيقة السعر، قاؿ ليفانوف 
لمشػكمة ومربح لمصر. وىناؾ احتماؿ بعد عاميف اف يتـ فتح االتفاقية والنظر في االسػعار، ولكػف اليػـو ا

وحػوؿ سػػيناريوىات «. فػي نسػؼ الخػط مػػف قبػؿ بػدو سػيناء والخسػػائر التػي تتكبػدىا إسػرائيؿ ومصػػر معػاً 
مصر دولة ميمة في الشػرؽ االوسػط ولػدينا اتفاقيػة سػبلـ »الوضع والعبلقات مع مصر، قاؿ ليفانوف اف 

لتعامػػؿ فػي القضػػايا معيػا سػنبذؿ كػػؿ جيػدنا لمحفػػاظ عمييػا. ىػػذا ىػو الموقػؼ اإلسػػرائيمي مػع مرونػػة فػي ا
 «.إسرائيؿ تتابع عف كثب الوضع في مصر والقضية ليست قضية سيناريوىات»، مؤكدًا اف «المختمفة
عمينػػا اف ننتظػر بعػػض المراحػػؿ الميمػة، وفػػي مقػػدمتيا مػا ىػػو الدسػػتور المصػري الجديػػد، وىػػؿ »وتػابع: 

يا، الف فػي مصػر قضػايا سيتركوف لمرئيس الصبلحيات كما ىي اـ سػيقوموف فػي البرلمػاف بسػحب بعضػ
الحػرب والسػبلـ اي العبلقػات الخارجيػة واالمنيػػة فػي يػد الػرئيس ولكػػف اذا قػرر مجمػس الشػعب الجديػػد اف 

 «.يسحب ىذه الصبلحيات يختمؼ االمر، ثانيًا عمينا اف ننتظر لنعرؼ مف ىو الرئيس
يف واالشػػخاص لـػ اجػػد مػف خػػبلؿ اتصػاالتي وعبلقػػاتي مػع الكثيػر مػػف الديبموماسػي»واوضػح ليفػانوف انػػو 

احدا يرغب في العودة الى اياـ الحرب بيف إسرائيؿ ومصر، ىذا مع امكانية اف يتشاحنوا معنا في بعض 
القضايا الخاصة بالفمسطينييف. قضية ىنا وقضية ىناؾ، ولكف لف يكػوف ىنػاؾ قػرار اسػتراتيجي بشػطب 

سرائيؿ وىي ذات أىمية  المعاىدة الف مصر تفيـ اف االتفاقية استراتيجية لكؿ المنطقة وليس بيف مصر وا 
 «.في استقرار المنطقة
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، مػػاذا سػػيفعؿ االخػواف المسػػمميف؟ حسػػب رأيػػي الشخصػػي »وتػابع:  مػػاذا سػػيحدث فػػي المسػتقبؿ اهلل اعمػـػ
عمػييـ اف يبرىنػوا عمػى مرونػة فػي تفيـػ الوضػػع المصػري الصػعب وىػذا مػا يجػري. وعمػييـ اف يػػدركوا اف 

حمؿ االخػواف المسػمميف مسػؤوليتو لػذلؾ مػف مصػمحتيـ اف تػنجح مصػر كؿ فشؿ سيحدث فػي مصػر سػيت
 «.وتواصؿ مسيرتيا. وال يمكف اف تنجح مصر في ظؿ الخبلؼ مع إسرائيؿ

وبخصػػوص معبػػػر رفػػػح واصػػرار إسػػػرائيؿ عمػػػى مواصػػمة خنػػػؽ القطػػػاع ومحاصػػرة غػػػزة والتمسػػػؾ باتفاقيػػػة 
ع معبػػر رفػح ووافقػػت إسػرائيؿ عمػػى عػػودة لقػػد بحػث مػػرارًا وضػ»التػي كانػػت موقتػة، قػػاؿ ليفػانوف:  9002

المراقبيف والشرطة األوروبية كما كاف، لكف حماس مصرة عمى تغيير ىذا االتفاؽ ليصبح ثنائيا مع مصر 
 «.فقط وىي وحدىا تديره مف الجانب الفمسطيني

وىػػػؿ ىػػػذا مػػػػا يػػػؤخر الشػػػروع فػػػػي مفاوضػػػات حقيقيػػػة مػػػػع « الربيػػػع العربػػػػي»وكيػػػؼ تنظػػػر إسػػػػرائيؿ الػػػى 
مف الحكمة اف تنتظر إسرائيؿ ما ستؤوؿ إليو األوضاع في مصر وسورية »سطينييف؟ اجاب ليفانوف: الفم

 «.وليبيا وتونس واليمف. وبالطبع القضية الفمسطينية جزء ال يتجزأ مما يجري في المنطقة
مشاكؿ مف خبلؿ المتابعة لموضع عمى الساحة المصرية تحديدًا، فاف االتجاه نحو حؿ ال»واشار الى انو 

ـ ىناؾ شفافية اكثر ووضوح خاصة انو »وقاؿ: « الداخمية واالقتصادية واالجتماعية مؤشر جيد وميـ اليو
منذ قياـ الدولة المصرية لـ تجر انتخابات بيذه الشفافية، ولـ تصؿ في اي يـو مف االياـ نسبة المشاركة 

سػػػرائيؿ، فػػػي المئػػة. مصػػػر اصػػبحت دولػػػة ديموقر  22فػػي االنتخابػػات المصػػػرية الػػى  اطيػػة مثػػػؿ اوروبػػا وا 
 «.في المئة 22في المئة و 22واختفت النسب المضحكة 

إذا التقط االخواف المسمميف الفرصة ولـ يعودوا الى الخمؼ كؿ االوضاع سوؼ تتغير لؤلفضػؿ، »وقاؿ: 
، فمف يتمكن وا مف وىـ يبرىنوف حتى االف اف لدييـ مرونة اكثر مف قبؿ، فيـ يفيموف انيـ إذا فشموا اليـو

 «.النجاح في االنتخابات المقبمة
سمعنا في وقت مبكر مف السمفييف واالخواف انيـ ممتزموف في اتفاقية السبلـ. ولـ نكف نتوقػع »واضاؼ: 

ذلؾ، السمفيوف قبؿ االخواف اعمنوا التزاميـ باالتفاقية. ىذا جيد لكف االلتزاـ شػيء والعبلقػات شػيء اخػر، 
 «.ولكف ال اريد اف ادعوؾ لزيارتي قد اقوؿ لؾ انا ممتـز باليدوء

ىـػ يريػدوف سػبلما فػي الثبلجػػة، والسػؤاؿ ىػؿ كػاف السػبلـ فػػي عيػد مبػارؾ يغمػي؟ ال. قبػؿ الثػػورة »وتػابع: 
المصػػرية كنػػت اخطػػط إلقامػػة أمسػػية ثقافيػػة بإحضػػار أديػػػب ييػػودي مػػف اصػػؿ عراقػػي كتػػب كتابػػا تمػػػت 

 «.او قاعة عمى تأجيرنا لساعة فقط ترجمتو إلى المغة العربية. لـ يوافؽ اي فندؽ او ناد
وادعى ليفانوف اف الفمسطينييف وخاصة الرئيس الراحؿ ياسر عرفات اضاعوا الكثير مف الفرص لتحقيؽ 

 السبلـ وخاصة عرض اييود باراؾ.
اذا بقػي الفمسػطينيوف »وانتقد ليفانوف السمطة الفمسطينية مدعيًا اف المطالب الفمسػطينية لـػ تتغيػر وقػاؿ: 

يف بما يسمونو )الثوابت الفمسطينية( لف يجدوا حكومػة إسػرائيمية توافػؽ عمػى ىػذه الثوابػت وخاصػة متمسك
 «.عودة البلجئيف الفمسطينييف الى داخؿ إسرائيؿ

كما غيػرت إسػرائيؿ مواقفيػا خػبلؿ العشػريف عامػا الماضػية عمػى العػرب اف يغيػروا مػواقفيـ، »واوضح انو 
كانوا يطالبوف بإسػرائيؿ الكبػرى مػف النيػؿ الػى الفػرات واليػـو اختفػى ىػذا  وىنا البد أال يتجاىموا اف الييود

 «.التوجو
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ال األمػػػر صػػػعب جػػػدًا. عمػػػػى »واعػػػرب عػػػف اعتقػػػاده بانػػػو  البػػػد مػػػف ليونػػػة فمسػػػطينية فػػػي ىػػػذه القضػػػية وا 
الفمسطينييف اف يتنازلوا عف بعػض مػف حمميـػ بدولػة فمسػطينية فػي الضػفة الغربيػة وغػزة والقػدس الشػرقية 

 «.ا اف تنازلت إسرائيؿ عف حمـ إسرائيؿ الكبرىكم
برئاسة وزير الخارجية افيغدور « اسرائيؿ بيتنا»وعف اسباب تنامي اليميف المتطرؼ وحصوؿ ما يسمى بػ 

السػبب عػدـ »قػاؿ اف « شػاس»عضو كنيست اضافة الى االحػزاب الدينيػة مثػؿ حركػة  22ليبرماف عمى 
 «.يف بعممية السبلـالثقة المتزايدة في اوساط اإلسرائيمي

 25/3/2102الراي، الكولت، 
 

 : الدعم الدول  لمصر مرىون بـ "كامب دلفلد"لزبلر  073
، بالمصرييف الحفاظ عمى معاىدة السبلـ المبرمة بيف )تػؿ أبيػب( يزأىاب رئيس الدولة العبرية، شمعوف بير 

 عمى حد تقديره. والقاىرة، عمى اعتبار أف الدعـ الدولي لببلدىـ قائـ عمى ىذه المعاىدة، 
، خبلؿ مشاركتو في مؤتمر حوؿ التكنولوجيا المتقدمة 9029-3-92، في كممة لو ألقاىا االثنيف يزوقاؿ بير 

بتػػؿ أبيػػب: ")إسػػرائيؿ( معنيػػة بمواصػػمة العبلقػػات مػػػع مصػػر ال سػػيما وأنيػػا تحتػػـر مصػػر، فػػي حػػػيف أف أي 
 يا بحاجة لدعـ دولي". حكومة جديدة في مصر ستواصؿ احتراـ المعاىدة ألنيا تدرؾ أن

عمى ضرورة بذؿ كاّفة الجيود المسػتطاعة لضػماف اسػتقرار معاىػدة "كامػب ديفيػد" التػي يصػادؼ بيريز شّدد و 
ـ الذكرى الثالثة والثبلثيف لتوقيعيا، في الوقت الذي تتصاعد فيو الدعوات الجماىيرية الشعبية في مصر  اليو

 إلسقاطيا. 
 26/3/2102فمرسطلن أون اللن، 

 
 :اإلرسرايلم واالمن  الجلش

 

 الت  رسادت بعد معاىدة كامب دلفلدعقلدتو االمنلة  تغللرلالجلش االرسرايلم  افرالم رسنلو لدعو  074
قاؿ نائب وزير الدفاع االسرائيمي السابؽ، افرايـ سنيو، اف مصر لف تواصؿ  زىير اندراوس: -الناصرة 

بعد الثورة الشعبية التي حصمت فييا، موضحا في مقاؿ نشرتو صحيفة  "ئيؿسرا"إسياسة مبارؾ تجاه 
يديعوت احرونوت اف مناىضة الفصائؿ المصرية المعارضة لمدولة العبرية ستؤثر سمبا عمى العبلقات 
الثنائية مع مصر، وستنتيي مظاىر التطبيع، وستتعزز رؤية القاىرة لتؿ ابيب عمى انيا تيديد 

ف تتطمع الى اليـو الذي يمي الحالة المصرية أ ؿ"سرائي"إنو يتعّيف عمى أسنيو، ورأى  استراتيجي.
الحاضرة. وطالب الجيش االسرائيمي بتغيير فرضيات العمؿ لديو، التي سادت عقيدتو االمنية طواؿ 

لى وجوب اعادة بناء إ، مشيرا "رائيؿػ"إساالعواـ الثبلثيف الماضية، عمى خمفية خروج مصر مف العداء ل
 فرؽ احتياط كاف الجيش االسرائيمي قد تخّمى عنيا في اعقاب اتفاؽ السبلـ مع مصر.

 3/2/2100القدس العرب ، لندن، 
 
 عاموس جمعاد: صعود اإلخوان ف  مصر رسلقمب موازلن القوى ف  المنطقة  075

موس جمعاد" حذر رئيس الدائرة السياسية األمنية في وزارة الجيش اإلسرائيمية الجنراؿ احتياط "عا :القدس
مف أف صعود اإلخواف المسمميف في مصر سيقمب موازيف القوى في منطقة الشرؽ األوسط, وأنو سيجر 

 إلى المنطقة إلى دوامة مف عدـ االستقرار.
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سنوات عمى  20وأكد جمعاد الذي كاف يتحدث في احتفاؿ في منطقة "رمات إيفعاؿ" بمناسبة مرور 
مقراطية يمكف أف تتحقؽ في كؿ دولة ولكف لؤلسؼ ىناؾ مف يستغؿ االنسحاب مف لبناف, قائبل "أف الدي

 ذلؾ لؤلسوأ, وقد رأينا نموذجا واضحا في قطاع غزة عندما أفرزت الديمقراطية حركة حماس".
وشدد جمعاد عمى إمكانية صعود اإلخواف المسمميف إلى سدة الحكـ في مصر بدال مف نظاـ حسني 

 ر موازيف القوة في المنطقة إلى األسوأ. مبارؾ الحالي, مؤكدا أف ذلؾ سيغي
وأردؼ جمعاد قائبل "إف اإلخواف المسمميف يشكموف القوة الحقيقية في المنطقة, مثؿ حركة حماس وىـ 

 يتطمعوف إلى السيطرة عمى منطقة الشرؽ األوسط بأكمميا", عمى حد تعبيره.
 4/2/2100، وكالة رسما اإلخبارلة

 
 
 لحفظ معاىدة كامب دلفلدالمصرلة لنالر  25ثورة وقع أحداث عمى تحركات عرسكرلة أمرلكلة  076

مغادرة  9022يناير / كانوف الثاني 92يـو  األمريكية كينتكيوالية قسـ الدراسات والترجمة: شيدت 
التابعة لفروتوف وذلؾ  212الفصيمة الثانية التابعة لقوات الحرس الوطني إضافة إلى سرب كتيبة الطيراف 

وسط والتمركز في شبو جزيرة سيناء المصرية مف أجؿ تقديـ الدعـ لممراقبيف الدولييف باتجاه الشرؽ األ
والقوات المتعددة الجنسيات المتواجدة ىناؾ، وما ىو جدير بالمبلحظة واالىتماـ أف نفس ىذه الفصيمة 

سعت  والكتيبة كانت قد ُنشرت ثبلث مرات في العراؽ وأفغانستاف خبلؿ السبعة أعواـ الماضية، وقد
مريكية الرفيعة المستوى إلى تبرير نشر ىذه القوات عمى أساس اعتبارات أنو ييدؼ األوساط العسكرية اال

إلى تقديـ الدعـ والمساندة لمقوات المتعددة الجنسيات المتمركزة في شبو جزيرة سيناء والمسؤولة عف 
 ائيمية )كامب ديفيد(.اإلسر  - مراجعة وضمانة إنقاذ متابعة تطبيؽ اتفاقية السبلـ المصرية

 7/2/2100موقع الجمل، 

 
  0973 أشكنازي لحذر من تكرار حرب 077

إف تغّيرات كبيرة “قاؿ رئيس أركاف جيش االحتبلؿ المنتيية واليتو غابي أشكنازي، أمس: : )يو .بي .آي(
، في إشارة إلى األحداث في مصر وتونس وتظاىرات في دوؿ عربية، وحذر ”تجري في الشرؽ األوسط

 . 2213ف تكرار مفاجأة حرب العاـ م
إنو “عف أشكنازي قولو في حفؿ إنياء دورة ضباط في جيش االحتبلؿ ” إسرائيمية“ونقمت وسائؿ إعبلـ 

 ” .في الفترة األخيرة نشيد تغّيرات كبيرة مف حولنا والتي تزيد الضباب في سماء الشرؽ األوسط
قوية ومستعدة كضماف لئبل نكوف مرة أخرى ” ؿإسرائي“واجبنا ىو الحفاظ عمى “وأضاؼ أشكنازي إف 

كانت ميمتو المركزية ” اإلسرائيمي“أنو خبلؿ فترة واليتو في رئاسة أركاف الجيش “، وتابع ”غير جاىزيف
ال تحاصر نفسيا مرة أخرى بأوىاـ وعدـ السماح بتكرار مفاجأة شتاء العاـ ” إسرائيؿ“االىتماـ بأف “ىي 

 توبر/ تشريف األوؿ مف ذلؾ العاـ . في إشارة إلى حرب أك” 2213
 00/2/2100، الخملج، الشارقة

 
 فوجيت بالتحركات الشعبلة المصرلة اإلرسرايلملةاالرستخبارات  078
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قاؿ داف مريدور نائب رئيس الوزراء االسرائيمي والمسؤوؿ عف ممؼ االستخبارات إف : القدس المحتمة
ضد نظاـ مبارؾ في مصر وحجـ ىذه االحتجاجات. المخابرات االسرائيمية فوجئت باالحتجاجات الشعبية 

وأضاؼ إف األحداث في مصر وضعت اسرائيؿ أماـ احتماالت جديدة وظروؼ تتطمب البحث عف 
حمفاء جدد وشراكات استراتيجية في العالـ العربي ، ومع القوى الجديدة الصاعد في العالـ مثؿ الصيف 

مفاء وأىميـ بالنسبة السرائيؿ.  وقاؿ "العالـ يتغير ويتحرؾ واليند ، مع أف الواليات المتحدة ىي أقوى الح
، وىناؾ حاجة السرائيؿ إلقامة عبلقات حسنة مع الصيف الصاعدة. فالصيف بدأت تمعب دورا ىاما في 
السياسة الخارجية. كما اف اليند دولة ىامة. ولـ نعد اآلف في عداء مع روسيا وىي بالطبع دولة ميمة". 

وزير لبلستخبارات بأف اسرائيؿ فوجئت باندالع الثورة الشعبية ضد النظاـ المصري واعترؼ مريدور ك
ومداىا. وقاؿ إنو مف السابؽ ألونو التكيف بشأف مستقبؿ معاىدة السبلـ. وأضاؼ إف التطورات الحالية 
وفرت السرائيؿ "احتماالت جديدة" وجعمتيا تبحث عف شراكات استراتيجية جديدة مع الدوؿ العربية 
المعتدلة. وقاؿ إف المصالح الجديدة تجمب عبلقات جديدة بعضيا ما يزاؿ تحت الطاولة ، وبعضيا فوؽ 

 الطاولة. 
 13/2/2011، الدرستور، عّمان

 
 باراك: ال خطورة عمى عالقاتنا مع مصر 079

أعمف وزير الحرب اإلسرائيمي إييود باراؾ أف التطورات في مصر ال تمثؿ "أي خطر" عمى : الفرنسية
بلقات مع )إسرائيؿ(، مستبعدًا أف تعتمد الدولة المجاورة النموذج اإليراني، وذلؾ في مقابمة مع شبكة الع

 . 9022-9-23"إيو بي سي" األميركية ُبثت األحد 
وقاؿ باراؾ:" ال أعتقد أف أي خطر ييدد العبلقات بيف )إسرائيؿ( ومصر، وليس ىناؾ أي خطر عمماني 

 ينتظرنا". 
اء االحتبلؿ األسبؽ أف االنتفاضة الشعبية التي أدت إلى تنحي الرئيس المصري حسني واعتبر رئيس وزر 

 . 2212مبارؾ كانت "عفوية" وال "تشبو في أي شيء" الثورة اإلسبلمية في إيراف العاـ 
وقاؿ باراؾ:" أعتقد أف المصرييف يقوموف باألمور عمى طريقتيـ". وأضاؼ:" إف التظاىرات لـ تكف 

 حركات متطرفة ذات أصوؿ إسبلمية وأعتقد أنو ينبغي احتراـ نوايا وحاجات المحتجيف".  منظمة مف قبؿ
وأشار باراؾ الذي زار واشنطف األسبوع الماضي، إلى أف الحركة اإلسبلمية المصرية، جماعة اإلخواف 

ركة المسمميف، ليست مجموعة متطرفة، لكنو حذر مف تنظيـ سريع النتخابات قد تستفيد منيا ىذه الح
 التي تتمتع بييكمية أفضؿ مف بقية أطراؼ المعارضة المصرية. 

وحذر باراؾ قائبل:" إف الفائزيف الحقيقييف في انتخابات عمى المدى القصير، في غضوف تسعيف يومًا 
 عمى سبيؿ المثاؿ، سيكونوف اإلخواف المسمميف ألنيـ عمى استعداد لخوضيا". 

ماسكة والتي يكوف أعضاؤىا عمى استعداد لمقتؿ أو الموت عند وقاؿ أيضا:" إف الحركة الوحيدة المت
الضرورة ىي التي تأخذ السمطة في ىذا الوقت أو ذاؾ" إباف الثورة. وأضاؼ:" يتعيف تجنب ذلؾ في 

 مصر ألنو سيصبح كارثة بالنسبة لكؿ المنطقة". 
ف القاىرة ستواصؿ احتراـ ورحب نتنياىو، السبت، بػ"الضمانات" التي أعمنيا الجيش المصري ومفادىا أ

 معاىدة السبلـ الموقعة مع )إسرائيؿ( بعد تنحي الرئيس حسني مبارؾ.
 03/2/2100، موقع فمرسطلن أون اللن
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 رج خطة أعدت رسمفا عن مرحمة ما بعد مباركالجلش اإلرسرايلم  لخرج من الد   081

رج خطة كاف قد أعدىا نظير مجمي: في الوقت الذي أخرج فيو الجيش اإلسرائيمي مف الد -تؿ أبيب 
سمفا لعيد ما بعد الرئيس حسني مبارؾ في مصر، ىاتؼ وزير الدفاع اإلسرائيمي، إييود باراؾ، نظيره 
المصري، المشير حسيف طنطاوي، رئيس المجمس العسكري األعمى، واتفقا عمى عمؿ كؿ ما في 

تدىور األوضاع بينيما إلى ما وسعيما مف أجؿ الحفاظ عمى معاىدة السبلـ بيف البمديف، وعدـ السماح ب
 كاف عميو الحاؿ، عندما كانا ضابطيف يقود كؿ منيما جيشو إلى الحرب.

وحسب مصدر مقرب مف باراؾ، أف المحادثة بيف باراؾ وطنطاوي كانت طويمة نسبيا وطغى عمييا 
ي صاـر لدى الطابع الجدي. واتفقا عمى أف معاىدة السبلـ بيف البمديف جاءت في أعقاب قرار استراتيج

 كمييما بأف يتوقؼ سفؾ الدماء، وأف ىذا القرار لـ يتغير.
وسيواصؿ الطرفاف مسعييما إلى تسوية جميع الصراعات اإلسرائيمية العربية، وفي مقدمتيا الصراع 

الفمسطيني. ودعا طنطاوي الحكومة اإلسرائيمية إلى إحداث انعطاؼ في ممؼ ىذا الصراع  –اإلسرائيمي 
وضات والتسوية، بينما تمنى باراؾ لمقيادة المصرية الجديدة أف تنجح في إحداث تغيير لمصمحة المفا

إيجابي نحو الديمقراطية واالزدىار. وقاؿ إف ما ييـ إسرائيؿ ىو االستقرار في المنطقة، وتمنى أف 
 يستطيع طنطاوي ورفاقو الحفاظ عمى االستقرار في مصر.

لممجمس العسكري األعمى في مصر، والذي أكد التزاـ  4قـ وجاءت ىذه المكالمة بعد صدور البياف ر 
 الجيش المصري بالمعاىدات الدولية. 

لى جانب ىذه الميجة اإليجابية، تستحوذ المخاوؼ عمى الموقؼ اإلسرائيمي الجوىري إزاء ما حصؿ في  وا 
صرؼ باطمئناف. مصر، وما قد يحصؿ في المستقبؿ. ففي القيادة األمنية والعسكرية، ال يجازفوف في الت

 ويسود االتجاه بأخذ االحتياطات لتطورات مفاجئة قادمة. 
، قالت مصادر إسرائيمية إف أصوات التيدئة القادمة مف مصر قد «يديعوت أحرونوت»وحسب صحيفة 

تصمح لمفترة القريبة، ولكنيا ليست مضمونة لممستقبؿ. وكتب روف بف يشاي، المعمؽ االستراتيجي 
بقربو مف األجيزة األمنية، حيث شغؿ في الماضي منصب الناطؽ بمساف الجيش، لمصحيفة والمعروؼ 

أف الجيش المصري مشغوؿ حاليا في أكثر مف قضية محرقة تمنعو مف إعادة النظر في معاىدة السبلـ، 
ضمنيا تثبيت األوضاع الداخمية في مصر تمييدا لوضع نظاـ جديد ال يعرؼ وجيو الحقيقي، وال يعرؼ 

اتو، والسعي لمنع الفوضى القائمة التي تشير إلى عبث قوى خارجية في األوضاع المصرية سمـ أفضمي
مثؿ الجيات المرتبطة بإيراف وحزب اهلل المبناني وحماس الفمسطينية، والتي تسعى لزيادة نفوذىا بواسطة 

لتي اغتالت خبليا مسمحة في سيناء وقوى إسبلمية تابعة لئلخواف المسمميف أو الجماعة اإلسبلمية، ا
الرئيس األسبؽ، أنور السادات، ثـ اضطرت لمنزوؿ إلى العمؿ السري وال يستبعد أف ترى في الفوضى 
الحالية فرصة لمعودة إلى النشاط، ىذا باإلضافة إلى مواجية الخطر القادـ مف دوؿ وادي النيؿ، الطامعة 

تغؿ ىذه الدوؿ الفوضى الحالية في زيادة كمية مياه نير النيؿ. ذلؾ الجيش المصري يخشى مف أف تس
 في مصر التخاذ خطوات مف جانب واحد تحرميا مف كمية إضافية مف المياه.

عف مصادر أمنية إسرائيمية قوليا إف فترة مف عدـ االستقرار سوؼ تسود « يديعوت أحرونوت»ونقمت 
ف ذلؾ يتطمب متابعة جذرية لمتغير   ات التي تحصؿ. المنطقة برمتيا في أعقاب األوضاع في مصر، وا 
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مقابؿ إسرائيؿ. ولكف ما سمتو « ىزات»وحسب المصادر ذاتيا فإنو عمى المدى القصير لف تحصؿ أي 
الرسالة المركزية ىي عدـ االستقرار، وعدـ الوضوح بشأف ما »تيب مف دوؿ الجوار، وأف « رياحا سمبية»

يرات اإلسرائيمية السائدة تشير وأضافت المصادر أف التقد«. سيحصؿ، وأف األمر يتطمب الرد المناسب
األحداث في مصر مف الممكف أف تخمؽ مستقببل جبية أخرى أماـ األجيزة األمنية في حاؿ »إلى أف 

 «.وصمت عناصر متطرفة إلى الحكـ
ـ « خطة أدراج»وكشفت الصحيفة عف أنو يوجد لدى األجيزة األمنية  تـ إعدادىا في السنوات األخيرة لميو

سني مبارؾ. وتـ وضعيا في حينو عمى خمفية الوضع الصحي لمرئيس المتنحي. الذي يمي غياب ح
واألمر األوؿ الذي تقـو بو حاليا ىو تسريع بناء الجدار عمى الحدود بيف سيناء ومصر، ومراقبة الحدود 
بيف قطاع غزة وسيناء، وانتظار التطورات التالية، جنبا إلى جنب مع مواصمة بناء خطة عممية تأخذ 

 عتبار أسوأ االحتماالت.باال
 14/2/2011الشرق األورسط، لندن، 

 
 اشكنازي: عملنا التواضع بتقدلراتنا لمعالم العرب  080

 ]أمس[ قاؿ رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي المنتيية واليتو، غابي اشكنازي، مساء اليـو: رامي منصور
 «.راتنا لمعالـ العربياألحداث في مصر تثبت انو يتوجب عمينا التواضع والحذر في تقدي»إف 

جاءت أقواؿ اشكنازي في خطاب أماـ مؤتمر رؤساء المنظمات الييودية األميركية المنعقد في القدس. 
المركبات التي تسببت بالثورة )المصرية( ىناؾ، قائمة في »عف اشكنازي قولو إف « ىآرتس»ونقؿ موقع 

ي لمصر واسرائيؿ، معبرًا عف رضاه مف وأضاؼ إف السبلـ ىو ذخر استراتيج«. دوؿ أخرى في المنطقة
 موقؼ الجيش المصري في ما يتعمؽ بالتزامو بالمعاىدات الدولية واإلقميمية.

الحكاـ المعتدليف في المنطقة، المرتبط بالتراجع األميركي في »وأبدى أشكنازي قمقو مف تراجع مكانة 
واليتو في قيادة الجيش اإلسرائيمي، قاؿ  وردًا عمى سؤاؿ حوؿ مخططاتو المستقبمية بعد انتياء «.المنطقة

 «.بالضبط كما في القضية اإليرانية، كؿ الخيارات متاحة»اشكنازي: 
بدوره قاؿ رئيس شعبة اإلستخبارات العسكرية )أماف( السابؽ، عاموس يدليف، في المؤتمر ذاتو إنو يفضؿ 

تميؿ الى محاربة بضعيا، الفتًا إلى أف ما وصفو بالجيراف الديمقراطييف، ألف الدوؿ الديمقراطية عادة ال 
الدولة قوية »وقاؿ إنو غادر منصبو قبؿ عدة اسابيع و «.موجة الثورات ليست بالضرورة سيئة إلسرائيؿ»

 «.جدًا، إذ لـ تكف حدودىا آمنة في السابؽ كما ىي اآلف
 14/2/2011، 48موقع عرب

 
 بإلغاء معاىدة الرسالم لدليا خطة طوارئ ف  حال قلام مصر "إرسرايلل"أشكلنازي:  082

الجنراؿ غابي  ، أفغزة ػ أشرؼ اليورعف مراسميا مف  ،06/2/2100، القدس العرب ، لندننشرت 
أكد أف سقوط نظاـ الرئيس المصري حسني مبارؾ يعد  أشكنازي رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي السابؽ

 ضربة لمعسكر االعتداؿ العربي.
أمس في كممة ألقاىا ليؿ االثنيف أماـ مؤتمر رؤساء المنظمات وقاؿ أشكنازي الذي ترؾ منصبو أوؿ 

 الييودية األمريكية المنعقد في مدينة القدس 'إف األحداث في مصر تشكؿ ضربة لممعسكر المعتدؿ'.
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ولفت إلى أف حسني مبارؾ وبغض النظر عف االنتقادات الموجية إليو 'كاف عامؿ استقرار في الشرؽ 
 '.األوسط خبلؿ ثبلثة عقود

ورجح أشكنازي أف تشيد الحمبة السياسية في مصر تواصبل، إال أنو قاؿ أف مصر 'لف تكوف نفس 
 الدولة'.
 اشكينازي، أف محمد ابو خضير -القدس ، عن مرارسميا من 06/2/2100، الراي، الكولتوذكرت 
مف »مؤكدا أنو  ،«خطة طوارئ حاؿ قياـ القاىرة بإلغاء معاىدة السبلـ»، امس، أف إسرائيؿ لدييا أعمف 

 «.الميـ اإلبقاء عمى مصر كحميؼ
عف اشكينازي في أوؿ ظيور لو كمدني بعد تركو لمنصبو العسكري « جيروزاليـ بوست»ونقمت صحيفة 

معاىدة »أماـ مؤتمر رؤساء المنظمات الييودية األميركية الرئيسية، ليؿ اوؿ مف أمس، إنو يعتقد أف 
، «ة إستراتيجية لدولة إسرائيؿ وأمؿ أف تظؿ كذلؾ ولكنا مستعدوفالسبلـ مع مصر فاترة، لكف ليا أىمي

 في إشارة إلى احتماؿ أف أي حكومة جديدة في مصر قد ال تعترؼ باتفاقية السبلـ مع إسرائيؿ.
وقاؿ إنو يعتقد أف الشعب المصري يجب أف يعترؼ «. لقد خططنا لمواجية مثؿ ىذا الموقؼ»وتابع: 

 «.استيبلء عناصر متشددة عمى السمطة»كما حذر مف « حسني مبارؾبإنجازات الرئيس السابؽ »
 
 الت  رسادت بعد معاىدة كامب دلفلدعقلدتو االمنلة  تغللرلالجلش االرسرايلم  افرالم رسنلو لدعو  083

قاؿ نائب وزير الدفاع االسرائيمي السابؽ، افرايـ سنيو، اف مصر لف تواصؿ  زىير اندراوس: -الناصرة 
بعد الثورة الشعبية التي حصمت فييا، موضحا في مقاؿ نشرتو صحيفة  "سرائيؿ"إ سياسة مبارؾ تجاه

يديعوت احرونوت اف مناىضة الفصائؿ المصرية المعارضة لمدولة العبرية ستؤثر سمبا عمى العبلقات 
الثنائية مع مصر، وستنتيي مظاىر التطبيع، وستتعزز رؤية القاىرة لتؿ ابيب عمى انيا تيديد 

ف تتطمع الى اليـو الذي يمي الحالة المصرية أ ؿ"سرائي"إنو يتعّيف عمى أورأى سنيو،  استراتيجي.
الحاضرة. وطالب الجيش االسرائيمي بتغيير فرضيات العمؿ لديو، التي سادت عقيدتو االمنية طواؿ 

بناء  لى وجوب اعادةإ، مشيرا "رائيؿػ"إساالعواـ الثبلثيف الماضية، عمى خمفية خروج مصر مف العداء ل
 فرؽ احتياط كاف الجيش االسرائيمي قد تخّمى عنيا في اعقاب اتفاؽ السبلـ مع مصر.

 3/2/2011القدس العرب ، لندن، 
 
  ـ"الخاطئ"بمقدم بالجلش اإلرسرايلم  لنتقد اتفاقلة كامب دلفلد ولصف االنرسحاب من رسلناء  084

عمى اتفاقية كامب دافيد لمسبلـ  شف المقدـ احتياط ابي برحاف بالجيش االسرائيمي ىجوما: محمد عطية
بيف القاىرة وتؿ ابيب وذلؾ في مقابمة مع القناة السابعة االسرائيمية " عاروتس شفاع " اليـو واصفا 
االنسحاب االسرائيمي مف شبو جزيرة سيناء بانو كاف "خطأ الذعا ومريرا" مف قبؿ تؿ ابيب، وقالت القناة 

نيف في مستوطنة "ياميت" التي اقامتيا اسرائيؿ بشبو جزيرة سيناء االسرائيمية أف برجاف كاف مف المستوط
وىي المستوطنة التي تـ تفكيكيا بعد انسحاب تؿ ابيب مف سيناء مضيفة اف  21بعد احتبلليا عاـ 

 المقدـ احتياط كاف ايضا رئيس لجنة المستوطنة وضابط ىيئة العممية السابؽ في العريش . 
اف قولو :" كثيرا ما حذرت وصرخت ودعوت الى وقؼ االنسحاب ونقمت "عاروتس شفاع" عف برح

االسرائيمي مف سيناء ، لقد اخطأنا حينما قمنا بعقد اتفاقية السبلـ مع مصر والتي تبيف بعد ذلؾ انيا 
كانت خداعا كبيرا البد اف يتـ تدريسو وتعميمو في كتب التاريخ " مضيفا في مقابمتو مع القناة :" كؿ مف 
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ي كواليس االحداث وقمبيا يعمـ جيدا اف مصر تستعد لمحرب ضد إسرائيؿ " موضحا اف ىو موجود ف
"المصرييف طواؿ الوقت يقوموف بالتدريبات وتسميح انفسيـ في الوقت الذي مازلنا نحف فيو نائيمف منذ 
توقيع اتفاقة السبلـ ، ويبدو اف حمامة السبلـ بعد اف حطت عمى رؤوس قادة تؿ ابيب قاـ بتخدير 

 عقوليـ وجعمتيـ ساكنيف ال يفعموف شيئا " عمى حد قولو . 
وطالب برحاف وزارء حزب الميكود في حكومة تؿ ابيب الى الكشؼ عما اسماه "استعدادت مصر لمحرب 
القادمة " مضيفا بقولو :" نحف نعمـ اف االسمحة التي تدخؿ الى قطاع غزة اليـو تدخؿ برعاية مصر 

ضالع في األمر ليذا فقد حاف وقت استيقاظنا " مطالبا في الوقت نفسو  وجياز االستخبارات المصرية
باعادة " الوحدات العسكرية الجنوبية " التي تـ تفكيكيا وتسريحيا بعد اتفاقية السبلـ مع مصر كما نادى 
 بزيادة الميزانية األمنية كي يعمـ " العدو " مع مف يتعامؿ مضيفا في نياية مقابمتو :" نحف 

 
باعادة سياسة الردع لمنع الحرب القادمة والتوقؼ عف اسموب الخنوع واالنسحاب ألف ىذا  ممزموف

 االسموب ىو الذي يثير العدو ضدنا "  
 26/2/2100، المصرلون، القاىرة 

 
 الثورات ال تيددنا ونحن األقوىو  باراك: الشرق األورسط لمر بصدمة تارلخلة 085

أف منطقة الشرؽ األوسط تمر بما أسماه "صدمة تاريخية تؤكد  اعتبر وزير الحرب اإلسرائيمي إييود باراؾ
أف ال مكاف لمضعفاء فيو، وأف )إسرائيؿ( ىي البمد األقوى"، مستبعدًا أف ُتحدث التطورات أثرًا فوريًا 

 عمييا، لكف يتحتـ عمييا "التيقظ". 
ب الديمقراطية الكاممة في الدوؿ واستبعد باراؾ في تصريحات لمقناة الثانية في التمفزيوف اإلسرائيمي استتبا

العربية في السنوات المقبمة، لكنو وصؼ التوجو الحالي بػ"اإليجابي" لكونو يؤدي إلى "مزيد مف االنفتاح 
 وحقوؽ اإلنساف واألقميات والتنمية االقتصادية". 

رات وبخصوص مصر، استبعد باراؾ تعرضيا لثورة إسبلمية عمى غرار ما جرى في إيراف "نظرًا لقد
الجيش المصري والتحامو بشعبو"، مضيفًا أف "المشير محمد حسيف طنطاوي رئيس المجمس العسكري 

 الحاكـ حاليًا ال يطمح إلى السمطة، لكنو سيحرص عمى إحالتيا بشكؿ منتظـ". 
وىّوف مف المخاوؼ اإلسرائيمية بخصوص احتماؿ أف يؤدي التغيير السياسي بمصر في نياية األمر إلى 

اإلسبلمييف عمى الحكـ، وبذلؾ يتعارض موقفو مع موقؼ رئيس حكومتو بنياميف نتنياىو الذي سيطرة 
 اعتبر أكثر مف مرة أف إسبلميي مصر قد يستغموف االضطرابات لموصوؿ إلى السمطة. 

وعبر بارؾ عف ثقتو بأف الوضع األمني في الشرؽ األوسط سيتحسف، مؤكدًا في الوقت ذاتو أنو مف 
 "الجيش اإلسرائيمي".  المبكر تفكيؾ

وحوؿ موضوع السفينتيف اإليرانيتيف المتيف عبرتا قناة السويس، قاؿ باراؾ:" لو كانت ىذه السفف تحمؿ 
أسمحة إلى حزب اهلل أو حركة المقاومة اإلسبلمية حماس، لكانت )إسرائيؿ( اعترضتيا ومنعتيا مف 

 الوصوؿ إلى ىدفيا". 
مية السياسية مع الفمسطينييف، رافضًا التطرؽ إلى احتماؿ طرح ورأى مف جية أخرى وجوب تعزيز العم

 خطة متكاممة عمى ىذا الصعيد. 
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وفي سياؽ متصؿ، أوضح باراؾ أف ىناؾ مؤشرات عمى استعداد الرئيس السوري بشار األسد لدراسة 
معو إذا  احتماؿ التوصؿ إلى تسوية سياسية مع )إسرائيؿ(، مؤكدًا أف )تؿ أبيب( ستكوف جاىزة لمتعامؿ

ما ثبتت جدية استعداده إلجراء مفاوضات ثنائية، "ألف السبلـ مع سوريا يخدـ المصالح االستراتيجية 
 لػ)إسرائيؿ(، واألمر ىنا بحاجة إلى موافقة الطرفيف وليس فقط رغبة إسرائيمية".

 2/3/2100، موقع فمرسطلن أون اللن
 
 الحدود مع مصر حالة التأىب عمىف  رسلبق   اإلرسرايلم  جلشال باراك: 086

اييود باراؾ، أف قوات جيش االحتبلؿ ستواصؿ تأىبيا واستنفارىا  إلسرائيميأكد وزير الحرب ا: الناصرة
عمى طوؿ منطقة الحدود مع مصر، حتى تستقّر األوضاع األمنية وتيدأ حالة االضطراب التي تشيدىا 

 الجميورية لمّدة أكثر مف شير كامؿ.
ـ بيا اليـو األربعاء، في قاعدة التدريب العسكرية الموائية في النقب، بأنو وأفاد باراؾ، خبلؿ جولة قا

إضافة إلى أف قياـ الكياف برفع حالة التأىب األمني عمى طوؿ الحدود مع مصر؛ فإنيا أيضًا تكثؼ 
 جيودىا إلنشاء السياج األمني عمى امتداد تمؾ الحدود.

 2/3/2100، المركز الفمرسطلن  لإلعالم
 
 الت  قد تنجم عن الثورة المصرلةاألمنلة اإلرسرايلملة تبمور خطة لتالف  األضرار األجيزة  087

الناصرة ػ زىير اندراوس: ما يزاؿ المستوى السياسي واالمني في الدولة العبرية يدرس التغيرات التي 
حصمت في مصر، ويستعد لسيناريوىات جديدة بعد خمع الرئيس حسني مبارؾ، الذي كاف يعتبره صّناع 

 القرار في تؿ ابيب حميفًا امينًا ومؤتمنًا.
كشفت مصادر اسرائيمية النقاب عف اف كبل مف ديواف رئيس الوزراء االسرائيمي، بنياميف نتنياىو، و 

ومجمس االمف القومي في تؿ ابيب قد بمورا بالتعاوف مع جيازي الموساد )االستخبارات الخارجية( وشعبة 
ركز االبحاث التابع لوزارة الخارجية االسرائيمية تصورا شامبل ييدؼ االستخبارات العسكرية )اماف( وم

لتبلفي ما اسمتيا المصادر باالضرار االستراتيجية، التي قد تنجـ عف الثورة المصرية، حيث سيتـ تقديـ 
 ىذا التصور لبلدارة االمريكية بيدؼ تبنيو واالستناد اليو في تعاطييا مع الشأف المصري مستقببل.

مصادر سياسية وصفت باّنيا رفيعة في تؿ ابيب، كما نقمت االذاعة االسرائيمية، اّف التصور يركز وقالت 
عمى قضية واحدة وىي اال تؤدي الثورة المصرية بحاؿ مف االحواؿ الى االخبلؿ بموازيف القوى التي 

فة. ويبدي مبمورو كانت قائمة بيف قوى االعتداؿ في العالـ العربي والقوى التي يصفيا التصور بالمتطر 
التصور، بحسب المصادر ذاتيا، قمقا كبيرا لحقيقة اف كبل مف حركة حماس وحزب اهلل شعرا باف الثورة 
المصرية تصب في صالحيما، حيث يطالب مبمورو التصور باف يتـ تضغط االدارة االمريكية عمى 

 جاه كؿ مف حماس وحزب واهلل.صناع القرار في مصر حاليا لكي ال تبدي القاىرة اي اشارات ايجابية ت
 ويرى مصممو التصور اف تحقيؽ ىذا اليدؼ يتطمب االجراءات التالية:

اوال: اف تواصؿ مصر نفس السياسة المتبعة تجاه حركة حماس وقطاع غزة، سيما في فرض القيود عمى 
 حركة الغزييف عبر معبر رفح.
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لسابؽ بيف مصر وحركة حماس، بحيث يشعر ثانيا: عدـ السماح بالخروج عف دائرة التعاطي السياسي ا
الرأي العاـ الفمسطيني اف ما حدث في مصر ال يشكؿ بالضرورة اضافة ايجابية لحركة حماس والجيات 

 التي تمتقي معيا.
ثالثا: اف تواصؿ مصر نفس تعاطييا مع الممؼ المبناني وعدـ احداث اي تغيير عمى عبلقاتيا مع 

 المكونات السياسية المبنانية.
 4/3/2100، القدس العرب ، لندن

 
 
 
 
 لمتعامل مع األحداث العربلةزلادة المرساعدات األمنلة  الواللات المتحدةباراك: قد نطمب من    088

قاؿ وزير الجيش اإلسرائيمي اييود باراؾ إف "إسرائيؿ" قد تطمب مف الواليات المتحدة زيادة : القدس
يار دوالر خبلؿ السنوات المقبمة لمتعامؿ مف األحداث مم 90المساعدات األمنية التي تقدميا ليا بػ 

 المتبلحقة في العالـ العربي. 
وأوضح باراؾ في تصريحات لصحيفة ووؿ ستريت جورناؿ األمريكية الثبلثاء أف "إسرائيؿ" ال تخشى 

ىذه  التغييرات السياسية في المنطقة إال انو يترتب عمييا إعداد العدة لتيديدات محتممة قد تنجـ عنيا
 التغييرات. 

وأشار إلى أف مسئواًل مصرًيا أوضح لو أف معاىدة السبلـ المبرمة بيف "إسرائيؿ" ومصر مستقرة في ىذه 
ـ انتخابيا وتجبرىا عمى تغيير  المرحمة، إال أف ضغوطات مف الرأي العاـ قد تؤثر عمى األنظمة التي سيت

 السياسة.
 8/3/2100، وكالة الصحافة الفمرسطلنلة )صفا(

 
 "رسرايلل"إمن الجبية المصرلة والجلش لعتقد أّن النظام الجدلد لن لجرؤ عمى تحدي  إرسرايلم قمق  089

تواصؿ الجيات اإلسرائيمّية المسؤولة متابعتيا عف كثب لمتغيرات الحاصمة في  زىير أندراوس: -الناصرة 
عف مواقؼ رسمية مصر، عمى مختمؼ األصعدة السياسية واالقتصادية واألمنية، في ظؿ شيوع أنباء 

 مصرية مناىضة إلسرائيؿ، آخذة بالنفاذ إلى مستويات صنع القرار.
وتعيش الساحة العسكرية اإلسرائيمّية منذ عدة أسابيع حالة مف االستنفار والقمؽ المتزايد، في ظؿ ما 

أي سنة تقريبًا لـ تسأؿ  30يحصؿ داخؿ األراضي المصرية مف تغيرات دراماتيكية، السيما أنو ومنذ 
حكومة عبرية جيشيا: ماذا لديؾ في مواجية الجبية المصرية، وماذا ينقصؾ، وكـ مف الوقت تحتاج كي 
تستعد، وكـ سُيكّمؼ ذلؾ؟ كما لـ يطمب المستوى السياسي أف ُيعرض عميو أي خطط عسكرية مع 

 30ومنذ  جداوؿ زمنية وترتيب أفضميات، لوضع تحوؿ استراتيجي في الساحة المصرية، ومع ذلؾ، فإنو
سنة حمّقت ىذه األسئمة في الفضاء، وبقي المستوياف السياسي والعسكري في إسرائيؿ يدفناف رأسيما في 

 الرمؿ، وأفسدا القدرات الميدانية في مجابية ما قد يحدث في مصر.
وفيما ُيفّسر كبير المحمميف العسكرييف في صحيفة 'يديعوت أحرونوت' أليكس فيشماف، مضاءلة القدرات 

لعسكرية في ىذه الجبية إلى الحد األدنى بأنيا إجراء طبيعي، وجزء مف ثمار السبلـ مع مصر، لكنو ا
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في ذات الوقت يستنكر ما أسماىا ظاىرة محو المعمومات التي تجمعت طواؿ السنيف عف ىذا الميداف، 
جمع المعمومات  ويعتبرىا جريمة ال تُغتفر، بحيث أعفت الجيات اإلسرائيمية نفسيا، عمى حد زعمو، مف

االستخبارية الحتياجات عممياتية وتكتيكية، حتى المعمومات األساسية، خاصة وأف فقداف المعمومات ال 
يقاس بالميزانيات الضخمة، والفرؽ العسكرية، والطائرات الجوية. فالحديث يدور عف أشخاص وجماعات 

ية، ألف مراكز المعمومات ىذه ىي عمؿ يحتفظوف بقدرات كالنظريات القتالية والمعمومات االستخبار 
بمثابة األركاف التي يمكف البدء اعتمادًا عمييا في اليـو الذي ُيعطى فيو إنذار لبناء القوة، لكف زمنًا 
طويبًل مر منذ تمؾ األياـ التي كاف فييا جياز االستخبارات العسكرية يعرؼ الضباط المصرييف معرفة 

ؿ سيناء، أو تخرج منيا. يعتقد فيشماف أف الجبية المصرية حميمة، ويعرؼ عف كؿ وحدة عسكرية تدخ
تختمؼ اختبلفًا جوىريًا عف جبيات بنى الجيش اإلسرائيمّي نفسو في مواجيتيا في العقود األخيرة، 
كالفمسطينية والمبنانية والسورية مثبًل، ولذلؾ ليس غريبًا أف نجد أف المعمومات التي تـ جمعيا، والنظريات 

القدرات التي ُبنيت في مواجية الجبية الشمالية، يمكف أف تخدـ فقط الجبية الغربية في سيناء القتالية، و 
خدمة جزئية، ألنو ببساطة إذا بحث أي جنراؿ إسرائيمي اليـو عف نظرية قتالية تبلءـ صحراء سيناء فمف 

 يجدىا في أي مخزف، ربما يجدىا في متحؼ الجيش اإلسرائيمّي فقط.
لرسمّية في تؿ أبيب، كما قالت )يديعوت أحرونوت( اعتماًدا عمى مصادر في وبحسب المصادر ا

المخابرات اإلسرائيمّية فإّف الجيش المصرّي ىو أحد أكبر الجيوش، وأكثرىا تسمحًا في المنطقة، حيث 
دبابة مف طرز مختمفة، تشتمؿ عمى  3200مروحية حربية، و 200طائرة حربية، و 200يمتمؾ أكثر مف 

برامز' األمريكية المتقدمة التي يتـ إنتاجيا في مصر، والتي يوشؾ أف ُيصدّرىا لمجيش العراقي، دبابة 'أ
أرض. لكف ما يطمئف  -أنبوب مف أنابيب المدافع، وصواريخ أرض  2200ولديو ما يقرب مف 

العسكرييف اإلسرائيمييف، بحسب الصحيفة، أنو لو حدث في مصر تحوؿ يفضي إلى نقض اتفاقات 
عادة السفراء، فاف اإلدارة األمريكية ستقطع عنو التزود بالمعدات، وسيحصؿ لو ما حصؿ السبلـ ، وا 

لمجيش اإليراني والقوات المسمحة اإليرانية بعد سقوط الشاه أواخر السبعينات، لكف ذلؾ يحوؿ بينو ما 
ليؿ عمى ذلؾ يتعمؽ بأف التنبؤات المعتمدة عمى ىذه الفروض األساسية مشكوؾ فييا مف األساس، والد

 مفاجأتنا غير السارة بما حصؿ في مصر مؤخرًا.
وأردفت الصحيفة، نقبلً عف المصادر عينيا، أّف الخبراء العسكرييف في الغرب المتابعيف لمجيش المصري 
في السنيف األخيرة يتحدثوف بيقيف عف أف إسرائيؿ تمثؿ التيديد الواقع الذي يقـو في أساس بناء القوة 

مصر، بعد شكاوي قدميا عاموس غمعاد عمى مسامع المصرييف بأنيـ ُيجروف تدريبات العسكرية في 
تُعرؼ فييا إسرائيؿ بأنيا عدو، خاصة وأف الميبييف والسودانييف ليسوا تيديدًا حقيقيًا لممصرييف، لكف، 

مية أوضحت المصادر عينيا، ما قد يطمئف جنراالت ىيئة األركاف العامة اإلسرائيمية أف أي خطط ىجو 
كـ في صحراء سيناء، ووقوؼ أماـ الحدود اإلسرائيمية، وىو  300مصرية، البد وأف تشتمؿ عمى اجتياز 

ما يتطمب مسارًا طويبًل مف الشراء والتدريب وبناء قدرة لوجستية وتنظيـ الخطط العممياتية، خاصة وأنو 
قة أ( مف شرقي القناة حتى حسب اتفاؽ )كامب ديفيد( يحؽ ليـ في المنطقة التي تُعرؼ بأنيا )المنط

 المعابر، أف تكوف ليـ قوة عسكرية مقدارىا فرقة، وقد نشروا ىناؾ ثبلثة ألوية.
وخمصت المصادر ذاتيا إلى القوؿ إّف مف يتولى قيادة الجيش اإلسرائيمّي اليـو ىـ مف يطمؽ عمييـ 

داد القوة واستعماليا، ورئيس خريجو حربي لبناف الثانية وغزة، الذيف أظيروا قدرات متوسطة جدًا في إع
ىيئة األركاف الجديد بيني غانتس ومف حولو في ىيئة القيادة يواجيوف تحدياً تنظيمياً كبيرًا يقتضي قرارات 
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عداد خطة العمؿ لسنيف متعددة، يجب أف تأخذ في الحسباف التغييرات في  كبيرة: فاألزمة في مصر، وا 
ف يقودوف الجيش اتخاذ القرارات الصحيحة وفي الوقت الشرؽ األوسط، فيؿ سيعرؼ الجنراالت الذي

ذا لـ يكونوا كذلؾ، فممحكومة ىنا دور حاسـ بأف تجمس فوؽ وريد الجيش، وتطمب أجوبة في  الصحيح؟ وا 
 جداوؿ زمنية معقولة، كي ال تفاجئنا مرة أخرى مفاجآت في التصورات العامة.

 04/3/2100، القدس العرب ، لندن
 
 
 الشرق األورسط ثورات بعد غزةقطاع تيرلب األرسمحة من رسلناء إلى  : زلادة"رسرايللإ 091

أعمف جياز األمف الداخمي اإلسرائيمي الشيف بيت عف زيادة في معدؿ تيريب : وكاالت –األلمانية 
 األسمحة إلى قطاع غزة عبر شبو جزيرة سيناء في أعقاب األحداث التي يشيدىا الشرؽ األوسط. 

تو صحيفة )يديعوت آحرونوت(: "بسبب ضعؼ إشراؼ الحكومة المصرية عمى وقاؿ الجياز في بياف نقم
شبو جزيرة سيناء واالنيماؾ في قضايا محمية؛ يمكف لمميربيف أف يعمموا تقريبا بشكؿ متواصؿ، بما في 

 ذلؾ تيريب األسمحة المضادة لمدبابات والطائرات". 
 03/5/2100، الشروق، مصر

 
 وارسعة متوقّعة والشرق األورسط لتجو نحو أعاصلر باحث إرسرايلمّ : مواجية حربلة 090

الناصرة ػ زىير أندراوس: رأى البروفيسور يحزقيئيؿ درور، المستشار السابؽ في وزارة األمف اإلسرائيمّية، 
أّف منطقة الشرؽ األوسط ستشيد أعاصير سياسية كبيرة، وبالتالي يجب أْف تنسجـ السياسة األمنّية في 

لجديد ليذه األعاصير، وزاد الباحث اإلسرائيمي قائبًل إّف األزمة في مصر تشير إلى إسرائيؿ مع الجوىر ا
أفَّ الشرؽ األوسط يتوجو نحو أعاصير، سيكوف ليا انعكاساتيا الميمة عمى السياسة اإلسرائيمية، ويفرض 

العربّية  الفشؿ اإلستخباراتي اإلسرائيمي في عدـ توقع األحداث في تقويـ الوضع في مصر وباقي الدوؿ
واإلخفاقات األخرى، إصبلحًا داخميًا وجذريًا لؤلجيزة اإلستخباراتية، مع التشديد عمى تطوير القدرة عمى 

 فيـ األحداث في العمؽ، وما تحممو مف أعاصير مرتقبة.
وبرأيو، تدحض الدراسة المتعمقة لما يجري كؿ البديييات بشأف نفوذ القوى العظمى، فيذه القوى ال 

نع وقوع األعاصير، وحتى التدخؿ العسكري الواسع مثمما حدث في العراؽ لف يؤدي إلى تستطيع م
التيدئة، مف ىنا نرى الدوؿ العظمى بداًل مف محاولة بمورة الوقائع عمى األرض )بما يخدـ مصالحيا( 

ـ وفقيا، حتى لو فرض عمييا ذلؾ التخمي عف صديؽ، مثؿ مبارؾ. ومغزى ىذا الدر  س مرغمة عمى التأقم
القاسي أْف التأييد األمريكي إلسرائيؿ في المدى البعيد ليس أمرًا بديييًا، وىذا ما يفرض عمى األخيرة أْف 

 تعمؿ جاىدة لمحفاظ عمى وجودىا ولتعزيز قوتيا.
لكف مف جية أخرى، أضاؼ البروفيسور درور، فإفَّ األعاصير التي تعصؼ بالمنطقة تزيد في األىمية 

دولة مستقرة وديمقراطية وقوية مثؿ إسرائيؿ، في منطقة ليا أىميتيا العالمية، فعمى إستراتيجية ل -الجيو 
سبيؿ المثاؿ، تستطيع إسرائيؿ في أوقات األزمات المساىمة في ضماف تدفؽ النفط الذي تحتاج إليو 

النزاع  أوروبا. مف ىنا، عمى إسرائيؿ تدعيـ مكانتيا الدولية بناء عمى ىذه الحقائؽ، مع التشديد عمى أف
 اإلسرائيمي ال يشكؿ السبب األساسي في عدـ االستقرار في المنطقة. -العربي
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قاؿ: تثبت األحداث التي تمر بيا المنطقة أفَّ قوة الشارع تزداد، األمر الذي يبشر بصعود أطراؼ جديدة 
ؿ عمى التخفيؼ إلى السمطة، وبالتالي، فإف االستعدادات اإلسرائيمية لمواجية الوضع الجديد يجب أْف تعم

مف عداء الجماىير ليا، وذلؾ عبر التوجو إلى الشباب في الدوؿ العربية مف خبلؿ وسائؿ االتصاؿ 
االجتماعي وقنوات أخرى، مع التأكيد عمى تطمع إسرائيؿ إلى السبلـ، وقدرتيا عمى المساىمة في تحقيؽ 

ؿ بيف الديمقراطية وقوة المؤسسة الدينية، تقدـ المنطقة اجتماعيًا واقتصاديًا، كما أفَّ مف شأف جمع إسرائي
 أْف يقدـ إجابة ليا في الدوؿ اإلسبلمية، عمى حد قولو.

وبحسبو، يجب أْف تنسجـ السياسة األمنية في إسرائيؿ مع الجوىر الجديد ليذه األعاصير، وعمينا أال 
ضحًا لمطرؼ اآلخر نستبعد مواجية حربية واسعة النطاؽ، مف ىنا ضرورة تعزيز الردع، بحيث يكوف وا

أف مف يشف حربًا عمى إسرائيؿ سيسحؽ ىو ومف يقدـ المساعدة لو. وفي الوقت نفسو، يجب تطوير 
قدرات غير فتاكة مف أجؿ احتواء عدوانية جماىير غاضبة والتصدي ليا. وخمص إلى القوؿ إّف أىـ 

ير في الشرؽ األوسط وغربي االستنتاجات التي يمكف استخبلصيا مف التدقيؽ العميؽ في دينامكية التغي
آسيا ىي تمؾ المتعمقة بالعممية السممية، إذ ال يمكف االعتماد عمى ثبات اتفاقات سبلـ محمية في بيئة 
تتجو نحو التغييرات السريعة. والمطموب بداًل مف ذلؾ ىو كتمة حرجة مف اتفاقات السبلـ تقمص توجيو 

الغرض عمى الدولة العبرّية التقدـ نحو اتفاؽ شرؽ  الطاقة الكامنة في األعاصير ضد إسرائيؿ، وليذا
أوسطي يشمؿ األطراؼ اإلسبلمية، يشمؿ دولة فمسطينية، وانسحابات إسرائيمية، وتسويؽ موضوع 
عطاء األطراؼ اإلسبلمية مكانة خاصة في الحوض المقدس، والسعي إلى تطبيع عبلقات  البلجئيف، وا 

بلمية، مشيرا إلى أف ىذا لف يمنع األعاصير، ولكف سنضمف عدـ إسرائيؿ مع أغمبية الدوؿ العربية واإلس
 توجيو طاقتيا ضد إسرائيؿ، عمى حد قولو.

 08/5/2100، القدس العرب ، لندن
 
 الجلش االرسرايلم  وتحدلات ما بعد مبارك 092
يرى محمموف اف الشكوؾ التي تمؼ مستقبؿ العبلقات مع مصر منذ سقوط الرئيس حسني (: ا ؼ ب)

رغـ اسرائيؿ عمى مراجعة استراتيجيتيا العسكرية في مواجية بمد بقي عدوا لزمف طويؿ قبؿ اف مبارؾ، ست
الذي يحدؽ باتفاقية السبلـ  -حتى اف لـ يكف داىما  -يصبح شريكا اساسيا. ولفت الخبراء الى الخطر 

رية واعطتيا والتي حررت اسرائيؿ مف تيديد الجبية الجنوبية عمى طوؿ الحدود المص 1979المبرمة في 
 حرية التصرؼ مع الفمسطينييف ، وكذلؾ عمى الجبية الشمالية في وجو سوريا ولبناف.

وقاؿ مساعد رئيس ىيئة االركاف االسرائيمي السابؽ عوزي داياف "عمى اسرائيؿ اف توضح اف اي انتياؾ 
تطمب مساىمة  التفاقات السبلـ سيشكؿ سببا لمحرب". لكنو اضاؼ اف بامكاف اسرائيؿ قبؿ التحرؾ اف

 حميفيا االساسي الواليات المتحدة التي تقـو بتجييز الجيش المصري.
في االنتظار لفت داياف وىو جنراؿ احتياط الى "اف الثورة المصرية ليست اسبلمية" حتى واف كاف عمى 

ؿ "ازاء غرار القادة االسرائيمييف قمقا مف تنامي قوة االخواف المسمميف في مصر وتقوية حركة حماس. وقا
اي احتماؿ عمى الجيش االسرائيمي اف يحسف مرونتو مف خبلؿ تجييزه باسمحة يمكف نقميا بسرعة مف 

 جبية الى اخرى مثؿ مروحيات قتالية".
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مف جيتو، اعتبر جنراؿ االحتياط ياكوؼ اميدرور الذي كاف يترأس سابقا قسـ التحميؿ في االستخبارات 
"اف عمى الجيش اف يفكر عمى المدى الطويؿ في اعادة تشكيؿ فرقة  العسكرية ، في مقابمة مع االذاعة ،

 مف الجيش لمجبية الجنوبية" بعد اف تـ تفكيكيا اثر توقيع السبلـ مع مصر.
في المقابؿ رفض المحمؿ في شؤوف الدفاع يوفف بيدتسور السيناريوىات الرىيبة، معتبرا "انيا تخدـ 

فاع لتنتزع اضافات جديدة في ميزانيتيا". وقاؿ "اف اسرائيؿ ال السمطة االسرائيمية لمتخويؼ ووزارة الد
تواجو اي خطر: فاف بقي النظاـ المصري قائما مع انتياج الديمقراطية فسيكوف االوؿ في صوف معاىدة 

وفي اسوأ  مميار دوالر". 1,3السبلـ ، الف الجيش المصري لف يتخمى عف مساعدة اميركية بقيمة 
ت مدرعة مصرية الى شبو جزيرة سيناء "فستكوف معرضة تماما لميجمات الجوية الحاالت فاف دخمت قوا
 االسرائيمية" كما قاؿ.

 15/2/2011، الدرستور، عّمان
 
 ترسعى النياء بناء الجدار الفاصل مع مصر قبل عام من موعده المحددارسرايلل"  093

سمطات االحتبلؿ االسرائيمي  راـ اهلل ػ وليد عوض: في ظؿ التغيرات التي تجري في الدوؿ العربية قررت
 انياء العمؿ بالجدار عمى الحدود مع مصر قبؿ عاـ مف موعد انتياء العمؿ بو.

وفي ذلؾ االتجاه اعمف مدير عاـ وزارة الجيش االسرائيمي اودي سني الخميس انو سيتـ االنتياء مف بناء 
حدد وفقا لمخطة التي يجري الجدار عمى طوؿ الحدود المصرية االسرائيمية قبؿ عاـ مف الموعد الم

واشار سني الى اف ىذا التسارع في بناء الجدار جاء بعد التعميمات التي اعطيت مف قبؿ وزير  تنفيذىا.
 الدفاع االسرائيمي اييود باراؾ في اعقاب التغيرات التي شيدتيا مصر مؤخرا.

 3/6/2011، القدس العرب ، لندن
 
 قرلبا   "إرسرايلل"رستخوض حرًبا ضد ريلس المورساد األرسبق دان  لاتوم: مصر  094

، رئيس جياز المخابرات اإلسرائيمية" )الموساد( األسبؽ مف اندالع حرب  محمد عطية:  حذر داني ياتـو
سرائيؿ مف ناحية أخرى بعد سبتمبر المقبؿ،  إقميمية بيف كؿ مف مصر وتركيا واألردف مف ناحية وا 

 دة لممطالبة باعتراؼ دولي بدولة فمسطينية مستقمة.الموعد المحدد لتوجو الفمسطينييف لؤلمـ المتح
وأعرب ياتـو الذي كاف يتحدث أماـ مؤتمر بأكاديمية "نتنيا" اإلسرائيمي مساء األحد عف اعتقاده بأنو وفي 
أعقاب المصادقة المتوقعة لؤلمـ عمى الدولة الفمسطينية في سبتمبر المقبؿ سيتوجو الفمسطينيوف إلى كؿ 

 األردف لممطالبة بحماية دولتيـ الوليدة.مف مصر وتركيا و 
وتوقع أف يمقى ىذا المطمب ترحيبا مف الدوؿ العربية الثبلث التي ترى في إسرائيؿ كيانا استيطانيا 

 مغتصبا ومحتبل لؤلرض، مما سيؤدي في النياية إلى حرب إقميمية تجر المنطقة بأكمميا.
 7/6/2011، المصرلون، القاىرة

 
 دث ف  مصر ىو التميلد لعودة الخالفة اإلرسالملة عمى لد اإلخوان المرسمملن  شبت  شافلط: ما لح 095

قاؿ رئيس جياز المخابرات اإلسرائيمية )الموساد( األسبؽ شبتي شافيط في مقابمة مع موقع : محمد عطية
"بورت تي بورت" اإلخباري اإلسرائيمي إف "العالـ العربي وفي ظؿ ما يشيده مف ثورات شعبية أصبح 

ئا بالصراعات بشكؿ لـ يسبؽ لو مثيؿ"، معربا عف تشاؤمو مف نتائج تمؾ الثورات، مشيرا إلى أنو "مف ممي
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الصعب خروج أنظمة ديمقراطية وليبرالية عربية مف ثورتي مصر وتونس رغـ نجاح الجماىير الشعبية 
 د زعمو.في تمؾ الدولتيف في إسقاط الحكاـ، ال توجد أي مؤشرات عمى تغير ديمقراطي"، عمى ح

وأعرب عف اعتقاده بأنو لف يكوف ىناؾ حكـ ديمقراطي في مصر، ورأى أف ما يحدث اآلف ىو تمييد 
لمخبلفة اإلسبلمية عمى يد "اإلخواف المسمميف"، والذيف وصفيـ بأنيـ األكثر أىمية وفعالية وتنظيما في 

بات البرلمانية المقبمة، وىو ما مصر، كما أف لدييـ الفرصة في التحوؿ لكتمة برلمانية قوية بعد االنتخا
 حذر منو قائبل إف ذلؾ سيبعد مصر عف طريؽ الديمقراطية، عمى حد قولو.

 8/6/2011، المصرلون، القاىرة
 
 مصر معادلة واالرستعداد لخوض مواجية عرسكرلة شاممة": رسرايللـ"إالعقلدة األمنلة الجدلدة ل 096

قاب عف عممية تجري في قيادة الجيش اإلسرائيمي الناصرة ػ زىير أندراوس: كشفت صحيفة 'معاريؼ' الن
ووزارة األمف في اآلونة األخيرة لتقدير الموقؼ إزاء التغيرات التي حدثت في الشرؽ األوسط، وخصوصًا 
في الدوؿ التي لدييا حدود مع إسرائيؿ، وذلؾ بيدؼ بمورة الخطوات المطموب اتخاذىا كي يتكّيؼ الجيش 

 ت.اإلسرائيمي مع ىذه التغيرا
وقاؿ مصدر عسكري إسرائيمي رفيع لصحيفة 'معاريؼ' إّف التغيرات األخيرة في الشرؽ األوسط تستمـز 
استعدادات خاصة مف طرؼ الجيش اإلسرائيمي، األمر الذي يتطمب زيادة الميزانية األمنية كثيرًا. 

الت اختراؽ وأضاؼ أف الجيش رفع مؤخرًا حالة التأىب في منطقة الحدود مع سورية في ضوء محاو 
السياج الحدودي في إطار التظاىرات التي جرت في مناسبة يـو النكبة ويـو النكسة، لكف في حاؿ 

 سقوط سمطة الرئيس بشار األسد فإّف ذلؾ يتطمب اتخاذ خطوات أخرى في المنطقة نفسيا.
ىي  وأكدت مصادر في المؤسسة األمنية اإلسرائيمية أف سقوط سمطة حسني مبارؾ في مصر تستمـز

أيضًا حالة تأىب جديدة في صفوؼ الجيش اإلسرائيمي، وال سيما في ضوء الصعوبات التي تواجييا 
السمطة المصرية الجديدة في إحكاـ السيطرة عمى شبو جزيرة سيناء، وفي ضوء احتماؿ أف تكوف ىذه 

إف الجيش سيجري  السمطة أكثر عداء إلسرائيؿ. كما نقؿ التمفزيوف عف قادة عسكرييف إسرائيمييف قوليـ،
تغييرات عمى عقيدتو األمنية، بحيث يبدأ االستعداد الحتماؿ أف ُتضطر إسرائيؿ لخوض مواجية عسكرية 

 شاممة مع أكثر مف دولة عربية.
وأشار ىؤالء، إلى اف ىذا السيناريو كاف مستبعدا حتى تفجر الثورات العربية. مف جيتو، قاؿ الجنراؿ 

، إف 1981ؼ عمى اليجـو الذي دمر المفاعؿ الذري العراقي عاـ أفيعاـ سيمع، الذي خطط وأشر 
التحوالت التي يشيدىا العالـ العربي، تشبو إلى حد كبير األوضاع التي كانت سائدة عشية اندالع 
الحرب العالمية الثانية. واعتبر سيمع في مقابمة مع القناة األولى اإلسرائيمية، أنو يتعيف عمى ُصّناع القرار 

 أبيب بذؿ جيود جّبارة إلدراؾ مغزى ما يحدث في العالـ العربي، واالستعداد لمسيناريوىات األسوأ.في تؿ 
 16/6/2011، القدس العرب ، لندن
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، اؿ أفيؼ كوشافيحذر رئيس جياز االستخبارات العسكرية اإلسرائيمي الميجور جنر : د ب أ -تؿ أبيب 
مما أسماه بالتدخؿ اإليراني في االنتخابات المرتقبة في  ،في تصريحات نقمتيا صحيفة جيرزواليـ بوست



 
 
 

 

 017ص 
 

مصر. وقاؿ أماـ اجتماع لمجنة الدفاع والشؤوف الخارجية بالكنيست أمس إف إيراف "تحاوؿ التأثير عمى 
 مسمميف".العممية السياسية في مصر عبر جيود التواصؿ مع اإلخواف ال

 6/7/2011، الدرستور، عّمان
 
 ارستنفار إرسرايلم  عمى الحدود مع مصر  098

شيدت المنطقة الحدودية بيف مصر واألراضي العربية المحتمة أمس حالة  محمد سميـ سبلـ: -القاىرة 
وقالت مصادر وشيود عياف إف حالة مف ”. اإلسرائيمي“مف االستنفار األمني مف قبؿ حرس الحدود 

غير مسبوقة شيدتيا المنطقة الحدودية مع األراضي المصرية بمنطقة ” اإلسرائيمي“األمني  االستنفار
في حيف يشيد الشريط الحدودي حالة مف اليدوء  وسط سيناء، وجنوب معبري رفح وكـر أبوسالـ.

نتيجة ” اإلسرائيمي“واالستقرار داخؿ األراضي المصرية. ورجحت المصادر أف تكوف حالة االستنفار 
 في المنطقة الحدودية.” إسرائيمية“ختفاء سيارة ال

 9/8/2011، الخملج، الشارقة
 
 ف  مصر لمناقشة المصالحة الفمرسطلنلة وإلطالق رسراح شاللط جمعاد :"ىآرتس" 099

قالت صحيفة "ىآرتس" إف عاموس جمعاد نائب وزارة الدفاع اإلسرائيمي جاء إلى مصر في  :محمد عطية
طبلؽ الجندي األسير جمعاد زيارة سريعة لمناقشة مسائؿ  أمنية وعسكرية وقضية المصالحة الفمسطينية وا 

 شاليط المحتجز بقطاع غزة، في ثالث زيارة مف نوعيا خبلؿ ىذا الشير. 
 15/8/2011، المصرلون، القاىرة

 
 "إرسرايلل"عتداءات جنوب إلمصر أي ضمع ف  : للس جمعاد 211

الييئة السياسية واألمنية في وزارة الدفاع عاموس جمعاد أنو أكد رئيس   : أش أ  - خالد األصمعي - راـ اهلل
موضحا أف عناصر ارىابية . ليس لمصر أي ضمع في االعتداءات التي وقعت اليـو في جنوب إسرائيؿ

في قطاع غزة ىي التي ارتكبتياوأف اسرائيؿ ومصر عمي اتصاؿ وتنسيؽ مستمريف. كما نفي جمعاد ما 
االردف أبمغت اسرائيؿ بوجود مجموعة إرىابية تخطط الرتكاب عممية ذكرتو مصادر أجنبية مف أف 

 إرىابية في مدينة ايبلت قبؿ وقوع االعتداء الثبلثي بقميؿ. 
 19/8/2011، األىرام، القاىرة

 
 ترفع ملزانلة الجلش لمواجية تطورات األوضاع ف  غزة وعمى الحدود مع مصر "إرسرايلل" 210

فية عبرية، أف الحكومة اإلسرائيمية ستقـو بزيادة ميزانية وزارة أكدت مصادر صح: الناصرة )فمسطيف(
 الجيش، نظرًا لمستجّدات األوضاع األمنية في قطاع غزة والمنطقة الحدودية مع مصر.

(، أنو سيتـ رفد ميزانية 22/8وذكرت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ في عددىا الصادر اليـو اإلثنيف )
مميوف دوالر( وفقًا لتوصيات لجنة "بروديت" التي أقّرت  280والي وزارة الجيش بنحو مميار شيكؿ )ح

مميوف دوالر(  173مميوف شيكؿ )حوالي  620زيادة ميزانية الوزارة سنويًا لمّدة عشرة أعواـ، إضافة إلى 
 يتـ تحويميا إلى جياز األمف.
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بشكؿ أساسي، ىي أعماؿ  وأضافت أف النفقات الرئيسية التي سيتـ زيادة ميزانية وزارة الجيش لتغطيتيا
 عف مصر. 1948بناء الجدار الحدودي الذي يفصؿ األراضي الفمسطينية المحتّمة عاـ 

وبحسب الصحيفة؛ فسيتـ تعزيز وحدات الجيش اإلسرائيمي وقوات الشرطة و"حرس الحدود" المتمركزة 
قواعد عسكرية صغيرة عمى امتداد الحدود الجنوبية لؤلراضي الفمسطينية، كما سيتـ بناء عّدة نقاط و 

 لمحراسة عمى طوؿ الحدود بتكمفة عشرات مبلييف الشواكؿ.
مميار شيكؿ، سيصار إلى زيادتيا مف  55.5يذكر أف ميزانية الجيش اإلسرائيمي ليذا العاـ تبمغ نحو 

 خبلؿ تقميص ميزانيات الوزارات الحكومية األخرى.
 22/8/2011، قدس برس

 
 دود مع مصر لم تعد حدود رسالمريلس األركان اإلرسرايلم : الح 212

أعمنت مصادر عسكرية رفيعة في إسرائيؿ أف نتائج التحقيؽ في عممية إيبلت : نظير مجمي - تؿ أبيب
دلت عمى أف ثبلثة مواطنيف مصرييف عمى األقؿ كانوا بيف المياجميف، وأف الجيش اإلسرائيمي تفادى 

 .عض المياجميفقدر اإلمكاف إصابة الجنود المصرييف عند مطاردتيـ لب
وقالت ىذه المصادر إف نتائج التحقيؽ اإلسرائيمية نقمت إلى مصر يـو االثنيف الماضي بسرية، بواسطة 

حتى ال »المواء أمير إيشؿ، رئيس قسـ التخطيط في رئاسة ىيئة األركاف. ولكنيا امتنعت عف نشرىا 
ينتمي إلى تنظيـ مرتبط بالقاعدة  وأضافت أف قائد العممية ىو مواطف مصري «.تحرج القيادات المصرية

 .يعمؿ في سيناء
وجاء في التقرير اإلسرائيمي أف الجنود المصرييف الستة ينقسموف إلى قسميف؛ ثبلثة منيـ قتموا مف قياـ 
مسمح بتفجير نفسو بالقرب منيـ، وآخر فجر عبوة ناسفة، والثبلثة اآلخروف قتموا بعد أف كانوا قد شاركوا 

جتماع تغيير إالمجمس الوزاري األمني المصغر في الحكومة اإلسرائيمية بعد  وقرر .في اشتباؾ ثبلثي
 سياسة إسرائيؿ في ىذه المنطقة، بحيث تصبح الحدود مع مصر محط مراقبة مشددة.

الحدود مع مصر لـ تعد حدود سبلـ، ويجب »ونقؿ عف رئيس أركاف الجيش، بيني غانتس، قولو إف 
تحتاج إلى الحذر والنظر إلييا كما لو أنيا حدود »وا أقوالو عمى أنيا وفسر «. تغيير التعامؿ معيا

 «.معادية، إلى حيف تتضح صورة النظاـ الجديد في مصر ومدى التزامو باتفاقيات كامب ديفيد
وأكد ناطؽ عسكري أنو مف اليـو فصاعدا سيتبع الجيش اإلسرائيمي نموذج العمميات األخيرة في التعامؿ 

عسكرية العدائية؛ فكمما يياجموف إسرائيؿ مف سيناء سترد عمييـ بقصؼ مواقعيـ مع النشاطات ال
 األصمية في قطاع غزة. 

 25/8/2011، الشرق األورسط، لندن
 
 بـتورط ضباط مصرللن ف  ىجوم إلالت مصرأبمغت  "إرسرايلل" 213

دانييف مصرييف كشفت تحقيقات الجيش اإلسرائيمي في عممية إيبلت األخيرة عف وجود تعاوف بيف قادة مي
 .في سيناء والمجموعة الفمسطينية المنفذة لمعممية

وقاؿ مصدر مّطمع إنو تـّ إيفاد ضابط إسرائيمي رفيع المستوى إلى القاىرة لتقديـ تقرير عما توصمت إليو 
 التحقيقات إلى القيادة العسكرية المصرية.

 26/8/2011، الجرلدة، الكولت
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ـ الخميس، أف إسرائيؿ توافؽ  أعمف المستشار لؤلمف القومي اإلسرائيمي، يعكوؼ عيمدرور، بعد ظير اليو
عمى إجراء تحقيؽ مشترؾ مع مصر بشأف ىجمات إيبلت التي نفذت الخميس الماضي، األمر الذي 

 لمصرية وتمويح مصر بسحب سفيرىا.يعتبر تراجعا عف موقؼ سابؽ بسبب الضغوط ا
 وقاؿ عميدرور إف تفاصيؿ التحقيؽ سوؼ تقرر مف قبؿ الجيشيف المصري واإلسرائيمي.

" كانت قد نقمت عف مسؤوؿ في  وأشارت "ىآرتس" في ىذا السياؽ إلى أف صحيفة "المصري اليـو
جراء تحقيؽ مشترؾ فسوؼ الحكومة المصرية قولو إنو في حاؿ لـ توافؽ إسرائيؿ عمى الطمب المصري بإ

 تتـ إعادة السفير المصري مف تؿ أبيب إلى القاىرة. 
ـ بمثابة تراجع عف تصريحات كاف قد أدلى بيا إلذاعة الجيش  مف جية ثانية يعتبر إعبلف عميدرور اليو

ومصر سوؼ تجرياف تحقيقاف منفرداف،  "إسرائيؿ"صباح يـو أمس األوؿ، الثبلثاء، والتي قاؿ فييا إف 
 تتـ مقارنة النتائج بعد االنتياء مف التحقيؽ.وس

 26/8/2011، 48موقع عرب
 
 "إرسرايللـ"ريلس ىلية أركان الجلش اإلرسرايلم : الرسالم مع مصر ذو أىملة إرستراتلجلة ل 215

قاؿ رئيس ىيئة أركاف الجيش اإلسرائيمي، بني غنتس، إف السبلـ مع مصر ذو أىمية إستراتيجية كبيرة 
 بالنسبة إلسرائيؿ.

وفي جولة قاـ بيا عمى الحدود الغربية مع مصر، الجمعة، قاؿ غنتس إف المنظمات الفمسطينية في 
 قطاع غزة تستغؿ الوضع في سيناء كمنصة قفز لتنفيذ عمميات عمى الحدود اإلسرائيمية.

وأضاؼ أف الجيش سيواصؿ العمؿ بحـز عمى إحباط محاوالت تنفيذ عمميات ضد المستوطنيف في  
 الجنوب.

 27/8/2011، 48موقع عرب 
 
 تعمن حالة ارستنفار جدلدة عمى الحدود مع مصر "إرسرايلل" 216

تؿ أبيب: أقدمت قوات الجيش اإلسرائيمي، منذ فجر أمس، عمى إعبلف حالة استنفار في صفوفيا في 
محيط الضفة الغربية والقدس وكذلؾ في المناطؽ الجنوبية مف إسرائيؿ وعمى الحدود مع مصر، وذلؾ 

اب العممية المسمحة التي نفذت في تؿ أبيب وأصيب فييا تسعة إسرائيمييف، وفي أعقاب وصوؿ في أعق
ـ الجياد اإلسبلمي، لتنفيذ المزيد مف العمميات  معمومات لممخابرات بانطبلؽ مسمحيف فمسطينييف مف تنظي

غانتس، تعميماتو  المسمحة في البمدات والمدف اإلسرائيمية. وأصدر رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي، بيني
بتعزيز الوجود المكثؼ أصبل لقوات الجيش في منطقة جنوب قطاع غزة وعمى الحدود مع مصر، ومف 

)جياز المخابرات العامة « الشاباؾ»حوؿ مدينة القدس والحدود الغربية لمضفة الغربية. وأعمف 
ناطؽ الفمسطينية. وبحسب اإلسرائيمي( عف نشر قوات لجنوده وعمبلئو في حالة استنفار ميداني في الم

 التقارير اإلسرائيمية فإف تعزيز قوات الجيش جرى بالتنسيؽ مع الجيش المصري. 
 30/8/2011الشرق األورسط، لندن، 
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لبحرية مع مصر )قبالة أنو أرسؿ سفينتيف حربيتيف إلى منطقة الحدود ا“أمس ” اإلسرائيمي“أعمف الجيش 

، عمى موقعيا ”يديعوت أحرونوت“قطاع غزة( وفؽ ما ذكر موقع اليـو السابع . وذكرت صحيفة 
اإللكتروني، أف ىذا اإلجراء اتخذ بعد تمقي تحذيرات مف أف مسمحيف يخططوف ليجـو عمى جنوبي 

ؿ المزيد مف القوات إلى منطقة قد أمر بداية األسبوع الجارى بإرسا” اإلسرائيمي“وكاف الجيش ”. إسرائيؿ“
 الحدود الجنوبية فى أعقاب ورود تقارير استخبارية عف احتماؿ وقوع ىجـو وشيؾ.

 30/8/2011الخملج، الشارقة، 
 
 وزلر الداخملة اإلرسرايلم  لمتق  الرسفلر المصري ف  تل أبلب 218

، با: الناصرة )فمسطيف( لسفير المصري لدى تؿ أبيب التقى وزير الداخمية اإلسرائيمي، إيمي يشاي، اليـو
ياسر رضا وبحث معو جممة مف المسائؿ والقضايا بخصوص تطورات األوضاع في منطقة الشرؽ 

 األوسط.
(، مع السفير المصري 8/9وأفادت اإلذاعة العبرية، أف يشاي بحث خبلؿ اجتماع عقده اليـو الخميس )

 اًل عمى مصر دفع المسيرة السممية قدمًا.في تؿ أبيب، في أوضاع المنطقة وتطورات عممية السبلـ، معو 
 8/9/2011، خدمة قدس برس

 
 حالًلا ف  أخطر المراحل التارلخلة عمى الصعلدلن العرسكري والرسلارس  "إرسرايلل""تلك دلبكا":  219

، إف عممية 2011-9-10قاؿ موقع " تيؾ ديبكا" االستخباري العسكري اإلسرائيمي، السبت : وكاالت
عامًا إلى تاريخ مظمـ وسنوات شديدة البأس  32نحو  "إسرائيؿ"ائيمية في القاىرة تعيد اقتحاـ السفارة اإلسر 

 والعزلة. 
عادت  "إسرائيؿ"وبحسب الموقع، فإف "القيادة اإلسرائيمية تدرؾ تماًما تداعيات ىذه األحداث فيي تعي أف 

ـ، وحيدة وغريبة في حيث كانت دولة تعيش في عزلة تامة عف محيطيا ببل سبل 70اآلف إلى سنوات الػ
 الشرؽ األوسط تتعرض ليجمات العرب". 

وأضاؼ: "مع خروج السفير مف القاىرة، يبدو واضًحا أف عودتو لف تكوف قريبة، ومف المؤكد أف اتفاقية 
)السبلـ( بيف مصر و)إسرائيؿ( والتي كانت مجمدة حتى اليـو لف يجرى عمييا أي تحديث، تماًما كما لـ 

ى عممية استيراد الغاز، حيث ما زاؿ الغاز المصري ال ُيصدر إلى تؿ أبيب حتى يجر أي تحديث عم
 المحظة بعد تعرض األنابيب إلى ىجمات". 

ورأى الموقع أف سياسة المصالحة بيف المجمس العسكري المصري واإلخواف المسمميف لـ تساعده عمى 
 فرض سيطرتو، حيث بدأ اإلخواف يرفضوف سيطرة المجمس العسكري. 

اإلسرائيمية،  -ونبو إلى أف ىذا االقتحاـ "ليس إال بداية فقط، فيذه أوؿ الطريؽ لقطع العبلقات المصرية
وىي أوؿ الطريؽ إلظيار مدى العبلقة والتجاذب بيف إخواف مصر ومجمسيا العسكري، فإذا لـ يستطع 

بدء مرحمة جديدة مع المجمس السيطرة عمى ىذه األوضاع، ستكوف الطريؽ مميدة أماـ انييار سيطرتو و 
 اإلخواف"، عمى حد زعمو. 

لفت الموقع إلى أف اقتحاـ السفارة تـ قبؿ يوميف فقط مف زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب و 
أردوغاف بشكؿ رسمي إلى القاىرة، الفًتا إلى أف تصريحات أردوغاف ضد )إسرائيؿ(، وتحريضو عمييا 



 
 
 

 

 000ص 
 

 ذلؾ مف خبلؿ اقتحاـ السفارة. أوجد صدى في الشارع المصري الذي ترجـ 
: "في ىذه األثناء، تقؼ أكبر دولتيف إسبلميتيف في الشرؽ األوسط مصر وتركيا في وجو الموقع وتابع

)إسرائيؿ(، وانضمتا إلى المعسكر المناوئ ليا، ولذلؾ تمر )إسرائيؿ( حالًيا في أخطر المراحؿ التاريخية 
 الصعبة عمى الصعيديف العسكري والسياسي". 

 11/9/2011، موقع فمرسطلن أون اللن
 

 تعزز حرارسة الرسفارة المصرلة ومنزل الرسفلر المصري ف  تل أبلب الشرطة اإلرسرايلملة 201
، تعزيز الحراسة عمى مقر «تفاديًا ألعماؿ انتقامية»قرر رئيس قسـ العمميات في الشرطة اإلسرائيمية، و

مدينة ىرتسميا شرؽ تؿ أبيب، وبرر مسؤوؿ السفارة المصرية في تؿ أبيب ومنزؿ السفير المصري في 
كبير في الشرطة ىذا اإلجراء بالقوؿ إف الشرطة ال تريد المجازفة، وقرارىا تعزيز الحماية اتخذ بعد تقويـ 
لؤلوضاع وخشية قياـ ميووس باالعتداء عمى السفارة أو السفير. وأضاؼ اف الشرطة ترى في حادث 

ر أمني إقميمي عشية التصويت في األمـ المتحدة عمى مشروع قرار جزءًا مف تدىو »السفارة في القاىرة 
 «.االعتراؼ بفمسطيف دولة مستقمة، والتوتر مع تركيا، وقبؿ ذلؾ االعتداء الدموي في ايبلت
 12/9/2011، الحلاة، لندن

 
 أشير أربعةالمورساد أوصى بإخالء رسفارة الكلان بالقاىرة قبل "لدلعوت":  200

ارير إخبارية، أمس، أف جياز الموساد أوصى قبؿ قرابة أربعة شيور بإخبلء ذكرت تق: )يو .بي .آي(
عادة الدبموماسييف إلى ” اإلسرائيمي“سفارة الكياف  لكف المسؤوليف في وزارة ” إسرائيؿ“في القاىرة وا 

 الخارجية عارضوا ذلؾ.
في القاىرة ليؿ ” يةاإلسرائيم“العبرية عمى خمفية اقتحاـ السفارة ” يديعوت أحرونوت“وأشارت صحيفة 

أيار  عشية ذكرى النكبة الفمسطينية في منتصؼ مايو/” إسرائيؿ“الجمعة/السبت إلى أنو دار نقاش في 
 مف مصر . ” اإلسرائيمييف” الماضي حوؿ إخبلء الدبموماسييف

واعرب مسؤولوف أمنيوف، خبلؿ مداوالت لتقييـ الوضع في مصر في أعقاب مظاىرات في القاىرة 
، عف تخوفيـ مف أف تخرج ىذه المظاىرات عف السيطرة ويتـ ”إسرائيؿ“طع مصر عبلقاتيا مع طالبت بق

 والعامميف في السفارة. ” اإلسرائيمييف“المس بالدبموماسييف 
مف مصر في تمؾ الفترة الحساسة. وقالت الصحيفة اف ” اإلسرائيمييف“واقترح المسؤولوف األمنيوف إخراج 

رى النكبة حيث أوصى الموساد بإخبلء الدبموماسييف والعامميف في السفارة النقاش وصؿ ذروتو عشية ذك
 ”.لف نطوي الرايات“بالقاىرة لكف مدير عاـ وزارة الخارجية رافي باراؾ اعترض عمى ذلؾ بدعوى أنو 

 //الخملج، الشارقة، 
 
 ضابط إرسرايلم : التنظلمات المرسمحة ف  رسلناء أخطر من حزب اهلل 202

ي أعقاب إطبلؽ النيراف مف سيناء المصرية عمى دورية عسكرية إسرائيمية، قاؿ ضابط كبير تؿ أبيب: ف
المصرية يفوؽ  -إف التوتر الذي قاـ في األسابيع األخيرة عند الحدود اإلسرائيمية "يخدـ في الجنوب: 

ف قياـ مسمحيف المبنانية. وأضاؼ أف ىناؾ تحسبا كبيرا م –حجـ التوتر القائـ عند الحدود اإلسرائيمية 
 عرب، فمسطينييف ومصرييف، بالتسمؿ مف سيناء ليدؼ أسر جندي إسرائيمي.
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وأضاؼ الضابط اإلسرائيمي أف "األجواء ىنا أكثر توترا مف بقية الحدود اإلسرائيمية، حيث يوجد إصرار 
ة رغـ عربي عمى تنفيذ التعميمات اإلرىابية. ونحف نتحرؾ تحت حراسة ودروع دائمة وال نخمع الخوذ

 الحر، ويوجد تخوؼ كبير ىنا مف عمميات اختطاؼ".
 13/9/2011، الشرق األورسط، لندن

 
 تشرع باقامة مقطع جدلد من الرسلاج الفاصل عمى حدودىا مع مصر "ارسرايلل" 203

وليد عوض: اكدت مصادر اسرائيمية الثبلثاء بأف الجيش االسرائيمي سيشرع االسبوع المقبؿ  - راـ اهلل
 يد مف السياج الفاصؿ الذي تواصؿ اسرائيؿ بناءه عمى الحدود مع مصر.باقامة مقطع جد

وقالت'االذاعة االسرائيمية الرسمية انو مف المقرر أف تشرع إسرائيؿ في إقامة السياج الحدودي بينيا وبيف 
 75ومصر في المقطع ما بيف قريتي كـر أبو سالـ ونيتسانا األسبوع المقبؿ حيث يبمغ طوؿ السياج 

 ترا.كيموم
وذكرت أف الدوائر األمنية اإلسرائيمية تنوي إقامة سياج آخر يحيط بمدينة إيبلت مف جية الجنوب 
الغربي، عمما بأف ىذه المنطقة تشيد حركة تسمؿ نشطة مف األراضي المصرية إلى إسرائيؿ، كما يخشى 

 مف تزايد نشاط عناصر المقاومة في المنطقة.
 21/9/2011، القدس العرب ، لندن

 
 : منفذو عمملة إلالت كانوا جملعًا مصرللن"لدلعوت" 204

أليكس فيشماف، أمس، النقاب عف أف تحقيقات « يديعوت أحرنوت»كشؼ المراسؿ العسكري لصحيفة 
الجيش اإلسرائيمي في عممية إيبلت في منتصؼ آب الماضي، أظيرت أف المنفذيف كانوا جميعًا مف 

 المصرييف.
ت إلى مقتؿ ثمانية إسرائيمييف وخمسة مف أفراد األمف المصري كانت وأشار إلى أف العممية التي قاد

بتدبير مف لجاف المقاومة الشعبية الفمسطينية، التي دربتيـ وزودتيـ بالسبلح. وأضاؼ أف عدد مف شارؾ 
في العممية مف أفراد ىذه الخمية بمغ عشريف، وأف اليدؼ منيا كاف تنفيذ عمميات انتحارية واختطاؼ 

دنييف إسرائيمييف. وخمص التقرير إلى أف تحقيقات الجيش ونتائجيا تزيد مف حدة الخبلؼ جنود أو م
 والتوتر القائـ بيف الدولتيف.

 22/9/2011، الرسفلر، بلروت
 
 تعزز قواتيا عمى طول الحدود مع مصر "إرسرايلل" 205

، وذلؾ عزز الجيش اإلسرائيمي، مساء أمس الجمعة، قواتو بشكؿ ممموس عمى طوؿ الحدود مع مصر
 في أعقاب "إنذارات عينية" تحذر مف أف حركة حماس تخطط لتنفيذ عممية مف سيناء في وقت قريب.
وادعت مصادر في األجيزة األمنية أنو يوجد لحركة حماس مصمحة في ىذه الوقت لتنفيذ عممية كبيرة 

 تحرؼ األنظار عما يحصؿ في األمـ المتحدة في نيويورؾ.
 24/9/2011، 48موقع عرب
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 تحد من حركة المرور عند معبر طابا الحدودي مع مصر "ارسرايلل" 206
فرضت اسرائيؿ االحد قيودا عمى حركة مرور مواطنييا عند معبر طابا الحدودي مع مصر قرب  :القدس

 ايبلت عمى البحر االحمر، وفؽ ما افاد مصدر رسمي.
ييف "التوجو الى طابا السباب امنية واعمف مكتب رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو انو يحظر عمى االسرائيم

 نظرا الى ورود تحذيرات مف مخاطر وقوع اعتداءات" في سيناء.
ولـ يتضح ما اذا كاف ىذا الحظر يشمؿ جميع انحاء منطقة سيناء بعد ورود عدة تحذيرات مف مكتب 

 مكافحة االرىاب تدعو السياح االسرائيمييف الى تجنب التوجو الى مصر.
االسرائيمية المنتشرة في جنوب الببلد عمى طوؿ الحدود المصرية وضعت "في حاؿ وكانت الوحدات 

 التاىب المشددة" مساء الجمعة خشية وقوع "ىجـو ارىابي"، عمى ما اعمنت متحدثة عسكرية.
 26/9/2011، القدس، القدس

 
 والحكم ف  مصر لم لتغلر.. فقط الحاكم داغان: إلران بعلدة عن القنبمة النوولة 207

رئيس الموساد السابؽ مئير داغاف محاضرة أماـ مجمس السبلـ واألمف في جامعة تؿ أبيب اعتبرىا  ألقى
المعمقوف عرقمة لمساعي رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو ووزير دفاعو إييود باراؾ في اتجاه 

يش الحد األدنى مف ضرب المشروع النووي اإليراني. وقاؿ داغاف في ىذا السياؽ إف إسرائيؿ اآلف تع
ف إيراف بعيدة عف امتبلؾ قنبمة نووية.  المخاطر في تاريخيا وا 

وأشار داغاف إلى رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغاف قائبل إف حمبلتو عمى إسرائيؿ تساعده في نيؿ 
مف ناحية سياسية، فاني اعطي الردوغاف عبلمة »الزخـ لتغيير الدستور في ببلده. وقاؿ داغاف انو 

وفي السياؽ انتقد داغاف سموؾ نائب «. . فيو سياسي ذكي ونحف نقع في الفخ الذي يعده لنا100تقدير 
لف نصؿ الى مواجية »وزير الخارجية داني ايالوف الذي أىاف السفير التركي، لكنو شدد عمى رأيو بأننا 

 «.عسكرية مع االتراؾ
لف يصعدوا الى « االخواف المسمميف»داف فاف أما بالنسبة لمصر فقدر داغاف انو رغـ الحماسة في المي

الحكـ الف مثؿ ىذه الخطوة مف شأنيا أف تجمب معيا مصاعب شديدة لمصر في الساحة الداخمية، واف 
الحكـ في مصر لـ »المجمس العسكري االعمى في مصر لف يسمح بمثؿ ىذا السيناريو. وقاؿ داغاف اف 

 «. يتغير، فقط الحاكـ
اؿ داغاف انو اذا سقط حكـ الرئيس بشار االسد، فاف االمر كفيؿ باف يؤدي الى وفي تطرقو لسوريا ق

في لبناف وتراجع النفوذ االيراني في الشرؽ االوسط. وليذا قدر اف االسد سيواصؿ « حزب اهلل»ضعؼ 
 اعماؿ القمع العنيفة.

 5/10/2011، الرسفلر، بلروت
 
 شاللطمصر ف  وضع قوي لمغالة عقب صفقة   : عاموس جمعاد  208

صرح عاموس جمعاد رئيس المكتب األمني والسياسي التابع   : خالد األصمعي ووكاالت   -  راـ اهلل  -  غزة
لوزارة الدفاع اإلسرائيمية أمس بأف مصر في وضع قوي لمغاية عقب الصفقة االخيرة التي تمت بمساعدة 

 مصرية لبلفراج عف الجندي األسير جمعاد شاليط. 
 17/10/2011، األىرام، القاىرة
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 األرسرى المحررلن« مراقبة»تعاون إرسرايلم  ترك  مصري لـ 209

الشاباؾ سيراقب »اإلسرائيمية امس إف « ىآرتس»قالت صحيفة : والوكاالت« البياف» -القدس المحتمة 
سوية مع االستخبارات المصرية األسرى الفمسطينييف المحرريف الذيف عادوا إلى الضفة الغربية وقطاع 

وأشارت الصحيفة إلى أف إسرائيؿ لـ «. التأكد مف أنيـ لف يعودوا إلى ممارسة نشاط مسمح غزة بيدؼ
ممارسة اإلرىاب، »تتعيد مف خبلؿ صفقة التبادؿ بعدـ التعرض ألسرى يعودوف إلى ما وصفتو 

 «.ويخرقوف شروط إطبلؽ سراحيـ
 11لمراقبة األسرى الفمسطينييف الػستجري تعاونًا مشابيًا مع االستخبارات التركية »وأضافت إف إسرائيؿ 

األسرى الفمسطينييف عمى « الشاباؾ»وأرغـ «. الذيف تـ إبعادىـ إلى تركيا في إطار صفقة التبادؿ األخيرة
 التوقيع قبيؿ إطبلؽ سراحيـ عمى تعيد بعدـ عودتيـ إلى العمؿ المسمح. 

 22/10/2011، البلان، دب 
 
 لكون حاكم مصر القادم رسملمان رسعمر داغان: شاللط للس بطال و  221

انتقد رئيس الموساد اإلسرائيمي السابؽ مئير داغاف, الخميس, صفقة تبادؿ األسرى مع : القدس المحتمة
حركة حماس  قائبًل " ال ينبغي عمى إسرائيؿ أف تفعؿ كؿ شيء" إلطبلؽ سراح األسرى، واف الصفقة 

 عززت حماس، وأضعفت السمطة الفمسطينية.
وت أحرونوت في عددىا الصادر الخميس عف داغاف قولو في مؤتمر صحفي عقده ونقمت صحيفة يديع

في تؿ أبيب "لست متأكدا مف أنني شعرت بسعادة غامرة مع حقيقة أف نتنياىو استقبؿ شاليط وبدا لي انو 
 حؿ كؿ مشاكؿ إسرائيؿ، ويجري تصويره " جمعاد شاليط" كبطؿ، وأود أف أحذر مف ىذه التعاريؼ".

س الموساد السابؽ، "جمعاد مر في معاناة رىيبة وكاف ينبغي أف يعود لممنزؿ، ولكف بطبل؟ وأضاؼ رئي
 ىذا الحدث ال يروؽ لي أف اسميو بطولة".

كما عمؽ داغاف أيضا عمى الثورة في مصر وقدر بأف جماعة اإلخواف المسمميف لف تسيطر عمى الحكـ 
ة وقناة السويس، واف الواليات المتحدة في مصر وذلؾ الف مف شأنو "أف يضر االقتصاد والسياح

 ستخفض التمويؿ عف مصر".
داغاف يقدر أيضا أف القاىرة لف تقـو بإلغاء معاىدة السبلـ مع إسرائيؿ، متوقعًا أف يتولى عمر سميماف 

 حكـ مصر في الفترة القادمة.
 3/11/2011، وكالة قدس نت

 
 ح الجو المصري"لدلعوت": طلار إرسرايلم  ليبط بالخطأ ف  قاعدة لرسال 220

ذكرت صحيفة "يديعوت احرنوت"، أف الطيار "فيكتور حسوف" ىبط عف طريؽ الخطأ في قاعدة عسكرية 
نما أفراد مف الجيش  مصرية وىو ال يدري أف الجنود الذيف أمامو ليسوا مف سبلح الجو اإلسرائيمي وا 

 المصري.
رساؿ الصور ولكنو قاؿ أنو جرى التعامؿ معو بمطؼ ولـ ينزؿ عمى ارض المط ار وفقط جرى تصويره وا 

 إلى عناصر في األمـ المتحدة ومف ثـ ترؾ ليعود إلى إسرائيؿ.
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ونقمت الصحيفة عف الطيار قولو، "أنني لـ انزؿ مف الطائرة واستطعت اإلقبلع مرة ثانية ولكف ىذه المرة 
 إلى العنواف الصحيح بعد أف نفذ مني الوقود".

 2/11/2011موقع عكا أون اللن، 
 
 الجلش اإلرسرايلم  لغلر مرسار الطايرات قرب الحدود المصرلة 222

أصدر الجيش االسرائيمي أمرا بتغيير مسار الطائرات المدنية والحربية   : أ   ب   د  -  القدس المحتمة
وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت االسرائيمية أمس أف ىذا التغيير   . قرب الحدود المصرية اإلسرائيمية

ب قياـ المؤسسة العسكرية االسرائيمية بإجراء تقييـ لبلوضاع االمنية مؤخرا في اطار جاء في أعقا
الدروس المستفادة مف ىجمات إيبلت التي وقعت في شير اغسطس الماضي. وأضافت أف ىذا التقييـ 
األمني نصح الجيش بتغيير مسار الطائرات الحربية والمدنية في المنطقة, مشيرة إلي أف الجيش أصدر 

 عميمات لمطائرات بالطيراف شرؽ مساراتيا المعتادة.ت
 //األىرام، القاىرة، 

 
 الجلش اإلرسرايلم  لجري تدرلبات تحاك  اختطاف حافمة عمى طرلق إلالت 223

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية  إف تقديرات الجيش اإلسرائيمي تشير إلى أف : القدس المحتمة
طبلؽ ما أسماه "العممية القاد مة" ستكوف عمى شكؿ "قياـ مجموعة مسمحة بالتسمؿ إلى داخؿ إسرائيؿ، وا 

النار باتجاه حافمة في طريقيا إلى إيبلت، وبعد ذلؾ يسيطر عناصر المجموعة عمى الحافمة، ويختطفوف 
 جميع ركابيا الستخداميـ كورقة مساومة".

تارة لمواجية عمميات مف ىذا النوع، وفي أعقاب ىذه التقديرات قرر الجيش تدريب جنود مف وحدات مخ
 وتـ وضع خطة تدريب خاصة.

 8شيور عمى الحدود مع مصر وقتؿ فييا  3وكتبت الصحيفة أف عممية إيبلت، التي وقعت قبؿ 
ـ لموضع أجريت مؤخرا في قيادة الجيش  إسرائيمييف، أكدت وجود مثؿ ىذه المخططات. وخبلؿ جمسة تقيي

مجموعة مسمحة بالسيطرة عمى حافمة عمى الطريؽ الواصؿ بيف "متسبي تـ عرض سيناريو بموجبة تقـو 
يبلت.  ريموف" وا 

وبحسب األجيزة األمنية اإلسرائيمية فإنيا ال تنفي إمكانية محاولة تنفيذ مثؿ ىذه العممية، كما تدعي أف 
ىذا  عناصر المجموعة الذيف نفذوا عممية إيبلت كاف ىدفيـ اختطاؼ الحافمة. وأشارت الصحيفة في

 السياؽ إلى تعرض حافمتيف إلطبلؽ النار في العممية ذاتيا، إضافة إلى مركبات خصوصية.
 6/11/2011وكالة رسما، 

 
 تضع خطة لتعزلز وحداتيا العرسكرلة عمى حدود الضفة وغزة ومصر ورسورلة "إرسرايلل" 224

 20ة تصؿ إلى أشرؼ اليور: كشفت اإلذاعة اإلسرائيمية الجمعة أف قيادة الجيش تخطط لزياد -غزة 
بالمئة مقارنة مع العاـ الماضي عمى قواتيا العاممة في المجاؿ العمبلني في مناطؽ الضفة الغربية 

 وقطاع غزة وعمى طوؿ الحدود مع مصر، وفي منطقة الجوالف.
وبحسب ما نقمت اإلذاعة عف مصادر في ىيئة أركاف الجيش اإلسرائيمي فقد قالت اف 'أعباء الميمات 

 لجارية تمـز بزيادة خدمة وحدات االحتياط.األمنية' ا
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بالمئة مف كتائب االحتياط بشكؿ غير اعتيادي لمعمؿ في  10وقالت انو بسبب ىذا األمر تقرر استدعاء 
 ىذه المناطؽ.

وبحسب تفسيرات قيادة أركاف الجيش اإلسرائيمي لعممية االستعداد ىذه لجنود االحتياط، ونشر المزيد مف 
الضفة وعمى الحدود فقد قالت اف األمر مرجعو التغييرات التي تجري عمى الحدود، وحداتيا في غزة و 

 وعمى رأسيا الحدود مع مصر في منطقة سيناء تحديدًا.
وتقوؿ إسرائيؿ اف األمر مرده 'حالة الفوضى' التي تسود منطقة سيناء الصحراوية، وعدـ قدرة السمطات 

 ىناؾ.المصرية الحالية عمى السيطرة عمى ما يجري 
 12/11/2011، القدس العرب ، لندن

 
 رسرع ف  بناء الجدار عمى الحدود مع مصرت تل أبلب 225

ذكرت منظمة بتسيمـ المدافعة عف حقوؽ اإلنساف اف الحكومة  :كامؿ ابراىيـ -القدس المحتمة 
 الضخـ عمى الحدود مع« الجدار»اإلسرائيمية اتخذت إجراءات عممية وسريعة مف أجؿ إنياء المشروع 

 كـ منو والذي يبدو كأنو جدار عابر لمصحراء.70مصر في سيناء الذي تـ إنجاز نحو 
مميوف طف مف  12وأشارت المنظمة في تقرير ليا نشرتو صحيفة ىآرتس إلى أف الجدار ابتمع نحو 

 % مف الحاجة السنوية إلسرائيؿ برمتيا.15الحديد خبلؿ ىذا العاـ أي ما نسبتو 
تفاع الجدار يصؿ إلى نحو خمسة أمتار أي ضعؼ الجدار الفاصؿ في الضفة ولفت التقرير إلى أف ار 

الغربية وجدر أخرى عمى حدود إسرائيؿ المختمفة, ومف المتوقع اف يغير ىذا الجدار الواقع عمى الحدود 
كـ مف إجمالي الجدار البالغ 100حيث سيتـ االنتياء في شير كانوف ثاني المقبؿ مف العمؿ بمسافة 

 ـ .ك240نحو 
ويخطط الجيش اإلسرائيمي أف يزيد عدد القوات في اعماؿ العمميات العسكرية في األراضي المحتمة 

 % مف العدد الذي خدـ العاـ الماضي.20وعمى الحدود في السنة القادمة بنحو 
% مف كتائب االحتياط لمخدمة االستثنائية متجاوزا بذلؾ القيود 10وسيطمب الجيش استدعاء نحو 

في قانوف االحتياط. وعممت قيادة األركاف تغيير الخطط بالتغييرات التي طرأت عمى الحدود  المشمولة
 وعمى رأسيا التغيير الذي طرأ عمى الحدود في سيناء.

  13/11/2011، الرأي، عّمان
 
 لتوقع صداما عرسكرلا مع مصر بنلاملن بن أللعازر 226

بف أليعازر، مف تدىور خطير في العبلقات بيف  تؿ أبيب: حذر وزير الدفاع اإلسرائيمي األسبؽ، بنياميف
إسرائيؿ ومصر. وقاؿ إنو في ظؿ المعطيات القائمة ال يستبعد أف تحصؿ مواجية حربية مباشرة بيف 

 البمديف.
كاف بف أليعازر يعقب بذلؾ عمى تصريح رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي، الذي تحدث عف تغير 

إف إسرائيؿ اليـو في »لنشاط المسمح داخؿ سيناء. فقاؿ: استراتيجي في الوضع مع مصر في ضوء ا
وبحسبو فإف اإلخواف المسمميف سوؼ يحصموف في االنتخابات «. عيف العاصفة أو في مركز ىزة أرضية

المصرية، لممرة األولى في التاريخ، عمى ثمث مقاعد البرلماف عمى األقؿ. وأضاؼ أنو ال يمكف ألحد 
ـ الم صري المنتخب، لكنو عمى إسرائيؿ أف تأخذ بالحسباف أنيا قد تجد نفسيا في توقع كيؼ سيبدو النظا
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حالة مواجية مع مصر. وقاؿ أيضا: إنو يوجد إلسرائيؿ منذ اليـو مشكمة مع سيناء التي تحولت، 
؛ «حرية العمؿ في قطاع غزة»خبلفا لما ىو عميو الوضع في السابؽ بشأف « ساحة إرىاب»بحسبو، إلى 

 ىذا األمر بالحسباف، عمى حد قولو.لذلؾ يجب أخذ 
 16/11/2011، الشرق األورسط، لندن

 
 تنشر أجيزة ارستشعار متطورة لمراقبة رسلناء "إرسرايلل" 227

بدأت إسرائيؿ بنشر أجيزة استشعار بطوؿ الحدود المصرية، لمراقبة الحدود، ورصد ما يحدث : الناصرة
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت  رية.المص األراضيفى سيناء عمى عمؽ ثبلثة كيمومترات داخؿ 

 المصرية. األراضيعمؽ  فياإلسرائيمية أف المخابرات اإلسرائيمية سيكوف بوسعيا معرفة ما يحدث 
 19/11/2011الغد، عمان، 

 
 كامب دلفلد معاىدة احتماالت إلغاء وجود خطة لمواجيةلنف  الجلش اإلرسرايلم   228

االسرائيمية عمي صدر   ' معاريؼ  ' ش اإلسرائيمي ما نشرتو صحيفةنفي الناطؽ باسـ الجي  : أ . ش . أ  - غزة
صفحتيا االولي أمس بشأف أستعراض رئيس األركاف الجنراؿ بيني جانتس أماـ المجمس الوزاري 

لخطة عسكرية لمواجية احتماؿ إلغاء معاىدة السبلـ مع مصر. وقاؿ الناطؽ في تصريح  المصغر.
النبأ عار عف الصحة تماما, وأف قضية إلغاء اتفاؽ السبلـ مع مصر لـ خاص لراديو' إسرائيؿ' إف ىذا 

 تطرح قط خبلؿ جمسة المجمس التي حضرىا الجنراؿ جانتس وضباط مف ىيئة المخابرات العسكرية.
 24/11/2011، ألىرام، القاىرةا

 
 معاد: العالقات ممتازة مع مصرجعاموس  229

األمف اإلسرائيمية، عاموس جمعاد، في حديثو مع اإلذاعة  قاؿ رئيس الدائرة السياسية األمنية في وزارة
 اإلسرائيمية "ريشيت بيت" إف إلسرائيؿ عبلقات ممتازة مع السمطات المصرية.

وأضاؼ أنو يجب عدـ التوقؼ عف بذؿ الجيود إلقناع مصر بسد طرؽ تيريب الصواريخ والوسائؿ 
 القتالية إلى قطاع غزة. 

ممتازة مع مصر، وأنو يوجد نتائج عممية ليذه العبلقات، يتمثؿ في تمسؾ وشدد جمعاد عمى أف العبلقات 
السمطات في مصر باتفاقية السبلـ، واليدوء ال يزاؿ سائدا في الجنوب، واإلفراج عف جمعاد شاليط، كما 

 تجدد ضخ الغاز المصري إلسرائيؿ.
 24/11/2011، 48موقع عرب

 
 بلد شعبيا الذي لكن لنا العداءوزلر الحرب اإلرسرايلم  األرسبق: مرستقبل مصر  231

أعرب وزير الحرب اإلسرائيمي األسبؽ بنياميف بف إليعازر عف خشيتو مف مستقبؿ : الناصرة )فمسطيف(
 العبلقات مع الجانب المصري، وذلؾ لمرحمة ما بعد نظاـ الرئيس المخموع حسني مبارؾ.

مستقبؿ العبلقات اإلسرائيمية المصرية وقاؿ بف إليعازر، في تصريحات أدلى بيا لئلذاعة العبرية: "إف 
يثير القمؽ، مشيرًا إلى أنو "قد ال يبقى أماـ إسرائيؿ مناص مف االستعداد الحتماؿ تحوؿ مصر إلى دولة 

 مواجية". معرًبا عف قمقو مف أف "مستقبؿ مصر موجود بيد الجماىير المصرية، التي تكف لنا العداء".
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يست" اإلسرائيمي أنو "يتعيف عمى إسرائيؿ بذؿ كؿ جيد مستطاع مف مف جية أخرى؛ أكد النائب في "الكن
وتوقع بف  أجؿ الحفاظ عمى العبلقات مع القاىرة؛ ألف مصر شريؾ استراتيجي مف الدرجة األولى".

إليعازر أف تؤدي االنتخابات التشريعية في مصر إلى "تغيير مبلمح ىذا البمد بيف عشية وضحاىا، ألف 
 ألقؿ سيكونوف مف المحسوبيف عمى حركة اإلخواف المسمميف"، حسب قولو.ثمث األعضاء عمى ا

 24/11/2011قدس برس، 
 
 "غلر مرضلة" عاموس غمعاد: جيود مصر لمنع إدخال الرسالح إلى غزة 230

أبدى رئيس الييئة السياسية واألمنية في وزارة الحرب اإلسرائيمية، عاموس غمعاد، استياءه إزاء : الناصرة
 في وقؼ عممية إدخاؿ األسمحة إلى قطاع غزة عبر األنفاؽ الحدودية.الدور المصري 

وقاؿ غمعاد، في تصريحات إذاعية "إف الوضع الحالي ليس مرضيًا، ويجب أف تكوف منطقة شبو جزيرة 
 سيناء عازلة تمامًا بوجو تنقؿ األسمحة المنوي استخداميا لقتؿ إسرائيمييف"، حسب قولو.

نياميف نتنياىو إلى مواصمة بذؿ مساعييا الرامية إلقناع الجانب المصري فيما دعا حكومتو برئاسة ب
بضرورة التصّدي بصورة تامة لعممية تيريب الصواريخ وسائر أنواع األسمحة إلى فصائؿ المقاومة 

 الفمسطينية في قطاع غزة.
برية، األمر الذي قد وأفاد المسؤوؿ اإلسرائيمي بأف الجانب المصري متمّسؾ بمعاىدة السبلـ مع الدولة الع

تنطوي عميو أبعاد عممية عديدة، حسب رأيو، منوىًا في الوقت ذاتو إلى العبلقات "الممتازة" بيف تؿ أبيب 
 والقاىرة.

 //قدس برس، 
 
 تغلرت والمرستقبل غلر مضمون ومظمم األوضاع :مصر فوز إرسالمل من محذرًا  بن اللعازر 232

ابؽ بنياميف بف اليعازر مف خطورة االوضاع في مصر عمى مستقبؿ حذر وزير الدفاع اإلسرائيمي الس
وقاؿ لبلذاعة  االمف في المنطقة ومستقبؿ إسرائيؿ في ضوء فوز التيارات االسبلمية في االنتخابات.

اإلسرائيمية امس " لقد عممت كؿ ما بوسعي لمحفاظ عمى العبلقات مع مصر ولكف االوضاع تغيرت 
 ظمـ".والمستقبؿ غير مضموف وم

وقالت مصادر امنية إسرائيمية اف االخطار االمنية تتزايد واف عمى إسرائيؿ التحرؾ بسرعة قبؿ تمكف 
االسبلمييف مف حكـ مصر مما يجعؿ التحرؾ ضد الحركات االسبلمية بغزة وحزب اهلل في لبناف والممؼ 

يتمتعوف بعبلقات جيدة  واوضحت المصادر اف االخواف المسمميف المصرييف النووي االيراني مستحيبل.
مع طيراف وحزب اهلل قاـ ببنائيا المرشد السابؽ لمجماعة "ميدي عاكؼ" والذي لعب دورا كبيرا بعناده في 

وزعمت المصادر اف الجيش المصري لف يكوف قادرا عمى مواجية   اسقاط ىيبة الدولة المصرية السابقة.
ع الجديد لتجنب اي مواجيات مع البلعبيف الجدد في الفوز الساحؽ لبلسبلمييف واف عميو التسميـ بالواق

القاىرة في ظؿ ارتياح اميركي بنتائج االنتخابات ورغبتيا في التعامؿ مع االخواف والتيارات االسبلمية 
 االخرى بما يحفظ مصالحيا في المنطقة. 

 4/12/2011، المرستقبل، بلروت
 
 ة إرسالملة ف  الشرق األورسطعاموس غمعاد: رسقوط األرسد رسلؤدي إلى قلام إمبراطورل 233
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زىير أندراوس: حذر الجنراؿ عاموس غمعاد، رئيس الييئة األمنية والسياسية بوزارة األمف  - الناصرة
اإلسرائيمية، مف أف سقوط نظاـ الرئيس السوري بشار األسد سيترتب عميو حدوث كارثة تقضي عمى 

رؽ األوسط بقيادة اإلخواف المسمميف في مصر إسرائيؿ، نتيجة لظيور إمبراطورية إسبلمية في منطقة الش
واألردف وسورية، ونقمت إذاعة الجيش اإلسرائيمي، التصريحات التي أكد فييا الجنراؿ غمعاد، أف إسرائيؿ 
ستواجو كارثة وستصبح ميددة دائمًا بالحرب مع اإلخواف المسمميف في مصر وسورية واألردف، إذا 

أشير متواصمة في اإلطاحة بنظاـ بشار األسد، الذي يمثؿ وجوده نجحت الثورة السورية الجارية منذ 
 مصمحة إلسرائيؿ. 

وأوضح غمعاد أف الفكر المعمف الذي تنتيجو جماعة اإلخواف المسمميف في مصر واألردف وسورية، 
قامة إمبراطورية إسبلمية تسيطر عمى منطقة الشرؽ األوسط.  ييدؼ إلى تصفية ومحو دولة إسرائيؿ، وا 

 5/12/2011، العرب ، لندن القدس
 

 تعلش ف  ىزة إقململة ف  أعقاب الثورات العربلة "إرسرايلل"الجلش اإلرسرايلم :  234
إسرائيؿ تعيش في ىزة إقميمية، »رأى قائد الجبية الداخمية في الجيش اإلسرائيمي، المواء أياؿ ايزنبرغ، أف 

 «.تعاممت مع إسرائيؿ تبعدىا عف االستقرار، في أعقاب الثورات العربية وسقوط أنظمة
االستعداد »وأشار في كممة ألقاىا في المؤتمر السنوي لرؤساء المجالس المحمية في اسرائيؿ، إلى أف 

اإلسرائيمي لمحرب المقبمة، يتأثر بالتغييرات الممموسة )في المحيط المتغير(، ويؤثر بدوره عمى برنامج 
ائيمية ستركز عمى تعزيز الصمود الوطني في حاالت ، موضحًا أف الجبية الداخمية اإلسر «الدفاع المدني

 الطوارئ.
 5/12/2011، االخبار، بلروت

 
 غالنت: الجلش اإلرسرايلم  رسلدخل غزة ف  نيالة األمر بالبمدوزرات 235

قاؿ الجنراؿ اإلسرائيمي يوآؼ غالنت، مساء أمس االثنيف، إف الجيش اإلسرائيمي سوؼ يضطر في نياية 
إف سمطة حركة حماس في قطاع غزة تبدو  :وقاؿ غالنت طاع غزة بالبمدوزرات.األمر إلى الدخوؿ إلى ق

وادعى غالنت أنو "ال يمكف  تابعة لمكتمة اإلسبلمية، وىو ما اعتبره "واقعا ال يعرؼ أحد كيؼ سيتـ حمو".
حؿ الخبلفات بيف حركتي فتح وحماس، وبيف الضفة الغربية وقطاع غزة بالكممات، فاالنفصاؿ ىو تحد 

 لنسبة لنا".با
كما ادعى غالنت أف إيراف أدركت أف عمييا أال تحارب العرب، ولذلؾ تعمؿ عمى خمؽ صراح بيف 
إسرائيؿ ومصر، وىي تياجـ عف طريؽ لبناف وقطاع غزة والضفة الغربية والسفارات في الخارج، وتجند 

إيراف لف يؤدي إلى  وأضاؼ أف عدـ القياـ بأي شيء تجاه مواطنيف عربا في إسرائيؿ. عمى حد قولو.
 .تحسف الوضع

كما تطرؽ إلى إلى سورية ومصر واألردف، وقاؿ إف إسرائيؿ ال تتمنى أف تكوف ىناؾ سمطة إسبلمية 
سنية متطرفة في سورية، أما في مصر فإف التآكؿ المتواصؿ في اتفاقية السبلـ سوؼ يؤدي إلى نشر 

. واعتبر األردف حميفا 1967عاـ  جيش مصري في سيناء، وىو ما أدى في السابؽ إلى الحرب
 إلسرائيؿ، إال أنو شدد عمى أف الواقع في األردف ليس جيدا إلسرائيؿ.  

 6/12/2011، 48موقع عرب
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الجيش اإلسرائيمي، وفي أعقاب الثورة  اإلسرائيمية النقاب أمس عف أف قيادة« معاريؼ»كشفت صحيفة 
« الحدود»كمما تقدمت أحداث الثورة في الجنوب، فإف « الحدود»في مصر، غيرت مف نمط تعامميا مع 

 معادية مع إمكانية خطر كامنة عالية.« حدود»تتحوؿ بشكؿ متزايد إلى 
مستوى الحراسة لمبمدات  وأشارت إلى أنو مؤخرا، في أعقاب التخوؼ مف تسمؿ فدائييف مف سيناء، تغير

 المصرية، وباتت تصنؼ في مستوى خطر عاٍؿ.« لمحدود»المجاورة 
أنو في إثر المخاوؼ اضطر رئيس األركاف بيني غانتس إلى إجراء تعديؿ سريع « معاريؼ»وأوضحت 
لبناف « حدود»خطيرة وذات إمكانية كامنة ألحداث معادية، مثؿ « كحدود»وتعريفيا « الحدود»في فيـ 

« اإلرىاب»غزة. وذلؾ بعد أف تبيف إلسرائيؿ أف تواجد الجيش المصري في سيناء لـ يحقؽ غايتو وأف و 
مف ىناؾ يتصاعد فقط. وقالت أف الكابوس األكبر لممؤسسة األمنية ىو عممية تسمؿ إلى بمدة واختطاؼ، 

 .1980نية في المبنا« الحدود»عمى « مسكاؼ عاـ»تماما مثؿ عممية التسمؿ مف لبناف إلى كيبوتس 
، «خط مصر»المصرية، دفعت إلى المنطقة بقوات عديدة إلى ما يسمى « الحدود»منذ تغيير الفيـ في و 

 لبناف أو غزة. « حدود»مثمما يتـ عمى 
 21/12/2011، الرسفلر، بلروت
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سرائيؿ بناء حواجز حرارية مف الصمب والفوالذ لتشكؿ جدار فوالذى ضخـ عمى قررت إ: القدس المحتمة
 اإلسرائيمية تحت األرض. -امتداد الحدود المصرية 

وقالت صحيفة "معاريؼ" العبرية  فى تقرير لمراسميا العسكرى موشيو ديفيد إف الحدود المصرية أصبحت 
ررت القيادة المركزية بالجيش اإلسرائيمى إنشاء تشكؿ خطرا كبيرا عمى األمف اإلسرائيمى، وبالتالى ق

 ىياكؿ مف الصمب كالتى أقاميا مف قبؿ عمى الحدود اإلسرائيمية مع قطاع غزة.
وأوضحت معاريؼ أف الحواجز الحرارية ستكوف مضادة لمرصاص والنار، وسيتـ بناؤىا عمى شكؿ قواعد 

 صغيرة عمى الحدود مع مصر.
ـ بناؤىا جنبا إلى جنب مع الجدار الفاصؿ الحدودى مع واوضحت معاريؼ أف تمؾ الحواج ز الحراية سيت

وسوؼ يتـ االنتياء مف  2012مصر، الذى مف المتوقع االنتياء مف بنائو بشكؿ كامؿ حتى نياية عاـ 
 كـ نياية شير يناير المقبؿ. 230كـ مف  100بناء 

ة عمى طوؿ الحدود لتكوف بمثابة درع وأضافت أف الجيش اإلسرائيمى قرر إحياء فكرة الجدراف الفوالذي
 دفاعى لمحدود اإلسرائيمية تحت األرض. 

 26/12/2011، وكالة رسما اإلخبارلة
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ع صناع القرار في زىير أندراوس: ما زالت قضية الحدود اإلسرائيمّية ػ المصرية، تقض مضاج - الناصرة
تؿ أبيب، الذيف يخشوف مف إعادة فتح الجبية الشرقية، والتي كانت عمى مدار أكثر مف ثبلثيف عاما 
 -ىادئة لمغاية، وفي ىذا السياؽ قاؿ ضابط في جيش االحتبلؿ أمس إّف التوتر عند الحدود اإلسرائيمية 
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ية، وأف التخوؼ ىو مف قياـ مسمحيف بالتسمؿ المبنان -المصرية أكبر مف التوتر عند الحدود اإلسرائيمية 
مف سيناء وأسر جندي إسرائيمي، مف ناحيتو قاؿ البروفيسور إياؿ زيسر، المختص بشؤوف الشرؽ 
األوسط بجامعة تؿ أبيب إّف اتفاؽ كامب ديفيد مع مصر ىو مصمحة إسرائيمّية عميا، وبالتالي عمى تؿ 

ضبط النفس، وبذلؾ فإّنيا تُقّدـ مساعدة كبيرة لمنظاـ أبيب أْف ُتساىـ في الحفاظ عميو عف طريؽ 
 المصرّي الحالّي الذي يريد ىو األخر المحافظة عمى اتفاؽ السبلـ، عمى حد تعبيره.
 30/12/2011، القدس العرب ، لندن
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ئيمية، اعتمدت عمى ما وصفتيا بالمصادر الرفيعة في تؿ أبيب إف الجيش أفادت تقارير صحافية إسرا
اإلسرائيمي باشر بدراسة إلعادة إحياء وحدات عسكرية كانت قد فُكِّكت قبؿ سبع سنوات استعدادًا لمواجية 
تيديد مستقبمي يمكف أف تمثّمو مصر في أعقاب التحوالت الداخمية التي تشيدىا، وعمى خمفية فوز 

 ف المسمميف في االنتخابات.اإلخوا
وذكرت المصادر عينيا أمس، أف دوائر الجيش اإلسرائيمي تشيد ارتفاعًا في مستوى النقاش بشأف تحديد 
نقطة التحوؿ في الوضع المصري، بحيث ستكوف ىناؾ حاجة إلى الشروع في إنشاء تشكيبلت عسكرية 

 ووضع برامج جديدة لمواجية ىذا التيديد.
يشير التقدير الراىف في الجيش إلى أف مصر ستحافظ عمى معاىدة السبلـ مع وبحسب المصادر، 

إسرائيؿ خبلؿ السنوات المقبمة نظرًا لحاجتيا إلى المساعدات العسكرية والمالية االمريكية، وحتى عندما 
في األياـ تدفع التحوالت داخميا باتجاه معاداة إسرائيؿ، فإنيا ستحتاج إلى وقت لتمّثؿ تيديدًا مثمما فعمت 

 .1973التي سبقت حرب يـو الغفراف عاـ 
ولفتت المصادر إلى وجود قمؽ داخؿ المؤسسة األمنية اإلسرائيمية بشأف سيناريوىيف مختمفيف يقـو الجيش 
المصري بموجبيما باالنتشار في شبو جزيرة سيناء التي تنص اتفاقيات كامب دايفيد عمى بقائيا منزوعة 

 د العسكري المصري.السبلح وخالية مف الوجو 
 30/12/2011، القدس العرب ، لندن
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قاؿ القائد العاـ لييئة أركاف الجيش اإلسرائيمي الجنراؿ بيني غانتس، أمس  الناصرة ػ زىير أندراوس:
دى المدارس الثانوّية في الدولة العبرّية إّف الواقع اإلقميمي الجديد يعيد الجمعة خبلؿ لقاء مع طبلب إح

، وأضاؼ إف ما يسمى بالربيع العربي ىو ليس ربيعا بؿ ىزة إقميمية، معربا 67إسرائيؿ إلى أياـ العاـ 
وسط، عف تخوفو مف دخوؿ ما اسماىا بالعوامؿ اإلسبلمية الراديكالية بيف الفجوات الناشئة في الشرؽ األ

 عوضا عف إقامة أنظمة ديمقراطية في المنطقة وىو أمر مثير لمقمؽ، عمى حد قولو.
الجنراؿ غانتس، كما أفاد موقع صحيفة 'ىآرتس' االلكتروني، قاؿ ردا عمى سؤاؿ بخصوص إيراف، إف 
د جيودا دولية مبلئمة وجيودا إسرائيمية موازية مف شأنيا التعامؿ مع ىذا التحدي الذي يستيدؼ وجو 

إسرائيؿ، عمى حد قولو، وخمص إلى القوؿ إّف الدولة العبرّية ىي الدولة الوحيدة التي ييدد احد بتدميرىا 
 ويحاوؿ امتبلؾ وسائؿ لتحقيؽ ىذا اليدؼ، عمى حد تعبيره.

 31/12/2011، القدس العرب ، لندن



 
 
 

 

 022ص 
 

 
  "ابعيمصعود اإلخوان المرسمملن وتو "مداوالت عمى خمفلة ": األمن القوم  اإلرسرايلم " 240

قّدـ مجمس األمف القومي اإلسرائيمي الذي يرأسو الجنراؿ المتقاعد يعقوب عميدرور، ذو : يحيى دبوؽ
الميوؿ اليمينية المتشددة، توصية إلى حكومتو لمعمؿ بنحو مرّكز حياؿ الرئيس األميركي باراؾ أوباما، 

ة صعود اإلخواف المسمميف في قدر أقؿ مف السذاجة في تعاممو العمني مع ظاىر »طمعًا في دفعو إلى 
تصرفت »إذا « اإلخواف»مع « الشيعية»، مع التشديد عمى أنو يمكف الرىاف عمى خبلؼ إيراف «مصر

أمس، أف مجمس األمف القومي، المسؤوؿ عف « إسرائيؿ اليـو»وذكرت صحيفة «. إسرائيؿ بالذكاء البلـز
مية، أجرى خبلؿ األياـ األخيرة مداوالت مكثفة تقديـ تقديرات الوضع والخطط السياسية لمحكومة اإلسرائي

، مشيرة إلى أف ىذه المداوالت جرت عمى خمفية «تحدي صعود اإلخواف المسمميف وتوابعيـ»تحت عنواف 
القمؽ اإلسرائيمي المتنامي مف فوز الحركة اإلسبلمية في االنتخابات المصرية، وخصوصًا في ضوء 

 «. تعّرض اتفاؽ السبلـ اإلسرائيمي المصري لمخطر»ادييف فييا رؤيتيا السياسية، ومواقؼ متكررة لقي
ال تمّثؿ قوة دينية وثقافية فحسب، بؿ تُعّد نسخة »وخمص النقاش إلى أف الحركة االسبلمية المذكورة 
 «.لؤليديولوجيا الشمولية األوروبية، لكف بصبغة دينية

إلى السمطة « اإلخواف»مع واقع وصوؿ وفي الختاـ، توصؿ النقاش إلى خبلصة مفادىا ضرورة التكيؼ 
في عدد كبير مف الدوؿ العربية، مع التوصية لحكومة بنياميف نتنياىو ببذؿ الجيد لدى اإلدارة األميركية 

وشددت الخبلصات عمى «. عمى أمؿ إخراج أوباما مف سذاجتو في التعامؿ مع اإلخواف المسمميف»
وبرنامجو النووي الذي يسعى مف « الشيعي»إليراني وجود مصمحة مشتركة لمصر بالعمؿ ضد النظاـ ا

 «. إلى السيطرة عمى المنطقة»خبللو 
 4/1/2012، االخبار، بلروت
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ية والبحرية مع ذكر تقرير صحافي اف اسرائيؿ تعمؿ عمى تعزيز وجودىا العسكري عمى حدودىا البر 
 يناير التي اطاحت بنظاـ مبارؾ العاـ الماضي. 25مصر منذ ثورة 

وذكرت صحيفة 'جيروزاليـ بوست ' االسرائيمية الجمعة اف اقامة سياج الكتروني في البحر االحمر 
ومواقع عسكرية حصينة جديدة وزيادة كبيرة في عدد وحدات الجيش االسرائيمي عمى الحدود مع مصر، 

اجراءات تمثؿ التغييرات التي طرأت في االشير االخيرة، وسط القمؽ ازاء ما سمتو 'الوجود  جميعيا
 االرىابي' المتنامي في شبو جزيرة سيناء المصرية.

ونقمت الصحيفة عف قائد بحري اسرائيمي قولو 'قبؿ الثورة في مصر، كانت التيديدات التي كنا نستعد ليا 
نعرؼ اف ىذه التيديدات حقيقية وحتى اذا كنا نفتقر الى المعمومات  نظرية، في االغمب'. واضاؼ 'االف

 االستخباراتية عف ىجـو بعينو، اال اننا نعد انفسنا وفقا لمقدرات التي نعرفيا عمى الجانب االخر'.
واضافة الى ذلؾ، يعتـز الجيش االسرائيمي اقامة مواقع حصينة جديدة بطوؿ الحدود لحماية المواقع 

ـ الذي يبعد االستراتيج كيمومترا شماؿ ايبلت. وتابعت اف الجيش يستثمر  12ية الرئيسية مثؿ معبر نيتافي
موارد ضخمة في جمع المعمومات االستخباراتية'حتى تكوف لديو رؤية واضحة عف 'الجماعات االرىابية 

 التي تعمؿ في سيناء'.
 7/1/2012، القدس العرب ، لندن
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زىير أندراوس: ىناؾ قمؽ كبير في أوساط الجيش اإلسرائيمي مف أف حركة المقاومة  - الناصرة
اإلسبلمية حماس تعمؿ في سيناء دوف مراقبة يرى محمموف إسرائيميوف وخبراء في الشؤوف العربية ومراكز 

عمى سنة جديدة مجيولة المعالـ مميئة بالتحديات  أبحاث مختصة في الدولة العبرية، أف إسرائيؿ مقبمة
والتحوالت اإلستراتيجية، تستدعي االستعداد بشكؿ مغاير، في حيف دعا مجمس األمف القومي اإلسرائيمي 
التكيؼ مع المستجدات في العالـ العربي ومحاولة احتواء الحركات اإلسبلمية بمساعدة الحميفة 

 والتركيز بذكاء عمى خبلؼ إيراف الشيعية مع اإلخواف السنة. اإلستراتيجية، الواليات المتحدة،
وفى السياؽ نفسو، قالت الصحؼ اإلسرائيمية إف الجيش اإلسرائيمي يعتقد أف حماس ليست ميتمة في 
ىذه المرحمة بخوض معركة كبيرة لعدة أسباب، أىميا أف الحركة بدأت ترسـ عبلقات دبموماسية وعبلقات 

إسماعيؿ ىنية الخارجية، مشيرة إلى أنو ليس الوحيد مف قيادات حماس الذي  دولية تتجمى في جولة
يسافر ىذه األياـ لمقاىرة، حيث إف رئيس أركاف حماس أحمد الجعبري يقضى ىو اآلخر عدة أياـ في 

 مصر.
وأضافت أف السبب الثاني ىو رغبة حماس في تقوية وتثبيت حكميا في قطاع غزة، ولذلؾ فإنيا تتجو 

ض اليدوء وتبحث عف المصالحة مع حركة فتح رغـ أف التقديرات ترجح أف ىذه المصالحة لف إلى فر 
تستمر طويبل، إال أف مصادر أمنية إسرائيمية تؤكد أف الحركة تواصؿ تسمحيا واستعدادىا الحتماالت 

 تفجر األوضاع.
ة سيواجو خصما مختمفا ولفتت المصادر إلى أف الجيش اإلسرائيمي يعمـ أنو عندما يقرر الدخوؿ إلى غز 

عف ذاؾ الذي تجنب المواجية مع الجيش مرارا وتكرارا خبلؿ اليجـو البرى في كانوف الثاني )يناير( 
2009. 

 10/1/2012، القدس العرب ، لندن
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يش اإلسرائيمي باني غانتس، أنو بإمكاف إسرائيؿ إعادة سيناريو قاؿ رئيس أركاف الج: القدس المحتمة
عمى الدوؿ العربية ومنيا مصر، في حاؿ تيديدىا لؤلمف القومي اإلسرائيمي، في ظؿ  1967نكسة حرب 

 التطورات السياسية الحاصمة بالمنطقة العربية، بسبب ثورات الربيع العربي.
ائيمييف، حسب ما نقمتو صحيفة "يديعوت أحرونوت" أف وأضاؼ خبلؿ لقاء مع عدد مف الطبلب اإلسر 

ظاىرة الربيع العربي أصبحت زوبعة تعصؼ بالمنطقة ككؿ، معربًا عف خشيتو مف التداعيات السمبية 
التي قد تنطوي عمييا، بسبب حالة الضائقة التي تعانييا الجماىير العربية، مؤكدًا أف ىذه التطورات قد 

 . 67ـ تعيدنا إلى وضع ما قبؿ عا
 18/1/2012، وكالة قدس نت
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كشؼ موقع "روتر" اإلخباري العبري أف الجيش المصري أجرى منتصؼ شير يناير/ كانوف الثاني 
ت فييا قوات مف " شارك6الحالي مناورات عسكرية واسعة النطاؽ بالذخيرة الحية أطمؽ عمييا "ناصر
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سبلح الجو والمشاة، حيث تدّربت القوات المصرية في المناورات عمى صد ىجـو "إسرائيمي" ضد مصر 
ينطمؽ مف سيناء، باإلضافة إلى التدرب عمى حماية قناة السويس. وأفاد الموقع أف ىذه المناورات تُعتبر 

" فوؽ سيناء وتـ إدخاؿ قوات 16األوسع منذ سقوط نظاـ مبارؾ، حيث حمقت خبلليا طائرات "إؼ 
 مصفحة إلييا، الفتًة إلى أف ذلؾ يعد خرقًا التفاؽ السبلـ مع "إسرائيؿ". 

 24/1/2012مركز درارسات وتحملل المعمومات الصحفلة، 
 
 غزةقطاع "الشاباك" لحّذر من تعاظم القدرة العرسكرلة لممقاومة الفمرسطلنلة ف   ":ىآرتس" 246

جياز المخابرات اإلسرائيمي العاـ "الشاباؾ"، يوراـ كوىيف، مف التيديدات حّذر رئيس : الناصرة )فمسطيف(
الخطرة التي تنطوي عمى امتبلؾ فصائؿ المقاومة الفمسطينية في قطاع غزة ألسمحة حربية وصواريخ 

 متطورة تيّدد "العمؽ اإلسرائيمي".
(، تصريحات أدلى بيا 4/2وأوردت صحيفة /ىآرتس/ العبرية، عمى موقعيا اإللكتروني اليـو السبت )

رئيس "الشاباؾ" خبلؿ ندوة مغمقة، جاء فييا "إف معضمة إسرائيؿ الرئيسية خبلؿ العاـ المقبؿ ىي كيفية 
منع الفصائؿ الفمسطينية في قطاع غزة مف الحصوؿ عمى صواريخ مف الممكف أف تصؿ إلى المناطؽ 

 الحضرية كتؿ أبيب".
طينية ىو زيادة مدى صواريخيا لتصؿ إلى قمب مدينة تؿ أبيب وأضاؼ أف اليدؼ الرئيس لمفصائؿ الفمس

(، داعيًا الجيش إلى الحيمولة دوف تحقيؽ ىذا اليدؼ دوف 1948)وسط األراضي الفمسطينية المحتّمة 
 التورط في عمؿ عسكري واسع النطاؽ في قطاع غزة.

سوءًا بفعؿ الظروؼ  ازدادت 48ورأى كوىيف، أف الوضع األمني في المناطؽ الجنوبية مف أراضي 
السائدة في شبو جزيرة سيناء، وعدـ تمّكف السمطات المصرية مف فرض سيطرتيا عمى المنطقة بسبب ما 

 تمر بو الجميورية مف أزمة داخمية، حسب تقديره.
ونّوه إلى أف "إسرائيؿ في مأزؽ حوؿ ما يتعيف القياـ بو إذا ما تـ رصد جماعات تعتـز مياجمتيا مف بمد 

 طيا بو معاىدة سبلـ، حيث أنيا قد تواجو صعوبة في تنفيذ سيادتيا"، عمى حد تعبيره.ما يرب
 4/2/2012، قدس برس
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ري استبعد رئيس جياز األمف العاـ اإلسرائيمي )الشاباؾ(، يوراـ كوىيف، أف يشيد العاـ الجا: يحيى دبوؽ
رغـ عدـ االستقرار في المنطقة في أعقاب »، وأكد أنو «إال إذا بادرت إلييا إسرائيؿ»حربًا في المنطقة 

الثورات واالحتجاجات العربية، إال أف احتماالت أف تبادر أّي جية إلى شف حرب عمى إسرائيؿ، ضئيمة 
ما يؤدي إلى حرب، وآمؿ أف يجوز أف تبادر إسرائيؿ إلى شيء »مع ذلؾ، شّدد كوىيف عمى أنو «. جداً 

 «.نعرؼ كيؼ نستعد لذلؾ
أبرز ما جاء « ىآرتس»وأوضح كوىيف، في كممة ألقاىا أوؿ مف أمس في تؿ أبيب، ونشرت صحيفة 

، «التيديدات الماثمة أماـ إسرائيؿ، ىي إيراف والمنظمات اإلرىابية المسمحة في قطاع غزة»فييا، أف 
كثر إشكالية بالنسبة إلينا بسبب عقيدة نظاميا، الذي يدعو إلى تدمير إيراف ىي الدولة األ»مشيرًا إلى أف 
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لى حيف امتبلكيـ القدرات النووية، يعمموف عمى توظيؼ »وتابع أف «. الدولة العبرية اإليرانييف، وا 
في مياجمة أىداؼ إسرائيمية، كما لفت المسؤوؿ في دولة االحتبلؿ إلى وجود « التنظيمات اإلرىابية

تركيز طيراف المتزايد عمى حركة الجياد »، األمر الذي أدى إلى «حماس»بيف ايراف وحركة « تباُعد»
تيقنوا إلى أف لدى حماس »في قطاع غزة، عمى حد تعبيره. وشدد كوىيف عمى أف اإليرانييف « اإلسبلمي

يـو تنظيمًا يممؾ اعتباراتيا السياسية، فحّولوا مواردىـ إلى الجياد اإلسبلمي في غزة، وىذه الحركة باتت ال
منظومة صاروخية مماثمة لممنظومة التي بحوزة حماس، إذ إنيـ )اإليرانيوف( يريدوف إيجاد أذرع قريبة مف 

 «.إسرائيؿ كي تساعدىـ عند الحاجة
وأضاؼ كوىيف إّف إيراف تحاوؿ تنفيذ ىجمات ضد البعثات الدبموماسية اإلسرائيمية في العالـ بيدؼ 

إلى إيقاؼ عمميات اغتياؿ العمماء النووييف اإليرانييف التي تنسبيا طيراف إلى  إيجاد توازف رعب يؤدي»
ليس ىناؾ فرؽ إف كانت إسرائيؿ ىي التي اغتالت العمماء أـ لـ تكف، »وفي السياؽ، رأى أنو «. إسرائيؿ

الثمف مّنا  فدولة جدية وكبيرة كإيراف ال يمكنيا السماح باستمرار ذلؾ، واإليرانيوف يريدوف ردعنا وجباية
 جديد.« كي نفكر مرتيف في المرة المقبمة قبؿ أف نصدر األوامر باستيداؼ عالـ إيراني

كيؼ توقؼ تسمُّح الفصائؿ الفمسطينية في »وفيما رأى أف المعضمة األساسية التي ستواجو إسرائيؿ ىي 
وف التورط في قطاع غزة بصواريخ ذات رؤوس حربية دقيقة، وقادرة عمى الوصوؿ الى تؿ أبيب مف د

حماس والجياد اإلسبلمي ال تريداف حربًا مع »، استدرؾ بأف «عممية عسكرية واسعة النطاؽ في القطاع 
إسرائيؿ، رغـ أنيما تحاوالف ردعيا مف خبلؿ زيادة الثمف الدموي الذي ستتكّبده إذا شنت عممية عسكرية 

 «.في القطاع
ال شيء يحوؿ دوف أف تقدـ »ار كوىيف إلى أف وبشأف التيديد مف شبو جزيرة سيناء المصرية، أش

التنظيمات الموجودة في سيناء عمى استيداؼ طائرات أو سفف إسرائيمية، بينما مصر ال يمكنيا السيطرة 
تواجو معضمة »واعترؼ بأف حكومتو «. عمى الوضع ألنيا ضعيفة مف الناحيتيف االستخبارية والعممياتية

رصدت خمية ما توشؾ عمى مياجمتنا مف أراضي دولة تربطنا بيا  إزاء ما يمكف أف تبادر إليو إذا
 عمى كامؿ أراضييا.« معاىدة سبلـ، وفي الوقت نفسو تواجو صعوبات في فرض سيادتيا

عمى صعيد آخر، نعى كوىيف مفاوضات التسوية مع الفمسطينييف، وكاد يجـز بأف ىذا العاـ لف يشيد 
ليس معنيًا بإجراء »ية حاليًا، ذلؾ أف الرئيس محمود عباس اتفاؽ سبلـ دائمًا مع السمطة الفمسطين

مفاوضات ألنو يدرؾ أف الحكومة اإلسرائيمية الحالية لف تتوصؿ معو إلى تسوية مشابية لما عرضتو 
الفمسطينييف يدركوف الحدود التي يمكف أف يصؿ إلييا رئيس »وختـ بأف «. عميو الحكومة السابقة

، أي إف الحد األقصى الذي تعرضو إسرائيؿ ال يصؿ إلى الحد األدنى مف الحكومة )بنياميف نتنياىو(
 «.مطالبيـ

 4/2/2012، بلروت، األخبار
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العسكرية لمواجية  باشر الجيش اإلسرائيمي في تنفيذ المرحمة الثانية مف خطتو: نظير مجمي - تؿ أبيب
التغييرات في النظاـ المصري، بنشر وحدة مشاة قتالية مف الجيش النظامي، مزودة بمجنزرات خفيفة، 
عمى طوؿ الحدود مع سيناء المصرية، بدال مف وحدة جيش االحتياط. وبدأ في شؽ طريؽ جديد مدني 

 عمى بعد عدة كيمومترات إلى الشرؽ داخؿ الحدود المصرية.
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عسكري إسرائيمي إف ىذه الخطة جاءت نتيجة الستخبلص العبر مف الحوادث التي وقعت  وقاؿ مصدر
في السنة الماضية عمى الحدود، حيث تسممت خمية مسمحيف مصرييف مف سيناء باتجاه مدينة إيبلت 

لقد أدى سقوط نظاـ مبارؾ في مصر إلى انفبلت أمني في سيناء، تميز »مصدر: الاإلسرائيمية وأضاؼ 
اع نشاط الخبليا المسمحة العاممة في خدمة حركة حماس الفمسطينية وحزب اهلل المبناني والحرس بارتف

الثوري اإليراني وحتى تنظيـ القاعدة. فكؿ ىذه القوى تضع إسرائيؿ ىدفا لعممياتيا. وعمى الرغـ مف 
ال تستطيع ضماف التنسيؽ األمني الجيد مع المصرييف، فإف قوات األمف في سيناء محدودة اإلمكانيات و 

 «. سمطة القانوف في ىذه المحافظة
 8/2/2012الشرق األورسط، لندن، 
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شّدد مصدر عسكري إسرائيمي، عمى ضرورة تعزيز انتشار قوات الجيش في المناطؽ : الناصرة )فمسطيف(
 شيد اضطرابات داخمية.الحدودية ال سّيما مع الدوؿ التي ت

وقاؿ المصدر "إف فقداف السيطرة في بعض الدوؿ المجاورة يمـز جيش الدفاع ببذؿ المزيد مف الجيود 
حفاظا عمى األمف في المناطؽ الحدودية"، وأضاؼ أف شبو جزيرة سيناء المصرية أصبحت "ممجأ 

 د قولو.لعناصر إرىابية تحاوؿ باستمرار ممارسة نشاطيا ضد إسرائيؿ"، عمى ح
وأشارت اإلذاعة العبرية، إلى أف ىذه التصريحات تأتي في أعقاب اكتشاؼ عدد كبير مف الصواريخ في 

 شبو جزيرة سيناء، نياية األسبوع الماضي.
 12/2/2012، قدس برس

 
 مصادر عرسكرلة صيلونلة تزعم وجود نشاطات "إرىابلة" من قطاع غزة ف  رسلناء 251

شبو جزيرة سيناء المصرية تشيد "نشاطًا واسعًا "لئلرىابييف" مف زعمت مصادر عسكرية صييونية أّف 
قطاع غزة"، مدعيًة أف "متطرفيف مف شباب بدو سيناء، يدعموف األنشطة "اإلرىابية"، األمر الذي يعرض 
أمف "إسرائيؿ" لمخطر". وقالت المصادر إّف "المشكمة األساسية التي تعترض األجيزة األمنية 

عدـ وجود معمومات استخبارية كافية إزاء أنشطة المجموعات غير الغزاوية"، مضيفًة "اإلسرائيمية"، ىي 
أّف الخطورة الكبيرة في ىذا الشأف تأتي عمى خمفية تنامي التطرؼ اإلسبلمي لدى القبائؿ العربية البدوية 

قائدي. وأشارت المنتشرة في سيناء، والتي تقّدـ العوف والمساعدة "لئلرىابييف"، مف دوف مقابؿ وبدافع ع
المصادر إلى أّف حماس تستغؿ الواقع القائـ في سيناء إلدخاؿ خبليا تنشط فييا، وال يزاؿ مف غير 
الواضح طبيعة العبلقات بيف منفذي ىجمات "إيبلت" وعناصر الشرطة المصرية، خاصة وأّف لمقوات 

مف جية أخرى، تشير  المصرية مصمحة إستراتيجية مع نظيرتيا الصييونية، وىـ يصغوف بشكؿ جيد.
تقديرات الجيش إلى أّف أي مجموعة تنوي تنفيذ عممية انطبلقًا مف غزة ليست بحاجة إلى وقت طويؿ 

 لتصؿ الحدود، ما يؤكد أف ىناؾ تصاعدًا في التيديدات الوافدة مف سيناء ضد "إسرائيؿ".
 موقع قضالا مركزلة 

 25/2/2012مركز درارسات وتحملل المعمومات الصحفلة، 
 
 الجلش اإلرسرايلم  لشتبك مع مرسمحلن عند الحدود مع مصر ولقتل أحدىم 250
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الناصرة )فمسطيف(: وقعت اشتباؾ مسمح، الميمة الماضية، بيف مسمحيف مجيوليف قادميف مف مصر 
 وقوات االحتبلؿ اإلسرائيمي، عمى الحدود المصرية الفمسطينية.

(؛ فإف قوة مف الجيش اإلسرائيمي 28/2الثبلثاء ) وبحسب ما أوردتو وسائؿ اإلعبلـ العبرية، صباح اليـو
اشتبكت مع مجموعة مف المسمحيف، أثناء محاولتيـ الدخوؿ إلى األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

عبر الحدود المصرية في شبو جزيرة سيناء. مشيرة إلى أف االشتباؾ أسفر عف مقتؿ أحد  1948
 األراضي المصرية. المياجميف، في حيف انسحب الباقوف إلى داخؿ

 28/2/2012قدس برس، 
 
 ترجلح صيلون  بتوّجو مصر تعدلل "كامب دلفلد" وزلادة التواجد العرسكري ف  رسلناء 252

أكدت أوساط سياسية صييونية أّف اليدؼ األوؿ لمحكـ المصري الجديد ىو تعديؿ الممحؽ األمني التفاؽ 
ري في شبو جزيرة سيناء، فيما زعمت محافؿ السبلـ "كامب ديفيد"، بشكؿ يسمح بزيادة التواجد العسك

أمنية أّف قوة عسكرية اكتشفت في منطقة الحدود المصرية حقيبة مفخخة، وتـ تفجيرىا عف بعد دوف 
وقوع إصابات، وىو ما يرفع النشاطات المسمحة في منطقة سيناء. وفي سياؽ متصؿ، رفض السفير 

كبار الزوار في مطار القاىرة لدى وصولو مف  الصييوني في مصر "يعقوب أميتاي" الخروج مف صالة
"تؿ أبيب" إال بعد إجراء تفتيش لموكب سيارات السفارة التي ستنقمو، مما أدى النتظاره أكثر مف ساعة، 

 ثـ توجو لمقر إقامتو بضاحية المعادي لحيف توفير مقر لمسفارة بداًل مف السابؽ.
 القناة األولى

 28/2/2012صحفلة، مركز درارسات تحملل المعمومات ال
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ذكرت صحيفة "ىآرتس" أّنو مف المقرر أف تجتمع المجنة المالية التابعة لمكنيست، مف أجؿ مناقشة إحدى 
حيفة أّف أىـ القضايا التي تناولتيا خبلؿ العاميف الماضييف وتتعمؽ بزيادة ميزانية الدفاع. وأوضحت الص

 700مميار شيكؿ، و 5.5معظـ الميزانية المعدة لمدفاع ستكوف إلنشاء قواعد عسكرية في النقب بقيمة 
مميوف شيكؿ إلنشاء سجف جديد لممتسمميف  250مميوف شيكؿ إلكماؿ الجدار الفاصؿ مع مصر، و

 األفارقة عمى الحدود المصرية. 
 القناة الثانلة 

 الصحفلة مركز درارسات وتحملل المعمومات
 
 ترسعى لرسد الثغرات االمنلة مع رسلناء برسور جدلد "رسرايلل: "إتحقلق 254

ربما يكوف مجرد سور عادي لكنو كبير وتأمؿ  :دوجبلس ىاميمتوف -الحدود مع سيناء )اسرائيؿ( 
اسرائيؿ مف خبللو حماية حدودىا مع شبو جزيرة سيناء المصرية مف التسمؿ وذلؾ بعد قياـ االنتفاضة 

 يوع الفوضى في سيناء.في مصر وش
وعندما ينتيي بناء السياج الذي يبمغ ارتفاعو خمسة أمتار وىو مف قضباف الحديد المجمفف واألسبلؾ 

كيمومترا مف إيبلت عمى خميج  266فسيمتد في أغمب الحدود التي يبمغ طوليا  2013الشائكة عاـ 
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ينقصو في ىذه المرحمة أجيزة العقبة الى قطاع غزة المغمؽ بالفعؿ عمى البحر المتوسط. لكف س
 االستشعار االلكترونية الذكية التي تستخدـ في أماكف أخرى.

وفي أغمب المسارات يمتد ىذا السور الفضي المصنوع مف الصمب وسط التبلؿ البنية القاحمة داخؿ 
المكوف مف حارتيف عبر الصحراء والذي ظؿ مغمقا أماـ الحركة المرورية بعد أف عبر  12الطريؽ 

 مسمحوف الحدود في أغسطس اب الماضي وىاجموا حافمة مما أسفر عف مقتؿ ثمانية اسرائيمييف.
وأعمف الجيش االسرائيمي يـو االحد عف أف السور بدأ بالفعؿ يحسف الوضع االمني لدرجة أف مف 

 أماـ المرور ولكف ىذا سيكوف في النيار فقط. 12الممكف االف إعادة فتح الطريؽ 
كولونيؿ يواؼ تيبلف عند السور حيث يجري العمؿ عمى قدـ وساؽ لبناء ىذا السور في  قاؿ المفتنانت

وقاؿ تيبلف لمصحفييف خبلؿ جولة "ىذا ما نسميو سورا أصـ. ىو  الصحراء "ىذه حدود متوترة حاليا."
 مجرد جزء منظومتنا الدفاعية."

المياجريف مف افريقيا منذ منتصؼ عاما لكف زيادة سريعة في تدفؽ  30وظمت سيناء ىادئة نسبيا طواؿ 
 العقد االوؿ لبللفية الجديدة أبرزت مدى سيولة عبور الحدود.

وزاد الوضع تدىورا بعد أف أدت االنتفاضة في مصر قبؿ عاـ الى تراخي سيطرة السمطات في القاىرة 
 عمى قبائؿ سيناء.

متسمموف ىذه الثغرات االمنية ىو أف يستغؿ  -وما زاؿ-وكاف مبعث القمؽ االكبر بالنسبة السرائيؿ 
ـ قوات االمف المصرية بسيناء قؿ منذ االطاحة بالرئيس حسني مبارؾ في فبراير  وتقوؿ اسرائيؿ اف اىتما

 مما يفتح الطريؽ لمفوضى. 2011شباط عاـ 
وتقوؿ السمطات االسرائيمية اف نشطاء فمسطينييف في غزة منيـ نشطاء جماعة الجياد االسبلمي يحاولوف 

 غبلؿ شبو جزيرة سيناء كباب خمفي.است
مميوف  380مميار شيقؿ ) 1.3وقاؿ البريجادير جنراؿ اراف عوفر الذي يقود المشروع الذي يتكمؼ 

دوالر( "السور جزء مف مفيـو أمني ييدؼ الى منع المتسمميف واالنشطة االرىابية في الببلد." وصدرت 
لكف البناء لـ يبدأ اال في نوفمبر تشريف  2010لثاني الموافقة الوؿ مرة ليذا السور في يناير كانوف ا

 الثاني مف ذلؾ العاـ.
قتؿ مسمحوف عبروا الحدود غير المسورة ومعيـ أسمحة الية وقذائؼ  2011أغسطس اب عاـ  18وفي 

. وقتؿ ثبلثة مياجميف وخمسة مف الجنود المصرييف في  12صاروخية ثمانية اسرائيمييف في الطريؽ 
نشبت بعد ذلؾ مع الجيش االسرائيمي مما أشعؿ احتجاجات غاضبة أماـ السفارة  المعركة التي

 االسرائيمية في القاىرة.
وقاؿ قائد اسرائيمي أطمع الصحفييف عمى أحدث المستجدات عند نقطة قيادة اقميمية لمجيش االسرائيمي 

أف نواجو أي ىجـو "نعتقد أف ىناؾ جماعات أخرى لدييا خطط مماثمة حاليا. يمكف  12في الطريؽ 
ارىابي في أي وقت... ىناؾ خطر متزايد بشكؿ دائـ مف الحدود الغربية.. تحوؿ الى خطر ارىابي 

 عدواني."
ويقوؿ الجيش االسرائيمي انو يجب اف يعامؿ أي نشاط اجرامي عمى الحدود في البداية باعتباره خطرا 

 الحقت ميربيف وعثرت معيـ عمى قنبمة.ارىابيا. وفي يـو االربعاء الماضي قاؿ اف دورية حدودية 
وقاؿ الجيش االسرائيمي "تـ تحديد محاولة تيريب ورصدت القوة التي تعمؿ عمى منع التيريب رجبل وىو 

 يمقي حقيبة مريبة ويفر مف المكاف... اتضح أف الحقيبة تحتوي عمى عبوة ناسفة قوية."
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لتيريب عبر الحدود "تستغميا المنظمات وأضاؼ الجيش أف ىذه الواقعة تمثؿ تذكرة بأف مسارات ا
 االرىابية باستمرار".

 لكف لـ تقع ىجمات أسفرت عف سقوط قتمى منذ أغسطس اب.
وقاؿ القائد الذي طمب عدـ نشر اسمو اف التعاوف مع مصر جيد اذ يتحدث ضباط االتصاؿ يوميا 

نو مع استقرار األوضاع في ويمتقي القادة شخصيا كؿ اسبوعيف أو ما الى ذلؾ. لكف اسرائيؿ تتمنى أ
 مصر فسوؼ تيتـ أكثر بالوضع االمني في سيناء.

وتقوؿ اسرائيؿ انيا بينما رفعت عدد أفراد االمف عمى الحدود فاف القوة المصرية تقؿ كتيبتيف عف الحد 
 المسموح بو .

 وأضاؼ المسؤوؿ "مستوى المعمومات منخفض لمغاية."
وىذا التدفؽ في تسارع. وطواؿ عاـ  2006ر سيناء منذ عاـ الؼ مياجر مف اسرائيؿ عب 55دخؿ نحو 

 شيريا. 2500متسمبل. وفي الربع الماضي فقط بمغ المتوسط نحو  2777كاف ىناؾ  2006
في المئة مف االفارقة الذيف يتسمموف السرائيؿ مياجروف ألسباب مادية  90وقاؿ القائد االسرائيمي اف 

مف المياجريف متعمموف ومف سكاف المدف ولدييـ ميارات بؿ  ويسعوف لحياة أفضؿ. وقاؿ اف الكثير
 وكفاءات مينية.

 28/2/2012، وكالة رولترز لألنباء
 
  عند الحدود مع مصر جمع المعمومات االرستخبارلةترستخدم رسلارة متطورة ل "إرسرايلل" 255

سيارة المصرية،  تستخدـ "إسرائيؿ" لجمع المعمومات عند الحدود اإلسرائيمية الناصرة ػ زىير أندراوس:
وبحسب المصادر األمنّية في تؿ أبيب، كما ، جمع المعمومات االستخبارية التي ُيطمؽ عمييا اسـ غرانيت

أفادت القناة الثانّية في التمفزيوف اإلسرائيمّي عمى موقعيا االلكتروني، فقد برز استخداـ ىذه المركبة بعد 
ى الحدود المصرية، حيث تخاؼ األوساط األمنية عممية ايبلت الفدائية في آب )أغسطس( الماضي عم

 في إسرائيؿ مف عمميات ىجومية جديدة عمى الحدود وفى العمؽ الصييوني في الفترة المقبمة.
أّما السيارة المذكورة، فيي سيارة تصنعيا شركة )فورد( تتميز بقدراتيا العالية عمى جمع معمومات 

أو تسجيؿ جغرافي دقيؽ، ويمكنيا مقارنة التغيرات  استخبارية سواء كانت رصد ميداني أو تصوير
الجارية عمى المناطؽ الحدودية. تعمؿ ىذه السيارة عمى الحدود المصرية مع األراضي المحتمة، وتتبع 
( ألنيا الوحدة التي تعمؿ في المنطقة الجنوبية، فيما يشير الخبراء األمنييف إلى  ىذه السيارة لوحدة )أدـو

ة وشركة فورد توداف اختبار ىذه السيارة في المنطقة الجنوبية ألنيا منطقة ذات تضاريس أف الدولة العبريّ 
 .واسعة وكثيرة التشعبات

 10/3/2012، القدس العرب ، لندن
 
 مصر وخطرىم عمى الدولة العبرلةف  ترصد تزالد قوة اإلخوان  رستخبارات "أمان"إشعبة  256

األمف الصييونية أّف رئيس شعبة االستخبارات المقرب مف وزارة  "ISRAEL DEFENSE"أفاد موقع 
العسكرية األسبؽ "أماف"، أىاروف فاركاش، يتولى حاليًا تقدير المخاطر الواقعة عمى "إسرائيؿ" مف جراء 
القبلقؿ الحالية في الداخؿ المصري عبلوة عمى تداعيات مطالب الشعب مف الجيش بنقؿ صبلحيات 

 السمطة إليو. 
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زايد قوة "اإلخواف المسمموف" ىو مصدر التأىب في "إسرائيؿ"، مضيفًا أّف مخاطر وكشؼ "فاركاش" أّف ت
اإلخواف ممموسة جدًا، أكثر مف مجرد اضطرابات في الشارع، خاصة وأنيـ أكثر تنظيمًا ولدييـ الموارد 
 المطموبة لمقوة لدرجة القدرة عمى الوصوؿ لمحكـ. وفي سياؽ متصؿ، كشؼ المراسؿ السياسي الصييوني
"روعي كايس" عف مخاوؼ تنتاب دوائر صنع القرار في "تؿ أبيب" مف دعوة مجمس الشعب المصري 
بطرد السفير الصييوني مف القاىرة، ووقؼ بيع الغاز لمكياف، واعتبار "إسرائيؿ" العدو رقـ واحد. وأشار 

ذىا ىو المجمس "كايس" إلى أّنو "بالرغـ مف أف ىذه الخطوة رمزية، ألف مف يمتمؾ القدرة عمى تنفي
العسكري، ومف غير المتوقع أف تؤثر عمى العبلقات الثنائية بشكؿ جوىري، إال أّنيا توضح النزعة 

 المعادية في البرلماف، حيث يسيطر عميو اإلخواف المسمموف". 
 صحلفة القدس العرب  + القناة األولى )ترجمة المركز(

 14/3/2012(، 2491مركز درارسات وتحملل المعمومات الصحفلة، العدد )
 
 خبلر عرسكرّي إرسرايلمّ  لتوقع مواجية مع الجلش المصرّي ف  رسلناء: درارسة 257

الناصػرة ػ زىيػػر أنػدراوس: قالػت دراسػة أعػػّدىا الخبيػر العسػكري اإلسػرائيمي المعػػروؼ أييػود عػيبلـ وأسػػتاذ 
كجبيػة عسػػكرية التػاريخ العسػكري والدبموماسػي بجامعػة تػؿ أبيػب والتػػي جػاءت تحػت عنػواف أىميػة سػيناء 

سػػرائيؿ أنػو طػػواؿ الحػػروب األربػع التػػي خاضػػتيا إسػرائيؿ ضػػد مصػػر،  ألي حػرب مسػػتقبمية بػيف مصػػر وا 
تخمت إسرائيؿ عف سيناء مرتيف، رغـ كؿ ما تمثمو مف أىميتيا في مجػاالت الػردع واإلنػذار المبكػر وجمػع 

بالموارد الطبيعية والػنفط، ويمكػف  المعمومات االستخباراتية عمي اعتبارىا جبية دفاعية أمامية وأرض غنية
مػػف خبلليػػا السػػيطرة عمػػي قنػػاة السػػويس وتػػأميف خمػػيج العقبػػة والممػػرات الجويػػة، إلػػي جانػػب كونيػػا سػػاحة 

 مناسبة لتنفيذ تدريبات جوية وبرية.
ورغػػـػ أف مصػػػر مػػػف جيتيػػػا قػػػد تنازلػػػت عػػػف حقيػػػا فػػػي أف يكػػػوف ليػػػا تواجػػػد عسػػػكري ممحػػػوظ خمػػػؼ خػػػط 

قػػػة كميػػػا تقػػػع تحػػػت السػػػيادة المصػػػرية، لكػػػف يمكػػػف ليػػػا تحقيػػػؽ اسػػػتفادة اقتصػػػادية الممػػػرات، مػػػع أف المنط
 وزراعية وسياحية كبيرة.

إال أنو مف الناحية العسكرية فإف إخػبلء سػيناء مػف السػبلح اليجعميػا خػط دفػاع أمػامي لمصػر، بػؿ سػتظؿ 
انتشػػػار الجػػػيش  فقػػط مجػػػرد منطقػػػة فاصػػػمة بينيػػػا وبػػيف إسػػػرائيؿ، وىػػػو األمػػػر الػػػذي سػػيحوؿ مسػػػتقببًل مػػػف

 المصري فييا بشكؿ موسع في حاؿ اندالع حرب جديدة مع الجيش اإلسرائيمي.
وتابع الخبير أنو منذ توقيع اتفاقيػة كامػب ديفيػد قامػت مصػر بإنشػاء عػدة محػاور طػرؽ جديػدة فػي سػيناء، 

ي أُقيمػت ألغػػراض غيػر عسػػكرية. لكػػف مػف المؤكػػد فػي حػػاؿ انػػدالع حػرب جديػػدة سػيزيد الجيشػػاف المصػػر 
 واإلسرائيمي ومف جيودىما مف أجؿ السيطرة عمي مفارؽ الطرؽ المحورية قبؿ الطرؼ اآلخر.

كذلؾ تطرؽ عيبلـ إلى المطارات في سيناء وأىميتيا، خاصة في ظؿ تعاظـ دور الطيراف والسبلح الجوي 
سػرائيؿ، موضػػحًا أّف إسػرائيؿ قامػػ ت خػػبلؿ خػبلؿ الحػػروب التػي شػػيدتيا شػبو الجزيػػرة سػػيناء بػيف مصػػر وا 

احتبلليا لسيناء بإنشاء عدد مف المطػارات الجويػة، مثػؿ مطػار )رفيػديـ( بوسػط سػيناء، ومطػار أوفير)شػـر 
 الشيخ حاليًا( ومطار عتسيوف )طابا حاليًا( ومطار إيتاف )العريش حاليًا(.

أيػػػة  اإلسػػرائيمية يػػػنص عمػػي حظػػػر إنشػػاء-ونػػوه عػػيبلـ إلػػػي أف البنػػد الثالػػػث مػػف اتفاقيػػػة السػػبلـ المصػػػرية
مطارات غير مدنية في سيناء، وىناؾ قيود تحد مف عمميات إقبلع وىبوط الطائرات الحربية فػي المنػاطؽ 
الحساسػة ، لػػذا وعمػػي ضػوء أىميػػة المطػػارات فػي سػػيناء فمػػف المتوقػع فػػي حػػاؿ نشػوب حػػرب جديػػدة بػػيف 
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سػػرائيؿ أف يحػػدث تسػػػابؽ بينيمػػا مػػف أجػػػؿ السػػيطرة عمػػي تمػػؾ المطػػػارات لضػػماف فػػر  ض السػػػيادة مصػػر وا 
الكاممػػة. وعمػػي ضػػػوء ُبعػػد المسػػافات بػػػيف مطػػارات سػػيناء، وبػػػيف حػػدود البمػػديف فيتوقػػػع أف يػػنجح الجػػػيش 
المصػري فػي السػػيطرة عمػي مطػػار بئػر الجفجافػة وبئػػر تمػدة وشػػـر الشػيخ، بينمػا يمكػػف لمجػيش اإلسػػرائيمي 

مػػدي سػرعة رد فعػػؿ كػػؿ السػيطرة عمػػي مطػاري العػػريش وطابػا، واألمػػر سػيكوف فػػي نيايػة المطػػاؼ منػوط ب
طرؼ مف األطراؼ. وبحسبو لكي نتمكف مناقشػة موضػوع اسػتخداـ القػوات البريػة فػي سػيناء مػع بدايػة أي 
سػػرائيؿ، يجػػب اإلشػػارة إلػػي أف الجػػيش اإلسػػرائيمي سػػيقـو عمػػي الفػػور بغمػػػؽ  حػػرب مسػػتقبمية بػػيف مصػػر وا 

يمولػػػػة دوف أف يمثػػػػؿ األردنيػػػػوف معبػػػػري رفػػػػح ونتسػػػػينا، مػػػػع اإلبقػػػػاء عمػػػػي عػػػػدد مػػػػف القػػػػوات العسػػػػكرية لمح
 والفمسطينيوف أي تيديد،حتى ولو بدوف استخداـ القوة،عمي القوات اإلسرائيمية التي ستتحرؾ داخؿ سيناء.

ضوء ذلؾ مف المتوقع أف تمجأ إسرائيؿ لؤلساليب القديمة مف خبلؿ إقامة خط دفاعي يفصؿ النقب  ىوعم
 قوة الجيش اإلسرائيمي.عف شماؿ سيناء، بالشكؿ الذي يسيـ في تنامي 

وفي المقابؿ سينجح الجيش المصري في عبور قناة السويس بواسطة الجسور واألنفاؽ، وسيسعي لمسيطرة 
بشػكؿ أساسػي عمػي الممػرات الجبميػة، خاصػة وأنػو متػدرب عمييػا بشػكؿ جيػد. لكػف المشػكمة الرئيسػية التػػي 

 يناء، حيث يتوقع أف تشيد قتااًل عنيفًا.ستواجو الجيش المصري ىي مناطؽ السيوؿ المنتشرة في شماؿ س
وطرح عيبلـ تساؤاًل ميما في دراستو، وىو ماذا سيكوف اليدؼ الرئيسي لمجيش اإلسرائيمي في حاؿ اندالع 
حػرب جديػػدة مػع مصػػر؟ وبرأيػػو، ىنػاؾ ثػػبلث خيػارات أساسػػية مطروحػػة أمػاـ الجػػيش اإلسػرائيمي فػػي تمػػؾ 

أية قوة عسػكرية مصػرية ضػخمة تحػاوؿ الوصػوؿ إلػي سػيوؿ شػماؿ الحالة: األوؿ، المبادرة بالقضاء عمي 
سيناء، مع عدـ إبقاء قوات إسرائيمية بالمكاف.الثاني، تنفيذ ىجـو استراتيجي مضاد الحتبلؿ جزء كبير مف 
سػػيناء،أو ربمػػا كػػػؿ أرض سػػيناء، وتػػػدمير الجػػيش المصػػػري المتواجػػد فييػػػا، أّمػػا الثالػػػث واألخيػػر، بحسػػػب 

ي اسػػػتيداؼ القػػوات الجويػػػة المصػػرية، وتنفيػػػذ ىجمػػات جويػػػة داخػػؿ العمػػػؽ المصػػػري عػػيبلـ، التركيػػػز عمػػ
 إلجبار الجيش المصري عمي االنسحاب مف سيناء.

وعمي أية حاؿ، تابع عيبلـ قائبًل، إّنو يمكف الدمج بػيف الخيػارات الثبلثػة، رغـػ أف كػؿ خيػار يحمػؿ بعػض 
أي ضربة لمجبية الداخمية المصرية ستدفع مصر  المميزات وبعض العيوب. ومقارنة بحرب االستنزاؼ فإفّ 

ـ صواريخ أرض ـ مف الجبية الداخمية اإلسرائيمية باستخدا أرض أو أسمحة كيماوية أو ىجمات  -إلي االنتقا
جوية بواسطة الطائرات الحربية، عمى حد تعبيره. وخمص إلى القوؿ إّف ىناؾ مخاوؼ قائمة ترتبط بإلغاء 

س رائيؿ، بؿ واحتمػاؿ انػدالع مواجيػات عسػكرية بينيمػا نتيجػة ألسػباب وعناصػر اتفاؽ السبلـ بيف مصر وا 
متعمقػة بالػداخؿ المصػري، وألسػباب أخػرى متعمقػة بالجانػػب اإلقميمػي، مشػيًرا إلػى المخػاوؼ اإلسػرائيمية مػػف 

قػة تعاظـ القوة العسكرية المصػرية فػي شػبة جزيػرة سػيناء وبالتػالي تأثيرىػا عمػى األمػف اإلسػرائيمي فػي المنط
الجنوبية، الفتًا إلى أّف مف سُينتخب رئيًسا لمجميورية في االنتخابات المصرّية القادمة سيكوف الفيصؿ في 

 تحديد وجو العبلقة بيف البمديف.
 22/3/2102، القدس العرب ، لندن
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لجنػػراؿ اإلسػرائيمي المتقاعػػد والباحػث المخػػتص بالشػػؤوف األمنّيػة فػػي معيػػد زىيػػر أنػدراوس: قػػاؿ ا -الناصػرة 
دراسات األمف القومي بجامعة تؿ أبيب، د. شمومو برـو إّف صعود حركة اإلخواف المسمميف إلى السمطة في 
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سػورّية يصػب فػػي مصػمحة إسػػرائيؿ، معمػبًل ذلػػؾ بػاختبلؼ ىػػذه الحركػة مػػع إيػراف وحػػزب اهلل أيػديولوجيا ممػػا 
 يخرج سورية مف دائرة الوصاية لمجميورّية اإلسبلمّية اإليرانّية، عمى حد تعبيره.س
قػاؿ د. بػرـو إّف وقػػوع تغيػر فػػي سػورّية كيػػذا قػد يػػؤثر بشػكؿ إيجػػابي عمػى إسػػرائيؿ ألف اإلخػواف المسػػمميف و 

هلل. الػذيف ىػـػ مػػف جماعػػة السػػنة سػػيخرجوف عػػف الوصػاية اإليرانيػػة. وسػػتكوف ليػـػ أيضػػا مشػػكمة مػػع حػػزب ا
ولػػذلؾ فػػإّف إلسػػرائيؿ مصػػمحة إسػػتراتيجية بضػػرب المحػػػور اإليرانػػي الػػذي يشػػمؿ إيػػراف وسػػورية وحػػػزب اهلل، 
وبشكؿ ما حماس والعراؽ، مع وجود تحفظ لدي بخصوص العراؽ، وأردؼ قائبًل: ال أتوقع أف تقـو الحكومة 

 إسرائيؿ.  الجديدة في سورية والتي ستتألؼ مف اإلخواف المسمميف بمفاوضات سبلـ مع
 28/3/2102القدس العرب ، لندن، 
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ضائقة »الخبير السياسي األمني، ايتمار يخنر، اعتبر األحداث في مصر  :آماؿ شحادة -القدس
وىذا الموقؼ يعكس حاؿ القمؽ الذي تعيشو إسرائيؿ وىو ما «. ي الشرؽ األوسطاستراتيجية إلسرائيؿ ف

جعؿ المطمب الممح التقدـ نحو عممية السبلـ مع السمطة الفمسطينية وسورية. واقترح يخنر عمى نتانياىو 
 أف يختار مخرجًا مف اثنيف: فإما أف يجمس فورًا مع محمود عباس والتوصؿ معو لمسودة اتفاؽ سبلـ أو
يعمف تخميو عف الفمسطينييف ويعرض عمى دمشؽ صفقة حقيقية: نزوؿ مف الجوالف مقابؿ انقطاع عف 

 إيراف وعف حزب اهلل.
والضائقة االستراتيجية التي يتحدث عنيا اإلسرائيميوف تنعكس في عبلقاتيـ المعقدة مع جميع الدوؿ 

عبد اهلل الشكاؾ الذي يتيـ إسرائيؿ  بقيت إسرائيؿ مع نظاـ الممؾ –مف الشرؽ  ويدرجيا يخنر بالقوؿ:
 –بالجمود السياسي، يحذر مف الكارثة ويرفض المقاء مع نتانياىو، عمى حد تعبير يخنر. وفي الشماؿ 

فقد المعسكر المعتدؿ » -في أعقاب سقوط حكومة سعد الحريري وصعود حكومة يسيطر عمييا حزب اهلل
لضفة، االضطرابات في مصر تطرح تخوفًا مف أف يتمقى في ا«. في الشرؽ األوسط محورًا ميمًاوأساسياً 

ذا لـ يكف ىذا كافيًا، يقوؿ يخنر،  سقاط نظامو الفاسد. وا  الشعب الفمسطيني شيية الخروج الى الشارع وا 
 فقد بقي الشرؽ األوسط مع إدارة أميركية ضعيفة، تعطي االنطباع بأنيا رفعت أيدييا في الشرؽ األوسط.

 4/2/2100، الحلاة، لندن
 
 اضطرابات مدنلة ال تتوقف عند مصر ولن لرسمم منيا أي بمد عرب مبارك: توقع  عنبن اللعازر  261

بنياميف بف اليعازر، وىو عضو سابؽ في ، مف القدس، أف 02/2/2100، الشرق األورسط، لندننشرت 
دقيقة أمس  90الحكومة االسرائيمية، قاؿ لمتمفزيوف االسرائيمي أمس انو أجرى محادثات ىاتفية عمى مدى 

 عاما قد أزفت نياية عيده. 19وانو خمص إلى الشعور بأف الزعيـ البالغ مف العمر 
وأضاؼ بف اليعازر، وىو عضو في حزب العمؿ، وأجرى محادثات مع مبارؾ عدة مرات أثناء عممو في 

 «.لقد قاؿ أشياء قاسية جدا بشأف الواليات المتحدة»حكومات اسرائيمية مختمفة 
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اني درسا في الديمقراطية وقاؿ نرى الديمقراطية التي قادتيا الواليات المتحدة في ايراف ومع أعط»وتابع 
 «.حماس في غزة، وىذا ىو مصير الشرؽ األوسط

ربما يتحدثوف عف الديمقراطية ولكنيـ ال يعمموف ما يتحدثوف بشأنو وستكوف النتيجة تطرفا »وقاؿ 
 «.واسبلما راديكاليا

ما يتوقع حدوثو في الشرؽ »مبارؾ تحدث باستفاضة خبلؿ المحادثة الياتفية بشأف وقاؿ بف اليعازر اف 
توقع أف يتضخـ االمر بحدوث اضطرابات مدنية ال تتوقؼ عند »وأضاؼ «. األوسط عقب سقوطو

قاؿ مبارؾ لف »وتابع بف اليعازر «. مصر ولف يسمـ منيا أي بمد عربي في الشرؽ األوسط وفي الخميج
في المستقبؿ مزيد مف التطرؼ واالسبلـ الراديكالي ومزيد مف االضطرابات والتغيرات أدىش اذا ظير 
وأضاؼ اف مبارؾ كرر «. يبحث عف خروج مشرؼ»وقاؿ بف اليعازر اف مبارؾ «. الجذرية واليبات

عاما. ىؿ يريدونني أف أىرب.. لف أىرب. يريدوف القائي في  22أنا خدمت ببلدي مصر لمدة »الجممة 
 «.. لف أغادر. اذا دعت الحاجة فسأقتؿ ىناالخارج.
اؿ ق بف اليعازر ، أفراـ اهلل ػ وليد عوض، عف مراسميا مف 02/2/2100، القدس العرب ، لندنوذكرت 

 إنو تحدث مع مبارؾ ووجده متماسكا، ووصفو بالشجاع والقوي.
يف إلى الحكـ وحذر واشار بف اليعاز الى اف مبارؾ عبر عف مخاوفو مف وصوؿ جماعة اإلخواف المسمم

مف تحوؿ منطقة الشرؽ األوسط إلى منطقة شيعية، بسيطرة إيراف وتقوية حزب اهلل في لبناف، وحماس 
في غزة، ولفت الوزير إلى أنّنا أصبحنا في فترة ما بعد مبارؾ، وعمينا االىتماـ بمف القائد الذي سيتولى 

 منصبو، وما ىو وضع جماعة اإلخواف المسمميف.
فة 'يديعوت أحرونوت' الجمعة عف بف اليعازر قولو بعد محادثتو مع مبارؾ 'أنا ممـز بالقوؿ ونقمت صحي

 إنني وجدت رجبًل شجاعًا وقويًا وحازما'.
بف اليعزر قاؿ أف ، أف أ ؼ ب - رويترز - أ ب، نقبًل عف 02/2/2100، الرسفلر، بلروتوأضافت 

الجيش الذي كاف يعوؿ »بف اليعزر اف  وقاؿ «.أف عصر مبارؾ انتيى»الرئيس المصري كاف يدري 
 «.عميو مبارؾ أبمغو انو ال يستطيع الدفاع عنو

مستقبؿ معاىدة السبلـ بيف »وتساءؿ بف أليعزر في اتصاؿ مع القناة العاشرة اإلسرائيمية أمس حوؿ 
سرائيؿ ومستقبؿ المنطقة برّمتيا  «.مصر وا 
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اعمف االعبلـ االسرائيمي الجمعة، بصورة رسمية عف انتياء فترة حكـ الرئيس  زىير اندراوس: -الناصرة 
مبارؾ، ورّكز المحمموف وكتبة االعمدة عمى الحقبة التي ستمي حسني مبارؾ، حيث كتب ايتاف ىابر، 

بؽ، اسحؽ رابيف، في صحيفة ايديعوت احرونوتب مع السبلمة رئيس ديواف رئيس الوزراء االسرائيمي االس
لرجؿ السبلـ، مؤكدا باسمو وباسـ جميع االسرائيمييف عمى اّف مبارؾ وضع سبلحو جانبا واختار طريؽ 

 السبلـ.
واضاؼ لو تمكنا نحف في اسرائيؿ عندما كاف يمقي خطابو، رّبما االخير، ليتفنا وبأعمى الصوت: شكرا 

الرئيس مبارؾ، الفتا الى اّف الرئيس المصري يستحؽ كؿ الثناء والتقدير واالعجاب والشكر  لؾ، يا سيادة
مف االسرائيمييف، وزاد قائبل اّف االؼ االسرائيمييف لـ ُيقتموا في السنوات االخيرة بفضؿ مبارؾ، عمى حد 

 تعبيره.
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 02/0/2100، القدس العرب ، لندن
 
 غّزة وحماسخصوصًا أعمى مرستولاتو و بمبارك كان  عيدبالتنرسلق األمن  باحث إرسرايلم :  262

لمدراسات ناثاف براوف في مقابمة مع « كاتو»رأى الباحث السياسي في معيد : أ ؼ ب - رويترز - أ ب
ـ يحاوؿ النظاـ المصري السابؽ تحريكو  –أف السبلـ المصري « السفير» اإلسرائيمي ىو أصبًل مجّمد، ول

 عمى الصعد االجتماعية.
التنسيؽ األمني والدبموماسي كاف عمى أعمى مستوياتو في عيد مبارؾ، وال سيما في القضايا  غير أف

 التي تعني غّزة وحماس. وقد يكوف ىذا التنسيؽ ميّددا اآلف.
أما بالنسبة لمنظرة اإلسرائيمية لشخص مبارؾ، فيعتبر براوف أف المشكمة لـ تعد مبارؾ بحّد ذاتو أو عمر 

 رائيؿ الرئيسي يكمف في تغيير النظاـ ككّؿ.سميماف، إنما ىـّ إس
فمو استمر النظاـ السابؽ، لكاف باإلمكاف الحفاظ عمى العبلقات الدبموماسية واألمنية الوطيدة، غير أنو 

 مع واقع التغيير، سيكوف لمشارع المصري دور أكبر بكثير.
بيف البمديف، غير أنو يرّجح وقؼ ويستبعد الباحث أف تؤدي التطورات الحالية إلى إلغاء اتفاقية السبلـ 

 كؿ أشكاؿ التعاوف األمني.
 02/2/2100، الرسفلر، بلروت
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انشغؿ المحمموف االستراتيجيوف اإلسرائيميوف في قراءة المشيد المصري، وفيما اىتمت معظـ : وكاالت
ـ ووسائؿ اإلعبلـ المصري بميداف التحرير، راح اإلسرائيميوف يبحثوف عف ما ىو أبعد مف كاميرات العال

 ميداف التحرير. 
وكتب المحمؿ العسكري اإلسرائيمي المعروؼ روف بف يشاي، عف أحداث مصر خبلؿ مقالة موسعة 

إلى دولة نشرتيا صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، قاؿ فييا : "إف مصر في طريقيا إلى التحوؿ 
 إقميمية قوية عمى الطراز التركي". 

واعتبر بف يشاي أف حقبة حسني مبارؾ قد انتيت فعبًل، وأف الجيش ينتشر بشكؿ غير مسبوؽ في 
شوارع المدف المصرية، واستخدـ بف يشاي عبارات لوصؼ الحالة، وقاؿ في وصؼ الرئيس مبارؾ: إنو 

 ف كرامتو حتى آخر طمقة". "الجندي المصري العجوز العنيد والذي يدافع ع
ويقوؿ بف يشاي:" إف عمى )إسرائيؿ( أف تستعد لوجود تركيا جديدة عمى الحدود الجنوبية"، محذرا مف أف 

 معظـ نقاط الجيش المصري قد أخميت خبلؿ فترة التظاىرات وأف الحدود مفتوحة تقريبًا. 
نما أف وينصح المحمؿ اإلسرائيمي قادتو أف ال يظنوا أف مصر القديمة  في عيد مبارؾ ستعود ثانية، وا 

 يستعدوا لمصر جديدة عمى الطراز التركي، وغير محبة لػ)إسرائيؿ( في طريؽ التكوف بالمنطقة.
 00/2/2100، موقع فمرسطلن أون اللن
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رئػػػيس ديػػواف رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي األسػػبؽ، إسػػػحاؽ  ،إيتػػاف ىػػابر حػػذر :زىيػػر انػػدراوس -الناصػػرة 

تنػازؿ اإلدارة األمريكيػة بيػذه السػرعة عػػف  مػف خطػػوة فػػي صػحيفة يػديعوت أحرونػوتلػو  مقػاؿٍ فػي  ،رابػيف
الشػػرؽ األوسػػط يتغيػػر فػػي كػػؿ لحظػػة، وآالؼ المستشػػرقيف وأشػػار إلػػى أف  نظػػاـ الػػرئيس حسػػني مبػػارؾ.

أف تكػوف جػاىزة  . موضػحاُ أف عمػى "إسػرائيؿ"مصر لـ يتوقعػوا تيػاوي نظػاـ مبػارؾ أحداثالذيف يتابعوف 
إلػى فػي ىػذا السػياؽ،  ولفػت ألّي اشتعاؿ في المنطقة، ألّف المنطقة باتت قريبة جدًا مػف الحريػؽ الكبيػر.

اؽ أّنػو عنػػدما وقّػػع رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي األسػػبؽ، منػػاحيـ بػػيغف، عمػػى اتفػػاؽ السػػبلـ مػػع مصػػر، اتفػػ
مميونًا، أّما اليـو فإّف عدد المصرييف وصؿ إلى أكثر مف ثمانيف  32كامب ديفيد، كاف عدد سكاف مصر 

، فػأيف السػبلـ "إسػرائيؿ"مميونًا، وحّذر مف أّف الكـ سيتحوؿ إلى الكيؼ، مشيرًا إلى أّف ىػذه المبليػيف تكػره 
رئيس مركز حاييـ ىرتسػوغ ألبحػاث البروفسور يوراـ ميطاؿ،  استبعدالذي كنا نبحث عنو؟. عمى صمة، 

، ولكػػف بالمقابػػػؿ "إسػػػرائيؿ"بإلغػػػاء اتفػػاؽ السػػػبلـ مػػع فػػػي مصػػر الشػػرؽ األوسػػػط، أف يقػػـو النظػػػاـ الجديػػد 
سػتتوقؼ مصػر عػف لعػب دور النجػاة لمدولػة العبريػػة فػي محاوالتيػا لمخػروج مػف العزلػة الدوليػة المفروضػػة 

ؾ يمنحػػو دائمػػًا لمدولػػة العبريػػة، كمػػا أشػػار فػػي مقالػػو عمييػا بسػػبب سياسػػاتيا، وىػػو األمػػر الػػذي كػػاف مبػػار 
يديعوت أحرونوت إلى أّف النظاـ الجديد سيقـو بتحسيف عبلقاتو مع حركة حماس، األمر الذي  بصحيفة

في الحمبة الدولية. أّما البروفسور ىيمؿ فريش، مف مركز بيغف السادات، التابع  "إسرائيؿ"سيزيد مف عزلة 
قاؿ ليديعوت أحرونوت، يكفي التفكير بما حصؿ في الجميوريػة اإلسػبلمية اإليرانيػة لجامعة بار إيبلف، ف
نتيجة تغيير نظػاـ الحكـػ فػي  "إسرائيؿػ"لكي نعرؼ مدى المأساة التي ستحؿ ب 1979بعد الثورة في العاـ 

مصػػػر. أـّ االختصاصػػػية فػػػي الشػػػػؤوف المصػػػرية، د. ميػػػرا تسػػػوريؼ، فقالػػػػت إّنػػػو عمػػػى األرجػػػح أف تعػػػػود 
  .1966عبلقات اإلسرائيمية المصرية إلى ما كانت عميو في العاـ ال

 31/1/2011القدس العرب ، لندن، 
 

 مؤتمر ىرتزللا اإلرسرايلم  ورصد خرساير تل أبلب مما لجري ف  مصر  تقرلر:  265
/ فبراير العاـ في مؤتمر ىرتزليا الدولي لؤلبحاث الذي أنيى أعمالو في التاسع مف شباط: تحسيف الحمبي

استعرضػت أبحػاث إسػرائيمية التطػورات التػػي طػرأت فػي المنطقػة منػػذ خػروج مصػر عػف الصػػؼ ، 2011
ومحاوالت عزؿ قيادتيا بعػد اتفػاؽ كامػب ديفيػد بإجمػاع عربػي  1979عاـ  "إسرائيؿ"العربي والصراع مع 

تعادة ثـ كيؼ جرى استغبلؿ حروب كثيرة وقعت في المنطقة ودفعت الرئيس مبارؾ إلى إنياء العزلة واس
فقػد اجتػيح لبنػاف ووقعػت مجابيػة  الجامعة العربية إلى القاىرة وكذلؾ مركز التأثير المصري في المنطقػة.

بػؿ حػػرب مباشػػرة واسػػعة بػػيف الجػػيش السػوري والجػػيش اإلسػػرائيمي وتفجػػرت المقاومػػة المبنانيػػة، وانػػدلعت 
كيػػػػة يإقميميػػػة ودوليػػػة أمر  وانيػػػػارت الكتمػػػة السػػػوفييتية مػػػا وفػػػػر ظروفػػػاً  1991حػػػرب الخمػػػيج األولػػػى عػػػاـ 

سػرائيمية فرضػت انفراجػًا عربيػًا عمػى الػرئيس مبػارؾ ونظامػو بعػد اتفاقيػات أوسػمو والعربػا مػع  . "إسػػرائيؿ"وا 
)عسؿ( بيف مختمؼ الحكومات اإلسػرائيمية والػرئيس مبػارؾ  مع مصر سنوات "إسرائيؿ"وشيدت عبلقات 

حقوقػو الشػرعية ولػذلؾ يػرى شػموئيؿ بػار أحػػد كانػت عمػى حسػاب الشػعب الفمسػطيني وقضػيتو المركزيػػة و 
المختصيف اإلسرائيمييف بالدراسات االستراتيجية والعسكرية والكثيروف في مؤتمر ىرتزليا اإلسرائيمي الدولي 
أف أي تغيير ميما كاف قدره في النظاـ المصري لف تتمكف واشنطف وتؿ أبيب بعده مف إعادة القاىرة إلى 
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ء صػورة المنطقػة إذا مػا تحسػنت عبلقػات مصػر الخارجػة مػف رحـػ االنتفاضػة ما كانت عميو. ويرسـ ىػؤال
يراف حتى لو لـ يجر أي مساس باتفاقية كامب ديفيد!؟  الشعبية مع سورية وتركيا وا 

وفػي االتجػػاه نفسػو دعػػا بعػػض رجػاؿ األبحػػاث نتنيػػاىو إلػى تييئػػة نفسػو لبلعػػب جديػػد فػي سػػاحة الممػػؼ 
ؾ يمسؾ بو عمى طريقتػو منػذ أجبػر عرفػات عمػى التوقيػع عمػى اتفاقيػة الفمسطيني الذي كاف الرئيس مبار 

!؟ 1997)الخميؿ( والقاىرة مع نتنياىو وبشكؿ يدشف فيو حي استيطاني في قمب مدينة الخميؿ منذ عاـ 
ومثػػؿ ىػػذا الػػدور الػػػذي كػػاف يقػػـو بػػػو الػػرئيس مبػػارؾ لػـػ تكػػػف نصػػوص اتفاقيػػة كامػػػب ديفيػػد التػػي وقعيػػػا 

وعمميػة  "إسرائيؿ"ي مسؤوؿ مصري القياـ بالدور الذي قاـ بو الرئيس مبارؾ تجاه السادات تفرض عمى أ
التفاوض مع السمطة الفمسطينية وىذا عمػى األقػؿ مػا يعتػرؼ بػو مختصػوف بموجػب مػا ذكػروه فػي مػؤتمر 

وال شػؾ فػي أف الجمػاىير المصػرية التػي تدشػف بعرقيػا ودمائيػا انتفاضػة شػعبية تػدرؾ  )ىرتزليػا( السػنوي.
قيادتيا أف مصر دوف نظاـ الرئيس مبارؾ لف تكوف مصر األعواـ الثبلثيف التي رأس فييا مبارؾ تمؾ مع 

الدولة الكبيرة، فالشػرؽ األوسػط كمػو سػييتز مػع كػؿ تغييػر يطػرأ بعػد ىػذه الثػورة وسػييتز بطريقػة تقمػؽ تػؿ 
 أبيب وواشنطف.

 10/2/2011الوطن، رسورلا، 
 

 عن بدايل لمغاز المصري لطالبون بالبحث "إرسرايلل"خبراء ف   266
طالب خبراء صياينة حكومة الكياف بالتحرؾ الفوري مف أجؿ تأميف احتياطات أو بدائؿ عف : يو بي آي

الغػاز المصػري الطبيعػػي بعػد االنتفاضػػة الشػعبية التػػي أطاحػت الػػرئيس حسػني مبػػارؾ . ونقمػت صػػحيفة 
لمتحرؾ فورًا لتأميف بدائؿ ” إسرائيؿ”ؿعف خبراء أف سقوط مبارؾ يجب أف يكوف دعوة ” جيروزاليـ بوست“

 ” .إسرائيؿ“% مف الكيرباء في 90في حاؿ حدوث أي انقطاع في اإلمدادات التي تؤمف 
، إاّل أف محمػبًل فػي ”خمػؿ فّنػي“حاليًا ىو مجػرد ” إسرائيؿ“وفي حيف قاؿ الخبراء إف توقؼ ضخ الغاز ؿ 

أعمنػػت أف تزويػػد ” إمبػػاؿ أمريكػػا  إسػػرائيؿ“ة واشػنطف حػػّذر مػػف أف ىػػذه قػػد تكػػوف النيايػػة . وكانػت شػػرك
فبرايػر  2بالغاز الطبيعي المصري الذي كاف مقررًا استئنافو الخميس بعد توقؼ اإلمدادات فػي ” إسرائيؿ“

 بعد تفجير استيدؼ خط أنابيب في سيناء، تـ تأجيمو مجددًا حتى نياية الشير .
”  إسرائيؿ“ر، الذي تشاور مع حكومات وشركات في أميت مو ” إيكو أنرجي“وتوقع المدير التنفيذي لشركة 

سػػنوات، اف اسػػتبلـ اإلسػػبلمييف لمحكػـػ فػػي مصػػر ىػػو الوحيػػد الػػػذي  1والخػػارج وعمػػؿ مػػع البنػػؾ الػػدولي 
سيوقؼ ضخ الغاز . غير أف مؤسس مجموعة دلفػي العالميػة لمتحميػؿ، ديفيػد وومسػر كػاف أكثػر تشػاؤمًا، 

بالغاز بشكؿ منتظـ، مشيرًا إلى أف أنبوب الغاز مف ” سرائيؿإ“وعبر عف شكو بأف يستمر تزويد مصر ؿ 
يثيػػػر أصػػػػبًل معارضػػػة مػػػف المعارضػػػة المصػػػرية كونػػػػو أحػػػد مظػػػاىر التطبيػػػع مػػػػع ” إسػػػرائيؿ“مصػػػر إلػػػى 

 ” .إسرائيؿ“
 26/2/2011، الخملج، الشارقة

 
 نجاح ثورة مصر رسلعزز مكانة حماس لرون أن % من الصيالنة51: ارستطالع 267

كػػز الفمسػػطيني لئلعػػبلـ: أفػاد اسػػتطبلع لمػػرأي العػػاـ الصػييوني، أجرتػػو صػػحيفة يػػديعوت المر  -الناصػرة 
نجاح ثورة مصر سيؤثر سمبًا عمى دولة الكياف الصييوني  فأحرونوت، بأف نصؼ المستطمعيف يروف بأ

  ويعزز مكانة حركة "حماس".
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مكانة حماس ومؤيػدييا وىػذا  في المائة مف المشاركيف في االستطبلع إف ىذه الثورة سترفع مف 50وقاؿ 
 يعني "تيديد ألمف اسرائيؿ".

في المائة مف المستطمعيف الصياينة بػأف نظامػا ديمقراطيػا ىشػا سينشػأ فػي مصػر، فيمػا يػرى  70واعتبر 
 في المائة أف "نظامًا إسبلميًا راديكاليًا" ىو الذي سيقود المصرييف. 49

في المائة أف الثورة في مصػر سػتؤثر سػمبًا  47؛ رأى وعمى صعيد اتفاقيات السبلـ مع الكياف الصييوني
 عمى اتفاقيات السبلـ المعقودة مع الكياف.

 28/2/2011، المركز الفمرسطلن  لإلعالم
 
 تكرم مبارك والرسادات وتتحرسر عمى عيدليما  "إرسرايلل" 268

، أقامػت احتفاليػة ذكرت وسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية، أف الييئات التعميميػة األكاديميػة فػى إسػرائيؿ :القدس
تكػريـ شػرفية لمػرئيس الراحػػؿ أنػور السػادات، والػػرئيس السػابؽ حسػنى مبػػارؾ، وامتػدحت عصػر الرئيسػػيف 

ينػػاير، وتسػػببت فػػى اإلطاحػػة بػػالرئيس السػػابؽ  92السػػابقيف، وزعمػػت أف مػػا حػػدث فػػى مصػػر بعػػد ثػػورة 
 حسنى مبارؾ، قد ال يكوف ثورة ويتحوؿ إلى انقبلب وفوضى تثير المخاوؼ.

وأوضحت وسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية أف جامعة بف جوريوف، أكبر وأقدـ الجامعات الرسمية فى إسرائيؿ، 
نظمت احتفالية تكريـ لمرئيسيف السادات ومبارؾ، وأشادت بأف عصرييما شيدا اسػتقرارا لممنطقػة، وحظيػا 

سرئيؿ فى عيد السادات، وتحولت عبلقات البمديف إلى عبلقة ود  بعبلقات ودية واستراتيجية بيف مصر وا 
 وصداقة فى عيد الرئيس السابؽ حسنى مبارؾ.

وأشػار اإلعػػبلـ العبػػرى إلػى أف إسػػرائيؿ بشػػكؿ عػػاـ وجامعػة بػػف جوريػػوف بشػكؿ خػػاص، يحمػػبلف اعتػػزازا 
تجاه الرئيسيف السادات ومبػارؾ، ألنيمػا دعمػا السػبلـ مػع إسػرائيؿ، وقامػا بزيػارة إلػى جامعػة بػف جوريػوف، 

التاريخيػة التػػى قػاـ بيػػا الػرئيس الراحػػؿ أنػور السػػادات إلػى إسػػرائيؿ، والتػى كػػاف يرافقػو فييػػا  خػبلؿ الزيػػارة
 الرئيس السابؽ حسنى مبارؾ، بحضور رئيس وزراء إسرائيؿ السابؽ مناحيـ بيجف.

حضػػر االحتفاليػػػة التػػػى شػػػيدتيا جامعػػػة بػػػف جوريػػػوف لتكػػػريـ الرئيسػػػيف السػػػادات ومبػػػارؾ، ممثمػػػى مصػػػر 
ى إسػرائيؿ، وكػاف عمػى رأسػيـ، أحمػد عػػزب قنصػؿ مصػر العػاـ فػى إيػبلت، ووليػد شػػريؼ الدبموماسػييف فػ

قنصؿ مصر فى إيبلت، ولفيؼ مف األكاديمييف والسياسييف اإلسرائيمييف، وأيضا البروفيسػور اإلسػرائيمى 
ينػاير، والمخػاطر التػى مػف الممكػف  92يوسى أميتى الذى أدار ندوة خاصة عف مسػتقبؿ مصػر بعػد ثػورة 

سرائيؿ، وبخاصة فيما يتعمؽ بمعاىدة السبلـ بيف البمديف.أف   تؤثر أو تيدد العبلقات بيف مصر وا 
وأيضػًا ناقشػت النػدوة مػا يتعمػؽ بالشػأف المصػرى الػداخمى، مثػؿ المشػكبلت االقتصػادية التػى تعيػؽ مصػػر 

تتحقػؽ مثػؿ يناير، وأيضا المطالب التػى يريػد المصػريوف أف  92نتيجة لؤلحداث التى وقعت خبلؿ ثورة 
الديمقراطية والحرية، والمساواة والعدالة االجتماعية، وتمنى الحاضروف بالنػدوة أف تتغمػب مصػر عمػى أى 

 مشكبلت تواجييا فى ىذه الفترة.
 07/3/2100، وكالة رسما اإلخبارلة

 
 قوة الجلش المصري تثلر قمق تل أبلبالتمفزلون اإلرسرايلم :  269

يثيػر قمػؽ تػؿ أبيػب خاصػة فػي ظػؿ جمػود العبلقػات الثنائيػة بػيف زاؿ الجيش المصػري يما  : معتز أحمد
سػرائيؿ منػذ الثػػورة، واألىـػ مػف ىػذا شػػعور اإلسػرائيمييف بػأف العبلقػات القويػػة التػي كانػت تػػربطيـ  مصػر وا 
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بمصػر أثنػاء حكـػ الػرئيس السػابؽ حسػني مبػارؾ لػف تعػود إلػى نفػس القػوة التػي كانػت عمييػا، خاصػة فػي 
عمػػى المشػػػيد السياسػػػي المصػػري ورفػػػض القػػػاىرة حتػػى اآلف القيػػػاـ بػػػأي مبػػػادرة  ظػػؿ الضػػػبابية المسػػػيطرة

 سياسية أو اقتصادية مف أجؿ إعادة بث الطمأنينة في نفس إسرائيؿ بخصوص ىذه العبلقات.
خطورة ىذه القضية، مشيرًا إلى « الجيش المصري»يوضح التمفزيوف اإلسرائيمي في تقرير لو حمؿ عنواف 

ت حساسػة لمغايػػة، خاصػة إف وضػػعنا فػي االعتبػار أف القػػاىرة تػرفض عمػػى مػا يبػػدو أف ىػذه القضػية باتػػ
حتػى اآلف إعػػادة ضػخ الغػػاز إلػى إسػػرائيؿ، باإلضػافة إلػػى رفضػيا اسػػتقباؿ أي مبعػوث سياسػػي أو أمنػػي 

 إسرائيمي، األمر الذي يبشر بمستقبؿ سيئ لمغاية لمعبلقات الثنائية بيف الطرفيف.
التمفزيوف في موقعو: إف مستقبؿ العبلقات المصرية اإلسرائيمية يتأـز أكثر مع وقاؿ التقرير الذي عرضو 

مكانيػة سػيطرة مػف أسػماىـ التقريػر بػالثوار المتشػدديف عمػى القػرارات الصػادرة مػػف  قػوة الجػيش المصػري، وا 
 الجيش أو المؤسسة العسكرية، وىو ما لف يصب في صالح إسرائيؿ بالنياية.

 26/3/2100، العرب، الدوحة 
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محمػػد جمػػاؿ: ركػزت وسػػائؿ اإلعػػبلـ اإلسػػرائيمية أمػس السػػبت عمػػى المظػػاىرات التػػي  - القػدس المحتمػػة
خرجت الخميس والجمعة، أماـ القنصمية اإلسرائيمية في اإلسكندرية، وعمقػت عمػى الخبػر بأنػو بدايػة ليػـو 

 مايو القادـ، عمى إحدى الصفحات عمى موقع "الفيسبوؾ".  يو الفمسطينيوف يـو الغضب الذي دعا إل
ـو الغضػب الفمسػطيني يبػدأ مػػف مصػر" لتقريرىػا، حيػث نشػػرت يػاختػارت الصػحؼ بشػكؿ منسػؽ عنوانػػا "

الصػػحيفة مقطػػع فيػػػديو لممتظػػاىريف، وىػـػ ييتفػػػوف ضػػد إسػػػرائيؿ، ويرفعػػوف الفتػػات مكتوبػػػا عمييػػا بالمغػػػة 
نيػـػ قػػادموف"، "وعمػػى األقصػػى رايحػػيف شػػػيداء بػػالمبلييف" و"الشػػعب يريػػد طػػرد السػػفير وتحريػػػر العبريػػة "إ

واسػػتيجنت وسػائؿ اإلعػبلـ اإلسػػرائيمية  فمسػطيف"، كمػا رفعػوا األعػػبلـ الفمسػطينية إلػى جانػػب المصػرية. 
نجميو،  الخطوة مف قبؿ المصرييف، ففي الوقت الذي تتـ فيو محاكمة الرئيس السابؽ حسني مبارؾ وحبس

 تخرج ىذه المظاىرات مف أجؿ فمسطيف.
 //الشرق، الدوحة، 
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زىيػػر أنػػدراوس: كشػػػؼ المراسػػؿ السياسػػي فػػػي صػػحيفة 'ىػػآرتس' العبريػػػة، بػػاراؾ رافيػػد، أمػػػس  -الناصػػرة 
سرائيمّي، بنياميف نتنياىو، عّبر عف قمقو الشديد مف التغّيرات في السياسة النقاب عف أّف رئيس الوزراء اإل

خػػػػبلؿ المقػػػاء الػػػػذي عقػػػده األسػػػػبوع الماضػػػي مػػػػع سػػػفراء االتحػػػػاد  ، بعػػػػد رحيػػػؿ الػػػػرئيس مبػػػارؾ،المصػػػرية
األوروبػي فػػي الدولػػة العبرّيػة. وسػػاقت الصػػحيفة العبرّيػة قائمػػًة إّف أقػػواؿ نتنيػاىو تتطػػابؽ مػػع تصػػريحات 

ى أطمقيػػا العديػػد مػػػف كبػػار المسػػؤوليف فػػػي وزارة الخارجيػػة اإلسػػرائيمّية، والتػػي جػػػاءت كػػرد فعػػؿ عمػػػى أخػػر 
 التصريحات التي ُيسمعيا العديد مف صّناع القرار الجدد في القاىرة. 

ونقمت الصحيفة العبرية عف وزير رفيع في المجمس الوزاري السياسي واألمني المصغر )السباعية( قولػو 
و مع اقتراب موعد االنتخابات في مصر في شير أيموؿ )سبتمبر( القادـ سنشيد تطرًفا جديًدا لمصحيفة إنّ 

 .في المواقؼ المصرّية ضّد إسرائيؿ، بيدؼ حصوؿ المرشحيف عمى أكبر عدد مف األصوات
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غزة: قاؿ خبير استراتيجي إسرائيمي إف التحوالت في العالـ العربي تنذر بحموؿ كارثة استراتيجية عمى 
إسرائيؿ، بعد أف تتحوؿ السيطرة عمى المعابر البحرية الميمة في العالـ إلى جيات معادية إلسرائيؿ 

أف أىـ أربعة ممرات ، أضاؼ البرفسور إليكساندر بمي «ىآرتس»والغرب. وفي مقاؿ نشره في صحيفة 
بحرية في العالـ بالنسبة إلسرائيؿ ىي: قناة السويس، مضيؽ باب المندب، مضيؽ ىرمز، ومضيؽ 
البحر األسود، محذرا مف أف السيطرة عمى ىذه المعابر البحرية توشؾ عمى التحوؿ لجيات معادية 

في المستقبؿ، سواء عمى  إلسرائيؿ. موضحا أف إسرائيؿ ستواجو معضمة استراتيجية مف الطراز األوؿ
الصعيد األمني والسياسي واالقتصادي. وذكر بمي أنو تمت محاصرة إسرائيؿ عشية وخبلؿ حرب أكتوبر 

بعد إغبلؽ باب المندب أماميا. واعتبر أف االستنتاج الذي يتوجب أف تصؿ إليو  2213)تشريف األوؿ( 
بر ممرات أخرى، أو التفكير بشكؿ جدي في إسرائيؿ ىو ضرورة إعداد خطة لتأميف وارداتيا مف النفط ع

 مضاعفة االستثمار في البحث عف النفط داخؿ إسرائيؿ وفي مجاليا البحري.
وحذر بمي مف أف نظاـ الحكـ القادـ في مصر لف يمجأ إلى إلغاء اتفاقية كامب ديفيد، حتى ال يخسر 

ع المسؤولية فيو عف إلغائيا عمى الشرعية الدولية، لكنو في المقابؿ سيعمؿ عمى إضعافيا عمى نحو تق
 إسرائيؿ.

 20/4/2100، الشرق األورسط، لندن
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نشػػرت وسػائؿ اإلعػػبلـ اإلسػػرائيمية تقريػرًا كشػػؼ لممػػرة األولػى حالػػة الحػػداد التػى تعيشػػيا إسػػرائيؿ : القػدس
اؿ فتػرة حكـػ الػرئيس السػابؽ حسػنى مبػارؾ، الػذى اعتبػره معظـػ اإلسػرائيمييف بأنػو كػاف "صػػييونيًا عمػى زو 

مخمصػػًا"، ألنػػو أفضػػؿ حميػػؼ قػػدـ لػػببلدىـ خػػدمات جميمػػػة، وكػػاف صػػماـ أمػػاف ليػـػ خػػبلؿ سػػنوات حكمػػػو 
 الطويمة.

يػػب برئاسػػػة وذكػػرت وسػػائؿ اإلعػػبلـ العبريػػػة، وعمػػى رأسػػيا صػػػحيفة جيػػروزاليـ بوسػػت، أف حكومػػػة تػػؿ أب
بنيػاميف نتانيػاىو بػذلت مجيػػودات خارقػة لمسػاعدة مبػػارؾ فػى االحتفػاظ بعرشػو وعػػدـ اإلطاحػة بػو، ولكػػف 

ينػاير أجيضػػت ىػذه الجيػػود، وأصػػبحت إسػرائيؿ ومواطنوىػػا يحػاولوف بصػػعوبة نسػػياف  92اسػتمرار ثػػورة 
اقعًا بالنسبة ليـ بعد نجاح مبارؾ، ويحاولوف أيضاً التأقمـ مع الوضع الجديد فى مصر الذى أصبح أمرًا و 

 الثورة.
وأشػار اإلعػػبلـ اإلسػػرائيمى إلػػى أف الكثيػر مػػف معارضػػى مبػػارؾ داخػػؿ وخػارج مصػػر كػػانوا أيضػػًا يمقبونػػو 
بػػ"الصييونى" وينتقدونػو بحػػدة، نظػرًا لمػػدعـ والػوالء الػػذى حػرص عمػى إظيػػاره إلسػرائيؿ طػػواؿ سػنيف، مػػع 

اإلسػػػرائيمييف، ألف المصػػػرييف والعػػػرب ينظػػػروف إلػػػػى العمػػـػ بػػػأف ىػػػذا المقػػػب يغضػػػب المصػػػػرييف وبعػػػض 
 الصييونية ولقب "صييونى" باعتبارىا جريمة بشعة تمحؽ العار بصاحبيا.

وتناوؿ اإلعبلـ العبرى، الجيود التى بذليا مبارؾ مف أجؿ إسرائيؿ، ابتداءً مف تجاىمو غضب المصرييف 
مع حكوماتيا المتوالية وعزز التطبيع والتعاوف  مف ممارسات إسرائيؿ بالمنطقة، وأقاـ عبلقات سبلـ رائعة

االقتصادى معيا، كما أنو سمح لئلسرائيمييف بالدخوؿ إلى أى مكاف فى مصر واالستمتاع بالسياحة فييا، 
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وسػػػػيؿ عبلقػػػػات ومصػػػػالح إسػػػػرائيؿ مػػػػع الػػػػدوؿ العربيػػػػة، وكػػػػاف يحتقػػػػر مػػػػف ينفػػػػذ عمميػػػػات مقاومػػػػة ضػػػػد 
رىابية"، بجانػػػب جيػػػوده فػػى تحريػػػر الجنػػدى اإلسػػػرائيمى جمعػػػاد اإلسػػرائيمييف ويصػػػؼ ىػػذه العمميػػػات بػػػ"اإل

 سنوات. 3شاليط المختطؼ لدى حركة حماس منذ أكثر مف 
ومف أجؿ كؿ ىذا، كانت إسرائيؿ تتحسر وىى ترى مبارؾ ُيجبر عمى الرحيؿ مف منصبو، واعتبرت أف 

لمدولػة الييوديػة التػى عمػؿ مبػػارؾ دعػوة الػرئيس األمريكػى لػو بضػرورة "رحيمػو سػريعًا" بأنيػا كانػت "خيانػة" 
جاىدًا لمحفاظ عمى أمنيا، ليذا قاطع إيراف وشارؾ فى فرض الحصار اإلسرائيمى عمى قطاع غزة بسػبب 
مخػػاوؼ تػػػؿ أبيػػب مػػػف حركػػػة حمػػاس التػػػى اعتبرىػػا مبػػػارؾ تيديػػػدًا عمػػى حكمػػػو إذا تحالفػػت مػػػع جماعػػػة 

 اإلخواف المسمميف فى مصر.
ئيمية، أف بعض اإلسرائيمييف يرفضوف إطبلؽ لقب صييونى عمى مبارؾ، وأوضحت وسائؿ اإلعبلـ اإلسرا

ألنيـػ يعتبػػروف أنػو لقػػب عظػيـ ال يسػػتحقو إال القميمػيف، ومبػػارؾ لػيس مػػف ىػؤالء بسػػبب عجػزه فػػى إقنػػاع 
المصػرييف بمعاىػػدة "كامػػب ديفيػػد" لمسػبلـ مػػع تػػؿ أبيػػب، وفشػمو فػػى مػػنعيـ مػػف فػرض "سػػبلـ بػػارد" عمػػى 

 أى عاطفة أو مشاعر.إسرائيؿ، يخمو مف 
ورغػػـػ ذلػػػؾ، فػػػإف معظػػـػ الشػػػعب اإلسػػػرائيمى ال يزالػػػوف يقػػػدروف مبػػػارؾ بػػػؿ ويحبونػػػو، ألنػػػو قػػػوى عبلقاتػػػػو 
بإسرائيؿ، ودعـ السبلـ معيا، رغـ أنو كاف "سبلـ بارد" يرفضو المصريوف وال يعترفوف بو، لذلؾ يغفػر لػو 

عامػًا مػف حكمػػو لمصػر، باسػتثناء الزيػػارة  30اإلسػرائيميوف رفضػو لزيػارة ببلدىػـػ عمػى مػدار مػا يقػػرب مػف 
التػى فاجػأ بيػػا تػؿ أبيػػب عنػدما شػػارؾ فػى مراسـػ تشػػييع رئػيس الػػوزراء اإلسػرائيمى األسػػبؽ إسػحاؽ رابػػيف 

عمػػى يػػػد أحػػػد المتطػػرفيف الييػػػود، وىػػػى الزيػػارة التػػػى لػػػف تحتسػػب سػػػواء مػػػف قبػػػؿ  2222الػػذى قتػػػؿ عػػػاـ 
 اإلسرائيمييف أو مف قبؿ مبارؾ نفسو.

 04/5/2100، رسما اإلخبارلةوكالة 
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% مف اإلسرائيمييف غير راضيف عف تنحى مبارؾ ومتعاطفيف معو، 11كشؼ استطبلع إسرائيمى أف 

 % التصويت.1% راضيف عف اإلطاحة بو، ويروف أنو يستحؽ المحاكمة، فيما رفض 22بينما 
% مف اإلسرائيمييف متمسكوف باتفاقية السبلـ مع مصر، بينما رأى 22ـ" أف وذكرت صحيفة "يسرائيؿ ىيو 

 % رفضوا التصويت.29% أنيـ يريدوف إلغاء االتفاقية و23
% مف اإلسرائيمييف يروف أف الثورة المصرية تمثؿ تيديدا قويا عمى 22وأوضح االستطبلع أف 
% ال  92أنيا لف تؤثر عمى أمنيا و% 22% أنيا فى صالحيا، ويرى 21اإلسرائيمييف، بينما يرى 

 يعمموف.
% مف اإلسرائيمييف أنو ال يجب إجراء محادثات سبلـ مع الفمسطينييف فى 21وفى استطبلع آخر رأى 

% أنو يجب إجراء محادثات سبلـ 22إعقاب اتفاؽ المصالحة بيف حركتى فتح وحماس، بينما رأى 
 % ال يعمموف. 29و

يف أف الفمسطينييف غير راغبيف فى إجراء سبلـ مع اإلسرائيمييف، بينما % مف اإلسرائيمي 19بينما رأى 
 % ال يعمموف.2% أنيـ راغبوف فى السبلـ فى حيف 22رأى 

وحوؿ إذا ما كاف رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو ينبغى عميو تقوية العبلقات مع الواليات 
 % ال يعمموف. 22% أنو ال ينبغى و 22% مف أنو ينبغى عميو ذلؾ ورأى  21المتحدة قاؿ 
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% مف اإلسرائيمييف أف اقتراح نتانياىو بتبادؿ األراضى مع الفمسطينييف شرط لبدء المفاوضات  22ويرى 
 % ال يعمموف. 22% فى حيف  92بينما يعارض المبدأ 

 29/5/2100، اللوم الرسابع
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ـ بف باتسح  طالب مقطع فيديو عمى اليوتيوب بزعيـ الحركة اليمينية األصولية المتطرفة في إسرائيؿ حايي
عادة احتبلؿ سيناء.ب سرائيؿ، وا   قطع العبلقات بيف مصر وا 
وقعت اتفاقية السبلـ بيف المصرييف واإلسرائيمييف، ولكف موافقة المصرييف عمى  2212أنو في عاـ  قاؿو 
قيع ىذه االتفاقية كانت مف أجؿ الحصوؿ عمى كؿ سيناء التي تمثؿ ثمث دولة إسرائيؿ الكاممة التي تو 

تمتد مف النيؿ إلى الفرات، وىذا ما يعد جنوف ارتكبو اإلسرائيميوف، موضحا أف تؿ أبيب الطرؼ الخاسر 
 باالتفاقية.

عادة احتبلؿ سيناء، زاعمًا أف ذلؾ سيعود عمى اإلسرائيمييف بالنفع مف  ودعا إلى إلغاء اتفاقية السبلـ وا 
خبلؿ االستفادة ببتروليا الذي سيضمف الطاقة لئلسرائيمييف لمئات السنيف القادمة، أو االستفادة منو في 
بيعو بالسوؽ العالمية، مما يحقؽ أرباحًا تقدر بمميارات الدوالرات كؿ عاـ، وسيؤدى بطبيعة الحاؿ إلى 

 .ازدىار االقتصاد اإلسرائيمي
وأشار إلى أنو في حاؿ إلغاء االتفاقية سيتـ وقؼ تيريب السبلح إلى قطاع غزة بواسطة نشر قوات 

يونيو، وأكد أنو الحؿ الوحيد الذي سيمنع تدفؽ السبلح  2إسرائيمية بالمنطقة، مثمما كاف الحاؿ بعد حرب 
لحماس بغزة، مطالبًا  الذي ييرب بعمـ مف السمطات المصرية ليستخدـ في قتؿ الييود بواسطة توصيمو

 بنشوب حرب فورية مف أجؿ الييود الذيف قتموا بسب اتفاقية السبلـ مع مصر.
 8/6/2100، الرسبلل، عّمان  

 
 واحتمال اندالع مواجيات عرسكرلة مصر مع مخاوف من إلغاء اتفاق الرسالم: رسرايلملةدرارسة إ 276

دراسات األمف القومي اإلسرائيمي  زىير أندراوس: رأى الخبير االستراتيجي والمتخصص في- الناصرة
سرائيؿ، بؿ  إييود عيبلـ في دراسة لو إف ىناؾ مخاوؼ قائمة ترتبط بإلغاء اتفاؽ السبلـ بيف مصر وا 
واحتماؿ اندالع مواجيات عسكرية بينيما نتيجة ألسباب وعناصر متعمقة بالداخؿ المصري، وألسباب 

 أخرى متعمقة بالجانب اإلقميمي.
حكاـ قبضتيا عمى وتابع قائبًل: ا حتماؿ نجاح جماعة اإلخواف المسمميف في مصر في فرض سيطرتيا وا 

 الببلد، بواسطة انتخابات ديمقراطية، أو بواسطة حرب أىمية مف أىـ المخاطر التي تيدد اتفاؽ السبلـ.
حكاـ قبضتيا  وأوضح عيبلـ أف احتماؿ نجاح جماعة اإلخواف المسمميف في مصر في فرض سيطرتيا وا 

ى الببلد، بواسطة انتخابات ديمقراطية، أو بواسطة حرب أىمية مف أىـ المخاطر التي تيدد اتفاؽ عم
السبلـ وأيضا تكرار التصادـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف قد يؤدي إلى حدوث تشابكات بيف مصر 

سرائيؿ.  وا 
المصرية في شبة جزيرة سيناء عبلوة عمى ذلؾ، أشار إلى المخاوؼ اإلسرائيمية مف تعاظـ القوة العسكرية 

وبالتالي تأثيرىا عمى األمف اإلسرائيمي في المنطقة الجنوبية، الفتًا إلى أّف مف سُينتخب رئيًسا لمجميورية 
 في االنتخابات المصرّية القادمة سيكوف الفيصؿ في تحديد وجو العبلقة المصرية اإلسرائيمية.
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 03/6/2100، القدس العرب ، لندن
 

 "إرسرايلل"خابات مصر تحدد مرستقبل ىآرتس: انت 277
أشارت صحيفة ىآرتس إلى أف شير سبتمبر سيشيد حدثيف ىاميف يتمثؿ أوليما في المناقشات التي 
ستجري مف عدمو بشأف اعتراؼ األمـ المتحدة بدولة فمسطينية فيما يتمثؿ الحدث الثاني الذي وصفتو 

في إجراء االنتخابات الرئاسية في مصر. وأوضحت  الصحيفة بأنو يفوؽ قرار األمـ المتحدة أىمية وداللة
الصحيفة أف أىمية ودالالت إجراء االنتخابات الرئاسية المصرية المقبمة تكمف في مدى تأثير نتائجيا 
سرائيؿ والتي استمرت عمى مدار  عمى مستقبؿ معاىدة السبلـ التي وقعت في "كامب ديفيد" بيف مصر وا 

الصحيفة أف أىمية تمؾ االنتخابات تكمف أيضا في تحديد ماىية الدولة عاما الماضية. وتابعت  30الػ 
 المصرية الجديدة وما ستفرزه ثورة الخامس والعشريف مف يناير مف تغير في المواقؼ المصرية .

 27/6/2100، موقع عكا االخباري
 
  مملارات دوالر برسبب قطع الغاز  ثمانلة  تطالب الحكومة المصرلة بتعولض "إرسرايلل" 278

أعمف نمرود نوفيؾ أحد أعضاء مجمس إدارة شركة شرؽ المتوسط لمغاز   : القدس المحتمة ػ وكاالت األنباء
مميارات دوالر مف   1 ف التي تقع في القاىرة اف مساىمي الشركة سيطالبوف بتعويضات تزيد ع  , اإلسرائيمية

الطبيعي, والتي أثرت عمي حركة نتيجة اليجمات المتكررة عمي أنابيب ضخ الغاز  الحكومة المصرية.
سرائيؿ. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيمية أمس نقبل عف نوفيؾ  تدفؽ الغاز إلي األردف وا 

 قولو إف المساىميف أعربوا عف قمقيـ البالغ مف اليجمات المتكررة.
 09/7/2100، األىرام، القاىرة

 
 ارك للرست ضرورلةمحاكمة مبعباس رجل رسالم و : "بلملن لتمفزلون "معاً  279

وصؼ د. يوسي بيميف احد قادرة مبادرة جنيؼ، رئيس السمطة محمود عباس بأنو رجؿ مؤمف : بيت جاال
بالسبلـ وزاىد في الحكـ وغير راغب في السمطة، واف اسرائيؿ خذلتو حيث ال يوجد شريؾ اسرائيمي 

 لمحمود عباس في عممية السبلـ.
عا" الى عدـ اليأس واالحباط والتمسؾ برؤية السبلـ النيا الوحيدة ودعا بيميف خبلؿ لقاء تمفزيوني مع "م

التي ستدـو وتبقى في ىذه المنطقة رغـ فوز اليميف والمتطرفيف في انتخابات الشعبيف الفمسطيني 
والييودي. وقاؿ اف السبلـ ىو الرؤية االستراتيجية التي يمكف اف تنقذ المنطقة مف مشاكميا االمنية 

قتصادية، واف الجدار سيسقط فور نجاح السبلـ ويحؿ مكانو التعاوف االقتصادي والتنمية والسياسية واال
 واالزدىار.

وابدى يوسي بيميف حزنو عمى محاكمة الرئيس مبارؾ، وقاؿ اف ىذه المحاكمة ال ضرورة ليا، واف 
ارؾ بيذا التسامح ىو سمة اساسية مف سمات الحكـ والثورة وما كاف يجب اىانة زعيـ عربي مثؿ مب

 الشكؿ. 
اما بالنسبة لمزعيـ القذافي فقاؿ انو مختمؼ تماما عف مبارؾ الف القذافي انساف غير سوي ويأخذ جماال 

 وخياما معو الى باريس وىو غير أىؿ لمحكـ وال يمكف مقارنتو مع محارب وطيار وزعيـ مثؿ مبارؾ.
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لبية المستوطنيف ىـ مف االيديولوجييف وردا عمى اسئمة برنامج ) زوـو اف ( اعتبر يوسي بيميف اف غا
المتطرفيف في اليميف، واف قمة مف المياجريف الروس يسكنوف في المستوطنات النو ثمف الشقؽ رخيصة، 

 اما الباقوف فيـ يسكنونيا مف باب ايدويولوجي.
 ذكيا وحوؿ ) ثورة الييود في الشوارع ( وانتقاؿ عدوى الفيس بوؾ الى تؿ بيب رد بيميف : انا لست 

 
بالشكؿ الكافي التوقع ما يمكف اف تسفر عنو ىذه التظاىرات لكنني اعترؼ انني لـ اكف اتوقعيا واف 

 القيادة االسرائيمية مصدومة منيا وال تزاؿ تعيش حالة االنكار وال تعرؼ كيؼ تتصرؼ ازاءىا".
 4/8/2100، وكالة معًا اإلخبارلة

 
 إلصدار فتوى بالعفو عن مبارك ىرلدعو شلخ األز  "شاس"المرشد الروح  لحركة  281

الييوديػػة الحاخػاـ عوفاديػػا يوسػؼ، شػػيخ األزىػر أحمػػد الطيػب إلػػى « شػاس»دعػا المرشػػد الروحػي لحركػػة 
 إصدار فتوى بالعفو عف الرئيس المصري المخموع حسني مبارؾ.

اإلدارة ونقػؿ التمفزيػػوف اإلسػرائيمي عػػف عوفاديػا يوسػػؼ إنػو طمػػب مػف الحكومػػة اإلسػرائيمية الضػػغط عمػػى 
كمػا ناشػػد «. مصػير اإلعػداـ الػػذي ينتظػره»األميركيػة لمتػدخؿ بيػدؼ إنقػػاذ الػرئيس المصػري المخمػػوع مػف 

الحاخػاـ اإلسػرائيمي الػرئيس شػمعوف بيريػز التػدخؿ سياسػيا لػدى االتحػاد األوروبػي لمضػغط عمػى الحكومػة 
 «.حبؿ المشنقة»المصرية إليجاد طريقة إلنقاذ مبارؾ مف 

 9/8/2100، الرسفلر، بلروت

 
 ال ضمان بعد اللوم ألْن تبقى الجبية الجنوبّلة كما كانت عملو خالل حكم مبارك درارسة إرسرايلملة: 280

كتػػب المعمػػؽ السياسػػّي شػػيمعوف شػػيفر فػػي 'يػػديعوت أحرونػػوت' مقػػااًل تحػػت : زىيػػر أنػػدراوس -الناصػػرة 
سرائيؿ أْف تطالب النظاـ الحاكـ عنواف: نأسؼ ألنّنا ُقتمنا، جاء فيو أّف ىناؾ ما يكفي مف األسباب لدى إ

فػي القػاىرة تقػػديـ االعتػذار، منيػػا سمسػمة اإلخفاقػػات األمنّيػة المصػرّية فػػي سػيناء، التػػي أّدت إلػى العممّيػػة 
إسرائيميوف، ولكّف القيادة السياسّية في تؿ أبيب، أضاؼ المعمؽ، اختارت التعبير  1الفدائّية التي ُقتؿ فييا 

لمصرييف، بيدؼ نزع فتيؿ االشتعاؿ بيف الدولتيف، وكشؼ شيفر النقاب عف أّف عف حزنيا لمقتؿ الجنود ا
التوتر بيف القاىرة وتؿ أبيب بدأ قبؿ عّدة أسابيع عمى وقع تصريحات مسؤوليف إسرائيمييف بموجبيا تجد 
مصػر صػعوبة فػػي السػيطرة عمػى األوضػػاع فػي األمنّيػػة فػي سػيناء، كمػػا نقػؿ شػيفر عػػف مسػؤوؿ سياسػػّي 

ـ عمى المصرييف االكتفاء بالتعبير عف األسؼ اإلسرائيمّي، ألّنو رفيع ال مستوى في تؿ أبيب قولو إّنو يتحت
 في حقيقة األمر، أضاؼ، مصر ىي التي ُممزمة بتقديـ االعتذار وليس إسرائيؿ، عمى حد تعبيره.

ّولػػػة حػػػوؿ وفػػػي نفػػػس السػػػياؽ، أعػػػّد مركػػػز أبحػػػاث األمػػػف القػػػومّي، التػػػابع لجامعػػػة تػػػؿ أبيػػػب، دراسػػػة مط
المخػاطر التػي ُتحػّدؽ بإسػرائيؿ جػراء التغييػرات التػي طػرأت فػي مصػر، أكػد مػف خبلليػا البػاحثوف الثبلثػػة 
عمى أّنو ال ضماف بعد اليـو ألْف تبقى الجبية الجنوبّية، أْي مع مصػر، كمػا كانػت عميػو خػبلؿ الثبلثػيف 

ر فػي تػؿ أبيػب االسػتعداد إلسػػتراتيجّية عاًمػا مػف حكـػ مبػارؾ، وبالتػالي اقترحػت الدراسػة عمػى صػّناع القػرا
 جديدة عمى الجبية مع مصر لممحافظة عمى أمف الدولة العبرّية.

وبرأي الباحثيف فإّف تسمسؿ عمميات االنفجار، ونجاح التنفيذ وعدـ إلقاء القبض عمى الفاعميف تدلؿ عمى 
ا تركيػز قػوات األمػف المصػرّية أّف المنفذيف استغموا الفراغ السمطوي الذي نشأ بعد خمػع مبػارؾ، وخصوًصػ
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عمى تثبيت األمف في المدف الكبيػرة، كمػا أّنػو مػف الواضػح أّف اختيػار أنبػوب الغػاز الػذي يمػد إسػرائيؿ لـػ 
 يأت مف فراغ، بؿ أّنو استيدؼ التسبب بأضرار لمعبلقات المصرّية اإلسرائيمّية، عمى حد قوؿ الدراسة.

 22/8/2100، القدس العرب ، لندن
 
 "من الفرات إلى النلل "إرسرايلل"دولة "ممرستوطنلن لطالب بإعالن مؤتمر ل 282

تؿ أبيب: تعقد مجموعة مف األكاديمييف والسياسييف اليمينييف المتطرفيف والمستوطنيف، مؤتمرا كبيرا ليـػ 
قديمػة تػدعو  -يـو الخميس المقبؿ في إحدى المستوطنات بالضفة الغربية، وذلؾ لتأسػيس حركػة جديػدة 

 رائيؿ دولة تمتد حدودىا مف الفرات إلى النيؿ. إلى جعؿ إس
القائمة « نوفيـ»، وتستضيفو مستوطنة «تجديد الجذور الييودية في السامرة»ويعقد المؤتمر تحت عنواف 

فػي الجنػػوب الغربػػي مػػف مدينػػة نػػابمس شػػماؿ وسػػط الضػػفة. وسػػيبحث المػػؤتمروف كيفيػػة إقنػػاع الحكومػػة 
إلى تخـو إسرائيؿ ومنع ىذه الحكومة مف التنازؿ عف أي جزء منيا اإلسرائيمية باإلعبلف عف ضـ الضفة 

لغاء قرارات محكمة العدؿ العميا اإلسرائيمية التي  تحـر عمى الييود ممارسػة حقيـػ »لصالح الفمسطينييف وا 
 وكيفية فرض الشريعة الييودية عمى القوانيف اإلسرائيمية.« المطمؽ عمى أرض إسرائيؿ

 3/9/2100، الشرق األورسط، لندن

 
 ىدنة فقط إلى اتفاقلة"كامب دلفلد" اتفاقلة مخاوف "إرسرايلملة" من تحّول  283

كامػػب “واسػػعة تخّوفػػًا مػف تػػدىور العبلقػات مػػع مصػر وتحػػوؿ ” إسػرائيمية“القػدس المحتمػػة: تبػدي أوسػػاط 
  محتممة في غزة ونتيجة ضغوط وانتقادات الشارع المصري.” حرائؽ“التفاقية ىدنة فقط نتيجة ” ديفيد

وىذا ما يؤكد عميو المعمؽ لمشؤوف االستراتيجية في القناة األولى أري شفيط الذي ال يتوقع مبػادرة القػاىرة 
في غزة. ” حريؽ“أو شف حرب، لكنو يخشى مف تدىور في العبلقات الثنائية نتيجة ” كامب ديفيد“إللغاء 

رأي العػػاـ المصػػري الػػذي يمػػػارس السػػتمالة الػػػ” كامػػب ديفيػػد“ودعػػا لتعػػديؿ الممحػػؽ العسػػكري فػػػي اتفاقيػػة 
عمينػػا اإلسػػراع فػػي تسػػوية “ضػغوطًا فعالػػة عمػػى المجمػػس العسػػكري األعمػػى والحكومػػة فػػي مصػػر. وتػػابع 

القضػػية الفمسػػطينية ألف مػػػف شػػأف مصػػر حسػػـػ خياراتيػػا وسياسػػػاتيا بعػػد االنتخابػػات العامػػػة مطمػػع العػػػاـ 
 ”.المقبؿ

” كامػب ديفيػد“ؽ أوسػطية بروفسػور يػوراـ ميتػاؿ أف بالمقابؿ اعتبر المحاضر المختص فػي الشػؤوف الشػر 
. ورجػػػح أف االلتػػزاـ باالتفاقيػػة سيصػػاف بػػػالمنظور 2211تقػػؼ أمػػاـ االمتحػػاف األصػػػعب منػػذ توقيعيػػا فػػي 

 القريب وحتى بعد االنتخابات العامة بدعوى أف االتفاقية حيوية لمجانبيف.
 31/8/2100الخملج، الشارقة، 
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تنظػر فػي إقامػة حػوار اسػتراتيجي مػع مصػر ” إسػرائيؿ“أمػس أف ” إسػرائيميوف“ذكػر مسػؤولوف  :)وكػاالت(
جػػراء التغييػرات البلزمػػة لمممحػؽ األمنػػي التفاقيػة  كامػػب “إلجػراء مراجعػة شػػاممة لمعبلقػات بػػيف الجػانبيف وا 

 ” .ديفيد
أف فكػػػػرة إقامػػػة حػػػػوار اسػػػػتراتيجي مػػػع مصػػػػر طرحيػػػػا ” جيػػػروزاليـ بوسػػػػت“ؤولوف لصػػػػحيفة وأوضػػػح المسػػػػ

مسػؤولوف فػي وزارة الحػرب وأف وزيػر الحػرب إييػود بػاراؾ يدرسػيا. وأشػاروا إلػى أف الػدافع وراء إقامػة خػػط 
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دة مع النظاـ العسكري في القاىرة ىو الخوؼ مف أف االتفاقية سػتتحّوؿ إلػى مػا” حميمية“اتصاالت أكثر 
رئيسة في االنتخابات التشريعية والرئاسية في مصر المقررة في وقت الحؽ ىذا العاـ. وقػاؿ مسػؤوؿ فػي 

ـ “وزارة الحرب  نريد أف نجد طريقة إلزالة اتفاقية كامب ديفيد مع مصر كقضية مف االنتخابات المقبمة يقو
ؿ ذلػػػؾ ىػػو إطػػبلؽ مراجعػػػة وأضػػػاؼ أف أحػػد الطػػرؽ لفعػػ” خبلليػػا كػػؿ مرشػػح بمنحيػػػا توجيػػًا أكثػػر تطرفػػاً 

شػاممة لممحمػػؽ األمنػي لمعاىػػدة كامػػب ديفيػد، الػػذي يػػنظـ مسػتوى الجنػػود الػػذي يسػمح لمصػػر بالمحافظػػة 
عميػػو فػػػي شػػػبو جزيػػرة سػػػيناء. وقالػػػت الصػػحيفة إف إمكانيػػػة نجػػػاح الحػػوار االسػػػتراتيجي، قوبمػػػت بػػػبعض 

والقيػادة االنتقاليػة التػي يقودىػا ” ميةاإلسػرائي“التشكيؾ خصوصًا بسبب عدـ انقطاع العبلقػة بػيف الحكومػة 
إلػى ” إسرائيمي“المشير محمد حسيف طنطاوي مف جية والشارع المصري مف جية أخرى. وأشار مسؤوؿ 

 ”.    لو كانت ىناؾ روابط قوية مع طنطاوي فالشارع لف يشعر باألمر نفسو“أنو 
 6/9/2100، الخملج، الشارقة
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عّبرت مصادر سياسّية رسمّية في تؿ أبيب، أمس االثنػيف، عػف قمقيػا الشػديد  زىير أندراوس: - الناصرة
مػف أّف األزمػة الحالّيػة مػع تركيػا، والتػي لـػ تصػػؿ حتػى اآلف إلػى ذروتيػا، سػتدفع تركيػا ومصػر إلػى إبػػراـ 

وبمػػػوازاة ذلػػػػؾ، قػػػاؿ السػػػػفير   .محة إسػػػرائيؿتحػػػالؼ جديػػػٍد بينيمػػػػا، وىػػػو األمػػػر الػػػػذي ال يصػػػب فػػػي مصػػػػ
اإلسرائيمّي المطرود مف أنقرة، غابي ليفي، في تصريحات لصحيفة تركّية إّنو ال يوجد أّي نية في عودتو 

 كسفير إلسرائيؿ في تركيا.
واقتبست الصحيفة العبرّية ما نشػرتو )اليػـو السػابع( المصػرية نقػبل عػف مصػادر دبموماسػية تركيػة مفادىػا 

أردوغػاف ينػػوي زيػػارة القػػاىرة األسػبوع المقبػػؿ، وأنػػو مػػف المتوقػع أف يجتمػػع بػػرئيس المجمػػس العسػػكري  أف
األعمى المشير حسيف طنطػاوي، ورئػيس الحكومػة المصػرية عصػاـ شػرؼ، ومسػؤوليف مصػرييف آخػريف، 

فػػد يشػػمؿ وزيػػػر كمػػا أّنػػو مػػف المتوقػػع أْف يرافقػػو فػػي زيارتػػو إلػػػى القػػاىرة وزيػػر الخارجّيػػة، داوود أوغمػػو، وو 
التجػارة والصػناعة، وعػػدد مػف رجػاؿ األعمػػاؿ، وذلػؾ بيػدؼ التوقيػػع عمػى اتفاقيػات تعػػاوف إسػتراتيجي فػػي 

 المجاالت العسكرية والدبموماسية والتجارية مع المصرييف. 
باإلضافة إلى ذلؾ، لفتت الصحيفة العبرّية إلى أف الصحؼ التركيػة أشػارت إلػى حقيقػة وجػود اتصػاالت 

ا ومصر بشأف زيارة أدوغاف لقطاع غػزة، والتػي وصػفتيا 'يػديعوت أحرونػوت' عمػى أنيػا مػف بػيف بيف تركي
 ما أسمتيا برزمة التيديدات التي أطمقتيا أنقرة ضّد تؿ أبيب.

مع ذلؾ، قالت الصحيفة، نقبًل عف مصادر سياسّية رفيعة مقربة مف رئيس الػوزراء بنيػاميف نتنيػاىو، إّنػو 
ة قطاع غزة، فإّنيا ستكوف صػفعة مجمجمػة جػًدا إلسػرائيؿ، ولكّنيػا اسػتدركت قائمػة إّف إذا قاـ أردوغاف بزيار 

الخاسر األكبر مف ىذه الزيارة ىو الرئيس الفمسطينّي، محمود عّباس وأيًضػا السػمطة الفمسػطينّية، وقالػت 
، التػػػي "سحمػػا"المصػػادر إّف إردوغػػاف يرغػػػب بزيػػارة غػػزة لمتعبيػػػر عػػف دعمػػػو لحركػػة المقاومػػة اإلسػػػبلمّية 

تعتبػػر العػػدو األكبػػر لمسػػمطة فػػي راـ اهلل، عمػػى حػػد تعبيػػر المصػػادر التػػي أضػػافت قائمػػًة إّف زيػػارة رئػػػيس 
الوزراء التركّي إلى غزة ستكوف عممًيا ىدًفا ذاتًيا ُيسجمو أردوغاف في مرمى أنقرة، كما أّف الزيارة ستضرب 

 .المصالح األمريكّية والمصرّية عمى حٍد سواء
ؿ، أبرزت 'يديعوت أحرونوت' تصريحات مسؤوؿ كبير في الخارجية المصرية جاء فييا أّف قرار في المقاب

تركيا طرد السفير اإلسرائيمي لف يدفع مصػر إلػى اتخػاذ قػرار مماثػؿ. وبحسػب المصػدر نفسػو فػإف الحالػة 
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األمػػـػ المصػػرية تختمػػؼ عػػػف تركيػػا، وأف القػػػرار التركػػي بطػػرد السػػػفير يسػػتند إلػػػى تحقيػػؽ دولػػي مػػػف قبػػؿ 
المتحدة، بالضبط مثمما تفعؿ مصر حالًيا، وخمص إلى القوؿ إّف القرار المصرّي سيكوف بناًء عمى أساس 

 التحقيؽ.
 6/9/2100، القدس العرب ، لندن
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مية في القاىرة، وتصدرت عناوينيا أولت وسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية اىتماميا لنبأ اقتحاـ السفارة اإلسرائي
 الرئيسية اليـو السبت.

وضمف ردود الفعؿ األولية عمى اقتحاـ مبنى السفارة اإلسرائيمية في القاىرة، يـو أمس الجمعة، نقمت 
"يديعودت أحرونوت" أف مسؤوليف إسرائيمييف وصفوا ما حصؿ بأنو "خطير جدا"، وأقامت وزارة الخارجية 

طوارئ وصؿ إلييا وزير الخارجية، أفيغدور ليبرماف، وباشرت باتصاالت متواصمة مع اإلسرائيمية غرفة 
 السمطات المصرية والممثميف اإلسرائيمييف.

كما تحدث رئيس الحكومة، بيناميف نتانياىو، ىاتفيا مع الرئيس األمريكي باراؾ أوباما، في حيف أف 
رسة الضغوط عمى السمطات المصرية لحماية اإلدارة األمريكية بذلت جيودا دبموماسية محمومة لمما

 السفارة اإلسرائيمية.
في المقابؿ، تحدث وزير األمف إييود باراؾ مع نظيره األمريكي ليوف بانيتا، ومبعوث الرئيس األمريكي 

 إلى الشرؽ األوسط دينس روس، وطمب مف الواليات المتحدة حماية السفارة اإلسرائيمية.
//، موقع عرب
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، إف عممية 9022-2-20قاؿ موقع " تيؾ ديبكا" االستخباري العسكري اإلسرائيمي، السبت : وكاالت
ات شديدة البأس عامًا إلى تاريخ مظمـ وسنو  39نحو  "إسرائيؿ"اقتحاـ السفارة اإلسرائيمية في القاىرة تعيد 

 والعزلة. 
عادت  "إسرائيؿ"وبحسب الموقع، فإف "القيادة اإلسرائيمية تدرؾ تماًما تداعيات ىذه األحداث فيي تعي أف 

حيث كانت دولة تعيش في عزلة تامة عف محيطيا ببل سبلـ، وحيدة وغريبة في  10اآلف إلى سنوات الػ
 الشرؽ األوسط تتعرض ليجمات العرب". 

خروج السفير مف القاىرة، يبدو واضًحا أف عودتو لف تكوف قريبة، ومف المؤكد أف اتفاقية  وأضاؼ: "مع
)السبلـ( بيف مصر و)إسرائيؿ( والتي كانت مجمدة حتى اليـو لف يجرى عمييا أي تحديث، تماًما كما لـ 

يب حتى يجر أي تحديث عمى عممية استيراد الغاز، حيث ما زاؿ الغاز المصري ال ُيصدر إلى تؿ أب
 المحظة بعد تعرض األنابيب إلى ىجمات". 

ورأى الموقع أف سياسة المصالحة بيف المجمس العسكري المصري واإلخواف المسمميف لـ تساعده عمى 
 فرض سيطرتو، حيث بدأ اإلخواف يرفضوف سيطرة المجمس العسكري. 
اإلسرائيمية،  -العبلقات المصرية ونبو إلى أف ىذا االقتحاـ "ليس إال بداية فقط، فيذه أوؿ الطريؽ لقطع

وىي أوؿ الطريؽ إلظيار مدى العبلقة والتجاذب بيف إخواف مصر ومجمسيا العسكري، فإذا لـ يستطع 
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المجمس السيطرة عمى ىذه األوضاع، ستكوف الطريؽ مميدة أماـ انييار سيطرتو وبدء مرحمة جديدة مع 
 اإلخواف"، عمى حد زعمو. 

موقع إلى أف اقتحاـ السفارة تـ قبؿ يوميف فقط مف زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب لفت الو 
أردوغاف بشكؿ رسمي إلى القاىرة، الفًتا إلى أف تصريحات أردوغاف ضد )إسرائيؿ(، وتحريضو عمييا 

 أوجد صدى في الشارع المصري الذي ترجـ ذلؾ مف خبلؿ اقتحاـ السفارة. 
األثناء، تقؼ أكبر دولتيف إسبلميتيف في الشرؽ األوسط مصر وتركيا في وجو  : "في ىذهالموقع وتابع

)إسرائيؿ(، وانضمتا إلى المعسكر المناوئ ليا، ولذلؾ تمر )إسرائيؿ( حالًيا في أخطر المراحؿ التاريخية 
 الصعبة عمى الصعيديف العسكري والسياسي". 

 00/9/2100، موقع فمرسطلن أون اللن
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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أف "افيؼ كوخافى" رئيس ىيئة االستخبارات  :وكاالت

العسكرية "اإلسرائيمية" "آماف" ليس الوحيد الذي صمت أماـ المجنة السرية الفرعية الخاصة بشئوف 
واألمف في الكنيست، وفضؿ االمتناع عف كشؼ تفاصيؿ المخابرات والمتفرعة عف لجنة الخارجية 

المعمومات االستخبارية التي وصمت إلى األجيزة األمنية قبؿ تنفيذ العممية المركبة في إيبلت جنوب 
 "إسرائيمييف".  1)إسرائيؿ( منذ شير وأسفرت عف مقتؿ 

كوىيف ىو اآلخر أيضًا  وأضافت الصحيفة العبرية، أنو جرى دفع رئيس "الشاباؾ اإلسرائيمي" يوراـ
ليصمت عما يريد أف يخفيو رئيس الوزراء ووزير جيشو "إييود باراؾ"، بعد أف قاـ رئيس االستخبارات، 
وممثؿ الشاباؾ باالمتناع عف كشؼ المعمومات التي حذرت مف العممية أماـ المجنة السرية، مما أثار 

 غضب أعضائيا. 
س أركاف الجيش "اإلسرائيمي" "بينى جانتس"، ورئيس جياز وأوضحت يديعوت أنو مف المتوقع مثوؿ رئي

الشاباؾ "يوراـ كوىيف" أماـ المجنة السرية جدًا في الكنيست يـو األحد المقبؿ، لئلدالء بشيادتيـ حوؿ 
 المعمومات اإلستخباراتية التي سبقت العممية. 

قاموا بنقؿ رسالة ألعضاء  وادعى أعضاء المجنة الفرعية السرية، أف عناصر تابعيف لجياز الشاباؾ
المجنة، مفادىا، أنو يتوجب عمييـ االمتناع عف اإلجابة عف األسئمة المتعمقة باإلنذارات التي سبقت 

 العممية في الجنوب ألنيـ لـ يتمقوا ردودًا. 
وأوضحت يديعوت أف تمؾ الرسالة أثارت غضب أعضاء المجنة، الذيف يفكروف حاليًا فيما ما ىي 

 لتي يحاوؿ أف يخفييا كؿ مف نتانياىو ووزير جيشو إييود بارؾ. المعمومات ا
وفى أوؿ رد فعؿ عمى ذلؾ، ادعى أعضاء في االئتبلؼ الحكومي في األسابيع األخيرة، أف رئيس لجنة 
الخارجية واألمف في الكنيست "شاوؤؿ موفاز" يستعمؿ المجنة لصالحو الشخصي، ومف أجؿ التقميؿ مف 

وىزيمتو، ومخالفًا لذلؾ ادعى مقربوف مف "موفاز" أف العكس ىو الصحيح، وأف مكانة رئيس الحكومة 
 "نتنياىو" قاد حممة تكتيـ أفواه ضد إحدى أىـ المجاف في الكنيست. 

مف جيتو قاؿ "موفاز"، إنو وحسب لوائح القانوف في الكنيست، ُيمـز رئيس الشاباؾ بالمثوؿ أماـ المجنة 
عطائيا جمي ع المعمومات الخاصة بالقضية، الفتًا إلى أنو في حاؿ رفض رئيس الفرعية السرية، وا 
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الشاباؾ المثوؿ، فيتوجب عمى "نتانياىو" باعتباره رئيس الحكومة وكونو الوزير المسئوؿ عف رئيس 
 الشاباؾ االمتثاؿ أماـ المجنة بداًل منو. 

د، وعمى ىذا يجب السماح وبالمقابؿ أعمف مكتب رئيس الحكومة، أنو لـ يكتمؿ التحقيؽ في الحادث بع
لعناصر األمف بالعمؿ، وبعد انتياء التحقيؽ سُيعرض فحواه عمى المستوى السياسي لمجنة، كما أوضحت 

 وزارة الجيش، أف رئيس األركاف سوؼ يعرض تقديراتو أماـ المجنة بعد انتياء التحقيؽ. 
د المقبؿ مع رئيس الوزراء ووزير وقالت يديعوت إف رئيس الكنيست "روبيف ريفميف" سوؼ يجتمع يـو األح

الدفاع مف أجؿ إيضاح ليـ طريقة العمؿ في لجنة الخارجية والكنيست، كما سيقابؿ عمى انفراد رئيس 
 المجنة "شاوؤؿ موفاز".

 00/9/2100، موقع فمرسطلن أون اللن
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زىير أندراوس: استغؿ البروفيسور اإلسرائيمّي العنصرّي والمتطرؼ، داف شيفطاف، أّوؿ مف   -اصرة الن
أمس، السبت، استضافتو في فضائّية 'الجزيرة' القطرّية، ضمف برنامج )حديث الثورة( الذي قّدمو 

 اإلعبلمّي، ناصر عبد الصمد، لينفث سمومو الساّمة والحاقدة عمى العرب.
مج قد استضاؼ عددا مف الناشطيف واإلعبلمييف المصرييف لمنقاش حوؿ تداعيات اقتحاـ وكاف البرنا

سفارة الدولة العبرّية في القاىرة، وعندما ُمنح شيفطاف حؽ الكبلـ، وىو في أستوديو تؿ أبيب، قاـ بشف 
بارؾ، ىجـو أرعف عمى مصر والمصرييف، واصًفا الثوار الذي أطاحوا بالرئيس المخموع، محمد حسني م

بأّنيـ مجموعة مف الرعاع والغوغائييف، وقاؿ أيضا إف ما فعمو ىؤالء الرعاع في القاىرة ضّد السفارة 
اإلسرائيمّية ىو عمؿ ىمجّي ووحشي وال تقبؿ أّي حكومة متمدنة أْف توافؽ عميو، وطالب شيفطاف النظاـ 

يـ االعتذار لمدولة العبرّية، الحاكـ في مصر بمحاكمة ىوالء الرعاع اليمجييف، عمى حد وصفو، وتقد
عمى حد تعبيره، وأثارت أقوالو العنصرية والمتغطرسة حفيظة المشاركيف اآلخريف في البرنامج، وقاؿ د. 
وحيد عبد المجيد مف مركز األىراـ لمدراسات السّياسّية إّنو يرفض التعميؽ عمى أقواؿ أدلى بيا صييونّي، 

 حتقر اإلسرائيمييف بسبب عنجييتيـ.حاقد ومجـر وسافؿ، الفًتا إلى أّنو ي
أّما إسبلـ لطفي، عضو ائتبلؼ شباب الثورة المصرّية فقؿ رًدا عمى تصريحات شيفطاف النابّية إّنو 
يأسؼ لمشاركتو في البرنامج، وأضاؼ قائبًل لئلسرائيمّي: أولئؾ اليمج، سيثبتوف لؾ ولدولتؾ مدى قوتيـ 

صرارىـ، وسنؤكد لكـ، أّييا الصياينة، الحًقا كيؼ سيقـو ىؤالء الرعاع بتحطيـ جدار العزؿ العنصرّي،  وا 
الذي أقامو االحتبلؿ اإلسرائيمّي في الضفة الغربّية المحتّمة، عمى رؤوسيـ، مشدًدا عمى أّنو مف المفارقة 
 الكبيرة أْف يقـو النظاـ الحاكـ في مصر بإقامة جدار عزؿ قرب السفارة اإلسرائيمّية في القاىرة عمى نمط
جدار العزؿ العنصرّي في الضفة الغربّية وعمى نسؽ الجدار الذي بدأ الرئيس المخموع، حسني مبارؾ 

خوتيـ المصرييف عمى الحدود مع فمسطيف.  بإقامتو لمفصؿ بيف الفمسطينييف وا 
 ُيشار إلى أّف مقّدـ البرنامج اعتذر عف األقواؿ العنصرّية التي صدرت عف اإلسرائيمّي، وىو الذي قّدمو
عمى أّنو مدير مركز أبحاث الشرؽ األوسط في جامعة حيفا. تجدر اإلشارة إلى أّف جميع المشاركيف 
المصرييف أجمعوا عمى أّف رّد فعؿ النظاـ المصرّي الحالّي المتياوف مع إسرائيؿ دفع الشعب المصري 

إخراجيا وشطبيا مف قاموس لمثأر لكرامتو وتوجيو رسالة لتؿ أبيب أّف االستعبلئّية والتيديد والوعيد تـّ 
 الشعب المصرّي.
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عمػى السػػفارة  "العنيفةبػػػ"غػزة: أكػد محمػػؿ إسػرائيمي بػػارز، أف مػا تشػيده المػػدف المصػرية مػػف حممػة وصػفيا 
 30ومصر وطرد السفير يقمؽ دولتو لػ ""إسرائيؿ عبلقات بيف البمديفاإلسرائيمية ومظاىرات تطالب بقطع ال

 عامًا مقببًلً .
وأشػػار المحمػػػؿ اإلسػػػرائيمي "آرنػػػوف أوغمػػر" فػػػي تصػػػريح خػػػاص لمراسػػػؿ" وكالػػة قػػػدس نػػػت لؤلنبػػػاء" اليػػػـو 
 اإلثنيف، إلى أف ما يحدث بمصر وعمى حدودىا يقمؽ حكومة نتنياىو وجيشيا بشكؿ كبير، معتبرًا أف كؿ

 االتفاقيات الموقعة بيف البمديف وعمى رأسيا اتفاقية "كامب ديفيد" ميددة باإللغاء.
سػػػرائيؿ" مبنيػػػة عمػػػى  وأكػػد " أوغمػػػر" أف كافػػػة االتفاقيػػػات التػػػي وقعػػػت منػػػذ سػػنوات مضػػػت بػػػيف "مصػػػر وا 
 .المصالح وليس المحبة والمجامبلت، موضحًا أف خطر إلغائيا وارد في ظؿ توتر العبلقات بيف البمديف

 03/9/2100وكالة قدس نت، 
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يبػػػدو أف قضػػػػية بيػػػػع الغػػػاز المصػػػػري إلسػػػػرائيؿ، التػػػي تعتبػػػػر فػػػػي مصػػػر فضػػػػيحة بكػػػػؿ : حممػػػي موسػػػػى
 المقاييس، بدأت ترتدي في إسرائيؿ أيضا صفة الفضيحة.

لثورة في إسقاط نظػاـ الػرئيس حسػني مبػارؾ وخبلفا لما جرى في مصر مف محاكمات نجمت عف نجاح ا
« مرحػاؼ»فإنيا في إسرائيؿ تدور في محكمة تبت فػي دعػاوى مرفوعػة مػف نائػب الػرئيس السػابؽ لشػركة 

 التي أنشأت الشراكة مع الممياردير المصري اليارب حسيف سالـ في صفقة الغاز وأنبوبو إلسرائيؿ.
داقة بػػيف المميػػاردير يوسػػي ميمػػاف ونائػػب رئػػيس عامػػا مػػف العمػػؿ والصػػ 90فػػإف « معػػاريؼ»وبحسػب  -

الػدكتور نمػػرود نوفيػؾ انتيػػت بتصػفية حسػػاب عمنيػة فػػي المحكمػة المركزيػػة فػي تػػؿ « مرحػػاؼ»مجموعػة 
أبيػب. إذ قػػدـ نوفيػػؾ دعػػوى ضػػد ميمػػاف بعػػد أف أقالػو األخيػػر فػػي األسػػبوع الماضػػي مػػف منصػػبو كمػػدير 

وف شػيكؿ جػراء دوره فػي المشػاريع المركزيػة لمشػركة، مميػ 30يطالب فييػا بتعػويض بقيمػة « أمفؿ»لشركة 
 وخصوصا صفقة الغاز مع مصر.

وتظيػر الػػدعوى طبيعػػة الجيػػود التػي بػػذلت فػػي إسػػرائيؿ ومصػػر لتسػييؿ تمريػػر الصػػفقة فػػي المحافػػؿ  -
السػابؽ شػبتاي شػافيت « الشػاباؾ»الرسمية في الدولتيف، وخصوصا العبلقػة مػع مبػارؾ، ومشػاركة رئػيس 

 لصفقة. في إبراـ ا
وقػػدر نوفيػػؾ قيمػػة المشػػروع األىػػـػ ليػػذه الشػػركة، وىػػو أنبػػوب الغػػػاز مػػف مصػػر بمميػػاري دوالر، وقػػػاؿ اف 

مميوف دوالر حتى اآلف. وأشار إلى أف لػو دينػا عمػى ميمػاف  320األنبوب جمب أرباحا لمشركة تزيد عمى 
 بسبب دوره في إنشاء مصفاة النفط اإلسرائيمية ػ المصرية في مصر.

بدأ نوفيؾ العمؿ مف أجؿ الحصوؿ عمػى قػرار مصػري  2221ػ  2221ف الدعوى أنو في السنتيف وتبي -
بشأف تصدير الغاز إلسرائيؿ، وتأميف الصفقة لمجموعة ميماف. وليػذا الغػرض عمػؿ نوفيػؾ فػي واشػنطف 
لتكويف ائتبلؼ يضغط عمى مبارؾ لممصادقة عمى المشروع. ويشرح نوفيػؾ فػي دعػواه أف انتخػاب إييػود 

اعتبر نافذة فرص سياسػية لتحقيػؽ األمػر مػع المصػرييف، وأنػو فػي  2222باراؾ رئيسا لمحكومة في العاـ 
 ذلؾ العاـ توجو نوفيؾ إلى باراؾ وبيريز وطمب منيما طرح األمر مع مبارؾ.
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مميوف دوالر، ووقعت  220فيو  EMGأنجزت أعماؿ تنفيذ المشروع الذي استثمرت  9001وفي العاـ  -
فػػي  EMGمميػػار دوالر. وشػدد نوفيػؾ عمػػى أنػو كػاف مسػػؤوال عػف إدارة عبلقػات  22غػاز بقيمػة اتفاقيػات 

إسرائيؿ وواشنطف، وجند دعـ الكونغرس األميركي، بعد كؿ تفجير وقع عمى خط أنبوب الغاز. وبحسب 
 الدعوى فإف نوفيؾ ىو مف حدد استراتيجية المفاوضات مع الحكومة المصرية.

و الجاريػة تقػػرر أف ينضـػ نوفيػؾ إلحػػدى شػركات ميمػاف، ويحصػػؿ عمػى راتػػب ومػف أجػؿ تغطيػػة نفقاتػ -
مميػوف  91آالؼ دوالر شػيريا. لكػف الراتػب الحقيقػي لنوفيػؾ، بحسػب قولػو، ىػو  1منخفض نسبيا، بقيمة 

في  2مميوف دوالر ىي قيمة حصة  21,22مميوف دوالر كراتب ثابت،  9دوالر تتوزع عمى النحو التالي: 
نمػػا EMGح أسػػيـ ميمػػاف فػي المئػة مػػف أربػػا مقابػػؿ مناسػػب يعتبػػر ». وبرأيػػو ىػػذا لػػيس ربػػح يانصػيب وا 

 «.مقبوال في عالـ األعماؿ
فػػي « مرحػاؼ»وتشػير الػدعوى أيضػا إلػى تشػػغيؿ رئػيس الموسػاد السػابؽ شػبتاي شػػافيت فػي مجموعػة  -

كػف بسػبب . ويوضح نوفيؾ أف دور شافيت في الصػفقة، بحسػب ميمػاف نفسػو، كػاف صػفرا، ل9002العاـ 
 مميوف دوالر. 22وساطة دفع ميماف لشافيت مبمغ 

 04/9/2100، الرسفلر، بلروت

 
 : منفذو عمملة إلالت كانوا جملعًا مصرللن"لدلعوت" 292

ألػيكس فيشػماف، أمػس، النقػاب عػف أف تحقيقػات « يػديعوت أحرنػوت»كشؼ المراسؿ العسػكري لصػحيفة 
اضػي، أظيػػرت أف المنفػػذيف كػانوا جميعػػًا مػػف الجػيش اإلسػػرائيمي فػي عمميػػة إيػػبلت فػي منتصػػؼ آب الم

 المصرييف.
وأشػار إلػػى أف العمميػػة التػي قػػادت إلػػى مقتػػؿ ثمانيػة إسػػرائيمييف وخمسػػة مػػف أفػراد األمػػف المصػػري كانػػت 
بتدبير مف لجاف المقاومة الشعبية الفمسطينية، التي دربتيـ وزودتيـ بالسبلح. وأضاؼ أف عدد مف شارؾ 

ه الخميػة بمػػغ عشػريف، وأف اليػػدؼ منيػػا كػاف تنفيػػذ عمميػات انتحاريػػة واختطػػاؼ فػي العمميػػة مػف أفػػراد ىػػذ
جنػود أو مػػدنييف إسػػرائيمييف. وخمػص التقريػػر إلػػى أف تحقيقػات الجػػيش ونتائجيػػا تزيػد مػػف حػػدة الخػػبلؼ 

 والتوتر القائـ بيف الدولتيف.
 22/9/2100، الرسفلر، بلروت
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زىير أندراوس: في دراسػة جديػدة رسـػ البروفيسػور اإلسػرائيمّي إفػرايـ عنبػار، مػدير مركػز بػيغف  -الناصرة 
السػػادات، سػػيناريو جػػاء فيػػو أّنػػػو فػػي حػػاؿ سػػقط النظػػاـ السػػػوري، فمػػف المتوقػػع أف تسػػمح تركيػػا بشػػػروط 

يػراف باسػػتطاعتيما تقسػػيـ العػراؽ المتشػػقؽ، وضػػعؼ محػددة، لنقػػؿ سػػبلح إيرانػي لحػػزب اهلل،  ألّف تركيػػا وا 
  .أمريكا سيسمح ليا بحرية عمؿ أكثر، مما يسمح بتشكؿ خطر عمى تطمع الغرب نحو الشرؽ

وحّذرت الدراسة مف أّف رئيس الوزراء التركّي يقود األمور نحو صداـ عسكري ببرود تػاـ ومػدروس، لػيس 
لكف في موضوع ثروات النفط والغاز في البحر المتوسط، بعد أف أمر سفف فقط في المسألة الفمسطينية، و 

 ييا.سبلح البحرية بمرافقة السفف التي سترغب باإلبحار نحو غزة، لكسر الحصار المفروض عم
وتػابع قػائبًل إّف تركّيػا سػػتتحوؿ إلػى الدولػة اإلسػػبلمية األولػى التػي تػػدخمت عسػكريًا لصػالح الفمسػػطينييف، 

الفًتا إلػػى أّنػػو حتػػى إيػػػراف ،العربيػػة فػػي حالػػة شػػمؿ، وال تحػػرؾ سػػاكنًا فػػي المسػػألة الفمسػػطينية بينمػػا الػػدوؿ
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الكبيػرة لـػ تتجػرأ عمػى تحػد عسػكري ضػد إسػرائيؿ مثممػا تسػمح تركيػا لنفسػيا اليػـو أف تفعػؿ، وسػتجبر دواًل 
 عربية كبرى، كمصر والسعودية، الناظرة بعيف الريبة لخطوات أردوغاف، التعاوف معو.

وبحسب المصادر األمنّية والسياسّية فػي تػؿ أبيػب فػإّف أركػاف الدولػة العبرّيػة يتخوفػوف مػف إعػبلف مصػر 
عف استعدادىا إلجراء منػاورة بحريػة مشػتركة مػع األسػطوؿ التركػي شػرقي البحػر المتوسػط، بحيػث يتموىػا 

 ىدفيف: عمؿ عسكري تركي ضد منصات الغاز اإلسرائيمّية في الشرؽ األوسط، وىو ما يحقؽ 
شػؽ قػوات سػبلح البحريػة اإلسػرائيمي، وىػي قػوات صػغيرة، ستضػطر لمتركيػز عمػى صػد محػػاوالت األوؿ: 

 . كسر الحصار البحري عمى القطاع، وفي الوقت نفسو، الدفاع عف منصات الغاز والنفط
حػداث شػمؿ كامػؿ أو جزئػي بسػبب العمميػات العسػػكرية :الثػاني نتػاج إسػرائيؿ، وا   ضػرب منصػات الػنفط وا 

التركيػػػة، ممػػػا سػػػيؤدي لوقػػػؼ تطمػػػع تػػػػؿ أبيػػػب لمتحػػػوؿ إلػػػى قػػػوة عالميػػػػة فػػػي مجػػػاؿ الغػػػاز إلحػػػداث ثػػػػورة 
دراماتيكية في اقتصادىا، فيما قرر أردوغاف أف تركيا ستصبح قوة إقميمية في ىذا المجاؿ، وسيمنعيا بكؿ 

وىػذه التطػورات، رّبمػػا قوتػو، بمػا فػي ذلػؾ بػالقوة العسػكرية، مػف التحػوؿ إلػػى قػوة عالميػة فػي مجػاؿ الغػاز. 
ىي التي دفعت رئيسة المعارضة ووزيرة الخارجّية اإلسرائيمّية السابقة، تسيبي ليفني، لدعوة رئيس الوزراء 
إلى عدـ صب المزيد مف الزيت عمى نار العبلقات المشتعمة مع تركيا، معتبػرة أف المزايػدات الكبلميػة ال 

ت عمميػة تتسـػ بالمسػؤولية والرويػة لضػماف اسػتقرار تصب في مصمحة تؿ أبيب، بؿ يجب اتخاذ إجػراءا
 وتحسيف العبلقات بيف البمديف، عمى حد تعبيرىا.

وقاؿ زئيؼ جابوتنسكي، المؤرخ البارز لمحركة الصييونية إّف السػموؾ التركػي بالػذات تجػاه إسػرائيؿ، مػف 
اؽ السبلـ مع تؿ خبلؿ توثيؽ عبلقاتو مع مصر، قد يصؿ إلى أف يعرض عمييا صفقة لتتراجع عف اتف

أبيب، وتعود في الوقت نفسو لتصبح دولة مواجية ليا، ويعوضيا عف الضرر االقتصادي المتوقع نتيجة 
خسارة المساعدة االقتصادية والعسكرية مف الواليػات المتحػدة، السػيما وأف االقتصػاد التركػي يمنحيػا القػدرة 

يات السياسػي واألمنيػة فػي إسػرائيؿ بصػورة عمػى ذلػؾ، مػا يتطمػب إبػداء اسػتعداد أكبػر عمػى جميػع المسػتو 
 فورية.

 22/9/2100، القدس العرب ، لندن
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كشػػفت صػػحيفة إسػػرائيمية عػػف حصػػػوؿ رئػػيس الموسػػاد األسػػبؽ، شػػبتاى شػػافيت، عمػػػى : محمػػد البحيػػرى
سرائيؿ، التى قدرت مميوف  22عمولة قدرىا  دوالر، نظير دوره فى إتماـ صفقة تصدير الغاز بيف مصر وا 

 مميار دوالر. 3.2قيمتيا بػ
، التى «إى. إـ. جى»كاف مجندًا ضمف فريؽ شركة « عاماً  19»إف شافيت « ذا ماركر»وقالت صحيفة 

المصػرى حسػيف سػالـ، كانت تضـ رجاؿ أعماؿ مف إسرائيؿ والواليات المتحػدة األمريكيػة ورجػؿ األعمػاؿ 
وعرضت تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيؿ، وسعى شافيت إلى إقناع رئيس الوزراء اإلسرائيمى األسبؽ 
آرييؿ شاروف بأنو مػف األفضػؿ إلسػرائيؿ، مػف الناحيػة األمنيػة، إبػراـ صػفقة الغػاز مػع مصػر، ولػيس مػع 

مميػػوف  22أى مػػا يعػػادؿ »يكؿ مميػػوف شػػ 20، وحصػػؿ مقابػػؿ ذلػػؾ عمػػى 9002الشػركة البريطانيػػة، عػػاـ 
 «.دوالر
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استغؿ شافيت كؿ ثقمو كرئيس سابؽ »البريطانية: « بريتش بتروليـو»وقاؿ مصدر عمؿ سابقًا مع شركة 
لمموسػػاد، وال نعمػـػ كيػػػؼ أقنػػع شػػاروف بالصػػػفقة مػػع مصػػر، وال نعمػػـػ مػػاذا جػػرى بػػػيف االثنػػيف فػػى الغػػػرؼ 

 «.المغمقة!
 28/9/2100، المصري اللوم، القاىرة
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شف إسرائيميوف، ىجوما الذعا عمى مصر، عمػى خمفيػة اسػتمرار احتجػاز اإلسػرائيمي إيػبلف  محمد عطية:
يػػػو جرابيػػؿ فػػي مصػػر بتيمػػػة التجسػػس لحسػػاب المخػػػابرات اإلسػػرائيمية "الموسػػاد"، إلػػى الحػػػد الػػذي شػػبو ف

البعض المصرييف بأنيـ مثؿ "قراصنة الصوماؿ يخطفوف البشر ويتمقوف الفديػة"، فػي إشػارة إلػى العػرض 
 األمريكي األخير بتقديـ حوافز لمصر مقابؿ اإلفراج عف المتيـ الذي يحمؿ الجنسية األمريكية أيضا.

يػا القنػاة العاشػرة مف ناحيتو، رأى يسرائيؿ حسوف عضو الكنيست عف حػزب "كاديمػا" فػي تصػريحات نقمت
اإلسػرائيمية، أف اعتقػاؿ جرابيػػؿ جػاء "نتيجػة لممنافسػػة بػيف أجيػزة األمػػف فػي فتػرة تمػػر فييػا مصػر بمرحمػػة 

 ضبابية". 
وأضاؼ: "في أي منافسة مؤسساتية يقـو أحدىـ باعتقاؿ شخص مػا بشػبية تجسسػو لصػالح إيػراف، بينمػا 

ف جرابيؿ بتيمة التجسس لصالح إسرائيؿ وأثناء يريد شخص آخر التفوؽ عمى األوؿ ويقـو باعتقاؿ إيبل
 ذلؾ يتضح أف األمور ليس ليا أي أساس مف الصحة عمى اإلطبلؽ"، عمى حد قولو.

 3/01/2100، المصرلون، القاىرة
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ائيمي لمدراسػات اإلسػتراتيجية أف اإلسػر « بػيغف -بنيػاميف فػرنكميف »ذكر تقرير إسرائيمي صادر عف مركز 
ىناؾ قمقًا يسود األوساط السياسية واالقتصادية في تؿ أبيب مف عودة اىتماـ الحكومة المصرية بسيناء، 
مضيفا أف االستثمارات التي تدفقت عمى شبو الجزيرة المصرية تؤسس لمجتمعات حديثة ستشكؿ محاور 

 ارتكاز سكاني في سيناء مستقببًل.
أف تؿ أبيب عرضػت خػبلؿ فتػرة حكـػ الػرئيس المصػري « معاريؼ»ير الذي نشرتو صحيفة وكشؼ التقر 

المخمػػوع حسػػػني مبػػارؾ ضػػػخ اسػػتثمارات ضػػػخمة فػػي وسػػػط وشػػماؿ سػػػيناء، لكنػػو رفػػػض ذلػػؾ خوفػػػا مػػػف 
الضغط الشعبي ضده، وكذلؾ ألف المستثمريف المصرييف الموجوديف بسيناء يتمتعوف بحس شعبي ودعـ 

 إلسرائيمييف إلى سيناء صعبا لمغاية.جماىيري جعؿ دخوؿ ا
وأشػار التقريػر إلػػى أف وجػود مسػتثمريف مصػػرييف و سياسػة مصػػر الغامضػة تجػاه سػػيناء خػبلؿ السػػنوات 

 الماضية شكمت أىـ التحديات الكبيرة أماـ إسرائيؿ في شبو الجزيرة المصرية.
آف األواف لمقيػػاـ »ولػو إنػػو عػف رئػػيس جيػػاز األمػف القػػومي اإلسػرائيمي عػػوزي دايػػاف ق« معػػاريؼ»ونقمػت 

نحف لسنا معنييف بتسخيف الوضع في الجنوب ولكننا »، مضيفًا «بعممية عسػػكرية إسرائيمية داخؿ سيناء
ال نريد أف تتحوؿ حدودنا مع مصر الى حدود تنطمؽ منيا العمميات لذلؾ مف الميـ أف تكوف لدينا ردود 

 «. عنيفة ومطاردة الجماعات المسمحة
 3/01/2100، روتالرسفلر، بل
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العبريػػػة امػػػػس، أف الدبموماسػػػييف اإلسػػػرائيمييف يخشػػػػوف العػػػودة إلػػػػى « معػػػػاريؼ»ذكػػػرت صػػػحيفة : راـ اهلل

لعودة إلى القاىرة، وفي أعقاب ذلؾ وأشارت إلى أف اإلسرائيمييف يرفضوف ا السفارة اإلسرائيمية في القاىرة.
قررت وزارة الخارجية اإلسرائيمية تعييف دبموماسييف غير متزوجيف في السفارة، بيد أف الخوؼ يدفعيـ إلى 

وأضػػػافت الصػػػػحيفة أنػػػو فػػػػي أعقػػػاب اقتحػػػاـ السػػػػفارة اإلسػػػرائيمية قبػػػػؿ نحػػػو شػػػػير،  رفػػػض العمػػػؿ ىنػػػػاؾ.
جعمػت الخارجيػة اإلسػرائيمية تبحػث دوف جػدوى عػف  وتخميص الدبموماسييف ىنػاؾ، نشػأت مشػكمة خطيػرة

 دبموماسيييف عمى استعداد لمعمؿ في السفارة.
كمػا أشػارت إلػػى اف السػفير اإلسػرائيمي الجديػػد يعكػوؼ أميتػاي، الػػذي يفتػرض أف يتوجػو إلػػى القػاىرة فػػي 

 كانوف األوؿ، ال يزاؿ مترددا ويفكر برفض التعييف والبقاء في إسرائيؿ.
ة أف معمومات وصمتيا مفادىا أف ىناؾ نية لتقميص عدد الدبموماسييف اإلسرائيمييف الذيف وكتبت الصحيف

سيتـ تعيينيـ في القػاىرة، وجعػؿ السػفارة صػغيرة، بحيػث يعمػؿ فييػا السػفير ودبموماسػي سياسػي وقنصػؿ، 
 يعمموف ألربعة أياـ فقط تبدأ االثنيف، ويعودوف الخميس إلى الببلد.

 4/01/2100، اهللالحلاة الجدلدة، رام 
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رشحت القناة الثانيػة اإلسػرائيمية الػرئيس المصػري السػابؽ محمػد حسػني مبػارؾ لجػائزة شخصػية العػاـ فػي 
إسػػرائيؿ، ليكػػوف مبػػارؾ بػػػذلؾ أوؿ شخصػػية عربيػػة وغيػػػر إسػػرائيمية يػػتـ ترشػػيحيا ليػػػذه الجػػائزة فػػي دولػػػة 

 بلؿ.االحت
وذكػػرت القنػػػاة فػػػي تقريػػػرا ليػػا أف أوسػػػاطا سياسػػػية وصػػػحفية رشػػػحت الػػرئيس مبػػػارؾ ليػػػذه الجػػػائزة، نظػػػرا 

، كمػػػػا انػػػو عمػػػؿ عمػػػى تطبيػػػؽ بنػػػػود 2212لتمسػػػكو بالسػػػبلـ مػػػع إسػػػرائيؿ منػػػػذ توليػػػو المنصػػػب فػػػي عػػػاـ 
كبيػرة لدولػػة  أف مبػارؾ قػدـ خػػدماتو عامػا الماضػػية.  30المعاىػدة، وحػافظ عمػػى اسػتقرار المنطقػة طيمػػة الػػ

 إسرائيؿ، ويجب تكريمو ، حتى ولو أنو ال يستطيع تسمـ الجائزة.
 5/01/2100، الرسبلل، عّمان
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دمة فػػي حصػيرة فػي محافظػة البحيػرة صػ االحتفػاؿ بمولػد أبػو قػرار إلغػاء أثػار خالػد األصػمعي:  - راـ اهلل
حيث قرر حاخامات ييود التوجو إلي السفارة المصرية في تؿ أبيب لمتعبيػر  ،األوساط الييودية بإسرائيؿ

 وقالػت القنػاة السػػابعة عػف رفضػيـ لمقػرار والمطالبػة بفػػتح بػاب الضػريح لمييػود لبلحتفػاؿ السػػنوي المعتػاد.
اؿ الييػودي بمولػد أبػو حصػيرة ىػذا العػاـ إف محافظ البحيرة مختار الحمبلوي قرر إلغاء االحتف اإلسرائيمية

بنػاء عمػي حكـػ قضػائي أصػػدرتو محكمػة اإلسػكندرية بحظػر دخػوؿ الييػػود إلػي منطقػة الضػريح, وأشػػارت 
القنػػاة إلػػي أف القػػػرار أصػػاب العديػػػد مػػف الحاخامػػػات فػػي إسػػرائيؿ بالصػػػدمة, خاصػػة الػػػذيف اعتػػادوا زيػػػارة 

قامة الشعائر  الضريح سنويا وا 
 02/01/2100، ةاألىرام، القاىر 
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كشفت قضية االستيبلء عمى الماؿ العاـ في إسرائيؿ التي جرت في العاـ الحالي،  :)وكاالت( - دبي
ؾ عف وجود أرصدة لمرئيس المصري السابؽ حسني مبارؾ وأسرتو وعدد مف رموز نظامو في البنو 

 اإلسرائيمية، وفقًا لما نشرتو صحيفة روزاليوسؼ المصرية أمس.
وأصدر المدعي العاـ اإلسرائيمي قرارا بحظر النشر في ىذه القضية المتيـ فييا المستشار المالي 
اإلسرائيمي نتانئيؿ شاروف، الذي يعمؿ مستشارا في البنؾ المركزي اإلسرائيمي إلدارة المحافظ المالية 

 عطاء المشورة المالية ألصحاب تمؾ المحافظ.العمبلقة، وا  
عممية مالية وىمية عمى أرصدة عائمة مبارؾ، مما أدى إلى  100ووجيت المحكمة لو تيمة إجراء 

 .9022ألؼ شيكؿ خبلؿ شير شباط )فبراير(  320تحقيقو ربحا لنفسو يقدر بػ
حصؿ مف األسرة عمى توكيبلت ويرجع سبب إجرائو ليذه العمميات الوىمية عمى أرصدة مبارؾ إلى أنو 

رسمية موثقة في مصر والخارجية اإلسرائيمية تتيح لو اتخاذ قرار إجراء العمميات المالية عمى المحافظ 
 المالية لعائمة الرئيس المصري السابؽ وعدد مف رموز نظامو الموجوديف حاليا في سجف طرة.

 08/01/2100، الغد، عّمان
 

 «األمر المخزي»بـ مع شاللط التمفزلون المصريأجراىا  الت تصف المقابمة  "إرسرايلل" 310
أجرى التمفزيوف المصري مقابمة حصرية مع الجندي اإلسرائيمي جمعاد شاليط، وذلؾ بعدما تسممتو مصر 

 مف حركة حماس ضمف صفقة تبادؿ األسرى.
وقاؿ «. ر المخزياألم»وقد أثارت ىذه المقابمة انتقادات حادة مف قبؿ إسرائيؿ، وصمت إلى حد وصفيا بػ

ىذه المقابمة فرضت عمى شػاليط قبػؿ عودتػو »المتحدث باسـ وزارة الخارجية اإلسرائيمية ايغاؿ بالمور إف 
األمػػػر المخػػزي الػػػذي ال يمكػػػف »، واصػػػفًا ذلػػؾ بػػػػ«إلػػى إسػػػرائيؿ، وانطػػوت عمػػػى انعػػػداـ الحساسػػية تجاىػػػو

 «.لمتمفزيوف المصري أف يفتخر بو
 09/8/2100، الرسفلر، بلروت
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الناصرة )فمسطيف(: أشارت اإلذاعة العبرية، إلى بػروز عػّدة دالئػؿ ومؤشػرات فػي تػؿ أبيػب خػبلؿ اآلونػة 
 األخيرة، تفيد بتأخير موعد إعادة فتح السفارة اإلسرائيمية بالقاىرة لبضعة أشير.

(، أف وزارة الخارجية اإلسرائيمية قامػت بإسػناد مناصػب جديػدة لمدبموماسػييف 9/22اء )وذكرت اليـو األربع
اإلسػػرائيمييف الػػذيف غػػادروا األراضػػػي المصػػرية عقػػب اقتحػػػاـ جمػػوع المتظػػاىريف مقػػػر السػػفارة، قبػػؿ نحػػػو 

 شيريف.
د لمسػفارة فيما أشارت إلػى أف الجانػب اإلسػرائيمي يواصػؿ بػذؿ جيػوده المكثّفػة فػي مسػعى لرصػد مقػر جديػ

فػػػي مصػػػر، إال أف مػػػالكي المبػػػػاني وأصػػػحابيا المصػػػرييف يرفضػػػوف التجػػػػاوب معيػػػا، وعميػػػو فػػػإف الطػػػػاقـ 
 الدبموماسي اإلسرائيمي العامؿ في القاىرة قبؿ أحداث السفارة مستقر حاليًا في تؿ أبيب.
 2/00/2100، قدس برس
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القػػدس المحتمػػػة: قالػػت صػػػحيفة "ىػػػآرتس" عمػػى موقعيػػػا االلكترونػػػي، إف أف اجتمػػاع الػػػرئيس الفمسػػػطيني 
محمػػود عبػػاس مػػع رئػػيس حركػػة حمػػاس خالػػد مشػػػعؿ يعػػد ضػػربة قاسػػية لممسػػيرة السػػممية وخطػػوة تتنػػػافى 

 والتزاـ رئيس السمطة أماـ األسرة الدولية بالتوصؿ إلى حؿ سممي مع إسرائيؿ.
مػػػت الصػػػحيفة عػػػػف محافػػػؿ إسػػػػرائيمية سياسػػػية كبيػػػػرة، اف حركػػػة حمػػػػاس معروفػػػة فػػػػي العػػػالـ كمنظمػػػػة ونق

"إرىابيػة" واف المصػػالحة الفمسػطينية سػػتكوف وىميػػة إذ اف حمػاس سػػتبتمع السػػمطة وتسػيطر عمػػى الضػػفة 
 الغربية.

ف خػبلؿ وحسب ىآرتس فاف مصر حققت اختراقًا فػي جيػود الوسػاطة التػي تقػـو بيػا بػيف فػتح وحمػاس مػ
اتفػاؽ الحػػركتْيف عمػى تشػػكيؿ حكومػػة تكنػوقراط مشػػتركة لػف ُتسػػند رئاسػػتيا إلػى سػػبلـ فيػاض حتػػى إجػػراء 

 االنتخابات التشريعية والرئاسية في مايو أيار القادـ.
 06/00/2100، وكالة قدس نت
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التي تعيشيا  "الفوضى العارمة"سعد تمحمي: أعربت أوساط سياسية إسرائيمية عف قمقيا مف أ –الناصرة 
كما "عمييا،  "حرب أىمية"مصر منذ أياـ، بحسب توصيفيا، وقالت إف "إسرائيؿ" تخشى مف انعكاسات 

اع . وكرر وزير الدف"عمى األوروبييف واألميركييف الذيف يخشوف ىجرة مبلييف المصرييف إلى ببلدىـ
ذخرىا االستراتيجي المتمثؿ في العبلقات "السابؽ بنياميف بف اليعيزر تحذيراتو مف أف تخسر "إسرائيؿ" 

. ونقمت صحيفة "في المدى غير البعيد"، مف دوف أف يستبعد مواجية مباشرة بيف البمديف "مع مصر
صؿ في مصر ىو عف أوساط سياسية إسرائيمية رفيعة المستوى قوليا إف ما يح "يديعوت أحرونوت"
. وأضافت الصحيفة أف جيات إسرائيمية مكمفة تقويـ "بداية صراع عنيؼ بيف األخواف المسمميف والجيش"

محاوالت األخواف المسمميف لتسخيف األجواء عشية "األوضاع في مصر، تمحظ في األياـ الماضية 
مجمس العسكري في السيطرة أف ينجح الىذه الجيات التي تبدأ األسبوع المقبؿ. وتوقعت  "االنتخابات

 ."ولف يسمح لئلخواف المسمميف بإطاحتو قبؿ االنتخابات"عمى الوضع 
 22/11/2011الحلاة، لندن، 
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نكػػػوف فييػػػا »تػػؿ أبيػػػب: طالػػب أحػػػد كبػػػار العسػػكرييف فػػػي قيػػادة حػػػزب الميكػػػود الحػػاكـ باالسػػػتعداد لحالػػة 
سػػػػيناريو يرسػػػػمو الجػػػػيش »بينمػػػا نقمػػػػت أنبػػػػاء عػػػف «. ضػػػطريف لمواجيػػػػة حربيػػػػة مػػػع الجػػػػيش المصػػػػريم

 «. اإلسرائيمي في حاؿ انييار اتفاؽ السبلـ بيف البمديف
وكػػاف المجمػػػس الػػػوزاري األمنػػي المصػػػغر فػػػي إسػػػرائيؿ قػػد بػػػدأ سمسػػػمة اجتماعػػات، الميمػػػة قبػػػؿ الماضػػػية، 

وأكػد غالبيػة «. ر في األوضاع األمنية والسياسية فػي مصػرالتدىور الخطي»استؤنفت أمس أيضا، حوؿ 
المتحدثيف، مف سياسييف وعسػكرييف، أف حسـػ المعركػة الداخميػة فػي مصػر بػأي اتجػاه كػاف، سػوؼ يػؤثر 

الخطػر باألسػاس أف تسػيطر حركػػة »عمػى إسػرائيؿ. وحػاوؿ أنصػار اليمػيف المتطػرؼ فػػي الحكومػة إبػراز 
مصػمحة إسػرائيؿ تقتضػي أف يبقػى المجمػس العسػكري »اؿ أحدىـ إف وق«. اإلخواف المسمميف عمى الحكـ

المشير محمد طنطاوي كاف  :، لكف مسؤوال في االستخبارات العسكرية رفض ىذا التوجو وقاؿ«في الحكـ
 .محسوبا دائما عمى أعداء إسرائيؿ في نظاـ الرئيس حسني مبارؾ
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جيش، بالدعوة إلى االستعداد لمحرب. وقاؿ في وخرج الجنراؿ عوزي دياف، النائب األسبؽ لرئيس أركاف ال
صػػراع شػػرس بػػيف المجمػػس »، إف مػػا يحصػػؿ فػػي مصػػر ىػو «يػػديعوت أحرونػوت»حػديث مػػع صػػحيفة 

االسػػػتعداد لموضػػع األسػػػوأ واألكثػػر احتمػػػاال وىػػػو »وبحسػػبو فإنػػػو عمػػى إسػػػرائيؿ «. العسػػكري واإلسػػػبلمييف
لزيادة النشاط اإلرىابي في »ئيؿ أف تستعد أوال وقاؿ أيضا إف عمى إسرا«. صعود اإلسبلمييف إلى السمطة

 «.سيناء، خاصة أف ىناؾ إشارات مقمقة بشأف إرىاب إسبلمي فييا
 24/00/2100، الشرق األورسط، لندن
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مى الحػدود مػع كػؿ مػف االردف ومصػر فػي ظػؿ وليد عوض: تواصؿ اسرائيؿ تعزيز وجودىا ع -راـ اهلل 
مخاوؼ مف انييار النظاـ االردني واستبعاد عودة العبلقات مع النظاـ المصري الػى مػا كػاف عميػو الحػاؿ 

 في عيد الرئيس حسني مبارؾ، وفؽ ما اوردتو وسائؿ اعبلـ اسرائيمية مختمفة الخميس.
مصػر وامكانيػة انتخػاب قيػادة مصػرية تتبنػػى  وفػي ظػؿ المخػاوؼ االسػرائيمية مػف التطػورات الحاصػػمة فػي

وجيػة نظػر الشػعب المصػري المعػادي السػرائيؿ تضػاعؼ سػمطات االحػتبلؿ جيودىػا لتشػييد جػدار امنػي 
كبير ال يمكف اختراقو عمى طوؿ الحدود مع صحراء سيناء المصرية التي تشكؿ مصدرا لعمميات التسمؿ 

 وتيريب األسمحة.
' اإلسػػرائيمية ، إف أجيػػزة األمػػػف وقػػاؿ المحمػػؿ والخبيػػر اإلسػػرائ يمي لػػيبلخ شػػػوفاؿ بصػػحيفة 'إسػػرائيؿ اليػػـو

اإلسػػرائيمية أوضػػػحت أف عػػدـ اليقػػػيف فػػي مصػػػر كبيػػر، ألنػػػو لػػيس مػػػف الواضػػح أي حكومػػػة ستنشػػأ بعػػػد 
االنتخابػات، وكـػ سػتقوى مكانػة اإلخػػواف المسػمميف، مضػيفا أنػو ثػار خػػوؼ شػديد داخػؿ تػؿ أبيػب مػػف أف 

ر قػد تكمػف فيػو أخطػار أكبػر عمػى إسػرائيؿ، تشػمؿ زيػادة محػاوالت القيػاـ بعمميػات تغيير الوضع في مصػ
 مف سيناء.

قاؿ وزير شؤوف حماية الجبية الداخمية االسرائيمية متاف فمنائي' في سياؽ مقابمة إذاعية اسرائيمية صباح و 
العائؽ البري لمنع التسمؿ  الجيش اإلسرائيمي يتخذ تدابير وقائية واسعة جًدا بما في ذلؾ إقامةأف االربعاء 

عمػػى مػػا كانػت عميػػو فػػي الماضػػي،  العبلقػػات مػػع مصػرإنػو مػػف الصػػعوبة أف تبقػى وقػػاؿ  إلػى اسػػرائيؿ.
أف مػػا يجػري حاليػػا فػي مصػػر ىػو شػػأف مصػري داخمػػي، وأف أي تػدخؿ خػػارجي فيػو سػػيكوف  عمػىمؤكػدا 

 خطأ فادحا.
 25/00/2100، القدس العرب ، لندن
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أعدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيمية أكبر الصحؼ العبرية انتشارا فى إسرائيؿ : القدس المحتمة
ممفػػا خاصػػػا عػػػف تنػػػامى اإلخػػواف المسػػػمميف ومػػػد نفػػػوذىـ لمعظػـػ النقابػػػات المينيػػػة المصػػػرية واسػػػتعدادىـ 

 لغد.النتخابات ا
جػػاء يػػـو الحسػػاب"، حيػػث وصػػؼ  -وقالػت يػػديعوت فػػى سػػياؽ ممفيػػا الخػػاص تحػػت عنػػواف "تػػؿ أبيػػب 

مراسؿ الصحيفة العبرية الداد بيؾ ما سمعو فى ميداف التحرير بالقاىرة مف بعض مؤيدى جماعة اإلخواف 
 .المسمميف بالدعوة لمحو إسرائيؿ بأنو أمر خطير لمغاية يجب عمى تؿ أبيب االستعداد لو
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وقاؿ مراسؿ الصحيفة العبرية إنو خبلؿ المواجيات العنيفة بميداف التحرير خبلؿ األياـ الماضية، اجتمع 
ظيػار كػراىيتيـ ليػا، مضػيفا أف أحػد الكممػات  عدد مف اإلخواف المسمموف لتنظيـ مظاىرة ضد تؿ أبيب وا 

 التى تردد فى الميداف كانت "سنقتؿ جميع الييود".
سػرائيؿ  ونقمت يديعوت عف وزير األمف الداخمى اإلسرائيمى ميتاف فمنائى قولػو إف العبلقػات بػيف مصػر وا 

لف تكوف كما كانت فى السابؽ، وأنو ال يمكػف أبػدا التنبػؤ بمسػتقبؿ تمػؾ العبلقػات فػى حػاؿ صػعود القػوى 
 اإلسبلمية وعمى رأسيا اإلخواف المسمميف لمحكـ فى مصر.

 28/00/2100، وكالة رسما اإلخبارلة

 
 حالة من التوتر ف  "إرسرايلل" حول فوز "اإلخوان" باالنتخابات المصرلةم اإلرسرايلم : اإلعال 318

الناصػرة )فمسػػطيف(: أكػدت مصػػادر إعبلميػػة عبريػة أف حالػػة مػػف التػوتر والقمػػؽ الشػػديد تسػود فػػي الدولػػة 
يػًرا فػي العبرية، في ظؿ معمومات ترد مف القػاىرة حػوؿ احتمػاؿ تحقيػؽ جماعػة اإلخػواف المسػمميف فػوًزا كب

 االنتخابات البرلمانية الحالية، التي انتيت أمس المرحمة األولى منيا.
ونقمػت اإلذاعػة العبريػػة عػف مصػػادر أمنيػة قوليػػا: إف أجيػزة األمػف اإلسػػرائيمية تعمػؿ وفػػؽ "حالػة طػػوارئ" 

ت فػوز غير معمنة، في ظؿ التقارير التي ترسميا سفارة تؿ أبيب فػي القػاىرة والتػي تشػير إلػى أف احتمػاال
اإلخػواف باتػػت مؤكػًدا، فػػي ظػػؿ مػا وصػػفتو بػػػ "االسػتعدادات الميولػػة والضػػغط اإلعبلمػي الكبيػػر والتنظػػيـ 

 الجيد إلدارة الحممة االنتخابية التي نفذتيا الجماعة".
وأشػارت إلػى أف ورقػػة عمػؿ أعػػدتيا األجيػزة األمنيػػة اإلسػرائيمية تحػذر مػػف "أيػاـ سػػوداء" سػتواجييا الدولػػة 

 ع احتماؿ انييار معاىدة السبلـ وتطورات األوضاع في شبو جزيرة سيناء المصرية.العبرية، م
وقالػت اإلذاعػػة: إنػو رغػـػ التأكيػدات التػػي تسػممتيا واشػػنطف مػف جماعػػة اإلخػواف المسػػمميف بأنيػا سػػتحتـر 

 اتفاقية "كامب ديفيد" في حاؿ فوزىا، إال أف تؿ أبيب تنظر بعيف الريبة والشؾ".
 /31/00قدس برس، 
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أثارت نتائج المرحمة األولى مف االنتخابات التشريعية المصرية، والتي تقدمت فييا جماعة : حسف مواسي
 "اإلخواف المسمموف"، قمؽ اإلسرائيمييف، عمى ما أظيرت وسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية.

ائيمية إلى أف القمؽ الذي يتناب المسؤوليف اإلسرائيمييف جراء صعود اإلخواف إلى وأشارت الصحؼ اإلسر 
الحكـ في مصر خصوصا، لما يحممو ذلؾ مف تأثير عمى العبلقات بيف إسرائيؿ ومصر، المتيف ترتبطاف 

 .2212بمعاىدة سبلـ منذ 
ضػاؼ فػي مقػاؿ تحػت وقاؿ المحمؿ في صحيفة "ىآرتس" أوري شفيط إف الصػورة باتػت واضػحة االف، وأ

أشير مف الثورات التػي تجتػاح العػالـ العربػي عامػة  20عنواف "اإلخواف المسمموف واإلخواف الييود": "بعد 
ودوؿ شماؿ أفريقيا خاصة، تجمت الصورة بوضوح وانتصرت التوجيات اإلسبلمية في االنتخابات واختفى 

وال بػػػػالثورة  2112بػػػالثورة األميركيػػػة عػػػاـ  شػػػباب غوغػػػؿ والمثقفػػػوف والميبراليػػػوف، ولػػـػ تتحقػػػػؽ ثػػػورة شػػػبيية
 9022، وتبػيف إف الثػورة العربيػة عػاـ 2212وال حتى ثػورة ربيػع أوروبػا الشػرقية عػاـ  2112الفرنسية عاـ 

أنيا ثورة دينية، والقوى التي تستبدؿ الػدكتاتوريات العممانيػة التابعػة لصػؼ الضػباط العػرب الفاسػديف ىػي 
 القوى اإلسبلمية".
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ال يمػػػوح فػػي األفػػػؽ مػػارتف لػػػوثر كينػػغ وال المياتمػػػا غانػػدي وال حتػػػى فتسػػبلؼ ىافػػػؿ )أوؿ رئػػػيس وتػػابع: "
لجميوريػة التشػػيؾ بعػد انييػػار الوحػدة بػػيف تشػػيكيا وسػموفاكيا(، بػػؿ كانػت النتيجػػة قػرار الػػرئيس األميركػػي 

إخػراج باراؾ اوباما غػرس سػكيف فػي ظيػر الػرئيس المصػري المخمػوع حسػني مبػارؾ، واحػدة ووحيػدة وىػي 
 المارد الديني مف زجاجة الشرؽ األوسط تحت رعاية الغرب".

" إلػى أف "الحكومػة اإلسػرائيمية تخشػى انتشػار ظػاىرة العػداء إلسػرائيؿ فػي  وأشارت صحيفة "يسرائيؿ ىيـو
العػالـ العربػي، والتػي انتقمػت مػف الشػعوب إلػى الحكومػات بػدءا مػف مصػر وصػوال إلػى دوؿ عربيػة أخػرى 

 ر المنطقة".مما ييدد استقرا
وكتػب محمػبل الشػؤوف العربيػة فػي صػحيفة "ىػآرتس" آفػي يسسػخروؼ وعػاموس ىرئيػؿ أف إسػرائيؿ تتػػابع 
بقمػؽ نتػائج االنتخابػػات فػي مصػر، وقػػاال: "يتوقػع أف تنتيػػي االنتخابػات لمجمػس الشػػعب المصػري، مثػػؿ 

بفػوز حػزب إسػبلمي. إف سائر المعارؾ االنتخابية التي تمت في الشرؽ األوسط في عيد الربيع العربي، 
موجة الثورات التي سيكوف قد انقضى سنة عمييا في منتصؼ كانوف األوؿ )ديسمبر(، تجمب عمى آثارىا 
في ىذه األثناء موجة نجاحات سياسية لؤلحزاب اإلسبلمية: العدؿ والتنمية فػي المغػرب، وحػزب النيضػة 

. يتوقػػػع أف يصػػبح الحػػزب األكبػػر فػػػي فػػي تػػونس، واآلف الحريػػة والعدالػػة وىػػػو حػػزب اإلخػػواف المسػػمميف
المجمسػيف النيػابييف المصػػرييف حينمػا ينتيػي آخػػر األمػر التصػػويت المعقػد بصػورة مخيفػػة فػي شػػير آذار 

 )مارس( المقبؿ".
وتابع "ال يتوقع لحزب الحرية والعدالة أكثرية مطمقة في المجمسيف النيابييف. فقد أعمف الحزب سمفا أنو لف 

 201في المائة مف مقاعد مجمػس الشػعب، وىػو المجمػس األدنػى وعػدد أعضػائو  22ينافس في أكثر مف 
. وىػػو يسػػتطيع أف يتحػػد مػػع حػػزب كحػػزب 922ومجمػس الشػػورى وىػػو المجمػػس األعمػػى وعػػدد أعضػػائو 

النور المؤلؼ مف نشطاء إسبلمييف متطرفيف كالسمفييف ومع مرشحيف مستقميف كثيريف يعتبروف مف التيار 
بذلؾ كتمة كبيرة تنجح في إجازة دستور بروح الشريعة اإلسبلمية. لكف احتماالت أف اإلسبلمي وأف يؤلؼ 

يساعد اإلخواف المسمموف عمى إجراء كيذا ال تبدو مرتفعة اآلف، فبل يوجد حب كبير بينيـ وبيف التيارات 
 السمفية وربما يفضؿ اإلخواف، أف يعقدوا حمفا سياسيا مع حزب عمماني خاصة".

 3/02/2100، وتالمرستقبل، بلر 
 
 لحذر من رسلطرة "اإلخوان المرسمملن" عمى الحكم مصرلون ليود لنتجون فلممًا وثايقلاً  301

يياجـ جماعة  وثائقياً  أنتج عدد مف المتخصصيف اإلسرائيمييف، بينيـ ييود مصريوف، فيمماً : الناصرة
سيؤدى إلى "تدمير حمـ "اإلخواف المسمميف" ويحذر مف أف فوزىـ في االنتخابات البرلمانية المصرية، 

الثورة المصرية". وذكرت القناة العاشرة لمتمفزيوف اإلسرائيمي، أف منتجا الفمـ ىما ىشاـ فريد، وىو ييودي 
مف اإلسكندرية إلى فمسطيف  عاماً  22وكاف ىاجر منذ  إسرائيمي مف أصؿ مصري، ويعمؿ مذيعاً 

قريرىا، إلى أف الفكرة الرئيسة مف الفيمـ المحتمة، ومخرج األفبلـ يوسى سايس. وأشارت القناة في ت
 الوثائقي ىو "التحذير مف ضياع الثورة المصرية عمى يد اإلخواف المسمميف وسيطرتيـ عمى الحكـ". 

 3/02/2100قدس برس، 
 

 خوفا من صعود اإلرسالمللن "ترابلنعن " مباحثات بلن القاىرة وتل أبلب لرسرعة اإلفراج 300
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ة اإلسرائيمية عف وجود مباحثات بيف القػاىرة وتػؿ أبيػب لسػرعة اإلفػراج عػف كشفت اإلذاعة العام: لقاىرةا
المسػػػجوف فػػي مصػػػر، خوفػػا مػػػف صػػعود اإلسػػػبلمييف البلفػػت فػػػي « عػػػودة تػػرابيف»الجاسػػوس اإلسػػرائيمي 
 االنتخابات البرلمانية.

مف العاـ، وذكرت اإلذاعة اإلسرائيمية أف عضو الكنيست يسرائيؿ حاسوف، المسؤوؿ السابؽ في جياز األ
أجػػػرى مباحثػػػات األسػػػبوع الماضػػػي مػػػع عػػػدد مػػػف المسػػػؤوليف المصػػػرييف بيػػػدؼ اإلفػػػراج عػػػف الجاسػػػػوس 

 عاًما في السجوف المصرية وينتمي إلى إحدى قبائؿ سيناء. 22اإلسرائيمي المسجوف منذ 
ـ القاىرة عمى أي تفاصيؿ بشأف المباحثات مع تؿ أبيب حوؿ ترابيف، يتوقع مراقبوف  مرونة في وفيما تتكت

المفاوضػات فػي ظػؿ التصػريحات المتواليػة لممسػئوليف اإلسػرائيمييف خػبلؿ األيػاـ الماضػية والتػي تػزعـ أف 
خاصػة بعػد مػا أظيرتػو نتػائج االنتخابػات والتػي تشػير إلػى تقػدـ الفػت « الوضػع فػي مصػر غيػر مسػتقر»

 لئلسبلمييف.
 6/02/2100، البلان، دب 

 
 كن من الرّد عمى العمملات ف  رسلناء خوفا من مصرال تتم "إرسرايلل": "أللكس فلشمان" 302

الناصػرة ػ زىيػر أنػدراوس: رأى المحمػؿ لمشػؤوف األمنّيػػة فػي صػحيفة 'يػديعوت أحرونػوت' العبرّيػة ألػػيكس 
وقعػت فػي فػخ، عمػى جبيتيػا الجنوبيػة، إذ فػي الوقػت الػذي تتصػدى فيػو لمحركػات  "إسرائيؿ"فيشماف، أّف 

ديدة في صحراء سيناء، ال تممؾ ردًا مناسبًا باستثناء الرد الدفاعّي، لكونيا ال التي أطمؽ عمييا إرىابّية الج
تستطيع العمؿ داخؿ سيناء خشية المس بعبلقاتيا مػع مصػر، األمػر الػذي يضػع قيػوًدا عمػى أّي محاولػة 
لفػػرض معادلػػػة ردع مػػػف قبميػػػا تجػػػاه ىػػػذه الحركػػػات التػػػي تعمػػؿ فػػػي سػػػيناء. وىػػػو مػػػا يػػػدفعيا إلػػػى توجيػػػو 

 يا نحو قطاع غزة. ضربات
 00/02/2100، القدس العرب ، لندن

 
 مع "إرسرايلل" دفن التطبلعلالى الحكم رسلؤدي األحزاب االرسالملة  درارسة ارسرايلملة: صعود 303

ت دراسػػػة جديػػػدة صػػػػادرة عػػػف معيػػػد االمػػػف القػػػومي االسػػػرائيمي اف صػػػػعود أزىيػػػر انػػػدراوس: ر  - الناصػػػرة
فػػي شػماؿ افريقيػػا وامكانيػة اف تكػػرر ىػذه الظػػاىرة نفسػيا فػػي  احػزاب ذات ايػػديولوجيا اسػبلمية الػػى الحكـػ

فػػي السػػمطة الفمسػػطينية وربمػا ايضػػا فػػي دوؿ مجػػاورة اخػػرى، تضػع عبلمػػة اسػػتفياـ كبيػػرة عمػػى و مصػر، 
 امكانية توفر تطبيع في عبلقات الدولة العبرية مع الوطف العربي. 
قابعػػة فػػي اسػػاس المبػػادرة العربيػػة ػ مسػػألة اخػػرى ستتضػػح ىػػي مفعػػوؿ عنصػػر التطبيػػع فػػي المعادلػػة ال

السعودية. ومع اف ىذه مسالة نظرية، وذلؾ النو في ظؿ غياب مسيرة سياسية اسرائيمية ػ فمسطينية كفيمة 
بتحقيػؽ حػؿ، لػػيس لممعادلػة اي امػػؿ فػي التحقػػؽ. مػف جيػة اخػػرى، فػاف البرنػػامج االيػديولوجي لمحركػػات 

ستفياـ استعدادىـ لمتسميـ بالوجود الصػييوني، حتػى بعػد االسبلمية وتصريحات قادتيا تضع في عبلمة ا
 الفمسطيني. -اف يتحقؽ الحؿ الكامؿ لمنزاع االسرائيمي 

وقاؿ ُمعد الدراسة عوديد عيراف، اف فكرة التطبيع تمقت تعبيرا رسميا ىاما في اتفاؽ السبلـ بيف تؿ ابيب 
تػػػو، الفتػػا الػػى انػػو عمػػػى الػػرغـ مػػف اف قسػػػما وفػػػي االتفاقػػات المختمفػػة التػػي رافق 2212والقػػاىرة فػػي العػػاـ 

صػغيرا مػػف ىػذه االتفاقػػات تػـػ تطبيقػو فقػػط والسػػبلـ مػع مصػػر حظػػي بمقػب السػػبلـ البػػارد كانػت فػػي ىػػذه 
وخمصت الدراسة، يجب فحص المصاعب التي ستنشأ كنتيجة لصعود قوى سياسية في . االتفاقات اىمية
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مػػع اسػػرائيؿ، ولكػف ينبغػػي ايضػػا فحػص االمكانيػػات التػػي البمػداف العربيػػة ال تقبػؿ فكػػرة تطبيػػع العبلقػات 
 يخمقيا ىذا الوضع.

 21/02/2100، القدس العرب ، لندن

 
 المصريقمق صيلون  من رسلطرة اإلخوان عمى مصر وتوقعات مواجية بلنيم وبلن الجلش  304

، أف اعتبػر الخبيػػر الصػييوني فػػي شػػؤوف الشػرؽ األوسػػط فػي الجامعػػة العبريػػة، البروفيسػور عػػوزي رابػػي
األخبػػار الػػواردة مػػف مصػػػر تػػؤدي لئلحبػػاط، ألف "إسػػػرائيؿ" انتظػػرت رؤيػػة وضػػػع مختمػػؼ تمامػػًا، مطالبػػػًا 
بدراسػة "اإلخػواف المسػمميف" بحػذر، ألنيػـػ مػف سػيحدد الوجيػة المسػػتقبمّية لمسياسػة المصػرّية والتػي سػػُتبرز 

ؿ دائـػ لمحػوار مػع مػف بيػده زمػاـ "النكية اإلسبلمية" عمى منيجيـ. ودعا "رابي" "إسرائيؿ" إلى السعي بشك
 السمطة في مصر، زاعمًا أف مصر نفسيا في ورطة كبيرة جدًا، ومف الصعب معرفة تطور األمور ىناؾ. 
مف جيتو، توقع المحمؿ السياسي الصييوني، داف مرغميت، حصوؿ مواجيػة محتمػة، ومػف تمقػاء نفسػيا، 

البرلمػاف ألنيػػا مواجيػة قائمػة بػػيف العسػكر الػػذيف  بػيف الجػيش و"اإلخػػواف" كممػا تعػػزز موقػع "اإلخػواف" فػػي 
يريدوف الحفاظ عمى العبلقة مع الغرب، وتمقي المساعدات االقتصاديةوالعسػكيرة األمريكيػة، ومػف يسػعوف 
لفرض نظاـ ديني مع قوانيف الشريعة. ولفت "مرغميت" إلى أف ىذه المواجية ستعزؿ مصر وستغرقيا في 

وؿ التي يعرضيا اإلخواف لف تكوف في التقدـ االقتصادي واالجتماعي، بؿ درؾ اقتصادي، زاعمًا أف الحم
 في منظومة إغاثة تعتمد عمى شبكة المساجد المسيطر عمييا مف قبميـ.

 20/02/2100، القناة الرسابعة لممرستوطنلن
  20/02/2100التقرلر المعمومات ، 

 

 معيا ة الرسالمقبول معاىد  الرسمف "النور"إلعالن حزب  "إرسرايلل"ارتلاح فى  305
قبولػػو معاىػػدة  يسػػادت حالػة مػػف االرتيػػاح فػػى إسػرائيؿ عقػػب إعػػبلف حػػزب النػور السػػمف: محمػد البحيػػرى

السبلـ مع إسرائيؿ، فيما طالب مسؤولوف إسرائيميوف حكومػة بنيػاميف نتنيػاىو بإرضػاء السػمفييف. وأعػرب 
أنػػػو سػػػيحتـر معاىػػػدة السػػػبلـ  يوزيػػػر الماليػػػة يوفػػػاؿ شػػػتاينيتس عػػػف ارتياحػػػو إلعػػػبلف حػػػزب النػػػور السػػػمف

 اإلسرائيمية. -المصرية 
أنو سيسعى لتغيير بعض البنود فى ي السمف« النور»وأبرزت إذاعة الجيش اإلسرائيمى بيانا أصدره حزب 

نقمػت صػحيفة يػديعوت أحرونػوت اإلسػرائيمية عػف مصػادر إسػرائيمية  ،معاىدة السبلـ عبر طرؽ مشػروعة
ييا تتعمؽ بتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيؿ، لزيادة أسعاره عما ىى عميو اعتقادىا أف البنود المشار إل

 اآلف، باإلضافة إلى زيادة انتشار قوات الجيش المصرى فى سيناء.
مف جانبو، توقع يسرائيؿ زيو، عميد احتياط بالجيش اإلسرائيمى، فى مقاؿ بصحيفة معاريؼ اإلسرائيمية، 

حػدة األمريكيػة، وأف تحػافظ عمػى اتفاقيػة الغػاز مػع إسػرائيؿ، بسػبب أف تبقى مصر مرتبطػة بالواليػات المت
 .المشاكؿ المتفاقمة لبلقتصاد المصرى

 26/02/2100، المصري اللوم، القاىرة
 
 تقلم "حواجز فوالذلة" تحت األرض عمى الحدود المصرلة "إرسرايلل": "معارلف" 306
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الفوالذ لتشػكؿ جػدار فػوالذى ضػخـ عمػى قررت إسرائيؿ بناء حواجز حرارية مف الصمب و : القدس المحتمة
 اإلسرائيمية تحت األرض. -امتداد الحدود المصرية 

وقالت صحيفة "معاريؼ" العبرية  فى تقرير لمراسميا العسكرى موشيو ديفيد إف الحدود المصرية أصبحت 
يمى إنشػػػاء تشػػكؿ خطػػرا كبيػػػرا عمػػى األمػػػف اإلسػػرائيمى، وبالتػػػالى قػػررت القيػػػادة المركزيػػة بػػػالجيش اإلسػػرائ

 ىياكؿ مف الصمب كالتى أقاميا مف قبؿ عمى الحدود اإلسرائيمية مع قطاع غزة.
وأوضحت معاريؼ أف الحواجز الحرارية ستكوف مضادة لمرصاص والنار، وسيتـ بناؤىا عمى شكؿ قواعد 

 صغيرة عمى الحدود مع مصر.
ـ بناؤىا جنبا إلى جنب  مع الجدار الفاصؿ الحدودى مع واوضحت معاريؼ أف تمؾ الحواجز الحراية سيت
وسػوؼ يػتـ االنتيػاء مػف  9029مصر، الذى مف المتوقع االنتياء مف بنائو بشكؿ كامؿ حتى نيايػة عػاـ 

 كـ نياية شير يناير المقبؿ. 930كـ مف  200بناء 
وأضػافت أف الجػيش اإلسػػرائيمى قػرر إحيػػاء فكػرة الجػػدراف الفوالذيػة عمػػى طػوؿ الحػػدود لتكػوف بمثابػػة درع 

 فاعى لمحدود اإلسرائيمية تحت األرض. د
 26/02/2100، وكالة رسما اإلخبارلة

 
 رستحرم اإلخوان المرسمملن من الشرعلة الدوللة "إرسرايلل": "ىآرتس" 307

قالت صحيفة ىاآرتس اإلسرائيمية أمس إف تصريح نائب المرشد العاـ لئلخواف المسمميف، رشاد البيومى، 
تطرح معاىػدة السػبلـ لبلسػتفتاء الشػعبى، يمثػؿ فرصػة اسػػتراتيجية بػأف الجماعػة لػف تعتػرؼ بإسػرائيؿ، وسػ

 أماـ تؿ أبيب لمنع حصوؿ الجماعة عمى الشرعية الدولية التى تحتاجيا لحكـ مصر.
سػػػرائيؿ لبلسػػػتفتاء الشػػػعبى إلػػػى  إلغػػػاء »الصػػحيفة رجحػػػت أف يػػػؤدى طػػػرح معاىػػػدة السػػػبلـ بػػػيف مصػػػر وا 

 «.المصرييف، وىو ما سيوتر العبلقات بيف البمديف المعاىدة، ألنيا ال تحظى بقبوؿ لدى غالبية
التصػػػريحات األخيػػرة لئلخػػواف تنػػػاقض تصػػريحاتيـ السػػابقة التػػػى أكػػدوا فييػػا احتػػػراميـ »وأشػػارت إلػػى أف 

، مضػػيفة أف اعتػراؼ الجماعػػة بنيتيػا الحقيقيػػة يمثػػؿ فرصػة عظيمػػة لمغػرب والواليػػات المتحػػدة «لممعاىػدة
 ولية التى يحتاجونيا، وىو ما ستحاوؿ تؿ أبيب العمؿ عميو.لعدـ منح اإلخواف الشرعية الد

 3/0/2102، الشروق، مصر
 
 2100مصر عام صادرات "إرسرايلل" الى % ف  حجم 45انخفاض بنرسبة  ":معارلف" 308

إلػى  "إسػرائيؿ" أظيرت دراسة لمغرفة التجاريػة والصػناعية فػي حيفػا أف كميػة الصػادرات التػي تـػ تصػديرىا
 ـ.9020% مقارنة مع عاـ 22ـ بنسبة 9022ية  قد انخفض في عاـ جميورية مصر العرب

ونقمػػػت صػػػحيفة معػػػاريؼ عػػػف "غػػػابي ىوكػػػويزد" مسػػػئوؿ إصػػػدار الوثػػػائؽ التجاريػػػة األجنبيػػػة فػػػي الغرفػػػة 
% 23التجارية والصناعية فػي حيفػا قولػو "إف الصػادرات إلػى األردف أيضػًا شػيدت انخفاضػا كبيػرًا بنسػبة 

 ـ.9020كانػت زيػادة فػي الصػادرات إلييػا مقارنػة بعػاـ  9022ال أف في عػاـ ـ" إ9022 -ـ9001مف عاـ 
وأشػػػػار "ىوكػػػػويزد" إلػػػػى أف المصػػػػدرييف إلػػػػى تركيػػػػا خػػػػبلؿ العػػػػاـ الماضػػػػي وجػػػػدوا زيػػػػادة فػػػػي الصػػػػػعوبات 

 البيروقراطية ومتطمبات مختمفة لمتوقيعات والموافقات التي كانت غير موجودة وال حاجة ليا مف قبؿ.
% في العاميف 200حت الغرفة التجارية أف الصادرات إلى روسيا و أوكرانيا بمغت نسبة مف جانبيا أوض

 الماضييف بالرغـ مف انخفاضيا مع البمداف المجاورة.
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 2ـ إضػػػافة إلػػى الػػػػ9002% مقارنػػة مػػػع عػػاـ 22ويشػػار إلػػى أف انخفػػػاض الصػػادرات إلػػػى مصػػر بنسػػػبة 
الصػػػادرات إلػػػػى مصػػػر فػػػػي الفتػػػرة مػػػػف عػػػػاـ % فػػػػي 19سػػػنوات الماضػػػػية يظيػػػر انخفاضػػػػًا أيضػػػًا بنسػػػػبة 

 ـ. 9022إلى عاـ 9001
 00/0/2102، موقع عكا اون اللن

 
 : نصم  هلل لك  لخرج مبارك من محنتوا"عوفادل" 309
أعرب الزعيـ الروحي لحركة "شاس" الحاخاـ المتطرؼ عوفاديا يوسؼ عف أممو فػي اإلفػراج عػف  (:سما)

قػت الػذي يواجػو فيػو احتمػاؿ الحكـػ عميػو باإلعػداـ بسػبب الرئيس المصري المخموع حسني مبػارؾ فػي الو 
 يناير. 92االتيامات الموجية اليو بقتؿ المتظاىريف خبلؿ ثورة 

وقػاؿ الحاخػػاـ يوسػػؼ فػػي خطابػػو األسػػبوعي، أوؿ أمػػس، إف "مبػػارؾ جمػػب الشػػرؼ واالحتػػراـ إلػػى دولتػػو 
قمػػوب القضػػاة الحكمػػة والفيػػـػ  مصػػر، ولكنػػو سػػقط اآلف، لػػذلؾ عمينػػا أف نصػػمي ونػػدعو اهلل اف يػػزرع فػػي

والمعرفة وأف يوقفوا محاكمتو ويخرجوه بريئا مف التيـ الموجية إليو، وبعد ذلػؾ أنػا سأصػمي وأدعػو اهلل أف 
وتابع أف "ىذا الرجؿ رجؿ سبلـ وال يحب الحػروب باإلضػافة إلػى  يمف عميو بالصحة وأف يكوف معافى".

 أدعو ربي اف ينقذه مف أيدي أعدائو".انو يحب إسرائيؿ ولكنو اآلف سقط وأنا سأظؿ 
 06/0/2102، الرسفلر، بلروت

 
 رسرقة مواد مشعة من إحدى المحطات المصرلة لمطاقة النوولةمن تخشى  "إرسرايلل" 321

عززت تؿ أبيب إجراءاتيا االستخبارية والتكنولوجية المرتبطة بالكشؼ عف محاوالت تيريب : محمد بدير
ى وجػػود تخػػوؼ فػي إسػػرائيؿ مػػف أف تكػػوف سػرقة المػػواد المشػػعة مػػف مػواد مشػػعة عبػػر حػػدودىا، مشػيرًا إلػػ

، مثػػػؿ «إرىابيػػة»إحػػدى المحطػػات المصػػػرية لمطاقػػة النوويػػة فػػػي مصػػر تمػػت بطمػػػب مسػػبؽ مػػف جيػػػات 
 القاعدة، قد تعمد إلى نقميا إلى سيناء مف أجؿ تصنيع قنبمة متخمفة لكف خطرة. 

ّبر عف القمؽ اإلسرائيمي مف تسرب األسمحة المتطورة وكاف رئيس األركاف اإلسرائيمي، بيني غانتس، قد ع
إلػى جيػاٍت وصػػفيا باإلرىابيػة، خػػبلؿ كممػة ألقاىػا أمػػاـ ىيئػة حػػوار الشػرؽ األوسػط فػػي حمػؼ االطمسػػي. 

عمينػػػا االسػػػتعداد لؤلسػػوأ، فينػػػاؾ عػػػدد كبيػػػر مػػػف »ونقمػػت وسػػػائؿ اإلعػػػبلـ العبريػػػة عػػف غػػػانتس قولػػػو إف 
ا ينبغي، والكثير منيا تـ تيريبو عبر الحدود الدولية ووصؿ إلى أيدي األسمحة المتطورة غير محروسة كم

 «. منظمات إرىابية
 21/0/2102، االخبار، بلروت

 
 ف  معظم دول العالم والثورات العربلة "ارسرايلللـ": تنام  العداء "جلروزاللم بورست" 320

بع لػوزارة الخارجيػة اإلسػرائيمية، الناصػرة زىيػر أنػدراوس: كشػفت دراسػة أجراىػا قسـػ الدبموماسػية العامػة التػا
ونشرت صحيفة 'جيروزاليـ بوست' اإلسرائيمية مقاطع منيا، كشفت النقاب عف ارتفاع ممحوظ في مظاىر 
العػػداء لئلسػػػرائيمييف فػػي وسػػػط العػػػالـ العربػػي، فػػػي أعقػػػاب الثػػورات العربيػػػة التػػػي اجتاحػػت معظػػـػ الػػػدوؿ 

 قائمة.العربية، والمطالبة بتغير األنظمة السياسية ال
وأشار التقرير، بحسب المصادر السياسية في تؿ أبيب، إلى أف الثورات العربية ساىمت في تعزيز وزيادة 
العداء لمدولة العبرية عبر توجيو إصبع االتياـ إلسرائيؿ والحركة الصييونية والييود، بالتآمر ضد العرب 
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مف الثورات العربية، كذكر أف والدة الزعيـ والمسمميف في الدوؿ العربية. واستدلت الدراسة ببعض األمثمة 
الميبي معمر القذافي تحمؿ الجنسية اإلسرائيمية، وىتافػات الشػباف السػورييف خػبلؿ المظػاىرات المعارضػة 
لمنظاـ السوري، ووصفيـ عناصر النظاـ بأنيـ جيش مف الحمير يخدموف الموساد اإلسػرائيمي، باإلضػافة 

ي مصر لوائح تمنع المؤمنيف المصرييف مف توقيع اتفاقية مع القرود إصدار جماعة اإلخواف المسمميف ف
في إشارة إلى اإلسرائيمييف. ونقمت الصحيفة اإلسرائيمية عف وزير شؤوف الميجريف يولي أدلشتايف تعقيبو 
عمػى الدراسػة قػػائبًل: إف ىػذا التقريػػر يعتبػر كتػػذكير محػزف بػػأف المعػاداة إلسػػرائيؿ، مػا تػػزاؿ حيػة وبصػػحة 

 ، عمى حد تعبيره.9029في عاـ  جيدة
 24/0/2102، القدس العرب ، لندن

 
 مملون دوالر رسنولا إلجراء أبحاث عمى المصرللن 77"إرسرايلل" تنفق  322

كشفت مصادر اعبلمية مصرية عف مستند يشير إلى أف سفارة "إسرائيؿ" بالقاىرة تجري بحوث : وكاالت
ر سػػػػنويا، تحػػػػت سػػػػمع وبصػػػػر الجيػػػػات األمنيػػػػػة مميػػػػوف دوال 11عمػػػػى المجتمػػػػع المصػػػػري بتكمفػػػػة قػػػػدرىا 

المصػػػرية، وتشػػػمؿ ىػػػذه المصػػػروفات إجػػػراء األبحػػػػاث الميدانيػػػة داخػػػؿ المجتمػػػع فػػػي جميػػػع المحافظػػػػات 
باإلضػػافة إلػػى شػػراء الدراسػػات واألبحػػاث المجتمعيػػة مػػف الجامعػػات والكميػػات والمراكػػز البحثيػػة المصػػػرية 

جرييا الباحثيف واألكاديمييف المصرييف بشكؿ خاص بعيدا باإلضافة إلى األبحاث والدراسات الحرة التي ي
 عف الجيات التي ينتموف إلييا.

 23/0/2102وكالة رسما اإلخبارلة، 
 
 موقع صيلون : الجلش المصري أجرى مناورات ف  رسلناء لصد ىجوم "إرسرايلم " 323

الثػػػاني  كشػػؼ موقػػع "روتػػر" اإلخبػػاري العبػػػري أف الجػػيش المصػػري أجػػرى منتصػػػؼ شػػير ينػػاير/ كػػانوف
" شػػاركت فييػػا قػػوات مػػػف 2الحػػالي منػػاورات عسػػكرية واسػػعة النطػػاؽ بالػػذخيرة الحيػػة أطمػػؽ عمييػػا "ناصػػر

سبلح الجو والمشاة، حيث تدّربت القوات المصرية في المناورات عمى صد ىجـو "إسرائيمي" ضػد مصػر 
أف ىذه المناورات تُعتبر ينطمؽ مف سيناء، باإلضافة إلى التدرب عمى حماية قناة السويس. وأفاد الموقع 

" فػػوؽ سػػيناء وتػـػ إدخػػاؿ قػػػوات 22األوسػػع منػػذ سػػقوط نظػػاـ مبػػارؾ، حيػػث حمقػػػت خبلليػػا طػػائرات "إؼ 
 مصفحة إلييا، الفتًة إلى أف ذلؾ يعد خرقًا التفاؽ السبلـ مع "إسرائيؿ". 

 24/0/2102مركز درارسات وتحملل المعمومات الصحفلة، 

 
 المنتخبالمصري لقاىرة بمعاىدة الرسالم ف  تينيتيا لمبرلمان تكرر أمميا التزام ا "إرسرايلل" 324

كػػػررت إسػػرائيؿ اإلعػػػراب عػػػف أمميػػا فػػػي التػػزاـ مصػػػر بمعاىػػدة السػػػبلـ المبرمػػػة : أحمػػػد الغمػػراوي - لنػػدف
، وذلػؾ فػي إطػار بيػاف أصػػدرتو لمتينئػة بمناسػبة افتتػاح البرلمػاف المصػري الجديػد قبػػؿ 2212بينيمػا عػاـ 

داء جماعة اإلخواف المسمميف )التي تسيطر عمى الشريحة األكبر بالبرلماف المصػري( عدة أياـ.. ورغـ إب
أكثػػر مػػف مػػرة احتراميػػا لبلتفاقيػػة، فػػإف مػػراقبيف وصػػفوا رسػػالة تػػؿ أبيػػب المتكػػررة بأنيػػا نابعػػة مػػف إحاطػػة 

أنينػة إسرائيؿ بالتوتر اإلقميمي مف كؿ جانب، وأنيا تيدؼ إلػى إغػبلؽ بعػض القضػايا المعمقػة وبػث الطم
لمرأي العاـ العالمي مف أجؿ التفػرغ لممسػألة اإليرانيػة، أكثػر مػف كونػو َتَخّوفػا مػف نقػض القػوى اإلسػبلمية، 

 المسيطرة عمى الحياة السياسية في مصر حاليا، لوعودىا.
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بمناسػػبة انعقػػػاد الجمسػػة األولػػػى لمجمػػس الشػػػعب »وجػػاء فػػػي بيػػاف لػػػوزارة الخارجيػػة اإلسػػػرائيمية أمػػس أنػػػو 
ينػاير )كػانوف الثػاني(، تقػدـ إسػرائيؿ تيانييػا لمشػعب المصػري لجيػوده مػف أجػؿ تحقيػؽ  93ي المصػري فػ

نبعػػػث لمبرلمػػاف الجديػػد بتمنياتنػػا بػػالتوفيؽ والعمػػػؿ »، مضػػيفا: «الحريػػة والديمقراطيػػة والتنميػػة االقتصػػادية
ف مصر ستظؿ نحف عمى ثقة بأ»إال أف البياف تابع قائبل: «.. المثمر مف أجؿ صالح الجميور المصري

 «.ممتزمة بأىمية السبلـ واالستقرار في منطقتنا
 27/0/2102، الشرق األورسط، لندن

 
 من االرسرايلمللن لؤلدون فكرة إعادة احتالل رسلناء %62"إرسرايلل":  325

شػارت دراسػة إسػرائيمية, إلػي أف سػيناء تتحػوؿ بػوتيرة سػريعة إلػي مركػز أ  : رسػالة راـ اهلل ػ خالػد االصػمعي
سػػرائيؿ, وأف لعػدـ االسػت قرار, ونقطػة انطػػبلؽ محتممػة لمػا يسػػمي باإلرىػاب, ومصػدر لمتػػوتر بػيف مصػر وا 

سرائيؿ, خصوصػا اف سػيناء  التطورات في سيناء يمكف أف تنيي حالة السبلـ الثنائي اليش بيف مصر وا 
 تعتبر جزيرة غير مأىولة تقريبا وال يمكف لسكانيا أف يشكموا خطرا حقيقيا عمي إسرائيؿ.

اؿ الكبير ىؿ تصريحات المسئوليف اإلسرائيمييف مقدمة تمييدية لعمؿ عسكري ستشنو إسرائيؿ عمي والسؤ 
 شبو جزيرة سيناء, وذلؾ بحجة أنيا باتت تشكؿ خطرا عمي أمف إسرائيؿ ؟

في الحقيقة تحظي فكرة إعادة احتبلؿ سيناء بتأييد غالبية اإلسػرائيمييف, فقػد كشػؼ اسػتطبلع لمػرأي أجػراه 
% مػػف اإلسػػػرائيمييف عبػػروا عػػف رغبػػتيـ فػػػي 29يو ديػػاف لمدراسػػػات السياسػػية واإلسػػتراتيجية أفمركػػز موشػػ

 % التصويت.22% ىذه الفكرة, فيما رفض92إعادة احتبلؿ شبو جزيرة سيناء المصرية, بينما رفض
وأوضح االستطبلع أف المؤيدوف لفكرة إعادة احتبلؿ سيناء يستندوف إلي أف تمؾ الخطوة ستضمف األمف 
لممدف الصييونية الجنوبية, موضحيف أف السبب الرئيسي في ىجمات إيبلت األخيرة والتي قتؿ فييا أكثر 

 شخصا ترجع إلي عدـ قدرة السمطات المصرية عمي السيطرة عمي األوضاع بسيناء. 29مف
 31/0/2102، األىرام، القاىرة
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انتقػػدت مصػػادر سياسػػية إسػػرائيمية، دعػػوة رئػػيس "الكنيسػػت" )البرلمػػاف( اإلسػػرائيمي، : الناصػرة )فمسػػطيف(
 لرئيس مجمس الشعب المصري المنتخب بعد الثورة، لزيارة الدولة العبرية. 

 (، عػف مصػػادر فػي تػؿ أبيػػب "تحفظيػا عمػػى الػدعوة، التػػي30/2ونقمػت اإلذاعػة العبريػػة، اليػـو االثنػػيف )
جاءت في ظروؼ غيػر مواتيػة"، معتبػرة أّف "األوضػاع فػي مصػر بعػد ثػورة الخػامس والعشػريف مػف كػانوف 

 ثاني )يناير(، تختمؼ تماًما عما كانت قبمو". 
وفي السياؽ ذاتو؛ انتقد السفير اإلسرائيمي السابؽ في مصر يتسحاؽ لفانوف، بشػدة، دعػوة رئػيس مجمػس 

 سرائيمي، معتبًرا أف "األوضاع في مصر لـ تستقر بعد".الشعب المصري لزيارة "الكنيست" اإل
 31/0/2102، قدس برس
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 اإلسرائيمي، والوزير اليساريبيميف زعيـ حزب ميرتس  يوسيقاؿ  :ومحمد محمود ،إسبلـ كماؿ الديف
جاء ذلؾ في سياؽ تعميقو عمى  بارؾ.المخموع حسنى م المصريالسابؽ، إنو ال أحد يمكنو إنقاذ الرئيس 

عف توجيو سوزاف مبارؾ رسائؿ استغاثة إلى العديد  اإلسرائيمية، صحيفة "يديعوت أحرنوت"ُذكر في ما 
مقالو نشرتو صحيفة  ياستبعد بيميف، فو  .ة زوجياحثيـ فييا عمى التدخؿ لوقؼ محاكمتمف القادة 

" أف يتدخؿ ىؤالء القادة إلنقاذه  ."يسرائيؿ ىيـو
 30/0/2102المصرلون، القاىرة، 
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المتوسط  األبيضعف خطة إلنشاء خط سكة حديد يربط بيف البحريف  "إسرائيؿ"أعمنت : حياة حسيف
نقمت الخبر أمس أف ىذا المشروع  التيوالبحر األحمر، كبديؿ لقناة السويس، واعتبرت وكاالت األنباء 

لييئة قناة  االقتصاديالتواب حجاج المستشار  عمى القناة المصرية، إال أف عبد سمبيسيكوف لو أثر 
وقاؿ حجاج إف  .اإلسرائيمي"بخط السكة الحديد  عائدات القناة لف تتأثر سمباً "أف  "الشروؽ"السويس، أكد لػ

لمقناة، أوليا إف تكمفة النقؿ عبر السكة  حقيقياً  ا الخط منافساً ىناؾ عدة أسباب تحوؿ دوف أف يكوف ىذ"
تفوؽ خط  البحريوأضاؼ أف الطاقة االستيعابية لمنقؿ  .البحري"ضعؼ النقؿ  3.2الحديد تزيد بمقدار 

 12عربة، لف يستطيع حمؿ أكثر مف  92يتكوف مف  الذيالسكة الحديد بنسبة كبيرة، فالقطار الواحد 
آالؼ حاوية، مما يعنى أف نقؿ ىذه الكمية سيحتاج مف  20أف السفينة تستطيع نقؿ حيف  فيحاوية، 

،  فيقطار  200لتسيير نحو  "إسرائيؿ" حاوية،  200أف القطار سيحمؿ  ىذا إذا افترضنا تجاوزاً "اليـو
قناة مميوف حاوية تعبر  39إذا عممنا أف ىناؾ  الحديديولنا أف نتخيؿ حجـ ما يمكف أف ينقمو ىذا الخط 

 220اقتناص نحو  يقد ينجح ف اإلسرائيميلدراسة أجراىا حجاج فإف خط السكة  ووفقاً  ."السويس سنوياً 
إذا قاـ القطار بالنقؿ مف حيفا إلى إيبلت وعاد مرة  سنوياً  "السويس"تعبر  التيحاوية فقط مف الحاويات 

،  فيأخرى إلى حيفا  تعمؿ  البحريبلت شركات النقؿ ذلؾ بأف رح ، مبرراً "وىذا غير وارد"نفس اليـو
 ."البضائع اإلسرائيميإنيا لف تغير المواعيد حتى ينقؿ القطار  "أيبمواعيد محددة ال يمكف تجاوزىا، 

 30/0/2102الشروق، القاىرة، 
 
 بداًل من قناة الرسولس نقل بضايع عبر ملناء العقبة إلى إلالت األردن و"إرسرايلل" تتفقان عمى 329

ئيؿ األربعاء إف الجانبيف األردني واإلسرائيمي اتفقا عمى التعاوف بنقؿ بضائع إلى قالت إذاعة صوت إسرا
 إسرائيؿ عبر ميناء العقبة إلى إيبلت، بداًل مف قناة السويس المصرية.

يػػبلت اإلسػػرائيمي، فػػي  وأوضػحت أف الجػػانبيف توصػػبل إلػػى اتفػػاؽ لمتعػػاوف بػيف مينػػائي العقبػػة األردنػػي وا 
 ادمة مف إفريقيا والشرؽ األقصى إلى إسرائيؿ.عممية نقؿ البضائع الق

وقالت إف ىذا االتفاؽ تـ التوصؿ إليػو " خػبلؿ الزيػارة التػي قػاـ بيػا وفػد عػف شػركات المػوانئ االسػرائيمية 
 واتحاد ارباب الصناعة لمعقبة" الثبلثاء.

خفض النفقات  وأشارت إلى أف " نقؿ البضائع عف طريؽ ميناء ايبلت بدال مف قناة السويس سيؤدي الى
 بصورة ممحوظة".

 0/2/2102الرسبلل، عّمان، 
 



 
 
 

 

 066ص 
 

 مملون دوالر رسنولاً  311نحو  إلى غزة و"إرسرايلل" : حجم تجارة تيرلب بدو رسلناء"اردلانجال" 331
وصفحة كاممة في الداخؿ عما يقـو بو  األولىعمى الصفحة  تقريراً  البريطانية ارديافجال ت جريدةنشر 

 مف تفجيرات ونيب وخطؼ وتعذيب وتيريب. ألخيرةا اآلونةالبدو في سيناء في 
التي  اإلغارةوفي تقرير لمراسمة الصحيفة مف نويبع في شبو جزيرة سيناء المصرية تستعرض عمميات 

الغاز  أنابيبجانب التفجيرات المتكررة لخط  إلىفي سيناء  واألعماؿيقـو بيا البدو عمى المصالح 
راج نشاط التيريب الذي  األخيرة شيراً  23انو خبلؿ  إلىير التقرير ويش .واألردف "إسرائيؿ" إلىالطبيعي 

 إلىوالبضائع  األسمحةويتـ تيريب  وقطاع غزة. "إسرائيؿ"يناء، خاصة عبر الحدود مع سيقـو بو بدو 
 300. ويقدر حجـ تجارة التيريب تمؾ بنحو "إسرائيؿ" إلىالراغبيف في اليجرة  واألفارقةغزة والمخدرات 

 .والر سنوياً مميوف د
الراغبيف في دخوؿ  األفارقةويتحدث عف تجارة تيريب  أبيباردياف فمف تؿ جلم اآلخرالتقرير  أما

تعني بيؤالء المياجريف  إسرائيميةوينقؿ التقرير عف منظمة  بشكؿ غير قانوني وطمب المجوء. "إسرائيؿ"
ويدفع الواحد مف  السوداف واريتريا. غمبيـ مفأ أف" اإلنسافمف اجؿ حقوؽ  أطباءغير القانونييف اسميا "

يحتجزونيـ  ف البدو غالباً أ إال، "إسرائيؿ"الحدود مع  إلىدوال لبدو سيناء ليوصموه خمسة  آالؼ 3ىؤالء 
جمعتيا  األفارقةمف المياجريف  200مف  أكثروحسب شيادات  في معسكرات ويطالبوف بفدية مف ذوييـ.

 ف بتعذيبيـ واغتصابيـ خبلؿ احتجازىـ.ف البدو يقومو إف اإلسرائيميةمنظمة ال
الذيف لـ يجد ميربوىـ مف البدو  األفارقةوىناؾ مف يتحدث عف "قبور جماعية" تضـ رفات كثير مف 

 فائدة مادية مف ورائيـ.
 05/2/2102ىلية اإلذاعة البرلطانلة )ب  ب  رس (، 
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أكدت أوساط سياسية صييونية أّف اليدؼ األوؿ لمحكـ المصري الجديد ىو تعديؿ الممحؽ األمني التفاؽ 
السػبلـ "كامػػب ديفيػد"، بشػػكؿ يسػػمح بزيػادة التواجػػد العسػكري فػػي شػػبو جزيػرة سػػيناء، فيمػا زعمػػت محافػػؿ 

خخػػة، وتـػ تفجيرىػػا عػػف بعػػد دوف أمنيػة أّف قػػوة عسػػكرية اكتشػفت فػػي منطقػػة الحػػدود المصػرية حقيبػػة مف
وقػوع إصػابات، وىػو مػا يرفػػع النشػاطات المسػمحة فػي منطقػة سػػيناء. وفػي سػياؽ متصػؿ، رفػض السػػفير 
الصييوني في مصر "يعقوب أميتاي" الخروج مف صالة كبار الػزوار فػي مطػار القػاىرة لػدى وصػولو مػف 

تنقمو، ممػا أدى النتظػاره أكثػر مػف سػاعة، "تؿ أبيب" إال بعد إجراء تفتيش لموكب سيارات السفارة التي س
 ثـ توجو لمقر إقامتو بضاحية المعادي لحيف توفير مقر لمسفارة بداًل مف السابؽ.

 القناة األولى
 28/2/2102مركز درارسات تحملل المعمومات الصحفلة، 

 
 تورسطت لدى مصر لحل قضلة المنظمات األىملة "إرسرايلل" ":لدلعوت" 332

، أمس، النقاب عف دور إسرائيمي بارز في حؿ قضية الناشطيف «رونوتيديعوت أح»كشفت صحيفة 
األجانب الذيف اتيمتيـ مصر بالمساىمة في عمميات التخريب، وتأجيج المشاعر، والعمؿ بشكؿ خارج 

 عف القانوف.
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وشكمت ىذه المسألة أحد أسباب تأزيـ العبلقات بيف الواليات المتحدة ومصر، إثر رفض القضاء 
ماح لمناشطيف بالسفر، وتقديـ لوائح اتياـ شديدة ضدىـ، اضطرت بعضيـ لمجوء لمسفارة المصري الس

وىذه أوؿ إشارة إلى دور إسرائيمي في حؿ المسألة التي أثارت جدال واسعا في  األميركية في القاىرة.
 مصر.

باراؾ بيف الرئيس األميركي « قمة إيراف»عف ىذا الجانب في خبر عمى ىامش « يديعوت»وجاء كشؼ 
 أوباما ورئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو.

وتحدثت الصحيفة عف تقديـ أوباما الشكر إلسرائيؿ عموما عمى دورىا في الحؿ والشكر شخصيا 
وبالفعؿ كمؼ نتنياىو مبعوثو الشخصي اسحؽ  لمبعوث نتنياىو الشخصي المحامي اسحؽ مولخو.

التي لو وإلسرائيؿ مع المؤسسة األمنية المصرية، وتـ اإلفراج  مولخو لتولي الميمة عمى أساس العبلقات
 .عف الناشطيف األجانب

 9/3/2012الرسفلر، بلروت، 
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إيبلف"، أفرايـ  رأى الباحث الصييوني في مركز "بيغيف السادات" لمدراسات اإلستراتيجية بجامعة "بار
أنبار، أف المشيد اإلقميمي الجديد في المنطقة والناتج عف الثورات العربية، قد خمؽ مخاطر عديدة 
لػ"إسرائيؿ ىي"األكثر خطورة" بالنسبة ليا منذ نياية الحرب الباردة، ومف أىميا: عدـ اليقيف حوؿ سموؾ 

قبؿ المنظمات الُمعادية، انخفاض قوة الردع، قادة الدوؿ المجاورة تجاىيا، زيادة األنشطة المسمحة مف 
والعزلة اإلقميمية المتنامية، التيديدات المتصاعدة في شرؽ البحر المتوسط، استمرار التحدي النووي 
اإليراني. ولفت "أنبار" إلى أف كؿ ما ُيمكف لػ"إسرائيؿ" القياـ بو ىو "الدفاع عف نفسيا بشكؿ أفضؿ"، 

 مة بما يمي: موصيًا لمخروج مف ىذه األز 
زيادة االستثمارات العسكرية بشكؿ كبير مف خبلؿ زيادة نفقات الدفاع، زيادة حجـ الجيش النظامي،  -1

 رفع قيمة االستثمار في مجاؿ الدفاع الصاروخي، وقوة سبلح البحرية، والبحث والتطوير. 
نية عالميًا لفترة طويمة، مواصمة تعزيز الشراكة اإلستراتيجية مع أمريكا، ألنيا ستظؿ القوة المي -2

 بالتزامف مع البحث عف حمفاء إقميمييف جدد. 
 اإلصرار عمى حدود يمكف الدفاع عنيا في أي مفاوضات سبلـ مع سوريا أو الفمسطينييف.  -3

 موقع مركز بلغلن الرسادات لمدرارسات اإلرستراتلجلة )ترجمة المركز(
 8/3/2012(، 2486مركز درارسات وتحملل المعمومات الصحفلة، العدد )
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سيارة تستخدـ "إسرائيؿ" لجمع المعمومات عند الحدود اإلسرائيمية المصرية،  الناصرة ػ زىير أندراوس:
ألمنّية في تؿ أبيب، كما وبحسب المصادر ا، جمع المعمومات االستخبارية التي ُيطمؽ عمييا اسـ غرانيت

أفادت القناة الثانّية في التمفزيوف اإلسرائيمّي عمى موقعيا االلكتروني، فقد برز استخداـ ىذه المركبة بعد 
عممية ايبلت الفدائية في آب )أغسطس( الماضي عمى الحدود المصرية، حيث تخاؼ األوساط األمنية 

 د وفى العمؽ الصييوني في الفترة المقبمة.في إسرائيؿ مف عمميات ىجومية جديدة عمى الحدو 
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أّما السيارة المذكورة، فيي سيارة تصنعيا شركة )فورد( تتميز بقدراتيا العالية عمى جمع معمومات 
استخبارية سواء كانت رصد ميداني أو تصوير أو تسجيؿ جغرافي دقيؽ، ويمكنيا مقارنة التغيرات 

السيارة عمى الحدود المصرية مع األراضي المحتمة، وتتبع الجارية عمى المناطؽ الحدودية. تعمؿ ىذه 
( ألنيا الوحدة التي تعمؿ في المنطقة الجنوبية، فيما يشير الخبراء األمنييف إلى  ىذه السيارة لوحدة )أدـو
أف الدولة العبرّية وشركة فورد توداف اختبار ىذه السيارة في المنطقة الجنوبية ألنيا منطقة ذات تضاريس 

 .وكثيرة التشعبات واسعة
 10/3/2012، القدس العرب ، لندن

 
 تقارلر:
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اّف التطػورات االخيػرة فػي العػالـ العربػّي، اْي الثػورات، تخػدـ )معسػكر المقاومػة( : الناصرة ػ زىير انػدراوس
والذي تقوده ايراف، خاصة واف الزلزاؿ ضرب في االساس دوال مف المعسكر المعتدؿ  في الشرؽ االوسط،

وعمػى رأسػيا مصػػر، وىػذه الػدوؿ المعتدلػػة كانػت تقػػؼ فػي وجػو معسػػكر المقاومػة، وىػو امػػر يضػعؼ مػػف 
موقػؼ الواليػات المتحػدة ايضػا، خاصػة واف ىنػاؾ دالئػػؿ عمػى قػوة وضػع المعسػكر االسػبلمي خاصػة فػػي 

 نشغاؿ العالـ ايضا عف الممؼ النووي االيراني.مصر، في ظؿ ا
وعمػى الػرغـ مػف اف الثػورات فػي العػالـ العربػي لػـػ تكػف بمبػادرة مػف المعسػكر االسػبلمي، ولكنيػا تسػيـ فػػي 
احػػداث زخػـػ يصػػب فػػي مصػػمحتو، وتضػػعؼ فػػػي المقابػػؿ المعسػػكر المعتػػدؿ الػػذي ينيػػار تمامػػا. كمػػػا اّف 

ؽ البلعبيف االساسييف داخميا، وىو ما يزيػد مػف عجػزىـ عمػى االحداث في الشرؽ االوسط ستؤدي النغبل
االحتشػاد والعمػػؿ ضػمف تكتػػؿ عربػي، ومػػف يممػئ الفػػراغ تػػدريجيا ىػي قػػوة غيػر عربيػػة كانػت توجػػد عمػػى 
ىػامش العػػالـ العربػػي، وعمػػى رأسػػيا ايػراف، تركيػػا واسػػرائيؿ، وىػػذه الػػدوؿ تعمػؽ تػػدريجيا مػػف تأثيرىػػا عمػػى 

عػػالـ العربػػي وعمػػى رأسػػيا العػػراؽ والخمػػيج العربػػي والسػػاحة الفمسػػطينية ولبنػػاف، السػاحات االساسػػية فػػي ال
وسػػاحة البحػػر االحمػػر. ىػػؤالء البلعبػػوف، خاصػػة ايػػراف، سػػوؼ يػػروف فػػي زلػػزاؿ الشػػرؽ االوسػػط فرصػػػة 
اضػافية لزيػادة نفػوذىـ فػػي السػاحات التػي شػػيدت االضػطرابات االكبػر خاصػة فػػي مصػر وشػماؿ افريقيػػا 

ية، ىػذا مػا جػاء فػي دراسػة جديػدة اعػّدىا مركػز االمػف القػومي االسػرائيمّي التػابع لجامعػة تػؿ والجزيرة العرب
ابيػب، والتػي شػارؾ فػػي اعػدادىا كوكبػة مػف البػػاحثيف المختصػيف فػي شػؤوف الشػػرؽ االوسػط، وتػـّ نشػػرىا 

 عمى الموقع االلكتروني لممركز.
ا ومسػػتكيًنا وغيػر مبػالي، ظيػػر كعنصػر محفػػز وتابعػت الدراسػة قائمػػًة اّف الشػارع العربػي الػػذي بػدا خاضػعً 

يحمؿ تاثيرا ىائبل، يستطيع اف يغير انظمة امتدت سنوات. اما الجيوش في العالـ العربي التي اعتبػرت 
عمى انيا خاضعة تماما لمنظـ، فقد ابدت قوة غير متوقعة، الحركات االسبلمية التي وصفت بصفة عامة 

فػي المنطقػػة، ظيػرت، عمػى االقػؿ فػي المرحمػة الحاليػة، منضػػبطة عمػى انيػا تيديػد مركػزي عمػى االنظمػة 
تماما. االتحاد االوروبي الذي ابدى معظـ اعضاؤه تحفظا مػف اسػتخداـ القػوة فػي الشػرؽ االوسػط، اصػبح 
عمود فقري لممعركة ضد نظاـ القذافي في ليبيا )بقيادة فرنسا(. الواليات المتحدة االمريكية تفاجئ باعطاء 

 ئيا المخضرميف، وبذلؾ فيي تظير انيا لـ تستخمص الكثير مف دروس الماضي.ظيرىا لحمفا
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عبلوة عمى ذلؾ، تتساءؿ الدراسة عف المغزى مف شػعار )الشػعب يريػد اسػقاط النظػاـ( ومػا ىػي المطالػب 
الفعمية لممجتمع، والػذي فػي النيايػة اظيػر قػوة وتػأثيرا كبيػريف، وكيػؼ اف الثػورة فػي تػونس كانػت االولػى، 

اف الثػػورة فػي مصػػر كانػت االىػـػ واالكثػر تغطيػػة اعبلميػػة. وعمػى الػػرغـ مػف خمػػع رأسػي النظػػاـ فػػي غيػر 
مصر وتونس، غير اف الجيش مػا زاؿ يسػيطر عمػى مقاليػد االمػور، وبػذلؾ فػاف االمػور لـػ ُتسػتكمؿ بعػد، 

اب، ومػع ذلػػؾ مػف الصػػعب تحديػػد سػمات القػػوة االجتماعيػة الجديػػدة، والتػػي تقػـو فػػي االسػاس عمػػى الشػػب
وىػي ظػػاىرة لػـػ تحػدث سػػوى فػػي الثػورة االيرانيػػة، لػػذا فػػاف الشػعوب العربيػػة لػـػ تنضػج بعػػد لترسػػيخ نظػػاـ 
سياسػي عصػػري وادارة ديمقراطيػة سػػميمة، مػع انػػو اثبػػت نفسػو فػػي االحػداث االخيػػرة. ومػع ذلػػؾ ال تعتبػػر 

قػافي والفكػري، ولكػف الدراسة اف تطمع الشعوب العربيػة لمديمقراطيػة مصػحوب بتطمػع لمغػرب فػي البعػد الث
العكػس ىػو الصػػحيح، حيػث اف قسػًما بػػارًزا مػف الحركػة االحتجاجيػػة، حتػى غيػر االسػػبلمية تحمػؿ عػػداًء 
لمغػػرب بصػػػفة عامػػة، ولمواليػػػات المتحػػػدة االمريكيػػة واسػػػرائيؿ بصػػفة خاصػػػة. وكيػػػؼ اف قسػػما كبيػػػرا مػػػف 

ري بيػنيـ وبػيف العممػانييف، لػذا المتظاىريف ىـ مف االسبلمييف، وانو مف الصعب العثور عمى فػارؽ جػوى
ينبغي اف يكوف ىناؾ حذر في قياس االمور، خاصة وانو لـ تتـ مبلحظة )معسكر سبلـ( بالمفيـو الػذي 
تعرفػو اسػػرائيؿ والغػػرب. كمػػا اف جماعػة االخػػواف المسػػمميف فػػي مصػر وتػػونس انػػدمجت بػػيف التظػػاىرات 

 الشعبية وحصمت عمى اعتراؼ غير مسبوؽ.
عمى وضع الجيش المصري في التطورات الجديدة، خاصة وانو يدير شؤوف الػببلد حاليػا  ورّكزت الدراسة

بعد سقوط النظاـ. وفي دوؿ اخرى مثؿ سورية والبحػريف واالردف يمثػؿ الجػيش مصػالح االقميػة الحاكمػة، 
بيػة لذا فيو يواجو نظرة عدائية مف القطاع االكبر مف المواطنيف، ولكف بصفة عامػة اثبتػت الجيػوش العر 

انيا تعود لتحتؿ المكانة السياسية االىـ بصفتيا المؤسسة االكثر تنظيما في العالـ العربي، وبذلؾ سيكوف 
وضػػع ىػػذه الجيػػػوش اشػػبو بوضػػع الجػػػيش التركػػي الػػذي حػػػافظ عمػػى الطػػابع العممػػػاني وقيػػد مػػف صػػػعود 

 االسبلمييف.
العالـ العربي مماثمة لما يعرفونو مف وحّذرت الدراسة المحمميف مف التسرع في اعتبار موجة االحتجاج في 

تجارب الماضي. فما حدث ال يشترط اف يكػوف مػا يريػده الغػرب مػف الشػرؽ االوسػط، وال يحػتـ انػو توجػو 
ـ الغربية، او العممانية والتعددية الفكرية، وليس دليبل عمى تبمور معسكر سبلـ يريد  فكري وثقافي نحو القي

 واالسبلمي، خاصة اسرائيؿ والواليات المتحدة االمريكية.التصالح مع اعداء العالـ العربي 
وتقوؿ الدراسة: انو تطمع لديمقراطية اخرى، منعزلة بشكؿ كبير عف الوصؼ العالمي او الغربي، وتغيير 

 اساسي، جزء كبير مف سوابقو مف الصعب تحديد صورتيا بدقة.
ًدا اسػػػتراتيجية كبيػػػرة بالنسػػػبة واضػػػافت اف التطػػػورات فػػػي الشػػػرؽ االوسػػػط خاصػػػة فػػػي مصػػػر تحمػػػؿ ابعػػػا

السػرائيؿ، ولخصػػتيا فػي عػػدد مػف النقػػاط كالتػالي: اسػػتقرار اتفاقيػة السػػبلـ بػيف مصػػر واسػرائيؿ، كاسػػاس 
اسػتراتيجي ميـػ جػػدا السػرائيؿ، والػذي قامػػت عميػو نظريػة االمػػف االسػرائيمي فػي العقػػود الثبلثػة الماضػػية، 

ذ االخواف المسمميف، يعطي امكانية كبيرة لتغيير نظرية واي تغيير في النظاـ، خاصة امكانية صعود نفو 
 االمف االسرائيمي.

ثانيػا: انشػغاؿ العػالـ، خاصػة امريكػػا بمػا يحػدث فػي الشػرؽ االوسػػط، يشػتت االنتبػاه عػف قضػية البرنػػامج 
النػووي االيرانػي، كمػا انػو يػدفع عػددا مػف الػػدوؿ الػى وقػؼ خطواتيػا ضػد ايػراف عمػى الصػعيد االقتصػػادي 

اسي، والعسكري، خشية تفاقـ عدـ االستقرار في المنطقة. وتزعـ الدراسة اف معسكر المقاومة يستمد والسي
طاقة وقوة مف ضعؼ االنظمة العربية المعتدلة، ومف الورطة العميقة لمواليات المتحدة االمريكية، وسوؼ 
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ة الصػػػعيد تػػرى عناصػػر المعارضػػة فػػػي ذلػػؾ بدايػػة لمجػػاؿ عمػػػؿ مػػريح جػػدا عمػػى جميػػػع االصػػعدة خاصػػ
العسكري، وفرصة لتعميؽ تأثيرىا عمى دوؿ المنطقة التي توجد حاليا في مرحمة اعادة التشكؿ مف جديد، 
ـ بشار االسد سوؼ يمس بقوة وتكتؿ معسكر المقاومة بصفة عامة وتأثير ايراف  وفي المقابؿ، زعزعة نظا

جػزءا مػف جماعػات معسػػكر  عمػى المنطقػة بصػفة خاصػة. وفػي حػاؿ اقتػرب نظػػاـ االسػد مػف نيايتػو، فػاف
المقاومة سيحاوؿ التصعيد مقابؿ اسرائيؿ في محاولة لمنع انييار نظاـ البعث في دمشؽ. وتقوؿ الدراسة 
اّف التطورات في الشرؽ االوسط خاصة في مصر وسورية تضع اماـ اسرائيؿ تحديات امنية اكثر، وتقمؿ 

 فرص دفع المسيرات السياسية بالنسبة السرائيؿ.
 26/4/2100، العرب ، لندنالقدس 
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أعربت أوساط صػييونية عػف انزعاجيػا : عف العبرية، ترجمة مركز دراسات وتحميؿ المعمومات الصحفية
يس "إلسرائيؿ" حؽ التدخؿ مف تصريحات سامى عناف رئيس أركاف الجيش المصري، التي قاؿ فييا إّنو ل

في قرار فتح معبػر رفػح، ألّنػو شػأف مصػري فمسػطيني، باعتبارىػا تزيػد مػف حػدة التػوتر فػي العبلقػات بػيف 
الطرفيف، الذي ظير خبلؿ األسابيع األخيرة، خاصة بعد أّف أعرب مسئولوف مصريوف عف استيائيـ مف 

 .سياسة "إسرائيؿ" مع دوؿ الجوار
" الرسػػػمية التطػػػػرؽ ليػػػذه التصػػػػريحات، إال أّف ضػػػابطًا بػػػػارزًا فػػػي المؤسسػػػػة وفػػػي حػػػػيف رفضػػػت "إسػػػػرائيؿ

العسكرية الصييونية قاؿ أّنيا شكمت "تطورًا مزعجًا"، خاصة عقب العبلقات الطيبػة التػي جمعػت "عنػاف" 
 ."ورئيس األركاف اإلسرائيمي السابؽ "غابي أشكنازي

كبيػػرًا" عمػػى أمػػف "إسػػرائيؿ" اإلسػػػتراتيجي، فيمػػا قػػاؿ مسػػؤوؿ صػػييوني رفيػػع بػػأّف مصػػػر أصػػبحت "خطػػرًا 
ـ تمؾ السياسة الجديدة،  خاصة بعد التغيير األخير في سياستيا الخارجية، وفتح معبر رفح، مطالبًا بتحجي
التي مف شأنيا "تأزيـ" العبلقات المصرية الصييونية، والوصوؿ بيا إلى حالة سيئة لمغاية، ولفت إلى أّف 

تشعر بنوع ما مف القمؽ، خاصة التقارب الحالي بيف مصر وحماس، وتدعيـ  تمؾ التغيرات جعمت أمريكا
العبلقات مع طيراف، ميددًا: "إّف أمف "إسرائيؿ" القومي واإلسػتراتيجي خػط أحمػر، ولػف تسػمح "تػؿ أبيػب" 

 ."ألي أحد أف يمسو
 "دولة "حمارستان

اموس غمعاد، عف اعتقػاده، بأّنػو لػيس مف جيتو، عبَّر رئيس الييئة األمنية والسياسية في وزارة الدفاع، ع
ىناؾ أي نوايا لدى المصرييف بتغيير النظاـ المعموؿ بو حاليًا في معبر رفح، وقد تبيف لو ذلؾ مف خبلؿ 
الفحص والتدقيؽ في القنوات المعتمدة، ألف إغبلؽ المعبر قائـ باتفاؽ دولي، واألمر يتعمؽ بػأمور أمنيػة، 

 ."بالحكـ عمى الواقع، وعدـ استباؽ األحداثوعميو يجب أف نكوف حذريف جدًا 
وحذر "غمعاد" مف أّف فتح معبر رفح مف شػأنو أف ُيسػَتغؿ لتنقػؿ المطمػوبيف مػف "النػوع الثقيػؿ" إلػى داخػؿ 
غزة وخارجيا، وعميو يجب أف تكوف ىناؾ رقابة في المكاف تتناسب مع روح االتفاقات الموقعة، موضحًا 

تح المعبػر، ألنػو يػدلؿ عمػى االعتػراؼ بمػا وصػفيا "دولػة حماسػتاف" فػي غػزة، األبعاد واألىمية السياسية لف
وىي كياف معادي ليس فقط إلسرائيؿ، بؿ لجميع األنظمة في المنطقة، ومف الصػعب التعػايش معيػا فػي 

 .حدوٍد آمنة
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في حيف اعتبر المراسؿ اإلسرائيمي لمشػئوف العربيػة "جيكػي خػوجي" أّف فػتح معبػر رفػح مػف جانػب مصػر 
وف قيػود سػيكوف بمثابػػة إعػبلف فػض لمػػا وصػفيا بػػػ"الشراكة الرسػمية المصػرية اإلسػػرائيمية" فػي الحصػػار د

 .المفروض عمى قطاع غزة
 تيرلب الرسالح

وممػػا يعػػػزز الػػرفض الصػػػييوني لمقػػرار المصػػػري بفػػتح معبػػػر رفػػح، مػػػا ذكػػر حػػػوؿ "تضػػرر" قػػػدرة الجػػػيش 
شػير األخيػرة بسػػبب الفوضػى األمنيػة فػي سػػيناء المصػري عمػى مكافحػة التيريػب لموسػػائؿ القتاليػة فػي األ

التي تسود منذ الثورة، لكف الجيش الصييوني واصؿ مكافحة التيريب عبػر أنفػاؽ رفػح بالغػارات الجويػة، 
واآلف تخشى أوساط جياز األمف "اإلسرائيمي" مف أف ينقؿ عبػر رفػح لػيس وسػائؿ قتاليػة فقػط، بػؿ أمػواؿ 

  .تحصينات وخنادؽ ومواد بناء ستستخدميا حماس لبناء
مف جانبيا، قالت زعيمة المعارضة، تسيفي ليفني، إّف مصالح مصػر تختمػؼ حاليػًا عػف تمػؾ التػي كانػت 
في عيد مبارؾ، لكف عمى "إسرائيؿ" استغبلؿ أي فرصة لتقيـ عبلقات مع نظاـ الحكـػ الموجػود فييػا، أو 

لمحاربػة تيريػب السػبلح إلػى قطػاع غػزة،  التوجو لمواليات المتحدة التي تربطيا اتفاقية مشػتركة مػع مصػر
مشػػيرة إلػػى الكثيػػر مػػػف الخطػػوات السياسػػية التػػي يمكػػػف القيػػاـ بيػػا عوضػػًا عمػػػا وصػػفتو بػػػ"النحيب وكيػػػؿ 

 ."االتيامات
، إّف فػتح معبػر رفػح بشػكؿ دائـػ سيسػمح لممنظمػات  مف جيتو، قػاؿ نائػب رئػيس الحكومػة، سػيمفاف شػالـو

معيـ أسمحة، مما يعرض أمف "إسرائيؿ" لمخطر، معربًا عف خوفو مف المسمحة بالدخوؿ إلى قطاع غزة، و 
التقػرب بػيف مصػر وحمػاس، مشػػيرًا إلػى أف تػؿ أبيػب تتػابع التطػػورات الراىنػة فػي الشػرؽ األوسػط بصػػفة 

 .عامة، والقاىرة بصفة خاصة
ـ بارنيع، إّف األسبوع المنصـر ىو األشد س خونة في العبلقات وقد اعتبر المحمؿ "اإلسرائيمي" البارز، حايي

بيف القاىرة و"تؿ أبيب" منذ توقيع اتفاقية "كامب ديفيد"، حيث تمقت األخيرة مف األولى "لكمتيف قاسيتيف"، 
، مستعرضػػػًا سمسػػػػمة  وىمػػػا إعػػػػبلف المصػػػالحة بػػػػيف حركتػػػي فػػػػتح وحمػػػاس، وفػػػػتح معبػػػر رفػػػػح بشػػػكؿ دائػػػـػ

سئوليف في مصر ال يكفوف عف مياجمػة اإلجراءات التي اتخذتيا القاىرة ضد تؿ أبيب، وموضحًا أّف الم
 .تؿ أبيب، بالتصريحات واإلجراءات والمظاىرات

وقاؿ: المصريوف يتقاسموف األدوار فيما بينيـ، فنائب رئيس الػوزراء يكتفػي بالتصػريحات التػي تػتيـ "تػؿ 
ما يقـو وزير أبيب" بأنيا السبب الرئيسي في الثورة المضادة، وتثير الفتنة بيف المسمميف والمسيحييف، بين

الخارجية باإلجراءات، أما المصريوف في الشارع فبل يغيبوف عف المسرح، ويتظاىروف بيف الحيف واآلخر 
 .أماـ السفارة اإلسرائيمية في القاىرة واإلسكندرية لقطع العبلقات، وسحب السفير

ؿ تػدفع "فػاتورة شػػير فيمػا أعػرب المستشػرؽ اإلسػرائيمي الشػيير د."مردخػاي كيػػدار" عػف اعتقػاده أف إسػرائي
العسػؿ" بػػيف حمػػاس ومصػػر، الػذي أخػػذ مظػػاىر مختمفػػة مثػػؿ التعامػؿ اإليجػػابي مػػع اإلخػػواف المسػػمميف، 
وقبوليـ ككياف سياسػي شػرعي، والسػماح إليػراف بإرسػاؿ سػفف حربيػة لمبحػر المتوسػط عبػر قنػاة السػويس، 

يرا   .فوالتقدـ نحو استئناؼ العبلقات الدبموماسية الكاممة بيف مصر وا 
في المقابؿ، يرى "كيدار" أف ىناؾ أصوات واضحة في مصػر تجيػز البنيػة الشػعبية والسياسػية لتخفػيض 
مسػتوى التمثيػؿ "اإلسػرائيمي" فػي القػاىرة، إلغػاء اتفاقيػػة الغػاز، وشػطب معاىػدة السػبلـ، معتبػرًا أف التوقيػػع 

مػػف قبػػؿ األخيػػرة لمحكومػػة عمػى اتفػػاؽ المصػػالحة بػػيف فػػتح وحمػػاس فػػي القػػاىرة، ىػػو "اعتػػراؼ بالجميػػؿ" 
سرائيؿ يراف وا    .المصرية عمى تغييرىا األجواء، والتعامؿ مع اإلخواف المسمميف، ومع حماس وا 
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مػػػػػف جيتػػػػػػو، اعتبػػػػػػر الكاتػػػػػػب اإلسػػػػػرائيمي "غرشػػػػػػوف أكشػػػػػػتايف" أّف القمػػػػػػؽ واالضػػػػػطراب الػػػػػػذي يشػػػػػػعر بػػػػػػو 
ئيؿ" بالتوجػو إلػى الجيػات اإلسػتخباراتية "اإلسرائيميوف" "مبررًا ومفيومًا"، مطالبًا متخػذي القػرارات فػي "إسػرا

نشػاء أو إرسػاؿ فرقػػة  عمػى ضػوء الوضػػع الجديػد، وينظػروف إلػػى مصػر عمػى أنيػػا "دولػة مواجيػة" بقػػوة، وا 
، 2221مدرعات نظامية إلى الجنوب، واألكثر أىمية، تذكير مصر الجديػدة، أف حػرب األيػاـ السػتة عػاـ 

 202أوقفوىـ عمى خط الكيمومتر الػػ 2213يس، وفي حرب وصمت الفرؽ إلى الطريؽ المؤدية لقناة السو 
مف القاىرة خبلؿ محاصرة الجيش الثالث، مختتمًا حديثو بالقوؿ: الوقوؼ بقوة أماـ مصر ضروري، حتى 

 ."ال يكثروا مف التفكير بالحرب
 إلجابلات ميمة

رفػػػح، يػػأتي مثػػػؿ فػػي حػػيف رفضػػػت أوسػػاط "إسػػػرائيمية" أخػػرى ىػػػذه الميجػػة، وقالػػػت إّف فػػتح أبػػػواب معبػػر 
الضػغط عمػى حمػاس لتوقيػع اتفػاؽ المصػالحة، وىمػا ُيعبػػراف عػف طمػوح مصػر إلحػداث سػياؽ ُيمّكػف مػػف 
إعػادة الفمسػطينييف لمتفػاوض مػع "إسػرائيؿ"؛ ممػا سػػيجعؿ القافمػة البحريػة الكبيػرة إلػى غػزة ال حاجػة إلييػػا، 

أف ىنػاؾ تػداعيات سػمبية لفػتح ويضر بصناعة األنفاؽ التي تعتاش منيػا حمػاس، كمػا قالػت. وفػي حػيف 
المعبر، كالدخوؿ والخروج الحر لمنشطاء المسمحيف في القطاع، ونقؿ األسمحة مف سيناء إلػى غػزة، لكػف 
ىنػاؾ أبعػادًا إيجابيػػة، وسػيخدـ "إسػػرائيؿ" فػي اسػػتمرار انفصػاليا عػف غػػزة، وسػيقمؿ الضػػغط الػدولي حػػوؿ 

 .تصدير بضائع مف غزة عبر إسرائيؿ
ر ىػػذه العبلقػػات، يبحػػث رئػػيس الحكومػػػة "بنيػػاميف نتنيػػاىو" إرسػػاؿ مبعػػوث خػػاص لعقػػػد والسػػتدراؾ تػػدىو 

محادثات مع الحكومة المصرية، وىو أقرب مستشاريو د."يتسحاؽ مولخو"، الذي سػيمتقي وزيػر الخارجيػة 
نبيؿ العربي ومسئوليف في االستخبارات المصرية، ومف غير الواضح إذا ما كاف سيمتقي رئيس المجمس 

سكري األعمى، محمد طنطاوي، أو مع رئيس الحكومة عصاـ شرؼ، رغـ زيػارة القػاىرة مػف قبػؿ مػدير الع
 ."عاـ وزارة الخارجية "رافي باراؾ"، ورئيس الدائرة السياسية العسكرية في وزارة الدفاع "عاموس غمعاد
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( حػػػػػوؿ 9022( دراسػػػػػة جديػػػػدة )أبريػػػػػؿ INSSصػػػػدرت عػػػػػف معيػػػػد أبحػػػػػاث األمػػػػػف القػػػػومي اإلسػػػػػرائيمي )
المسػتجدات اإلسػػتراتيجية فػي منطقػػة الشػرؽ األوسػػط، عمػى ضػػوء التطػورات التػػي يشػيدىا العػػالـ العربػػي 

نعكاس موجة التغييػرات فػي المنطقػة عمػى األمػف اإلسػرائيمي. بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، ومدى إ
صػػػفحة، وشػػػارؾ فػػػي إعػػػػدادىا مجموعػػػة مػػػف الخبػػػراء اإلسػػػرائيمييف، ومػػػف بيػػػػنيـ د.  22الدراسػػػة تقػػػع فػػػي 

، إفػػرايـ الفػػي، داف شػػيفتاف، يوئيػػؿ نوجنسػػكي،  ميخائيػػؿ ميمشػػتايف، إفػػرايـ كػػاـ، روف تيػػري، شػػمومو بػػرـو
ارؾ كػؿ مػنيـ فػي إعػداد فصػؿ مػف فصػوؿ الدراسػة التػي تركػز عمػى عػدد مػػف جيميػا ليندنشػتراوس. وقػد شػ
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 تحد السمطة الفمسطينية: بناء دولة في غياب شرعية السمطة  .2
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يراف  .1  ال يشترط بالضرورة وجود شراكة مثالية.  –تركيا وا 

ؿ الشرؽ األوسط وتداعياتو عمى إسرائيؿ، أعده صفحة، حوؿ زلزا 92الفصؿ األوؿ مف الدراسة يقع في 
تحػػت  9002د. ميخائيػؿ ميمشػتايف، وىػػو خبيػر فػي تػػاريخ القضػية الفمسػػطينية، وصػدرت لػو دراسػػة عػاـ 

عنواف )صعود تحد المقاومة وتأثيرىا عمى األمف اإلسرائيمي(. ويوفر ىذا الفصؿ رؤية ميمة حوؿ طريقة 
وجيػة النظػر اإلسػػرائيمية، وبالتػالي يقػدـ رؤيػػة ربمػا تكػوف أكثػػر  متابعػة التطػورات فػػي الشػرؽ األوسػط مػػف

واقعية لطريقة تمقي المؤسسة السياسية والعسكرية واإلستخباراتية اإلسرائيمية لتطورات العالـ العربي خاصة 
مصػر، وبالتػػالي تحديػد بعػػض الخيػوط الميمػػة التػي مػػف الممكػف بنػػاء موقػؼ موحػػد عمػى مسػػتوى الشػػارع 

قػافي فػػي العػالـ العربػػي وفػي مصػر عمػػى وجػو التحديػػد حػوؿ كيفيػة نظػػر إسػرائيؿ لمتطػػورات السياسػي والث
العربيػة، خاصػػة وأف الرؤيػػة التػي تقػػدميا الدراسػػة أكثػر موضػػوعية مػػف مقػاالت الػػرأي والتقػػارير الصػػحفية 

إلييا اإلسرائيمية والتي لـ تخؿ مف وجية النظر الشخصية ما بيف مف يرحب بيذه التغييرات، ومف ينظر 
نظػػػرة أخػػػرى. وفيمػػػا يمػػػي إسػػػتعراض ألىػػـػ الخطػػػػوط العريضػػػة، التػػػي وردت فػػػي الفصػػػؿ األوؿ مػػػف ىػػػػذه 

 الدراسة: 

 قديـ: زلزاؿ في الشرؽ األوسط وتداعياتو عمى إسرائيؿ –شرؽ أوسط جديد 

 مقدمة:

"فػػي األشػػير األخيػػرة شػػيد الشػػرؽ األوسػػط إضػػطرابات عميقػػة، بعضػػيا غيػػر مسػػبوؽ فػػي سػػماتو وقوتػػػو، 
يتعمػؽ األمػر بأحػد اإلضػطرابات الدراماتيكيػػة لمغايػة والتػي تحػدث فػي ىػػذه المنطقػة منػذ تشػكيؿ صػػورتيا و 

العصرية في أعقػاب الحػرب العالميػة األولػى. الزلػزاؿ ضػرب دوؿ كثيػرة فػي المنطقػة بشػكؿ منفػرد، ولكػف 
حيػا طابعػا جعػػؿ تػراكـ األحػداث بػالتزامف وعمػى نفػػس الخمفيػات، حيػث وفػرت كػؿ منيػػا وحيػًا لؤلخػرى، من

منيػػا موجػػة إقميميػػػة واسػػعة. وحتػػى اآلف لػػـػ يتضػػح فػػي أي مرحمػػػة يوجػػد الزلػػزاؿ وكيػػػؼ سػػيتطور، ولكػػػف 
 واضح أنو غير وجو المنطقة. 

سياسي عمى الصعيد الدولي،  –أبرز عناويف الزلزاؿ ىي ثورة مصر، وذلؾ ليس فقط بسبب وزنيا الجيو 
تػي تسػببت بيػا الثػورة لجميػع المصػادر التػي ترصػد مػا يحػدث ولكف أيضا بسبب المفاجئة اإلستراتيجية ال

ىنػاؾ: سػواء المػػراقبيف الخػارجييف، أو مػػف العػالـ العربػػي أو مػف الغػػرب، وسػواء مػػف البلعبػيف المحميػػيف، 
خاصة النظاـ في القاىرة. البدائؿ الدراماتيكيػة فػي مصػر تعتبػر بشػكؿ كبيػر مقدمػة لمػا يحػدث فػي معظـػ 

حمػؿ تغييػػر جػذري فػي أداء وقػػوة جػزء مػػف البلعبػيف األساسػييف فػػي العػالـ العربػػي، العػالـ العربػي. فيػػي ت
 وكذلؾ ظيور مصادر جديدة لـ تكف معروفة حتى اآلف، أو أف مستوى معرفتيا كاف محدودا. 

التغييػػر األبػػرز كػػاف لػػدى نظػـػ مخضػػرمة ولػػدييا قػػػوة ىائمػػة، كانػػت توصػػؼ عمػػى مػػر السػػنيف عمػػى أنيػػػا 
الشػػرؽ األوسػػػط، والػػذي يقػػؼ إلػػى جػػوار الواليػػػات المتحػػدة األمريكيػػة ويسػػاعد فػػػي المعسػػكر المعتػػدؿ فػػي 

 ترسيخ اإلستقرار اإلقميمي، ولكنيا فجأة أصبحت توصؼ عمى أنيا ديكتاتوريات مستبدة. 

الشارع العربي الذي بدا خاضع ومستكيف وغير مبالي، ظير كعنصر محفز يحمؿ تأثيرًا ىائبًل، يستطيع 
د سنوات. أما الجيوش في العالـ العربي التي أعتبرت عمى أنيػا خاضػعة تمامػا لمػنظـ، أف يغير نظاـ إمت

فقد أبدت قوة غير متوقعة. الحركػات اإلسػبلمية التػي وصػفت بصػفة عامػة عمػى أنيػا تيديػد مركػزي عمػى 
منضػػبطة تمامػػا. اإلتحػػاد األوروبػػي  –عمػى األقػػؿ فػػي المرحمػػة الحاليػة  –األنظمػة فػػي المنطقػػة، ظيػػرت 



 
 
 

 

 074ص 
 

ذي أبدى معظـ أعضاؤه تحفظا مف إستخداـ القوة في الشرؽ األوسط، أصبح عمود فقري لممعركػة ضػد ال
نظػػػاـ القػػػػذافي فػػػػي ليبيػػػػا )بقيػػػػادة فرنسػػػػا(. الواليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة تفػػػػاجئ بإعطػػػػاء ظيرىػػػػا لحمفائيػػػػا 

 المخضرميف، وبذلؾ فيي تظير أنيا لـ تستخمص الكثير مف دروس الماضي. 

لػى جانػػب ال تغييػػرات التػي بػػدأت لػػدى العبػيف مخضػػرميف، ظيػػر العبػوف جػػدد لػػدييـ قػوة كبيػػرة، وعمػػى وا 
رأسػػيـ الشػػػبكات اإلجتماعيػػػة عمػػػى اإلنترنػػػت، الميػػػديا العصػػرية وجميػػػور الشػػػباب، والػػػذيف كػػػانوا عنصػػػر 
مركػػػػزي فػػػػػي التطػػػػػورات األخيػػػػػرة. إجمػػػػػالي البػػػػػدائؿ مػػػػػف شػػػػػأنو أف يػػػػػدؿ عمػػػػػى الحاجػػػػػة لتغييػػػػػر جػػػػػزء مػػػػػف 

ألساسية والرؤى التي سادت حتى اآلف في وصؼ الواقػع والمسػيرات األساسػية فػي الشػرؽ المصطمحات ا
 األوسط. 

ىػدؼ الدراسػة ىػو تشػػريح سػمات الزلػزاؿ فػي الشػػرؽ األوسػط، خاصػة وأنيػا مػػا زالػت فػي مرحمػة التشػػكؿ. 
المنطقة، مع وفي ىذا اإلطار ستبذؿ محاولة لتحديد البدائؿ الحالية والمستجدات الثورية التي تغير وجو 

 وضعيا عمى بقايا الماضي التي مازالت قائمة في المنطقة وتؤثر عمى صورتو".

 ُبعد الدولة: نيالة عيد الجوممكلة )الجميورلات الممكلة(:

يحػدد ىػذا الجػزء مػف الدراسػة أف الزلػزاؿ فػي الشػرؽ األوسػط أدى إلػى نيايػة حقبػة زمنيػة قامػت عمػى عػدد 
زب حػاكـ يسػتأثر بجميػع منػاحي الحيػاة، بيروقراطيػة متشػعبة لخدمػة مف العناصر: زعماء مخضرموف، ح

ختفت تماما  الصفوة الحاكمة، وجيش قوي يبدي والء تاـ لمحاكـ. غير أف جميع ىذه العناصر تزعزعت وا 
فػي األشػػير األخيػرة، وبعضػػيا غيػػر مػف أسػػموب إدارتػػو. وتحػدد الدراسػػة أف الظػػاىرة األبػرز كانػػت خػػروج 

د أنظمػة كانػػت تفتخػر بأنيػا تقػػود مجموعػة مػف اإلصػػبلحات فػي السػنوات األخيػػرة، آالؼ المتظػاىريف ضػ
خاصة األنظمة التي كػاف طابعيػا جميػوري فػي المظيػر، ولكنيػا فػي الحقيقػة كانػت أشػبو بممكيػة تقميديػة، 
تحولػػػت أيضػػػػا إلػػػػى أنظمػػػة مسػػػػتبدة يػػػػورث فييػػػػا الحكػػـػ لؤلبنػػػػاء، وىػػػػو مػػػػا ألصػػػؽ بيػػػػذه الػػػػدوؿ مصػػػػطمح 

و مصطمح يدمج بيف كممتي جميورية وممكية، غيػر أف رحيػؿ زيػف العابػديف بػف عمػي فػي )جوممكية(، وى
 تونس وحسني مبارؾ في مصر يبشر باختفاء ىذا النظاـ تدريجيا. 

وتسػرد الدراسػة العديػد مػػف التصػورات لمػا كػػاف يحػدث لػدى األنظمػػة األخػرى فػي سػػوريا وليبيػا وكػذلؾ فػػي 
العربية التي ظيرت في التطورات األخيرة بػ )موقؼ مفاجئ(، دوؿ الخميج، وركزت عمى موقؼ الجيوش 

حيث جاء ىذا الموقؼ عمى خبلؼ الصورة التي رسمت في العقود الماضية، حيث كانت التحميبلت في 
السنوات التي شيدت إستقرار األنظمة العربية خاصة في سنوات السبعينات تميؿ إلى أف الجيوش العربية 

تعتمد عميو األنظمة العربية، غير أف موقؼ الجيش المصري والتونسػي وكػذلؾ ىي السند الرئيسي الذي 
ستقبلليا أيضا ضد الحاكـ  الميبي يزعزع ىذه النظرة. حيث أبدت ىذه الجيوش قوة كبيرة وأظيرت قوتيا وا 
وعادت إلى المنصة السياسية، وكيؼ أف ىذه الجيوش كانت حذرة جدا في تعامميا مع المحتجيف، وكيؼ 

 شعوب العربية أبدت تعاطفا كبيرا مع الجيوش العربية. أف ال

وركزت الدراسة عمى وضع الجيش المصري في التطورات الجديدة، خاصة وأنو يدير شػئوف الػببلد حاليػا 
بعد سقوط النظاـ. وفي دوؿ أخػرى مثػؿ سػوريا والبحػريف واألردف يمثػؿ الجػيش مصػالح األقميػة الحاكمػة، 

مف القطاع األكبر مف المواطنيف. ولكف بصفة عامػة أثبتػت الجيػوش العربيػة  لذا فيو يواجو نظرة عدائية
أنيا تعود لتحتؿ المكانة السياسية األىـ بصفتيا المؤسسة األكثر تنظيما في العالـ العربي. وبذلؾ سيكوف 
وضػػع ىػػذه الجيػػػوش أشػػبو بوضػػع الجػػػيش التركػػي الػػذي حػػػافظ عمػػى الطػػابع العممػػػاني وقيػػد مػػف صػػػعود 

 ف. اإلسبلميي
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كما تركز عمػى إنييػار األحػزاب الحاكمػة فػي كػؿ مػف مصػر وتػونس، وىػو مػا يػذكر بإنييػار حػزب البعػث 
في العراؽ بعد اإلحتبلؿ األمريكي، وتتسػاءؿ عػف مػدى مقػدرة حػزب البعػث السػوري عمػى مسػاعدة النظػاـ 

 عمى البقاء. 

 الُبعد اإلجتماع : دلمقراطلة معادلة لمغرب 

زى مف شعار )الشػعب يريػد إسػقاط النظػاـ( ومػا ىػي المطالػب الفعميػة لممجتمػع، تتساءؿ الدراسة عف المغ
والذي في النياية أظير قوة وتأثير كبيريف، وكيؼ اف الثورة في تػونس كانػت األولػى، غيػر أف الثػورة فػي 
مصر كانت األىـ واألكثر تغطية إعبلمية. وعمػى الػرغـ مػف خمػع رأسػي النظػاـ فػي مصػر وتػونس، غيػر 

ش مازاؿ يسيطر عمى مقاليد األمور، وبذلؾ فإف األمور لـػ ُتسػتكمؿ بعػد. ومػع ذلػؾ مػف الصػعب أف الجي
تحديد سمات القوة اإلجتماعية الجديدة، والتي تقـو في األساس عمى الشباب، وىي ظاىرة لـ تحدث سوى 

دارة ديمقراطية في الثورة اإليرانية، لذا فإف الشعوب العربية لـ تنضج بعد لترسيخ نظاـ سياسي عصري وا  
 سميمة، مع أنو أثبت نفسو في األحداث األخيرة. 

ومع ذلؾ ال تعتبر الدراسة أف تطمع الشعوب العربية لمديمقراطية مصحوب بتطمع لمغرب في البعد الثقافي 
والفكري، ولكف العكس ىو الصحيح، حيث أف قسـ بارز مػف الحركػة اإلحتجاجيػة، حتػى غيػر اإلسػبلمية 

سػرائيؿ بصػػفة خاصػة. وكيػؼ أف قسػـػ تحمػؿ عػداءا لمغػ رب بصػػفة عامػة، ولمواليػات المتحػػدة األمريكيػة وا 
كبيػػر مػػػف المتظػػاىريف ىػػـػ مػػػف اإلسػػبلمييف، وأنػػػو مػػف الصػػػعب العثػػػور عمػػى فػػػارؽ جػػوىري بيػػػنيـ وبػػػيف 
العممانييف، لذا ينبغي أف يكوف ىناؾ حذر في قياس األمور، خاصة وأنو لـ يتـ مبلحظة )معسكر سبلـ( 

ـو الذي تعرفو إسرائيؿ والغرب. كما أف جماعة اإلخواف المسمميف في مصػر وتػونس إنػدمجت بػيف بالمفي
 التظاىرات الشعبية وحصمت عمى إعتراؼ غير مسبوؽ. 

وحذرت الدراسة المحمميف مف التسرع في إعتبار موجة اإلحتجاج في العالـ العربي مماثمة لما يعرفونو مف 
ط أف يكػوف مػا يريػده الغػرب مػف الشػرؽ األوسػط، وال يحػتـ أنػو توجػو تجارب الماضي. فما حدث ال يشتر 

فكري وثقافي نحو القػيـ الغربيػة، أو العممانيػة والتعدديػة الفكريػة، ولػيس دلػيبل عمػى تبمػور )معسػكر سػبلـ( 
يريػد التصػالح مػع أعػػداء العػالـ العربػي واإلسػػبلمي، خاصػة إسػرائيؿ والواليػػات المتحػدة األمريكيػة. وتقػػوؿ 

اسػػة: "إنػػػو تطمػػػع لديمقراطيػػة أخػػػرى، منعزلػػػة بشػػكؿ كبيػػػر عػػػف الوصػػؼ العػػػالمي أو الغربػػػي، وتغييػػػر الدر 
 أساسي، جزء كبير مف سوابقو مف الصعب تحديد صورتيا بدقة".

 البعد اإلقملم : ومكارسب معرسكر المقاومة 

ه إيراف، عمى حػد كما تزعـ الدراسة أف التطورات تخدـ )معسكر المقاومة( في الشرؽ األوسط، والذي تقود
وصػػفيا. خاصػػة وأف الزلػػزاؿ ضػػرب فػػي األسػػاس دوؿ مػػف المعسػػكر المعتػػدؿ وعمػػى رأسػػيا مصػػر، وىػػذه 
الػػدوؿ المعتدلػػة كانػػت تقػػؼ فػػي وجػػو معسػػكر المقاومػػة، وىػػو أمػػر يضػػعؼ مػػف موقػػؼ الواليػػات المتحػػػدة 

إنشػغاؿ  أيضا، خاصة وأف ىنػاؾ دالئػؿ عمػى قػوة وضػع المعسػكر اإلسػبلمي خاصػة فػي مصػر، فػي ظػؿ
العالـ أيضا عف الممؼ النووي اإليراني. وعمى الرغـ مف أف الثورات في العالـ العربي لـ تكف بمبادرة مف 
المعسػكر اإلسػبلمي، ولكنيػا تسػيـ فػي إحػداث زخـػ يصػب فػي مصػمحتو، وتضػعؼ فػي المقابػؿ المعسػػكر 

 المعتدؿ الذي ينيار تماما. 

وسػػػط سػػتؤدي إلػػػى إنغػػػبلؽ معظػـػ البلعبػػػيف األساسػػػييف وتشػػير الدراسػػػة إلػػى أف األحػػػداث فػػػي الشػػرؽ األ
داخميا، وىو ما يزيد مف عجزىـ عمى اإلحتشاد والعمؿ ضمف تكتؿ عربي، ومف يممئ الفراغ تدريجيا ىي 
سػرائيؿ. وىػذه الػدوؿ  قػوة غيػر عربيػة كانػت توجػد عمػى ىػامش العػالـ العربػي، وعمػى رأسػيا إيػراف، تركيػا وا 
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ى الساحات األساسية فػي العػالـ العربػي وعمػى رأسػيا العػراؽ والخمػيج العربػي تعمؽ تدريجيا مف تأثيرىا عم
والساحة الفمسطينية ولبناف، وساحة البحر األحمر. ىؤالء البلعبوف، خاصة إيراف، سوؼ يروف في زلزاؿ 
الشرؽ األوسط فرصة إضافية لزيػادة نفػوذىـ فػي السػاحات التػي شػيدت اإلضػطرابات األكبػر خاصػة فػي 

 ؿ إفريقيا وشبة الجزيرة العربية. مصر وشما

 األمريكي "فؤاد عجمي" لمشرؽ األوسط  –رؤية المستشرؽ المبناني 

تقوؿ الدراسة اإلسرائيمية أف التأكيد األىـ لمتحميؿ اإلشكالي لئلدارة األمريكية لما يدور في الشرؽ األوسط 
لثػورات فػػي المنطقػػة فػػي مقالػػو يوجػد فػػي تحميػػؿ "فػػؤاد عجمػي"، والػػذي نشػػر قبػػؿ شػير واحػػد مػػف إنػػدالع ا

)البقاء الغريب لؤلنظمة العربية اإلستبدادية(. ويعترؼ عجمي أنو قبؿ نصؼ عقد، قدر أنو برعاية اإلدارة 
األمريكية سوؼ يسير العالـ العربي نحو )ربيع ديمقراطي(. وركز عمى )ثورة األرز( في لبناف في أعقاب 

اب الجػػيش السػػػوري مػػف لبنػػاف، اإلنتخابػػػات الحػػرة األولػػػى إغتيػػاؿ رفيػػؽ الحريػػػري التػػي قػػادت إلػػػى إنسػػح
، والضػػغط الػػذي مارسػػتو اإلدارة عمػػػى مصػػر لمقيػػاـ بإصػػبلحات سياسػػػية 9002لمبرلمػػاف فػػي العػػراؽ عػػػاـ 

منتصؼ العقد الماضػي. ويعتػرؼ أنػو بعػد نصػؼ عقػد، الرؤيػة األمريكيػة ليسػت حػذرة: فػالعراؽ أبعػد عػف 
مثاال ُيحتذى بو في باقي دوؿ المنطقة، تطور دراماتيكي في لبناف وصؿ  الديمقراطية المستقرة التي تعتبر
 ، والسمطة الفمسطينية إنقسمت إلى قسميف. 9002إلى ذروتو عبر حزب اهلل عاـ 

ويػرى عجمػي أف النتػائج المظممػة لمحاولػة فػرض الديمقراطيػػة فػي العػالـ العربػي أدت إلػى تراجػع كػؿ مػػف 
فػػع ىػػذا األمػػر، مػػف خػػبلؿ إدراؾ أف المجػػاؿ غيػػر مبلئػـػ لمثػػؿ ىػػذه العػػرب وواشػػنطف عمػػى السػػواء عػػف د

التجارب. ليذا تقرر أنو ينبغي أوال زعزعة اإلستقرار في ىذه المنطقة. وتقوؿ الدراسة أف عجمي لـػ يقػدر 
جيػػػدا مػػػدى ضػػػعؼ معظػػـػ الػػػديكتاتوريات مقابػػػؿ حمػػػػاس شػػػعبي لمتغييػػػر، وكػػػذلؾ عػػػدـ إسػػػتعداد الواليػػػػات 

 معودة لمتمسؾ بفكرة تأسيس الديمقراطية في المنطقة مع تجاىؿ مدى تعقدييا. المتحدة األمريكية ل

 الزاولة اإلرسرايلملة:

تقػوؿ الدراسػة أف التطػػورات فػي الشػرؽ األوسػػط خاصػة فػي مصػػر تحمػؿ أبعػاد إسػػتراتيجية كبيػرة بالنسػػبة 
 إلسرائيؿ، ولخصتيا في عدد مف النقاط كالتالي: 

سػػػػرائيؿ أوال: تقػػػؼ مسػػػألة إسػػػػتقرار إتفا - كأسػػػاس إسػػػػتراتيجي ميػػـػ جػػػػدا  -قيػػػة السػػػػبلـ بػػػيف مصػػػر وا 
إلسرائيؿ، والذي قامت عميو نظرية األمف اإلسرائيمي في العقود الثبلثة الماضية، وأي تغيير فػي النظػاـ، 
خاصػػة إمكانيػػة صػػعود نفػػوذ اإلخػػواف المسػػمميف، يعطػػي إمكانيػػة كبيػػرة لتغييػػر نظريػػة األمػػف اإلسػػػرائيمي. 

صػػير، وطالمػػا يتػػولى الجػػيش المصػػري زمػػاـ األمػػور، يبػػدو أف إتفاقيػػة السػػبلـ ستسػػتمر، وعمػى المػػدى الق
ولكػف تػػدرس إسػػرائيؿ بدقػة مػػدى تػػداعيات الوضػػع الػداخمي فػػي مصػػر وتػأثيره عمػػى السياسػػات الخارجيػػة 

 ونظرية األمف، وخاصة بعد اإلنتخابات المتوقعة في نياية العاـ الحالي. 

ة الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة بمػػا يحػػدث فػػي الشػػرؽ األوسػػط، يشػػتت ثانيػا: إنشػػغاؿ العػػالـ، خاصػػ -
اإلنتباه عف قضية البرنامج النووي اإليراني، كما أنو يدفع عػدد مػف الػدوؿ إلػى وقػؼ خطواتيػا ضػد إيػراف 

 عمى الصعيد اإلقتصادي والسياسي، والعسكري، خشية تفاقـ عدـ اإلستقرار في المنطقة. 

ف معسػػكر المقاومػة يسػػتمد طاقػة وقػػوة مػف ضػػعؼ األنظمػة العربيػػة المعتدلػػة، ثالثػا: تػػزعـ الدراسػة أ -
ومػف الورطػة العميقػة لمواليػات المتحػدة األمريكيػة، وسػػوؼ تػرى عناصػر المعارضػة فػي ذلػؾ بدايػة لمجػػاؿ 
عمؿ مريح جدا عمى جميع األصػعدة خاصػة العسػكري، وفرصػة لتعميػؽ تأثيرىػا عمػى دوؿ المنطقػة التػي 

، مػثبل عػف طريػؽ توجد حاليا فػي  مرحمػة إعػادة التشػكؿ مػف جديػد، ويحػاولوف اآلف دراسػة مجػاالت عمميـػ
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(، أو محاوالت إرساؿ شحنات سبلح 9022إرساؿ سفينتي حرب إيرانيتيف لمبحر المتوسط )شباط/فبراير 
 زعزعة نظاـ –(، وفي المقابؿ 9022مف إيراف إلى قطاع غزة عبر الممرات البحرية والبرية )آذار/مارس 

بشػػار األسػػد سػػوؼ يمػػس بقػػوة وتكتػػؿ معسػػكر المقاومػػة بصػػفة عامػػة وتػػأثير إيػػراف عمػػى المنطقػػة بصػػػفة 
خاصػػة. وفػػػي حػػاؿ إقتػػػرب نظػػاـ األسػػػد مػػف نيايتػػػو، فػػإف جػػػزء مػػف جماعػػػات معسػػكر المقاومػػػة سػػػيحاوؿ 

 التصعيد مقابؿ إسرائيؿ في محاولة لمنع إنييار نظاـ البعث في دمشؽ. 

الزلزاؿ األخير مف شأنو أف يعمؽ مف الشػعور بأزمػة إسػتراتيجية  –مسطينية رابعا: عمى الساحة الف -
يواجيػا نظػػاـ أبػو مػػازف، خاصػة عمػػى ضػوء فقػػداف حميػؼ إقميمػػي كبيػر فػػي صػورة نظػػاـ مبػارؾ، وشػػكوؾ 
عميقة حوؿ إستقرار الراعي األمريكي. وجميع ىذه النزعات تصب في مصمحة حماس، التي تشعر مثؿ 

سػػكر المقاومػػػة، أف البػػدائؿ فػػػي المنطقػػة تخػػػدـ مصػػمحتيا، خاصػػػة ضػػعؼ النظػػػاـ بػػاقي الجبيػػات فػػػي مع
حتمػاؿ أف تحصػػؿ جماعػة اإلخػػواف  المصػري الػذي كػػاف يمػارس ضػػغوطا عمػى حمػػاس فػي قطػاع غػػزة، وا 
المسػمميف، الحركػػة األـ لحمػاس، عمػػى جػزء كبيػػر مػػف السػمطة المصػػرية، وفػي ىػػذه الحالػة، يبػػدو أف أبػػو 

 تقوؿ الدراسة.  –لمصير مبارؾ مازف يخشى مصير مماثؿ 

اإلعبلمي، يبػدو حتػى اآلف أف زلػزاؿ الشػرؽ األوسػط غيػر قػادر  –خامسا: عمى الصعيد السياسي  -
عمى زعزعة األساس السائد لدى المجتمع الدولي والواليات المتحدة بصفة خاصة، والػذي يػنص عمػى أف 

إلقميمػي، لػذا، فػإف البػدائؿ الحاليػة ال تخفػػؼ الفمسػطيني ىػو مصػدر عػدـ اإلسػػتقرار ا –النػزاع اإلسػرائيمي 
الضغط السياسي عمػى إسػرائيؿ لػدفع المسػيرة السياسػية مػع الفمسػطينييف، كمػا أنيػا لـػ توقػؼ مسػيرة سػمب 

 الشرعية المتزايدة عف إسرائيؿ عمى الصعيد الدولي. 

اء يسػيؿ سادسا: الصعيد األمني: ضعؼ قوة فرض سيادة القانوف في مصر عمػى شػبة جزيػرة سػين -
حاليا مف عمميات تيريب السبلح والنشطاء العسكرييف إلى قطاع غزة، األمر الذي يسيـ في تحفيز بنػاء 
القوة العسكرية لحماس والمنظمات األخرى، مف خبلؿ التزود بأسمحة ذات قدرات إصػابة أفضػؿ، خاصػة 

وىػػو مػػا قػػد يقيػػد مجػػاؿ عمػػؿ الصػواريخ بعيػػدة المػػدى والصػػواريخ المضػػادة لمػػدبابات والطػػائرات والبػوارج، 
 الجيش اإلسرائيمي في قطاع غزة. 

وتقػػوؿ الدراسػػػة أيضػػا إف التطػػػورات فػػي الشػػػرؽ األوسػػط خاصػػػة فػػي مصػػػر وسػػوريا تضػػػع أمػػاـ إسػػػرائيؿ 
تحػديات أمنيػػة أكثػر، وتقمػػؿ فػػرص دفػع المسػػيرات السياسػية بالنسػػبة إلسػػرائيؿ. كمػا أف السػػنوات األخيػػرة 

المجػاؿ التكنولػوجي واإلقتصػادي، ولكػف حاليػا ىنػاؾ تطػور تعتبػره سػمبيا  شيدت تطور إسرائيمي كبيػر فػي
مكانيػة إمتبلكيػا قػدرات  أماـ المنطقة، تمثؿ في زيادة التيديدات ضدىا خاصة وضع إيراف فػي المنطقػة وا 
نووية، وكذلؾ قوة معسكر المقاومة، وفي المقابؿ تقمص الفرص لممسيرات السياسية عمى الصعيد السوري 

 طيني. والفمس

وتعتػرؼ الدراسػة أنػو سػيكوف مػف الصػعب وضػع رؤيػة إسػتراتيجية عمػى المػدى الطويػؿ، ولكػف مػا يحػدث 
ربمػا يكػػوف مػػزج بػيف ظػػواىر جديػػدة فػي الشػػرؽ األوسػػط وظػواىر قديمػػة، وأف أفضػػؿ طريقػة ىػػي الرصػػد 

التحمػػػيبلت الػػدقيؽ لمتيػػارات الجديػػدة فػػػي الشػػرؽ األوسػػط، والتحػػرر مػػػف المصػػطمحات والػػرؤى القديمػػة أو 
 السابقة لما يدور في المنطقة. 

 08/4/2100، صحلفة الرأي نلوز المرستقمة
 
 ارستباقلة صيلون  من رسلطرة "اإلرسالمللن" عمى المنطقة لتطمب منيا اتخاذ خطوات "تشاؤم" 338
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ألمحػت أوسػػاط صػػييونية إلػػى تقػػدير : عػف العبريػػة، ترجمػػة مركػػز دراسػات وتحميػػؿ المعمومػػات الصػػحفية
يػػة القػػوى اإلسػػبلمية فػػي المنطقػػة العربيػػة عمػى السػػيطرة عمػػى الػػدوؿ التػػي تشػػيد اضػػطرابات يشػير بإمكان

داخمية، كونيا القوى الوحيدة القادرة عمى العمؿ، معتبرًة بأف وقت السيطرة اإلسبلمية عمى "دوؿ مفتاحية" 
معطيات تُمّكف  كمصر وتونس ىو نتيجة "تقدير تكتيكي ال نتيجة قرار استراتيجي"، السيما مع عدـ وجود

 حركات مناوئة لػ"اإلسبلمييف" مف النشوء.
مستشػػار رئػػيس الحكومػػػة األسػػبؽ، اسػػػحؽ رابػػيف، لمشػػػؤوف العربيػػة، أوري لػػػوبراني، أّكػػد بػػػأف ىػػذه القػػػراءة 
"المتشائمة الواقعية" تقتضي مف "إسرائيؿ" أف تفحص عف قرب عف المعاني الكامنة في اإلجػراءات التػي 

 معابر إستراتيجية، ىي:  2ية مف وجية نظرىا، ألنيا كأكثر دوؿ الغرب متعمقة بػتحدث في الدوؿ العرب
مضػػايؽ البحػػػر األسػػػود: التػػػي تمكػػػف مػػف تحػػػرؾ أسػػػطوؿ روسػػػي إلػػػى البحػػر المتوسػػػط، ومنػػػو إلػػػى مػػػا  •

 وصفتيا بػ"السمطة اإلسبلمية" في تركيا. 
يقػيف نظػاـ "إسػبلمي" معػادي  قناة السويس: حيث النظاـ المؤقت في مصر الذي سيحؿ محمو في شػبو •

 لػ"إسرائيؿ".
مضايؽ باب المندب: التي تصؿ البحر األحمر بالمحيط اليندي، وىي ليست بعيدة عػف الػيمف، وىػي  •

 الدولة التي سيحدث فييا سقوط النظاـ التالي في المنطقة.
فػػي يػػد النظػػػاـ  مضػػيؽ ىرمػػز: منفػػذ الخمػػيج العربػػي، وىػػو معبػػر الػػػنفط األىػـػ فػػي العػػالـ، وأحػػد جانبيػػو •

 اإليراني.
كمػػا أف عبػػػور السػػػفينتيف الحػػػربيتيف اإليػػػرانيتيف قنػػػاة السػػػويس الشػػػير الماضػػػي، وحقيقػػػة أف مػػػا يوصػػػؼ 

قػد طبػؽ فػي مضػيؽ بػاب المنػدب، يقتضػياف تفكيػرًا  2213بػ"الحصار البحري" عمى "إسػرائيؿ" فػي حػرب 
يػة ممكنػػة، ألنيػا ليسػػت معفػاة مػػف إعػػداد اسػتراتيجيًا جديػػدًا فػي "تػػؿ أبيػب" مػػف أجػؿ االسػػتعداد لكػػؿ مجاب

 خطط ألوضاع ممكنة ومحتممة، لتأميف مسارات النفط في المنطقة.
 سياسة إغماض العيف:

وقدر "لوبراني" الذي يعمؿ محاضرًا في قسـ الشرؽ األوسط في المركػز الجػامعي فػي "مسػتوطنة أريئيػؿ"، 
اإلسػػبلمي" الػػػذي سينشػػأ فػػػي مصػػر بشػػػرعية  أف المخػػاطر قػػد تزيػػػد عمػػى "إسػػػرائيؿ" إذا مػػا حظػػػي "النظػػاـ

دولية، حيث لف يعمف إلغاء اتفاؽ السبلـ معيا، بؿ سيعمؿ فقط عمػى إضػعافو بحيػث تقػع المسػؤولية فيػو 
عف إلغائو عمى "إسرائيؿ"، وىو ما يتطمب منيا أف تستعمؿ سياسة معتدلة حذرة، بأف تغمض عينيا عػف 

عػػف اىتماميػػا باسػػػتمرار دور مصػػر وسػػيطة فػػي إجػػػراءات نقػػض طفيػػؼ التفػػاؽ السػػبلـ، وأف تعبػػػر عمنػػًا 
سياسية إقميمية؛ وفي اآلف نفسو استكماؿ إنشاء جدار حدودي بػيف الػدولتيف، ومضػاءلة مراكػز االحتكػاؾ 
المحتممة، مع الحرص الشديد عمى أف الخطوات التي ستأخذىا لف يكػوف ليػا أي تػأثير فػي قػرار مصػري 

 سمبي.
 تطػورات السياسػية، فمػػف الضػروري الفيـػ بػأف المنطقػػة تعمػؿ اآلف بحسػب قواعػػدأخيػرًا، فإنػو ميمػا تكػػف ال

سياسػػية جديػػدة وفػػي غايػػة الجػػدة، وىػػذا الوضػػع يقتضػػي اتخػػاذ قػػرارات وصػػوغ تفكيػػر اسػػتراتيجي يسػػػتبؽ 
 األحداث.

 القناة األولى
 30/3/2100، 2207التقرلر المعمومات ، ممحق خاص 
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 الجدلد تتطمب ارستقرار العالقات مع "إرسرايلل"المصمحة االقتصادلة لمنظام المصري  339
فريقيػا إّف  الناصرة ػ زىير أندراوس: قالت دراسة جديدة صادرة عف مركز داياف لدراسػات الشػرؽ األوسػط وا 
سرائيؿ تشيد توتراً في ظؿ األحداث األخيرة في مصر وتوقؼ تزويد إسرائيؿ حتى  العبلقات بيف مصر وا 

 اآلف بالغاز المصري.
سػػة المصػػػالح االقتصػػادية المصػػرية التػػػي ليػػا صػػمة بالعبلقػػػات مػػع إسػػرائيؿ تػػػدفعنا إلػػى خبلصػػػة لكػػف درا

فحواىا أف الحفاظ عمى استقرار العبلقات مػع إسػرائيؿ أمػر حيػوي بالنسػبة إلػى االسػتقرار االقتصػادي فػي 
لى استقرار النظاـ الجديد الذي سينشأ ىناؾ بغض النظر عف طبيعتو. وتؤثر العبلقا ت المستقرة مصر، وا 

مع إسرائيؿ تأثيرًا مباشرًا وغير مباشر في قطاعات أساسية في االقتصاد المصري، وفي المصالح البالغة 
 األىمية المتصمة بالعبلقات االقتصادية الخارجية المصرية.

وبػػرأي معػػد الدراسػػػة الباحػػث، إسػػػحاؽ غػػاؿ، فػػػإّف أىػـػ قطػػػاع ىػػو قطػػػاع الػػنفط، مػػػع مجموعػػة القطاعػػػات 
تفرعػػة عنػػو، مثػػؿ: اسػػتخراج الػػنفط والغػػاز )لمتصػػدير ولبلسػػتيبلؾ المحمػػي(، تصػػنيع وتكريػػػر األخػػرى الم

الػنفط، تزويػد السػوؽ المصػري المحمػي بػالمواد البتروكيماويػة، اسػتجرار الػنفط والغػاز، إنتػاج الكيربػاء. إف 
مصػػري، حجـػ المسػاىمة الشػاممة لقطػاع الطاقػة فػي ميػزاف المػدفوعات المصػري يػوازي نصػؼ التصػدير ال

 مميار دوالر سنويًا. 92أي ما قيمتو 
عػبلوة عمػى ذلػؾ، فػػإف التػزود الػذاتي بػػالنفط والغػاز وبالمنتوجػات النفطيػة يسػػمح لمدولػة المصػرية بتمويػػؿ 
شبكة الدعـ الضخمة لمنتوجات الطاقة التي تشكؿ عنصرًا ميمًا في نسيج الحياة االقتصادية واالجتماعية 

بالمئة مف مجموع نفقات ميزانية الدولة. أّما  21في مجاؿ الطاقة ما يقارب في مصر. وتبمغ تكمفة الدعـ 
تكمفػػة الػػدعـ غيػػػر المباشػػر )وال سػػيما دعػػـػ تعريفػػات الكيربػػاء( فػػػأكبر مػػف ذلػػؾ بكثيػػػر. وتػػابع: إف سػػػبب 
الحساسػية الخاصػة لقطػاع الطاقػػة ىػو أف الجػزء األكبػر مػػف اسػتخراج الػنفط والغػاز فػػي مصػر يجػري فػػي 

مة إلسرائيؿ، لذا فأي زعزعة لموضع األمني فػي مواجيػة إسػرائيؿ سيضػر بصػورة مباشػرة بيػذا حقوؿ متاخ
القطػاع. ومػػا يزيػػد فػػي حساسػػية الوضػػع األمنػػي كػػوف ىػػذه الحقػػوؿ ىػػي فػػي األسػػاس حقػػوؿ بحريػػة، وأف 
اسػتخراج الػػنفط والغػاز ونقميمػػا مػػف ىػذه الحقػػوؿ ىػو عمميػػة معقػػدة وحساسػة لمغايػػة، فضػبًل عػػف أف جػػزءًا 
كبيرًا مف ىذه المنشآت الحساسة الخاصة باستخراج النفط والغاز ىو عرضة لميجـو في حاؿ عدـ وجػود 
استقرار أمني. ويمكف أف نضيؼ إلى ذلؾ أف عشرات الحقوؿ ومئات المنشآت يجري العمؿ فييا بواسطة 

شركات كميا ال شركة خدمات دولية، وىذه ال 200عشرات الشركات الدولية الستخراج النفط، عبلوة عمى 
يمكنيا العمؿ في مناطؽ عرضة لمخطر األمني. وقد برزت الحساسية الخاصة ليذه المنشػآت فػي حادثػة 
التخريب األخيرة التي تعرض ليا أنبوب الغاز في سيناء، والتي أدت إلى توقؼ تدفؽ الغاز المصري إلى 

سرائيؿ بصورة مؤقتة. وبحسبو فإّنو مف القطاعات األساسي ة الميمة التي ىي عرضة لؤلذى في األردف وا 
 حاؿ تزعزع االستقرار مع إسرائيؿ: قناة السويس وقطاع السياحة.

ويبمغ حجـ مساىمة ىذيف القطاعيف في ميزاف المدفوعات المصري فضبًل عف القطاعات األخرى المرفقة 
ؿ األعػػػواـ بالمئػػػة إضػػػافية مػػػف مجمػػوع التصػػػدير المصػػػري. وخػػػبل 20بالمئػػة و 32بيمػػا، مػػػا يتػػػراوح بػػػيف 

مميارات دوالر سنويًا، كرسـو عمى  2األخيرة بمغت مدخوالت قناة السويس في ميزاف المدفوعات المصري 
عبػػور القنػػػاة، وأكثػػػر مػػف مميػػػار دوالر أخػػػرى فػػػي مقابػػؿ خػػػدمات مرفقػػػة )خػػدمات المرفػػػأ؛ خػػػدمات النقػػػؿ، 

 وخدمات لوجستية أخرى(.
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دد السياح الذيف يقوموف بزيارتيا مف مميونيف ونصؼ أّما في مجاؿ السياحة فقد نجحت مصر في رفع ع
، األمر الذي ضاعؼ مداخيؿ 9020مميوف سائح في سنة  22المميوف سائح في العقد األخير، إلى نحو 

السياحة في ميزاف المدفوعات أربع مرات. وفي ىذا اإلطار، تجدر اإلشارة إلى أىمية السياحة في جنوب 
لمنطقة خبلؿ األعواـ الخمسة عشر األخيػرة شػبكة ضػخمة مػف الفنػادؽ سيناء، إذ طورت مصر في ىذه ا

مبليػيف سػائح فػي  3مشابية لشبكة الفنادؽ في إسرائيؿ. ويبمغ عدد السياح الذيف يقصػدوف ىػذه المنطقػة 
العػػاـ، أي مػػا يػػػوازي العػػدد اإلجمػػالي لمسػػػياح الػػذيف يػػزوروف إسػػػرائيؿ سػػنويًا. ولفػػت إلػػػى أّنػػو منػػذ أواسػػػط 

ساد االستقرار السياسي واألمني في مصر، وشكؿ اتفاؽ السػبلـ مػع إسػرائيؿ أحػد أعمػدة ىػذا  السبعينيات
االستقرار، إذ أتاح لمصر تحسيف فرص انضماميا إلى االقتصاد العالمي، وسمح ليا باالستفادة مف عدد 

سػػػتثمارات مػػف االمتيػػازات االقتصػػػادية الميمػػة، مثػػؿ: المسػػػاعدات األمريكيػػة والدوليػػة، الحجػػـػ الضػػخـ لبل
الخاصػػػة األجنبيػػػػة، الزيػػػػادة الكبيػػػرة فػػػػي تحػػػػويبلت األمػػػواؿ األجنبيػػػػة إلػػػػى المصػػػارؼ المصػػػػرية. وبمغػػػػت 

 32المػداخيؿ العامػػة مػػف ىػذه االمتيػػازات فػػي ميػػزاف المػدفوعات المصػػري فػػي األعػواـ األخيػػرة مػػا يسػػاوي 
 بالمئة مف مجموع الصادرات المصرية. 20بالمئة إلى 

مصػػػدرًا ميمػػًا لبلسػػػتثمار فػػي االقتصػػػاد، وفػػي تمويػػػؿ االسػػتيراد الضػػػروري، كػػػذلؾ وتشػػكؿ ىػػػذه المػػداخيؿ 
ـ في تمويؿ ميزانية الدولة، وتشكؿ عامبًل محوريًا في الجياز المصرفي. وتعتبر المساعدة األمريكية  تساى

ف كػػؿ األقػؿ أىميػة بػػيف ىػذه االمتيػػازات الثبلثػة مػف حيػػث قيمتيػا الماليػػة، عمػى الػرغـ مػػف أنيػا األكبػػر بػي
ميزانيػػات المسػػاعدات الخارجيػػػة لمواليػػات المتحػػػدة، باسػػتثناء المسػػػاعدة المقدمػػة إلسػػػرائيؿ. ويبمػػغ مجمػػػوع 

نحػػو مميػػػاري دوالر سػػنويًا كمعػػػدؿ وسػػطي، والجػػػزء  2212المسػػاعدة األمريكيػػة المقدمػػػة لمصػػر منػػػذ سػػنة 
ىب لتمبية حاجات مدنية. األكبر منيا عسكري يستخدـ في تسميح الجيش المصري، أّما الجزء الباقي فيذ

وقيمػػػة ىػػػذه المسػػػاعدة ليسػػػت كبيػػػرة مقارنػػػة بمصػػػادر أخػػػرى بالعممػػػة األجنبيػػػة، والتػػػي فػػػي إمكػػػاف السػػػػوؽ 
 المصري الحصوؿ عمييا.

وقاؿ أيضا إف إسرائيؿ مف شأنيا أف يعرض ىذه األسس االقتصادية لمخطر، وأف تضر بشبكة التوازنات 
ازف بػيف حاجػػات االسػتيراد ومصػادر العممػػة األجنبيػة، التػوازف بػػيف االقتصػادية المصػرية كميػا، مثػػؿ: التػو 

الطمب في مجاالت ميمة كالغذاء والطاقة وقدرة السوؽ عمى تمبية ىذا الطمب، التوازف بيف مصادر دخؿ 
الحكومػة ونفقاتػػو، ويجػػدر التشػػديد عمػى أف وضػػع مصػػر مػػف زاويػة االعتبػػارات االقتصػػادية يختمػػؼ عػػف 

لمذيف ال يتأثر استقرارىما االقتصػادي باسػتمرار المواجيػة مػع إسػرائيؿ، إاّل فػي حػاؿ وضع سورية ولبناف ا
نشػػوب الحػػرب. أّمػػا بالنسػػػبة إلػػى األردف، فثمػػة أوجػػو شػػػبو بػػيف وضػػعو ووضػػع مصػػػر، عمػػى الػػرغـ مػػػف 

 االختبلؼ الكبير في البنية وفي التوجيات االقتصادية.
اد المصػري إزاء اسػتقرار العبلقػات مػع إسػرائيؿ ال تعػود ومف الميـ اإلشارة أيضًا إلى أف حساسية االقتصػ

نمػػا إلػى تػأثر االقتصػػاد المصػري بصػػورة مباشػرة وغيػػر  إلػى العبلقػات االقتصػػادية الثنائيػة بػػيف البمػديف، وا 
 مباشرة بالعبلقات االقتصادية مع الواليات المتحدة وأطراؼ ثالثة أخرى.

ية الصػػعبة لبلقتصػػاد المصػري مػػف جيػػة، واألىميػػة فػي الخبلصػػة، قػػاؿ الباحػث، فػػإف المشػػكبلت األساسػ
الكبرى لممصالح المصرية المذكورة أعبله مف جية أخرى، تجعؿ االقتصاد المصري شديد التأثر في حاؿ 
تعرضػػو ألي ضػػرر ولػػػو كػػاف جزئيػػًا. إف تعػػػرض المػػداخيؿ مػػػف التصػػدير ومػػف العممػػػة األجنبيػػة لمخطػػػر 

ميػوف مصػػري مػػف الغػذاء والطاقػػة ميمػػة صػعبة جػػدًا عمػػى م 10سػيجعؿ تػػأميف الحاجػات األساسػػية لنحػػو 
الحكـ، باإلضافة إلى مروحة واسعة مف االنعكاسػات السػيئة عمػى مختمػؼ فػروع االقتصػاد، وعمػى العمالػة 
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وغير ذلؾ إف عدـ استقرار الوضع االجتماعي ػ االقتصػادي مػف شػأنو فػي نيايػة األمػر أف يضػر بالنظػاـ 
 مثؿ ىذا السيناريو في االعتبار.نفسو الذي سيضطر إلى أف يأخذ 

وخمص إلى القػوؿ: لكػف عمػى الػرغـ مػف أىميػة االعتبػارات االقتصػادية المػذكورة أعػبله، فمػف الواضػح أف 
السياسة المصرية إزاء إسرائيؿ ستتأثر باعتبارات سياسية ودبموماسية، ومف نافمة القوؿ إّنػو مػف الصػعب 

 ميا.التنبؤ بالنتيجة النيائية ليذه العوامؿ ك
 9/3/2100القدس العرب ، لندن، 
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)*( ما زالت األنظار في إسرائيؿ متجية نحو ما يجري في الشرؽ األوسط مف انتفاضات شعبية تداعت 
ف نتنيػاىو عقب الثورتيف الشعبيتيف في تونس ومصر، والتػي وصػفتيا عمػى لسػاف رئػيس الحكومػة بنيػامي

 وغيره بأنيا زلزاؿ ييّز أنظمة الحكـ القائمة وييّدد بنشوء واقع مغاير وشرؽ أوسط جديد.
وفػػي ىػػػذا اإلطػػار فػػػإف مركػػز الزلػػػزاؿ مػػف ناحيػػػة إسػػرائيؿ تمثػػػؿ فػػي الثػػػورة المصػػرية، ولػػػذا فإنيػػا حظيػػػت 

السػتقرار اإلقميمػي فػي باالىتماـ األكبر، ذلؾ بأف مصر كانت عمى مدار العقود الثبلثة الماضية عنػواف ا
نظر إسرائيؿ، وقد أصبحت بيف عشية وضحاىا أشػبو ببركػاف ال يعػرؼ أحػد متػى يخمػد، أو أيػف سػيمقي 
زاء ىػػذا ُطرحػػت اسػػتنتاجات كثيػػرة لعػػؿ أبرزىػػػا ىػػو أف إسػػرائيؿ ال يمكنيػػا سػػوى االعتمػػاد عمػػػى  حممػػو. وا 

ة األمنيػػػػػة. وتراوحػػػػت السػػػػػيناريوىات نفسػػػػيا وعمػػػػى قوتيػػػػػا العسػػػػكرية، األمػػػػػر الػػػػذي يسػػػػتمـز زيػػػػػادة الميزانيػػػػ
، وكػاف فحػوى السػيناريو األكثػر تشػاؤًما ىػو أف "حالػة عػدـ االسػتقرار فػي  المطروحػة بػيف التفػاؤؿ والتشػاـؤ
مصر ستتيح لعناصر إسبلمية إمكاف السيطرة عمى السمطة، األمر الذي مف شػأنو أف يمحػؽ ضػرًرا كبيػًرا 

 باتفاؽ السبلـ مع إسرائيؿ".
الخاص يقّدـ عرًضا مفصبًل ألبػرز الوقػائع التػي شػيدتيا إسػرائيؿ منػذ انتصػار الثػورة الشػعبية  ىذا التقرير

المصرية في إسقاط سمطة الرئيس السابؽ حسني مبػارؾ، وال سػيما مواقػؼ المؤسسػة السياسػية والمؤسسػة 
بؿ فػي محػور العسكرية وما تحيؿ إليػو مػف رؤى تتعمػؽ باألحػداث الراىنػة والتطػورات المحتممػة فػي المسػتق

 المصرية وفي محور األوضاع اإلقميمية والدولية. -العبلقات الثنائية اإلسرائيمية
 موقف المؤرسرسة الرسلارسلة

، 9022شػباط  90في آخر جمسة عقدتيا الحكومة اإلسرائيمية حتى موعد إعداد ىذا التقرير، وكانت يـو 
ف اآلف حقيقػة أننػا نعػيش فػي منطقػة غيػر أكد رئيس الحكومة بنياميف نتنياىو مػا يمػي: "نسػتطيع أف نتبػيّ 

مستقرة، حيث تحاوؿ إيراف استغبلؿ الوضع الناشئ لزيادة نفوذىػا مػف خػبلؿ نقػؿ سػفينتْيف حػربيتْيف عػف 
طريػػؽ قنػػاة السػػويس" إلػػى البحػػر األبػػيض المتوسػػط. وأضػػاؼ: "إف إسػػرائيؿ تنظػػر بخطػػورة إلػػى الخطػػػوة 

خرى فإنيا تعّزز صحة ما قمتو مراًرا وتكراًرا خػبلؿ األعػواـ اإليرانية ىذه، وشأنيا شأف خطوات وتطورات أ
 الماضية مف أف حاجات إسرائيؿ األمنية سوؼ تزداد مما يقتضي زيادة الميزانية األمنية اإلسرائيمية".

( إلى ازديػاد المخػاوؼ فػي 90/9/9022وبالتزامف مع تصريحات نتنياىو ىذه أشارت صحيفة "ىآرتس" )
ؿ مصر عقب الثورة التي أطاحت الرئيس السابؽ حسني مبارؾ إلى "دولة مواجية"، إسرائيؿ مف أف تتحوّ 

ومف احتماؿ اقترابيا مف إيراف في إثر السماح لسفينتيف حربيتيف إيرانيتيف بعبور قناة السويس نحو البحر 
 المتوسط في طريقيما إلى سورية.
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تحّوؿ في موقع مصر مف شػأنو أف يفػاقـ واعتبر المحمؿ السياسي في الصحيفة ألوؼ بػف أف مثؿ ىذا ال
العزلػة والحصػػار الػػدولي المػػذيف تعػّززا فػػي فتػػرة واليػػة نتنيػاىو. ورأى أف "عبػػور السػػفينتيف يعكػػس التحػػوؿ 
الػػذي بػػدأ يظيػػر فػػي تػػوازف القػػوى اإلقميميػػة عقػػب سػػقوط مبػػارؾ"، وأف "مصػػر ربمػػا ترسػػؿ بػػذلؾ إشػػػارات 

اتيجي مع إسرائيؿ ضد إيػراف مثممػا كانػت عميػو الحػاؿ فػي عيػد فحواىا أنيا لـ تعد ممتزمة بالحمؼ اإلستر 
الرئيس المخموع، وأنيا أصبحت مستعدة لمتعاوف مع إيراف مثمما تفعؿ تركيا بالضبط في األعواـ األخيرة". 
كمػػػا لفػػػت إلػػػى أنػػػو "منػػػذ انػػػدالع االنتفاضػػػة ضػػػد مبػػػارؾ ازدادت بػػػرودة السػػػبلـ البػػػارد أصػػػبل بػػػيف مصػػػر 

لػػى أ سػػرائيؿ"، وا  ف مؤشػػرات ذلػػؾ يمكػػف مبلحظتيػػا مػػف خػػبلؿ توقػػؼ مصػػر عػػف تزويػػد إسػػرائيؿ بالغػػػاز وا 
الطبيعي، وعودة الشيخ يوسؼ القرضاوي إلى القاىرة بعد نفي داـ عشرات األعواـ، حيث أف ىذه العػودة 
"أعادت نزعة العداء إلسرائيؿ إلى واجية الخطاب العاـ بشأف مصر المستقبمية التي سػتقاـ عمػى أنقػاض 

مبارؾ". كذلؾ ربط بيف الوضع الجديد في مصر والخطوات اإليرانية وبيف سياسة إسرائيؿ الرافضة  نظاـ
الفمسطينية بيدؼ إعادة  -تجميد االستيطاف مف أجؿ استئناؼ العممية السياسية والمفاوضات اإلسرائيمية 

 تعزيز مكانة إدارة الرئيس األميركي باراؾ أوباما في المنطقة.
ر صادر عف "مركز المعمومات حوؿ االستخبارات واإلرىاب عمى اسـ المواء مئير عميت" وأبرز آخر تقري

 20/9/9022فػػػػي "مركػػػػػز تػػػػراث االسػػػػػتخبارات"، والػػػػذي غطػػػػػى أىػػػػـػ األخبػػػػار خػػػػػبلؿ الفتػػػػرة الواقعػػػػػة بػػػػػيف 
، مسألة قياـ إيراف بدراسة دورىا في الشرؽ األوسط الجديد، مشػيًرا إلػى أف وسػائؿ اإلعػبلـ 21/9/9022و
ػي الػرئيس المصػري حسػني ا سػت ىػذا األسػبوع جػؿَّ اىتماميػا لػػ "تغطيػة موضػوع تنحِّ إليرانية المحافظة كرَّ

مبػػارؾ عػػف الحكػـػ مدعيػػًة أف سػػقوط الػػرئيس المصػػري ُيبشِّػػر ببدايػػة عيػػٍد جديػػد فػػي الشػػرؽ األوسػػط مػػػف 
 المتوقع أف ُتؤدِّي فيو إيراف دوًرا مركزيًا".

اىو خبلؿ مراسـ تنصيب الرئيس الجديد لييئة أركاف الجيش اإلسرائيمي وقبؿ  ذلؾ بنحو أسبوع، أكد نتني
(، أف إسػرائيؿ تعػيش فتػرة مػف انعػداـ االسػتقرار فػي الشػرؽ األوسػط، فػػي 22/9/9022بينػي غػانتس )فػي 

إشارة إلى الثورة الشعبية المصرية، وأف الجػيش اإلسػرائيمي ىػو ركيػزة إسػرائيؿ األكثػر أىميػة. وأضػاؼ أف 
ضػػرب )فػػي الوقػػػت الحػػالي( العػػالـ العربػػػي وأجػػزاء مػػف العػػالـ اإلسػػػبلمي، ونحػػف ال نعػػرؼ كيػػػؼ "زلػػزاال ي

ستنتيي األمور، وببلدنا صغيرة جدا ونأمػؿ فػي توسػيع دائػرة السػبلـ، ونعػرؼ أنػو فػي نيايػة المطػاؼ فػإف 
قيموا عبلقات السند الحقيقي لضماف قدرتنا عمى الحفاظ عمى وجودنا ىنا وقدرتنا عمى إقناع جيراننا بأف ي

 سبلـ معنا، ىو الجيش اإلسرائيمي الذي يعتبر الكفيؿ الوحيد لضماف مستقبمنا".
مػف جانبػػو قػػاؿ وزيػر الػػدفاع إييػػود بػاراؾ فػػي المراسػـػ نفسػيا إنػػو يتمنػػى لػرئيس األركػػاف الجديػػد أف يكػػوف 

مػػف حولنػػا يتغيػػر مػػدركا لكيفيػػة "دفػػع الجػػيش اإلسػػرائيمي قػػدما نحػػو مواجيػػة التحػػديات الجديػػدة، فػػالمحيط 
 بسرعة وىذه فترة ليست بسيطة سواء في ما يتعمؽ بالتحديات الخارجية أو بما مّر عمينا في الداخؿ".

وتعيػػد غػػانتس مػػف ناحيتػػو بػػػػ "مبلءمػػة الجػػيش اإلسػػرائيمي لمتحػػديات الماثمػػػة أمامػػو والقيػػاـ بميماتػػو عمػػػى 
 و".أحسف وجو" وبأف الجيش اإلسرائيمي "سيعزز قوتو ويحسف جيوزيت

، التشػػديد 23/9/9022وكػاف نتنيػاىو قػد كػّرر، فػي مسػػتيؿ االجتمػاع األسػبوعي لمحكومػة اإلسػرائيمية فػي 
عمػى أىميػة الحفػػاظ عمػى اتفػاؽ السػػبلـ بػيف إسػرائيؿ ومصػػر، مؤكػًدا أف ذلػؾ مػػف شػأنو أف يرسػخ السػػبلـ 

ؾ اتصااًل ىاتفًيا مع القائد واالستقرار في منطقة الشرؽ األوسط. في المقابؿ أجرى وزير الدفاع إييود بارا
األعمى لمقوات المسمحة المصرية محمد حسيف طنطاوي. وقاؿ نتنياىو: "في نياية األسبوع الفائت استقاؿ 
الرئيس المصري حسني مبارؾ مف منصػبو وغػادر القػاىرة. إف الحكومػة اإلسػرائيمية ترحػب ببيػاف الجػيش 
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ؽ السػبلـ مػع إسػرائيؿ". وأضػاؼ أف "اتفػاؽ السػبلـ المصري الذي أعمف أف مصر ستسػتمر فػي التػزاـ اتفػا
المصػري قػائـ منػذ أعػػواـ طويمػة، ومنػذ توقيعػو فػإف الحكومػػات المصػرية كميػا حرصػت عمػػى  -اإلسػرائيمي

رعايتو ودفعو إلى األماـ. إننا نعتقد أف ىذا االتفاؽ ىو حجر الزاوية لمسبلـ واالستقرار ليس بيف الدولتيف 
نما أيًضا لمشرؽ األوسط كمو". وجاءت أقػواؿ نتنيػاىو ىػذه غػداة قيامػو بإصػدار بيػاف رحػب فيػو  فحسب وا 

بما ورد في بياف الجيش المصري بشأف احتراـ االتفاقيات الدولية التي وقعتيا مصر، وبينيا اتفاؽ السبلـ 
ائػػد مػع إسػرائيؿ، وقػاؿ فػػي سػياقو إف "اتفػاؽ السػػبلـ القػائـ منػذ أعػػواـ طويمػة بػيف إسػػرائيؿ ومصػر عػاد بفو 

جّمػة عمػى الػدولتيف، كمػا أنػو حجػر الزاويػة لمسػبلـ واالسػتقرار فػي الشػرؽ األوسػط  كمػو". وفػي مػوازاة ذلػػؾ 
صّرح مصدر سياسي إسرائيمي رفيع المستوى لوسائؿ اإلعبلـ المحمية بأف التوجو الحالي في إسرائيؿ ىو 

العػالـ العربػي كمػو". وأضػاؼ:  "انتظار ما ستسفر عنو التطورات في مصر، والتي سيكوف ليا تأثيرىػا فػي
"عمينا أف ننتظر ما سيحدث؛ ىؿ سيكوف ىنػاؾ فوضػى أو اسػتقرار؛ ديمقراطيػة أـ دكتاتوريػة. ويجػب أال 

 ُنصاب باليمع. فإسرائيؿ دولة قوية ومستقرة".
، وفقًػػا لمصػػحافة اإلسػػرائيمية، 9022تجػدر اإلشػػارة إلػػى أف نتنيػػاىو ظػؿ حتػػى أواخػػر شػػير كػانوف الثػػاني 

عيـ الوحيػػد فػػػي العػػالـ الػػذي أعمػػػف عمػػى المػػؤل تأييػػػده الػػرئيس المصػػري حسػػػني مبػػارؾ". وفػػي مػػػؤتمر "الػػز 
قػاؿ إف أكثػر مػا يخشػاه ىػو أف  32/2/9022صحافي مشترؾ مع المستشػارة األلمانيػة أنجػيبل ميركػؿ فػي 

ـ تحػؿ سػمطة إسػبلمية متطرفػة محػػؿ سػمطة مبػارؾ فػي حػاؿ سػػقوط ىػذه األخيػرة. وأضػاؼ أف األمػر األىػػ
سرائيؿ. وأكد أنو "في  بالنسبة إلسرائيؿ ىو الحفاظ عمى االستقرار في المنطقة، وعمى السبلـ بيف مصر وا 
أوضاع تتسـ بالتغيرات السريعة وعندما ال تكوف ىنػاؾ أسػس قويػة لمديمقراطيػة العصػرية فػإف مػا يحػدث، 

متطرفػة. وفػي ظػؿ سػمطة  كما حدث فعبًل في بضع دوؿ بما في ذلؾ إيراف، ىو قياـ سمطة قمع إسبلمية
كيذه يتـ خرؽ حقوؽ اإلنساف بالكامؿ، ويتعّرض السبلـ لمخطر. إف ىذا ىو مصػدر خػوفي الوحيػد، وقػد 
تبيف لي أنو أيًضا مصدر خوؼ زعماء كثيريف في العالـ تحدثت معيـ في األياـ األخيرة". وأضػاؼ "إننػا 

لسػػبلـ بينيػػا وبػيف إسػػرائيؿ. أنػػا أعػػرؼ أف نأمػؿ بػػأف يعػػود االسػتقرار إلػػى مصػػر، وأف يػػتـ الحفػاظ عمػػى ا
مصػدر عػػدـ االسػػتقرار فػي مصػػر فػػي الوقػت الحػػالي غيػػر كػامف فػػي اإلسػػبلـ المتطػرؼ، لكػػف فػػي ضػػوء 
حالة الفوضى المستشرية فإف مف شأف عناصر إسبلمية متطرفة منظمػة أف تقػـو بالسػيطرة عمػى السػمطة 

 في مصر".
ت تعػد العػّدة لتغيػر السػمطة فػي مصػر. وطمػب نتنيػاىو مػف فػإف إسػرائيؿ بػدأ 9022لكف منذ أوائػؿ شػباط 

رئػيس الواليػات المتحػدة ومػػف زعمػاء دوؿ أخػرى فػي الغػػرب رىػف تأييػد السػمطة الجديػػدة فػي مصػر بشػػرط 
االحتػػراـ الكامػػؿ التفػػػاؽ السػػبلـ مػػع إسػػػرائيؿ، وعػػدـ المسػػاس بػػػو مطمقًػػا. ووفقًػػا لمػػػا أكدتػػو مصػػادر رفيعػػػة 

اىو كاف معنًيا بأف توضح األسرة الدولية لمسمطة المصرية الجديدة أنو يتعيف المستوى في القدس فإف نتني
عمييا تنفيذ بضعة شروط كي تحصؿ عمى الشرعية في الغرب، وذلػؾ عمػى غػرار الشػروط التػي تعاممػت 

( بأغمبيػة مقاعػػد المجمػس التشػػريعي 9002بيػا الرباعيػة الدوليػػة مػع حركػة "حمػػاس" فػي إثػر فوزىػػا )العػاـ 
ني، وتضمنت التخمي عف "اإلرىاب"، واالعتراؼ بإسرائيؿ، واحتراـ االتفاقات السابقة الموقعة بيف الفمسطي

إسرائيؿ والسمطة الفمسطينية. ومع أف نتنياىو ال يساوي بيف "حماس" والسمطة الجديدة في مصر، إال إنو 
قػػات كميػػا التػػي كانػػت معنػي بػػأف تضػػع األسػػرة الدوليػػة أمػػاـ ىػػذه السػػمطة شػرًطا يقضػػي بػػأف تحتػػـر االتفا

سػمطة الػرئيس حسػػني مبػارؾ ممتزمػػة بيػا. وأكػػد أحػد ىػػذه المصػادر الرفيعػػة: "إننػا لسػػنا ضػد الديمقراطيػػة، 
 لكف الميـ بالنسبة لنا ىو أف نحافظ عمى اتفاؽ السبلـ".
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أصدر ديواف رئيس الحكومة بياًنا خاًصا بشأف األوضاع في مصر ورد فيو  9022وفي الفاتح مف شباط 
"رئػيس الحكومػة يؤكػػد أف مصػمحة إسػرائيؿ كامنػػة فػي الحفػػاظ عمػى السػبلـ مػػع مصػر"، وأف "إسػػرائيؿ أف 

تعتقػد أنػػو يتعػيف عمػػى األسػرة الدوليػػة أف تطمػب مػػف أي سػمطة مصػػرية الحفػاظ عمػػى معاىػدة السػػبلـ مػػع 
فػي حػاؿ إتاحػة  إسرائيؿ". وأضاؼ البياف "إف دفع القيـ الديمقراطية قدًما سيعود بػالنفع عمػى السػبلـ، لكػف

المجاؿ أماـ قوى متطرفة الستغبلؿ عمميات ديمقراطية مف أجؿ السيطرة عمى السمطة ودفع غايات غير 
ديمقراطيػة، كمػا حػدث فػي إيػراف ودوؿ أخػرى، فػػإف النتيجػة سػتكوف إلحػاؽ أضػرار بالسػبلـ والديمقراطيػػة". 

ؿ عمػى تبمػور فيـػ لديػو فحػواه أف ورأت تحميبلت صحافية أف ىذا الموقؼ الجديد لدى رئيس الحكومػة يػد
تغير السمطة في مصر بات حتمًيػا، وبنػاء عمػى ذلػؾ فػإف مػا يجػب عمػى إسػرائيؿ فعمػو ىػو التركيػز عمػى 

 حماية اتفاؽ السبلـ.
بدأ نتنياىو  بإتبػاع الموقػؼ الػذي تتبعػو الواليػات المتحػدة والػدوؿ األوروبيػة  9022وفي الثاني مف شباط 

ي مصػػػػر، فقػػػػد أكػػػػد فػػػػي سػػػػياؽ الخطػػػػاب الػػػػذي ألقػػػػاه فػػػػي الكنيسػػػػت أف "مصػػػػػر إزاء األحػػػػداث األخيػػػػرة فػػػػ
الديمقراطية لف تشكؿ خطًرا عمى السبلـ بؿ عمى العكس، وذلؾ ألف التاريخ الحديث يؤكد أنو كمما كانت 
األسس الديمقراطية أقوى فإف أسس السبلـ تكوف قوية ىي أيًضا. إف السبلـ بيف الدوؿ الديمقراطية قوي، 

راطيػػة تعػػّزز قػػوة السػػبلـ". مػػػع ذلػػؾ فػػإف نتنيػػاىو حػػرص عمػػػى تأكيػػد أف ثمػػة سػػيناريو آخػػر يتعمػػػؽ والديمق
بمسػػتقبؿ األحػػداث فػػي مصػػر، وىػػو "سػػيطرة اإلخػػواف المسػػمميف عمػػى السػػمطة وتيديػػد اتفػػاؽ السػػبلـ بػػػيف 

سرائيؿ".  مصر وا 
األحػداث فػي مصػر وأعرب نتنياىو عف أممو في أف ينظر رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس إلػى 

باعتبارىا "فرصة إلجراء مفاوضات مف دوف شروط مسبقة"، مؤكًدا أف إسرائيؿ "معنيػة بػإجراء مفاوضػات 
شاممة وجذرية وحقيقية بشأف طريؽ إحراز سػبلـ دائـػ ومسػتقر فػي منطقػة غيػر مسػتقرة، سػبلـ يكػوف قػادًرا 

 عمى الصمود في ظؿ التغيرات التي تتسـ المنطقة بيا".
نفسو جرت اتصاالت مكثفة بيف إسرائيؿ والواليات المتحدة بشأف ما قد يحدث في مصر ترتًبا  في الوقت

عمى الثورة. وقامت وزارة الخارجية اإلسرائيمية بإيفػاد المػدير العػاـ لمػوزارة رافػي بػاراؾ إلػى الواليػات المتحػدة 
الػدفاع إييػػود بػػاراؾ بزيػػارة  لعقػد سمسػػمة مػػف المقػاءات العاجمػػة مػػع المسػؤوليف فػػي واشػػنطف. كمػا قػػاـ وزيػػر

لمواليػػػػات المتحػػػػدة لمناقشػػػػة آخػػػػر التطػػػػورات فػػػػي مصػػػػر، وقػػػػد انضػػػـػ إليػػػػو روف دريمػػػػر، مستشػػػػار رئػػػػيس 
 الحكومة، الذي اشترؾ ىو أيًضا في المقاءات كميا التي عقدىا باراؾ.

ىػي مطالبيػا ( أف اإلدارة األميركية بمغت الزعامة اإلسرائيمية ما 22/9/9022وذكرت صحيفة "معاريؼ" )
التي كانت قد تقدمت بيا إلى مبارؾ. وقد مّرر باراؾ ودريمر رسالة إلػى واشػنطف كػاف فحواىػا أف اليػدؼ 

المصػػري فػي ظػػؿ أي حكومػة مقبمػػة فػي مصػػر.  -األىـػ اآلف ىػػو الحفػاظ عمػػى اتفػاؽ السػػبلـ اإلسػرائيمي
ت المتفائمػة التػي وضػعتيا وأعربت مصادر رفيعػة المسػتوى فػي القػدس عػف أمميػا بػأف تتحقػؽ السػيناريوىا

إسرائيؿ بشأف تطورات األحداث في مصر، وليس السيناريوىات المتشائمة. ووفًقا ألحد ىذه السيناريوىات 
األخيرة فإف "حالة عدـ االستقرار في مصر ستتيح لعناصر إسبلمية إمكاف السػيطرة عمػى السػمطة، األمػر 

 ـ مع إسرائيؿ".الذي مف شأنو أف يمحؽ ضرًرا كبيًرا باتفاؽ السبل
 موقف المؤرسرسة العرسكرلة

أكػد رئػيس ىيئػة األركػاف العامػة السػابؽ المػواء غػابي أشػكنازي أف "االسػتقرار فػي الشػرؽ األوسػط أىـػ مػف 
، 20/9/9022الديمقراطية". وجاء ذلؾ فػي إطػار آخػر اجتمػاع لييئػة األركػاف العامػة ترأسػو أشػكنازي يػـو 
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ورات في العالـ العربي. كما ألقى أشكنازي في اليـو نفسو خطاًبا وُخّصص لتقدير الموقؼ إزاء آخر التط
في حفؿ إنياء دورة لضباط القيادة واألركاف العامة قػاؿ فػي سػياقو: "إننػا نشػيد فػي اآلونػة األخيػرة تغيػرات 
زاء ذلػؾ  كبيرة تحدث مف حولنا، وىذه التغيرات تزيد سحب الضباب المتمبدة في سماء الشرؽ األوسػط. وا 

 اجبنا األساس كامف في الحفاظ عمى دولة إسرائيؿ قوية وجاىزة".فإف و 
وقبػؿ ذلػػؾ قػػاؿ أشػػكنازي إف الجػػيش اإلسػرائيمي ىػػو "جػػيش قػػوي ونػػوعي ويممػؾ قػػوة ردع كبيػػرة، كمػػا أنػػو 
يتحمػى بالعزيمػة الشػديدة ويػدرؾ غاياتػو ومسػؤولياتو". وجػاءت أقوالػو فػي سػياؽ الخطػاب الػذي ألقػاه مسػػاء 

 حوؿ ميزاف المناعة واألمف القومي في إسرائيؿ. 22مؤتمر ىرتسميا الػ في  1/9/9022يـو 
وأشػار أشػػكنازي إلػػى أف جبيػات المواجيػػة فػػي الشػػرؽ األوسػط قػػد اتسػػعت فػي اآلونػػة األخيػػرة، مؤكػػًدا أف 
التغيرات التي تحدث في مصر ودوؿ أخرى في المنطقػة "تتطمػب مػف الجػيش اإلسػرائيمي أف يكػوف عمػى 

لمحرب المقبمة التي ستكوف شاممة في بضع جبيات". واعترؼ بأف االستخبارات ال تممؾ أىبة االستعداد 
القدرات الكافية لمتنبؤ بوقوع ثورات أو انقبلبات عمى غرار مػا حػدث فػي مصػر. وأضػاؼ أف "السػبلـ مػع 

كما مصر ىو رصيد إستراتيجي بالنسبة إلسرائيؿ، وأنا آمؿ أف يستقر الوضع، لكف يصعب التنبؤ بذلؾ". 
أشار إلى أف "مستجدات الواقع الذي يحيط بإسرائيؿ، وفػي مقػدميا تعػّزز قػوة المعسػكر الراديكػالي فػي كػؿ 
مف لبناف وتركيا، تنطوي عمى مخاطر جمة، وبالتالي فإنو يتعيف عمى إسرائيؿ أف تكوف مستعدة في أكثر 

فإنػو يجػب تجييػز الجبيػة  مف جبية، األمر الػذي يحمػؿ دالالت ميمػة بالنسػبة لمجػيش. فػي الوقػت نفسػو
 (".9002اإلسرائيمية الداخمية كي تصبح أفضؿ مما كانت عميو في أثناء حرب لبناف الثانية )صيؼ 

وشّدد رئيس ىيئة األركاف العامة عمى أف أحد الدروس المستخمصة مػف حػرب لبنػاف الثانيػة ىػو "ضػرورة 
عػػددة األعػػواـ لتػػػدريب جنػػود الجػػػيش تجييػػز الجػػيش لخػػػوض حػػرب تقميديػػة، ولػػػذا فإننػػا اعتمػػدنا خطػػػة مت

اإلسرائيمي عمى خوض حرب تقميدية، فمـ يعد كافًيا أف يممؾ الجيش قدرات عمى إطبلؽ نيراف دقيقة مف 
نما يجب أيًضا أف تكوف لديو قوة برّية تممػؾ القػدرة  الجو صوب العدو الذي ينتشر في مناطؽ مأىولة، وا 

العػدو، فضػبًل عػف حمايػة منػاطؽ الحػدود. وعنػدما أتحػدث  عمى المناورة وعمى توجيػو ضػربات مكثفػة إلػى
لوحدىا ال تكفي وال ُبّد مف استخداـ رشاشات  22مع الجنود فإنني أقوؿ ليـ بصورة فظة إف طائرات إؼ 

 ".22إـ 
( إجمػػػػااًل لتقػػػػديرات شػػػعبة االسػػػػتخبارات العسػػػػكرية 20/9/9022ونشػػػرت صػػػػحيفة "يػػػػديعوت أحرونػػػوت" )

، وطبقًػػا ليػػا فإنػو سػػيكوف عػػاـ زالزؿ سياسػية وأمنيػػة فػػي الشػرؽ األوسػػط، ولػػذا 9022)أمػاف( بشػػأف العػاـ 
فإنػو سػيكوف عاًمػا إسػتراتيجًيا، أي عػاـ تغيػرات إسػتراتيجية دراماتيكيػة فػي المنطقػة سػتبمغ مرحمػة النضػػوج 
عشية انتيائو. وأشارت الصحيفة إلى أف ىذه التقديرات السنوية تقؼ عادة في صمب خطط العمػؿ التػي 
يعتمدىا الجيش اإلسرائيمي. ونقمت عف مصادر رفيعة المستوى في المؤسسة األمنية اإلسرائيمية قوليا إف 
شػعبة االسػػتخبارات العسػكرية أخفقػػت فػي التنبػػؤ بحجـػ قػػوة العػداء الشػػعبية فػي مصػػر إزاء سػمطة حسػػني 

نما فوجئت أيًضا مػف جػوىر ردة فعػؿ اإلدارة األميركيػة  إزاء مبػارؾ وسػمطتو. مبارؾ، وليس ىذا فحسب وا 
فإف السمطة الفمسطينية ستمّر بتغيرات كبيرة، كما أف ىذه السمطة لػف  9022ووفًقا لتقديرات الشعبة لمعاـ 

نما ستحث مزيًدا مػف  تقدـ عمى إعبلف إقامة الدولة الفمسطينية بصورة أحادية الجانب في أيموؿ المقبؿ وا 
. وبرأي الشعبة فإف الثورة المصرية 2221تُقاـ في حدود  الدوؿ في العالـ عمى االعتراؼ بدولة فمسطينية

ستؤثر في جوىر ليجة السمطة وتعامميا إزاء موضوع االتصاالت مع إسرائيؿ، وثمة توقعات بأف يحدث 
سػػػرائيؿ، كػػػي تتجنػػػب النظػػػر إلييػػػا باعتبارىػػػا سػػػمطة عميمػػػة  تراجػػع فػػػي العبلقػػػات األمنيػػػة بػػػيف السػػػمطة وا 
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فإف تقديرات شػعبة االسػتخبارات العسػكرية تتوقػع أف يسػقط لبنػاف فػي قبضػة إلسرائيؿ. مف ناحية أخرى، 
حػزب اهلل، وأف تصػػبح شػبو جزيػػرة سػيناء منطقػػة أكثػػر إشػكالية وذلػػؾ ألنيػا سػػتكوف بمثابػة ثغػػرة لعبلقػػات 

 تعاوف مع سمطة "حماس" في قطاع غزة.
قيػػػاـ إسػػػرائيؿ باسػػػػتعدادات ورأى المعمػػػؽ العسػػػكري لمصػػػحيفة ألػػػػيكس فيشػػػماف أف ىػػػذه التقػػػديرات تسػػػػتمـز 

سياسية وعسكرية يكوف ىدفيا منع ىذه التغيرات مف أف تتحّوؿ إلى تيديدات إستراتيجية. كمػا أشػار إلػى 
أف التقػديرات السػائدة فػي إسػرائيؿ اآلف تؤكػػد أنػو لػف تحػدث تغيػرات جوىريػػة فػي سياسػة مصػر الخارجيػػة 

الحالية في مصر(، وحتى ذلؾ الحػيف سػيكوف لػدى واألمنية حتى شير أيموؿ )موعد انتياء والية السمطة 
 المسؤوليف في إسرائيؿ متسع مف الوقت لمتفكير بما يجب اتخاذه إزاء التطورات المقبمة في مصر.

 آراء العرسكر ف  االحتلاط
( " (، 23/9/9022نشر الجنراؿ فػي االحتيػاط الػدكتور يعقػوب عميػدرور مقػاال فػي صػحيفة "إسػرائيؿ اليػـو

 بُػّد مػػف كػبح اإلخػػواف المسػمميف". ويكتسػػب موقػؼ عميػػدرور أىميػة اسػػتثنائية كونػو أحػػد تحػت عنػػواف "ال
المقربيف مف نتنياىو، وبعد النشر أنو أحد أقوى المرشحيف لتولي منصب رئيس "ىيئة األمف القومية" خمفا 

 لعوزي أراد، الذي استقاؿ مف ىذا المنصب.
ـ األوؿ فقط. لكف  ورأى عميدرور في مقالو أف استقالة مبارؾ جعمت "الثورة المصرية تنجح في إنياء القس

ليس واضحا بعد كيؼ ستتطور المرحمة المقبمة وىي مرحمة االنتخابات. ففي مصر ال توجد أجيزة تسمح 
بػػإجراء انتخابػػػات حػػػرة خػػػبلؿ فتػػػرة قصػػػيرة، وتنقصػػػيا باألسػػػاس األحػػػزاب التػػػي بإمكانيػػػا مواجيػػػة نػػػاخبيف 

وف طرقا مختمفة لمستقبؿ مصر. وباإلمكاف الػتكيف أف الجػيش سيسػعى متحرريف مف أية ضغوط ويطرح
لمنع الفوضى ولذلؾ سيحاوؿ التوحيد بيف االنتخابات الرئاسية واالنتخابات البرلمانية". وأضاؼ أف ىناؾ 
تخوفػػا "لػػو صػػػدى داخػػؿ مصػػر وخارجيػػػا مػػف أف اإلخػػواف المسػػػمميف، كػػونيـ الحركػػة الوحيػػػدة التػػي لػػػدييا 

رميػػة منظمػػة ومنتشػػرة فػػي جميػػع أنحػاء مصػػر، سػػيكونوف الػػرابح األكبػػر فػػي انتخابػػات منظػور واضػػح وى
% مػػػف مقاعػػػد مجمػػػػس 90بػػػػ  9002حػػػرة". وأشػػػار إلػػػى أف اإلخػػػواف المسػػػمميف فػػػازوا فػػػي انتخابػػػات العػػػاـ 

الشعب المصري، ولـ يستبعد عميدرور أف يحصػموا فػي انتخابػات حػرة مقبمػة عمػى ربػع األصػوات "وعمػى 
ـ بيف الجيات األخرى فإف اإلخواف المسمميف قد يصبحوف الكتمة األكبر ولف يكوف باإلمكاف ضوء االنقسا

تجاىميـ وتجاىؿ أفكارىـ". ورأى عميػدرور أنػو "مػف أجػؿ إبعػاد التخػوؼ فػي العػالـ مػف رؤيػتيـ الراديكاليػة 
لكػػف ال فػإف اإلخػػواف المسػػمميف يطمقػػوف تصػريحات ضػػبابية )حػػوؿ منافسػػتيـ عمػى الرئاسػػة فػػي مصػػر(. 

يجوز لنا أف نرتبؾ! فالحديث يدور عمى حركة راديكالية تتطمع إلػى سػيادة قػوانيف اإلسػبلـ فػي مصػر فػي 
إطار الصراع ضد العالـ غير اإلسبلمي، وتنظر إلى اتفاؽ السبلـ مع إسرائيؿ عمى أنو غير شػرعي. ال 

. فػػػإذا حظػػوا بتػػأثير فػػػإنيـ يجػػوز أف تمتػػبس األمػػػور عمينػػا أمػػاـ سػػػتار الػػدخاف فػػي ىػػػذه المرحمػػة الحساسػػة
سيفعموف كؿ شيء مف أجؿ شؽ طريقيـ نحو الحكـ وليس التأثير فقط. وينطوي العالـ الذي يطمحوف لو 
عمػػى جانػػب شػػػديد العػػداء إلسػػرائيؿ ولمغػػػرب. وىنػػاؾ كثيػػروف فػػػي مصػػر أيضػػا يػػػدركوف الناحيػػة السػػػمبية 

 بأمور كثيرة مف أجؿ كبحيـ".المرتبطة بزيادة قوة اإلخواف المسمميف وىـ مستعدوف لمقياـ 
وكاف غيورا أيبلند، الجنراؿ في االحتياط والرئيس األسبؽ لشػعبة االسػتخبارات العسػكرية و"مجمػس األمػف 
القومي"، قد اعتبر أف سيطرة اإلخواف المسمميف عمى مصر تنطوي عمى تغيير إستراتيجي خطر بالنسبة 

قائبًل: ثمة ثبلثة سيناريوىات تتعمؽ بما يمكػف أف (. وكتب 32/2/9022إلسرائيؿ )"يديعوت أحرونوت"، 
يحػدث فػػي مصػػر: أواًل، أف تػػنجح السػػمطة الحاليػػة )برئاسػة حسػػني مبػػارؾ أو عمػػر سػػميماف( فػػي البقػػاء؛ 
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ثانًيا، أف تتسمـ السمطة حكومة عممانية وربما تبدأ بممارسة ديمقراطية حقيقية؛ ثالثًا، أف يسػيطر اإلخػواف 
ّما نتيجة تحقيؽ فوز كبير في انتخابات المسمموف عمى السمطة إ ّما مف خبلؿ استغبلؿ الفوضى القائمة وا 

عامة وديمقراطية. وال شؾ في أف تحقؽ السيناريو الثالث ينطوي عمى تغييػر إسػتراتيجي جػذري )بالنسػبة 
أف تشػعر حركػة "حمػػاس" بثقػة كافيػػة  -إلسػرائيؿ(، ويمكػف أف تترتػػب عميػو تػداعيات خطػػرة لمغايػة مثػػؿ: 

جعميا تسعى نحو تحقيؽ نتيجة شبيية في مناطؽ السػمطة الفمسػطينية، األمػر الػذي مػف شػأنو أف يضػع ت
أف تحذو دوؿ أخرى في الشرؽ األوسط، مثؿ األردف، حذو مصر؛  -حًدا لمعممية السياسية مع إسرائيؿ؛ 

ري( كػاف فػػي المصػػ -عاًمػػا )أي منػذ توقيػع اتفػػاؽ السػبلـ اإلسػرائيمي 39مػف المعػروؼ أنػػو عمػى مػدار  -
إمكاف إسرائيؿ أف تشف حروًبا وعمميات عسكرية عمى أطراؼ عربية، بما في ذلؾ حرباف عمى لبناف )في 

، مػػػف دوف أف تخشػػػى ردة فعػػػػؿ 9009( وعمميػػػة "السػػػور الػػػواقي" فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة فػػػي 9002و 2219
ذا األمر لف عسكرية مصرية، لكف في حاؿ سيطرة حزب إسبلمي متطرؼ عمى السمطة في مصر فإف ى

يحػدث فػػي المسػتقبؿ، كػػذلؾ فإنػو كػػاف فػي إمكػػاف الجػيش اإلسػػرائيمي أف يجػازؼ قمػػيبًل فػي كػػؿ مػا يتعمػػؽ 
بمجػاؿ بنػاء قوتػو العسػكرية مػا دامػت مصػر ال تشػكؿ خطػًرا كبيػًرا عميػو، لكػف الوضػع الجديػد النػاجـ عػػف 

منية وتغيير سمـ أولويات جيشيا. سيطرة اإلخواف المسمميف ربما سيضطر إسرائيؿ إلى زيادة ميزانيتيا األ
وبرأيو فإف "العزاء الوحيد لنا اآلف ىو أنو حتى في حاؿ تحقؽ مثؿ ىذا السيناريو فإف السمطة الجديدة في 
مصر ستكوف بحاجػة إلػى بضػعة أعػواـ كػي تجعػؿ مكانتيػا مسػتقرة داخمًيػا. وبكممػات أخػرى يمكػف القػوؿ: 

سػػيكوف لػػدينا متسػػػع مػػف الوقػػت لدراسػػػتو واالسػػتعداد لػػو كمػػػا إذا مػػا حػػدث تغيػػػر إسػػتراتيجي نحػػو األسػػػوأ ف
 يجب".

وأكػد جنػراؿ آخػػر فػي االحتيػػاط وىػو دانػي روتشيمػػػد، رئػيس "مػػؤتمر ىرتسػميا حػوؿ ميػػزاف المناعػة واألمػػف 
(. 3/9/9022القومي في إسرائيؿ"، أنػو يجػب إقامػة "ىيئػة رباعيػة عربيػة معتدلػة" )"يػديعوت أحرونػوت"، 

سػػيكوف فػػػي ضػػوء مػػػا حػػدث فػػػي اآلونػػة األخيػػػرة فػػي كػػػؿ مػػف مصػػػر  9022أف العػػػاـ  وممػػا كتبػػػو:  يبػػدو
وتونس عاـ تغّيػرات كبيػرة فػي الشػرؽ األوسػط. ولعػؿ مػا يعػّزز ىػذا االعتقػاد ىػو أف المنطقػة واقعػة أيًضػا 
تحػت وطػأة شػعور بػػأف الواليػات المتحػدة قػػد غّيػرت سػمـ أولوياتيػػا، وعمػى مػا يبػػدو فػإف الػرئيس األميركػػي 

سُتحسـػ وفقًػا ألدائػو فػي السياسػة الداخميػػة ال  9029ؾ أوبامػا يعتقػد أف االنتخابػات الرئاسػية فػي العػاـ بػارا
بفضؿ إنجازاتو أو إخفاقاتػو فػي السياسػة الخارجيػة، وىػذا مػا عبػر عنػو خطابػو إلػى األمػة مػؤخًرا. وال شػؾ 

آخػذة فػي االتسػاع فػي الشػػرؽ فػي أف ىػذا الواقػع مػف شػأنو أف يسػّرع الييمنػة اإليرانيػة عمػى قػوى ومنػاطؽ 
سػػورية الػػذي تدعمػػو تركيػػػا، وانتيػػاء بػػدوؿ الخمػػيج ومصػػػر  -حػػػزب اهلل -األوسػػط، بػػدًءا بمحػػور "حمػػاس"

والسعودية. وثمة خشية كبيرة مف ازدياد نفوذ العناصػر اإلسػبلمية المتطرفػة فػي مصػر، ومػف انتشػار ىػذه 
مميػػة سياسػػية سيشػػكؿ ذريعػػة لتعزيػػز قػػوة الظػاىرة فػػي دوؿ عربيػػة أخػػرى. ويمكػػف القػػوؿ إف عػػدـ وجػػود ع

عناصر رافضة ومتطرفة. إذا كنا راغبيف في أف يحػدث انعطػاؼ فػي المنزلػؽ الػذي تنحػدر المنطقػة فيػو، 
قامػة ىيئػة رباعيػة عربيػػة معتدلػة تعتمػد عمػى تأييػػد  فإنػو ال بُػّد مػف تجنيػػد زعمػاء الػدوؿ العربيػة المعتدلػػة وا 

ايتيػا الرئيسػة إحػداث زخػـػ إيجػابي فػي العمميػة السياسػية، ويمكػػف أف الواليػات المتحػدة وتػدخميا، وتكػوف غ
تشكؿ ىذه الرباعية بديبًل أفضؿ مف الجامعة العربية المتطرفة. في الوقت نفسو فإف ىذه الرباعية العربية 
يمكف أف تشكؿ مصدًرا لتوسيع دائرة المفاوضات الضيقة بيف إسػرائيؿ والفمسػطينييف، بمػا يتػيح إلسػرائيؿ 

كػاف تحقيػػؽ إنجػػازات أكبػػر فػػي المفاوضػػات، فػي حػػيف أف الجانػػب الفمسػػطيني سػػيحظى بغطػػاء عربػػي إم
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فإننػا لػف نحققػو فػي  9022لخطوة إنياء النزاع. وما يجب قولو ىػو أنػو إذا لـػ نحقػؽ ىػذا األمػر فػي العػاـ 
 األعواـ البلحقة.

مػػػى إسػػػرائيؿ إعػػػادة احػػػتبلؿ محػػػػور أّمػػػا إفػػػرايـ سنيػػػػو، العميػػػد فػػػي االحتيػػػاط والػػػوزير السػػػابؽ، فػػػرأى أف "ع
(. وكتب: 2/9/9022الفمسطيني" )"يديعوت أحرونوت"،  -األردني -فيبلدلفي وتعزيز المحور اإلسرائيمي

يمكف القوؿ إف مصر ما بعد الثورة التي تندلع فييا اآلف لف تستمر في إتباع السياسػة التػي كػاف الػرئيس 
ستحسػف عبلقاتيػػا مػع سػمطة "حمػاس" فػػي غػزة، وبنػاء عمػػى حسػني مبػارؾ يتبعيػا إزاء إسػػرائيؿ، كمػا أنيػا 

ذلؾ فإف المقاربة التي تتعامؿ مػع إسػرائيؿ باعتبارىػا خطػًرا إسػتراتيجًيا سػتتعّزز. ىػذا الوضػع الجديػد يمػـز 
إسرائيؿ باتخاذ خمس خطوات عمى المدى القريب، وىي: أواًل، إعادة احتبلؿ محور فيبلدلفي الذي يعتبر 

غزة ومصر؛ ثانًيا، بناء قوة الجيش اإلسرائيمي بمنػأى عػف الفرضػية السػائدة منػذ أكثػر  منطقة الحدود بيف
عاًمػػا وفحواىػػا أف مصػػر لػـػ تعػػد عػػدًوا عسػػكرًيا إلسػػرائيؿ؛ ثالثًػػا، تسػػريع عمميػػة بنػػاء الجػػدار فػػي  30مػػف 

الموجػودة  منطقة الحدود مع مصر؛ رابًعا، زيادة االعتماد عمى الغاز الطبيعي المستخرج مف حقوؿ الغػاز
في مياه إسرائيؿ اإلقميمية. أّما الخطوة الخامسة فإنيا تعتبر األكثر أىميػة وجوىريػة، وىػي تعزيػز المحػور 

الفمسطيني. إذا لـ تقدـ  -األردني -المعتدؿ الوحيد الذي بقي في الشرؽ األوسط، وىو المحور اإلسرائيمي
ف بواسػطة اتفػاؽ سػبلـ نيػائي فإنيػا سػتغدو معزولػة إسرائيؿ حااًل وسريًعا عمى إنياء النزاع مع الفمسػطينيي

دولًيا في وضع إقميمي أصبحت فيػو بحاجػة ماسػة إلػى أصػدقاء. وال شػؾ فػي أف وثػائؽ المفاوضػات بػيف 
إسرائيؿ والفمسطينييف التي كشفت عنيا شبكة الجزيرة، والمقاطع مف كتاب رئيس الحكومة السػابؽ إييػود 

عوت أحرونوت"، تشكبلف دليبًل قاطًعا عمى أف مثؿ ىذا االتفاؽ بات أولمرت التي ُنشرت في صحيفة "يدي
 في متناوؿ اليد.

 آراء دبمومارسللن رسابقلن
 وأدلى سفيراف إسرائيمياف سابقاف في مصر برأييما.

وتوقػػع األوؿ، وىػػو إيمػػي شػػاكيد، أف يكػػوف السػػبلـ مػػػع إسػػرائيؿ أوؿ ضػػحايا السػػمطة الجديػػدة فػػي مصػػػر 
(. وممػػػػا قالػػػػو: إف مػػػػػا يمكػػػػف افتراضػػػػو اآلف ىػػػػو أف نظػػػػاـ الػػػػػرئيس 30/2/9022)"يػػػػديعوت أحرونػػػػوت"، 

المصري حسني مبارؾ بات يعيش عمى وقت مستقطع لبضعة أشير ستقـو خبلليا حكومة انتقالية تتولى 
تسػػػيير األمػػػػور إلػػػى أف تجػػػػري انتخابػػػػات عامػػػة جديػػػػدة. وفػػػػي حػػػاؿ إجػػػػراء ىػػػػذه االنتخابػػػات وفقًػػػػا لرغبػػػػة 

احتمػػػػاالت كبيػػػرة بػػػػأف يفػػػػوز اإلخػػػػواف المسػػػمموف بأغمبيػػػػة األصػػػػوات، وبػػػػذا فػػػػإنيـ  األميػػػركييف فػػػػإف ىنػػػػاؾ
سيصبحوف العنصر المركزي في السمطة المصرية المقبمة. وفي حاؿ حدوث ذلؾ فإنو لف يمر سوى وقت 
قصير حتى يكوف السبلـ مع إسرائيؿ مطالًبا بدفع ثمف باىظ في مقابؿ ذلؾ. إف ىػذا السػيناريو متطػّرؼ 

لكنػػػو يعتبػػػر واقعًيػػػا، فالفئػػات الوحيػػػدة الممتزمػػػة إزاء السػػػبلـ مػػػع إسػػرائيؿ فػػػي مصػػػر ىػػػي األوسػػػاط لمغايػػة 
ذا لـ يكف الرئيس المقبؿ مف ىذه األوساط فمف المتوقع أف تواجينا  الضيقة المقربة مف الرئيس مبارؾ، وا 

لوكالػة الطاقػة الذريػة، مشكبلت جّمة. وحتى لو كاف الرئيس المقبؿ محمد البرادعي، المدير العاـ السػابؽ 
فإف مصر لف تكوف كما كانت حتى اآلف، كما أف السبلـ معنا لف يبقى عمى حالو. إف اإلخواف المسمميف 
يتػابعوف األحػداث فػػي مصػر وينتظػروف أف تسػػنح ليـػ فرصػة لمسػػيطرة عمػى السػمطة، ويمكػػف القػوؿ إنيػـػ 

ثانيػة بعػد الجػيش. وقػد عممػوا شػأنيـ شػأف عاًمػا بصػورة جعمػتيـ القػوة ال 10جيػزوا نفسػيـ لػذلؾ عمػى مػدار 
حػزب اهلل فػػي لبنػػاف و"حمػػاس" فػػي غػػزة باعتبػػارىـ منظمػة غيػػر حكوميػػة وعػػززوا شػػعبيتيـ بواسػػطة تقػػديـ 
مساعدات إلى الفقراء والمحتاجيف بداًل مف الحكومة. أّما بػاقي فئػات المعارضػة المصػرية فإنيػا مفككػة وال 
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شخصػػية قياديػػة كاريزميػة أو ذات مكانػػة اعتباريػػة يمكنيػػا أف توحػػد  تممػؾ قػػوة كبيػػرة، كمػػا أنيػا تفتقػػر إلػػى
أطياؼ المعارضة كميا. ومع أف إسرائيؿ ال تُعتبر حتى اآلف ىدًفا لؤلحداث في مصػر، إال إنػو فػي حػاؿ 
وقوع ثورة تسفر عف سقوط السمطة الحالية، فبل شؾ في أف أوؿ شيء ستكوف السمطة الجديدة راغبة في 

 لسبلـ مع إسرائيؿ.المساس بو ىو ا
أّمػػا السػػفير األسػػبؽ الثػػاني، وىػػو تسػػفي مازئيػػؿ، فقػػد أكػػد أف "مصػػر تػػدخؿ اآلف إلػػى المجيػػوؿ. وال أحػػد 
يعرؼ ما إذا كاف الجيش سيعرؼ كيؼ يتعامؿ مع الدور الشائؾ الذي ُكّمؼ بو بدوف أي استعداد مسبؽ. 

كنػػػا، ومػػػا الػػػذي سػػػيترتب عمػػػى ذلػػػؾ وكػػـػ وال أحػػد يعػػػرؼ أيضػػػا مػػػا إذا كػػػاف االنتقػػػاؿ إلػػػى الديمقراطيػػػة مم
(.  23/9/9022ستستمر ىذه الفترة، التي ستكوف مميزاتيا األساسية انعداـ اليقيف واالستقرار" )"معاريؼ"، 

وأضػاؼ: "كػاف االنفجػار متوقعػا منػذ وقػت طويػؿ، لكػف الجميػع آمػف بػأف سػمطة مبػارؾ قويػة ومسػتقرة. لػـػ 
تظػاىروف أيضػا لـػ يعرفػوا أف تظػاىراتيـ ستصػنع تاريخػا". واعتبػػر يكػف بإمكػاف أحػد أف يتوقػع الثػورة. والم

أنػو كانػت ىنػػاؾ قػوى خارجيػة قػػادت مظػاىرات الجمػاىير المصػػرية، وىػي قنػاة الجزيػػرة والواليػات المتحػػدة 
"التي تخمت عف مبارؾ منذ بداية األحداث"، لكنو رأى أف "الثورة المصرية لف تقبػؿ بأقػؿ مػف إقامػة نظػاـ 

ي )بعػػد الفتػػرة االنتقاليػػة الحاليػػة(، يسػػتند إلػػى دسػػتور جديػػد وانتخابػػات ديمقراطيػػة لمبرلمػػاف ديمقراطػي مػػدن
نمػا مػف الثػورة، أي مػف  والرئاسة. والجيش اآلف ىو سػيد مؤقػت فقػط ويسػتمد شػرعيتو لػيس مػف الدسػتور وا 

كري، الشػعب مباشػرة وسيضػطر ألف ينصػػت لمطالبػو... والثػورة ستسػتمر فػػي مراقبػة خطػوات الحكـػ العسػػ
وسترسؿ الجميور إلى التظاىر إذا كاف ىناؾ شعور بأف الجيش يحاوؿ إعادة األمور إلى الوراء". وبرأيو 
فػإف "مصػػر فػي ىػػذه األثنػاء لػـػ تعػد دولػػة عظمػى إقميميػػة ميمػة، بعػػد أف كانػت الركيػػزة المركزيػة لمواليػػات 

كونيػا زعيمػة الػدوؿ العربيػػة المتحػدة فػي الشػرؽ األوسػط وحافظػت عمػى السػبلـ مػع إسػرائيؿ، عػبلوة عمػى 
 المعتدلة وقائدة النضاؿ ضد إيراف واإلرىاب اإلسبلمي الراديكالي".

 آراء مرستشرقلن
( آراء ثبلثػػة مستشػرقيف ىـػ البروفسػور يػوراـ ميتػػاؿ، 23/9/9022نشػرت صػحيفة "يػديعوت أحرونػوت"  )

بئػر السػبع، والبروفسػور  -رئيس "مركز حاييـ ىيرتسوغ ألبحػاث الشػرؽ األوسػط" فػي جامعػة بػف غوريػوف
ميخائيؿ ـ. ليسكر، أستاذ الدراسات الشرؽ أوسطية في جامعة بار إيبلف، والبروفسور إيمي بوديو، أستاذ 

 القدس. -الدراسات اإلسبلمية والشرؽ أوسطية في الجامعة العبرية
في الوقت  وأكد البروفسور ميتاؿ أف إطاحة مبارؾ تشكؿ بداية فصؿ جديد في تاريخ مصر، التي دخمت

الحػػالي مرحمػػة انتقاليػػة يصػػعب تقػػدير فترتيػػا الزمنيػػػة. وال بُػػّد مػػف اإلشػػارة إلػػى أف التحػػدي األكثػػر تعقيػػػًدا 
الماثؿ أماـ مصػر اآلف كػامف فػي االنتقػاؿ مػف سػمطة دكتاتوريػة الحػزب الواحػد إلػى سػمطة أحػزاب متعػددة 

القػػوى السياسػية التػػي صػنعت الثػػورة  تسػتند إلػى قػػوى المجتمػع المػػدني، وذلػؾ فػػي ظػؿ واقػع يبػػدو فيػو أف
تسػػتمد التشػػجيع مػػف بيانػػات قيػػادة الجػػيش المصػػري التػػي تؤكػػد تأييػػدىا نقػػؿ السػػمطة إلػػى قيػػادة منتخبػػة. 
ويمكػػف القػػوؿ إف السػػػاحة السياسػػية المصػػرية الداخميػػػة ستشػػيد تطػػورات بعيػػػدة المػػدى، وسػػيظؿ اإلخػػػواف 

مكانتيػػا باعتبارىػػػا البػػديؿ الوحيػػد لمسػػمطة، وسػػػتُقاـ  المسػػمموف عنصػػًرا مركزًيػػا ميًمػػا لكػػػف حػػركتيـ خسػػرت
أحزاب جديدة تتنافس عمى أصوات جيؿ الشباب الذي يشكؿ نصؼ السكاف في مصر والذي قػاد الثػورة. 
ولػػدى التطػػّرؽ إلػػى مسػػػتقبؿ العبلقػػات بػػيف إسػػرائيؿ ومصػػػر أكػػد مػػا يمػػي: بطبيعػػػة الحػػاؿ فػػإف التطػػػورات 

تتعمػػؽ بسياسػػػة مصػػر الخارجيػػة واألمنيػػػة. لكػػف يبػػدو أف شػػػراكة األخيػػرة سػػتنطوي عمػػى انعكاسػػػات ميمػػة 
مصػر اإلسػػتراتيجية مػػع الواليػات المتحػػدة سػػوؼ تسػتمر، وكػػذلؾ سيسػػتمر التزاميػا إزاء اتفػػاؽ السػػبلـ مػػع 
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إسرائيؿ كونو جزًءا ميًما مف ىذه الشراكة. مع ذلؾ فإف سقوط سمطة مبارؾ مف شأنو أف يفاقـ حممة النقد 
جتمع المصري إزاء السياسة اإلسػرائيمية، وبالتػالي فػإف ذلػؾ ربمػا يضػطر الحكومػة المقبمػة القائمة لدى الم

إلػى إعػادة دراسػػة حجـػ العبلقػات مػػع إسػرائيؿ. وخػتـ قػػائبًل: عمػى الػرغـ ممػػا ُذكػر كمػو فػػإف الوقػت الحػػالي 
ّنا، ومف يبدو مبلئًما أكثر مف أي شيء آخر لمقياـ بتأمبلت عميقة في حدث تاريخي حصؿ عمى مرأى م

 المحتمؿ أف يعيد صوغ واقع الشرؽ األوسط برمتو وليس واقع مصر فقط.
وتحت عنواف "القاىرة ممكة مرة أخرى" كتب البروفسور بوديو أف "الثورة الشعبية أعادت مصر إلى مكانيا 
رة الطبيعي في العالـ العربي... ومرة أخرى، مثمما كانت في الماضي، تشكؿ مصر نموذجا لمدوؿ المجػاو 

ولممجتمعات األخرى في الدوؿ العربية". ولفت إلى أف "العالـ العربي شيد انقبلبات عسكرية كثيػرة، لكنػو 
لـ يشيد ثورات شعبية، أي أنو ليست لدينا سوابؽ تاريخية. والمرحمة األولى لمثورة انتيت بإطاحة مبارؾ، 

ديد. وقد تنتيي ىذه المرحمػة بسػيطرة لكنيا تدخؿ اآلف في المرحمة الصعبة والميمة بإنشاء نموذج حكـ ج
تنفيػػػذ  92مطمقػػة  لمنخبػػػة العسػػػكرية، لكػػف مػػػف الصػػػعب أف نصػػػدؽ أنػػو مػػػا زاؿ  باإلمكػػػاف فػػي القػػػرف الػػػػ 

انقبلبػات عسػكرية عمػػى غػرار سػػنوات الخمسػيف والسػػتيف. لػذلؾ، يبػدو أننػػا سنشػيد اآلف بدايػػة حػوار بػػيف 
يعػػػة النظػػػاـ الجديػػػػد". ورأى بوديػػػو أف الوضػػػػع  الجػػػيش وأحػػػزاب المعارضػػػػة وحركػػػات االحتجػػػاج حػػػػوؿ طب

الحاصػػؿ فػػي  مصػػر يطػػػرح سػػؤاال مركزيػػا يتعمػػؽ بمكانػػػة اإلسػػبلـ ودور اإلخػػواف المسػػمميف. وأضػػػاؼ أف 
"باإلمكػاف الػتكيف بأنػو عمػى ضػوء الػدور المركػزي الػذي يمعبػو الجػيش ووجػود منظمػات عممانيػة ليػا وزف، 

لمػا ىػو متوقػع فػي مصػر. والسػبلـ مػع إسػرائيؿ لػيس فػي حالػة  فإنػو ال ينبغػي أف نػرى بػإيراف أنيػا نمػوذج
، لكػػػف الػػػثمف قػػػد يكػػػوف تراجعػػػا آخػػػر فػػػي العبلقػػػات. وميػػػداف  خطػػر، وخصوصػػػا طالمػػػا أف الجػػػيش يحكػػـػ
التحرير الذي رمز في الماضي إلى التحرر مف االستبداد البريطاني، يرمز اآلف إلى التحرر مف استبداد 

طوي مصػػػر داخػػػؿ مشػػػاكميا، لكنيػػػا سػػػتعود، بفضػػػؿ الثػػػورة إلػػػى دورىػػػا مبػػارؾ. وفػػػي المػػػدى القصػػػير سػػػتن
 القيادي في المنظومة العربية".

مف جانبو أشار البروفسور ليسكر إلى أنو "عمى الرغـ مف أف سقوط مبارؾ لـ يكف متوقعا في ىذه الفتػرة 
نيػػػؾ وجػػػائع". بالػػذات، إال أنػػػو مػػػف الواضػػػح أف ىػػػذا النظػػػاـ كػػػاف متحجػػػرا ومعػػػزوال عػػػف مجتمػػػع فقيػػػر وم

مغػروزة عميقػا فػي السياسػة والمجتمػع. والجػيش  2229وأضاؼ أف "جذور قوة الجيش المصػري منػذ العػاـ 
يػػػدرؾ اليػػػـو أنػػػو إزاء ثػػػورة التػػػويتر والفيسػػػبوؾ والضػػػغوط التػػػي تمارسػػػيا الػػػدوؿ الغربيػػػة فإنػػػو ال مفػػػر مػػػف 

ف "مف الصعب معرفة أيػة جيػات إصبلحات شاممة. وىذا ىو ثمف العولمة التي تتجاوز الحدود". وتابع أ
ستمسػؾ بمقاليػػد الحكـػ فػػي نيايػة األمػػر. ىػؿ سيسػػرؽ اإلخػواف المسػػمموف الحكـػ مػػف المثقفػيف مثممػػا فعػػؿ 

؟ ال يمكػػف معرفػػة ذلػؾ، رغػـػ أنػػو لػػيس مػف أجػػؿ دولػػة إكػػراه 2211اإلسػبلميوف فػػي إيػػراف فػػي شػتاء العػػاـ 
يتطمعػوف إلػى أف يصػبحوا حزبػا ’ اإلخػواف’ريػر. دينية خرجت القوى العممانية لممظاىرات فػي ميػداف التح

تتعػزز قوتػو فػػي االنتخابػات البرلمانيػة، وأف ينضػػموا مػع مػرور الػػزمف إلػى تحػالؼ حكػػومي متعػدد. وىنػػا، 
بالطبع، يكمف الخطر. وعمينا أف نأمؿ أف الجيش سيمنع سيطرة اإلسبلمييف في الفترة التػي ستشػيد فييػا 

اؿ نحو نظاـ ديمقراطي". وأضاؼ أنو يصعب تنبؤ كيؼ ستؤثر الثورة مصر تطورات مؤلمة تتعمؽ باالنتق
المصػػرية عمػػػى العػػالـ العربػػػي "فػػػالمغرب، مػػثبل، أجػػػرى إصػػبلحات ديمقراطيػػػة كبيػػػرة وحسػػف مكانػػػة المػػػرأة 

. لكف ىذا ال يعني أنو سيرضي الشباب. وىؿ ستتطور ظػواىر مشػابية فػي 9009بشكؿ كبير منذ العاـ 
ارسػي )العربػي(؟ وكيػؼ سػيكوف رد فعػؿ الواليػات المتحػدة والعػالـ الغربػي؟". وخمػص السعودية والخميج الف

ليسكر إلى أنو "في كؿ ما يتعمؽ بالعبلقات مع إسرائيؿ فإنو إذا خرقت مصر تحت نظاـ جديد اتفاقيػات 
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دوليػػة، فإنيػػػا قػػػد تتحمػػػؿ نتػػػائج خطػػػرة مثػػػؿ وقػػػؼ  المسػػػاعدات األميركيػػػة. والكثيػػػر مػػػف  األمػػػور مرىػػػوف 
خطوات التي سينفذىا الجيش وبالضغوط التي سيمارسيا الغرب مف أجؿ أف تستمر مصر، التي تمر بال

 بيزة شديدة، في احتراـ االتفاقيات".
عمػى الضػد مػف ىػذه اآلراء كميػا رأى المحاضػر فػي قسـػ العمػـو السياسػية فػي جامعػة حيفػا، الػدكتور دافيػػد 

(، أف مػػػا حػػػدث فػػػي مصػػػر كػػػاف "انقبلبػػػا 22/9/9022بقػػػاعي، فػػػي مقػػػاؿ نشػػػره فػػػي صػػػحيفة "معػػػاريؼ" )
عسػكريا داخميػا بقيػادة )وزيػػر الػدفاع السػابؽ ورئػػيس المجمػس األعمػى لمقػػوات المسػمحة( حسػيف طنطػػاوي، 
الذي أراد منع مبارؾ مف توريث الحكـ إلى نجمو جماؿ. وصراعات القوى ىذه، التي جرت داخؿ النخب 

المظػػاىرات الجماىيريػػة". وأضػػاؼ أف "الجػػيش قػػرر  العسػػكرية ومػػف وراء الكػػواليس، نضػػجت إلػػى جانػػب
فػػػي مصػػػر برئاسػػة طنطػػػاوي موجػػػود اآلف ’ المجمػػس األعمػػػى لمقػػػوات المسػػمحة’القيػػاـ بػػػانقبلب داخمػػػي، و

، مثمما ىي الحاؿ في أوقات الحرب، إلدارة شؤوف مصر. وىذا ما يحدث في تونس ’حالة انعقاد دائـ’في
نظاـ مدني فاسد". وأكد بقاعي فػي نيايػة مقالػو أف رأيػو ىػذا  بالضبط. الجيش تسمـ صبلحيات الحكـ مف

ـ الذيف سيفوزوف في االنتخابات. وكتب أف الجيش المصري  مستمد مف القناعة بأف اإلخواف المسمميف ى
سيجري انتخابات عامة وانتخابػات رئاسػية، وسػينظـ األوضػاع ويعيػد الحيػاة الطبيعيػة إلػى مسػارىا، "لكػف 

مقراطية وحريات فإنو ال يفيـ الواقع. فالجيش المصري لف يسمح لئلخواف المسمميف مف يتوقع مظاىر دي
بالفوز، وىـ سيفوزوف فعبل إذا جرت انتخابات حرة ووفقا لقواعد الديمقراطية الغربية، وسيقيموف في مصر 

 نسخة سنية عف إيراف".
شػػعبية فػػي مصػػر والثػػورة ( أف "الثػػورة ال23/9/9022ورأت صػػحيفة "ىػػآرتس" فػػي مقػػاؿ افتتػػاحي خػػاص )

التي سبقتيا في تونس تبشراف بعيد جديد في تاريخ الشرؽ األوسط. وىو عيد يطالب فيو المواطنوف برفع 
صوتيـ والمشاركة في بمورة مصيرىـ، بدال مف أف يكونوا رعايا أنظمة دكتاتورية تفرض سيطرتيا بواسطة 

ا كيػذا، أسػقط مػػف خبللػو مواطنػوف غيػر مسػػمحيف تشػريعات طػوارئ وأجيػزة أمنيػة قويػػة. إف انقبلبػا سياسػي
الحػاكـ المكػروه، لػـػ يحػدث حتػػى اليػـو فػػي الػدوؿ العربيػة، وفاجػػأ الخبػراء والزعمػػاء وأجيػزة االسػػتخبارات". 
لكف الصحيفة اعتبرت أف "احتفاالت المتظاىريف بالنصر، والعناؽ العمني لمرئيس األميركي باراؾ أوباما 

، أبقيػػا أكبػػر الػػدوؿ ال عربيػة فػػي حالػػة انعػػداـ يقػيف. ومػػا زاؿ مبكػػرا التقػػدير كيػؼ سػػيكوف شػػكؿ النظػػاـ ليـػ
ـ في مصر، ومف سيرأسو، وكيؼ ستندمج فيو مراكز القوى وعمى رأسيا الجيش وحركة  الجديد الذي سيقو
اإلخػػواف المسػػمميف. ومػػػف السػػابؽ ألوانػػو أيضػػػا التقػػدير مػػا إذا كانػػػت الثػػورة ستنتشػػر فػػػي دوؿ أخػػرى فػػػي 

، أـ أف الحكاـ الحالييف سينجحوف في البقاء". وتطرؽ المقػاؿ االفتتػاحي إلػى العبلقػات المصػرية المنطقة
اإلسرائيمية مشيًرا إلى أف مبارؾ بقي حتى المحظة األخيرة يدعو إلى "األمف واالستقرار" بينما "إسػرائيؿ  -

سػرائيؿ ازدىػارا وحػدودا آمنػة رأت فػي نظامػو ركيػزة إسػتراتيجية ىامػة. كمػا أف تمسػكو باتفػاؽ السػبلـ مػنح إ
وتزوًدا بالطاقة )الغاز المصري( وأساسا االندماج كجار مرغوب فيػو فػي المنطقػة. واآلف سػتكوف إسػرائيؿ 
مطالبػػة بالتػػػأقمـ مػػػع الحكػػاـ الجػػػدد فػػػي مصػػػر". وطالبػػت الصػػػحيفة القيػػػادة اإلسػػرائيمية بعػػػدـ التػػػدخؿ فػػػي 

بعد الثورة عمى أنيا عدو. وأضافت أف "نتنياىو  الشؤوف المصرية الداخمية، وحذرت مف وصؼ مصر ما
ممـز بأف يفرض عمى نفسو ضبط النفس. وتحذيراتو مف أف مصر قػد تتحػوؿ إلػى إيػراف جديػدة والحػديث 
عػف زيػػادة الميزانيػة األمنيػػة إنمػػا تثيػر تػػوترات ضػارة وتضػػع إسػػرائيؿ إلػى جانػػب النظػاـ المخمػػوع. فػػالثورة 

ع إسرائيؿ، وحسنا يفعؿ نتنياىو إذا التـز الصمت ومنح الفرصة لتأسيس المصرية لـ تنبع مف العبلقات م
 نظاـ ديمقراطي في الدولة الجارة".
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 حممة نقد إزاء رسموك واشنطن
أخيًرا ال ُبّد مف اإلشارة إلى أف إسراع إدارة أوباما إلى دعـ االنتفاضة المصرية قد أثار حممػة نقػد صػارمة 

( أف إسػػرائيؿ قامػػت، فػػي أوؿ أسػػبوع مػػف انػػدالع 32/2/9022) فػػي إسػػرائيؿ. وذكػػرت صػػحيفة "ىػػآرتس"
االنتفاضة، بتمرير رسالة إلى الواليات المتحدة وبضع دوؿ في أوروبا أكدت فييا أف لدى الغرب مصمحة 
كبيػرة فػي الحفػاظ عمػى اسػتقرار السػمطة فػي مصػر، وذلػؾ ألنػو ضػروري السػتقرار الشػرؽ األوسػط برمتػػو، 

فيػػؼ حػػػّدة النقػػد الموّجػػػو إلػػى مبػػػارؾ. وفػػي الوقػػػت نفسػػو فػػػإف رئػػيس الحكومػػػة وأف ىػػذا األمػػر يتطمػػػب تخ
اإلسػرائيمية بنيػػاميف نتنيػػاىو أصػػدر أوامػػر إلػػى وزرائػػو تقضػػي بعػػدـ إطػػبلؽ أي تصػػريحات عمنيػػة تتعمػػؽ 

فإف المسؤوليف فػي إسػرائيؿ غيػر راضػيف عػف  -أضافت الصحيفة -باألوضاع في مصر. وعمى ما يبدو
تتبعػػػو كػػؿ مػػف الواليػػػات المتحػػدة واالتحػػاد األوروبػػي إزاء األحػػػداث فػػي مصػػر. وقػػػاؿ الخػػط العمنػػي الػػذي 

مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية اإلسرائيمية إف "األميركييف واألوروبييف قد انجرا وراء الرأي العػاـ 
ء مبػارؾ فإنػو وال يفكراف بمصالحيما الحقيقية". وأضاؼ ىؤالء المسؤولوف أنو "حتػى لػو كػاف ىنػاؾ نقػد إزا

ال بُػػّد مػػػف مػػػنح األصػػػدقاء شػػػعوًرا بػػػأنيـ ليسػػػوا لوحػػػدىـ. وال شػػػؾ فػػػي أف المسػػػؤوليف فػػػي كػػػؿ مػػػف األردف 
 والسعودية يروف ردة الفعؿ الغربية وكيؼ يتـ التخمي عف مبارؾ، وستكوف لذلؾ تداعيات قاسية لمغاية".

(، أف أىـػ مػػا 2/9/9022ونػػوت" )ورأت سػيما كدمػػوف، معمقػػة الشػؤوف الحزبيػة فػػي صػحيفة "يػديعوت أحر 
يمكػف اسػػتنتاجو مػف األحػػداث األخيػػرة فػي مصػػر، فضػبًل عػػف ىشاشػػة األنظمػة فػػي المنطقػة التػػي نعػػيش 
فييػا، ىػو "خيانػة العػالـ الغربػػي وال سػيما الواليػات المتحػدة. وال بُػّد مػػف القػوؿ إف تخمػي العػالـ الغربػي عػػف 

يمكػف أف يحػدث لنػا أيًضػا. وبكممػات أخػرى فإننػا نحػػف  عاًمػا 30مبػارؾ الػذي يعتبػر حميفػو منػذ أكثػر مػف 
أيًضػا ال يمكننػا االعتمػاد عمػػى الواليػات المتحػدة فػػي حػاؿ انػدالع أزمػة كبيػػرة". وأضػافت: "ال شػؾ فػػي أف 
كؿ إنساف يدرؾ أف عمى مبارؾ أف يرحؿ، لكف كنا نتوقع مف اإلدارة األميركيػة أف تػوفر غطػاء لػو ال أف 

كػاف عمػػى مػدار عشػرات األعػواـ بمثابػة ركيػػزة أساسػية لمغػرب، وبمثابػة سػّد أمػػاـ تتنصػؿ منػو، وذلػؾ ألنػو 
الحركػػات اإلسػػبلمية المتطرفػػػة. والسػػؤاؿ الػػػذي ال مفػػّر مػػف طرحػػػو اآلف ىػػو: إذا كانػػػت الواليػػات المتحػػػدة 
تتصػّرؼ عمػى ىػذا النحػػو إزاء حميػؼ ميـػ مثػؿ الػػرئيس المصػري، فمػا الػذي يجػػب أف يفكػر فيػو حمفاؤىػػا 

ف؟ ربمػػػا مػػف األفضػػػؿ ليػـػ أف يتصػػػرفوا مثممػػػا تتصػػّرؼ إيػػػراف أو سػػورية، ال كزعمػػػاء دوؿ عربيػػػة اآلخػػرو 
معتدلة". وختمت: إف اإلدارة األميركية الحالية قد خضعت لتغيرات جوىرية، غيػر أف سػموكيا فػي الشػرؽ 

جػب قولػو األوسط يدؿ عمى عدـ تجربة، أو عمى عدـ إدراؾ كاؼ ليذه المنطقة. بناء عمى ذلؾ فإف مػا ي
 ىو أف الذي يتولى قيادة العالـ في الوقت الحالي ىو زعيـ عديـ التجربة كمًيا.

أّمػػػا دوؼ فايسػػػػغبلس، المػػػدير العػػػػاـ لػػػديواف رئػػػػيس الحكومػػػة األسػػػػبؽ أريئيػػػؿ شػػػػاروف، فأكػػػد أف الموقػػػػؼ 
ت األميركي إزاء أحداث مصر"شكؿ صفعة مدوية ألحد أكبر حمفاء واشنطف في الشرؽ األوسط" )"يػديعو 

(. وتابع أف موقؼ اإلدارة األميركية إزاء األحداث األخيرة في مصر ينطوي عمى 9/9/9022أحرونوت"، 
أضرار كبيرة، وذلؾ ألف ىذا البمد منذ طرد المستشػاريف السػوفيات وعقػد اتفػاؽ السػبلـ مػع إسػرائيؿ يعتبػر 

. فضػػبًل عػف ذلػؾ فإنػو فػػي بمثابػة ركيػزة أساسػية فػػي منظومػة النفػوذ األميركيػة فػػي منطقػة الشػرؽ األوسػط
أثنػػاء واليػػػة الػػرئيس حسػػػني مبػػارؾ كانػػػت مصػػػر حميفًػػا إسػػػتراتيجًيا لمواليػػات المتحػػػدة، وعممػػت عمػػػى دفػػػع 
المصالح األميركية قدًما، وعمى محاربة "اإلرىاب" العربي. بناء عمى ذلؾ فإف تخمي واشػنطف عػف مبػارؾ 

الـ. وعمػى مػا يبػػدو فػإف ىػذا الموقػؼ األميركػػي يعتبػر صػفعة قويػة ألحػػد أكبػر أصػدقائيا فػي المنطقػػة والعػ
يعػود إلػػى تقػػدير أوسػػاط مسػػؤولة داخػؿ اإلدارة األميركيػػة الحاليػػة بػػأف عيػػد مبػارؾ قػػد ولّػػى، وأنػػو ال فائػػدة 
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تّرجى مف الدفاع عنو. إف ما يجب قولو إزاء ىذا ىو أف ىذا التقدير خطأ، ذلؾ بأف والية مبارؾ لـ تنتػو 
يمػػا إذا كانػت سياسػػتو سػتنتيي نتيجػػة األحػداث التػػي تشػيدىا مصػػر. فػي الوقػػت بعػد، كمػا أف ثمػػة شػًكا ف

نفسو فإف اإلدارة األميركية ترتكب خطػأ آخػر باعتقادىػا أف إسػقاط مبػارؾ مػف شػأنو أف يعػّزز الديمقراطيػة 
في مصر، فالديمقراطية ليست منحصرة في إجراء انتخابات حّرة فقط، بؿ إنيا نمط حيػاة، ومجموعػة مػف 

ـ مثػػؿ المسػػاواة فػػي الحقػػوؽ، وحريػػة التعبيػػر والتنظػيـ، وسػػيادة القػػانوف ومػػا إلػػى ذلػػؾ. وكانػػت اإلدارة القػي
األميركية السابقة قد اضطرت إسرائيؿ )وعممًيػا اضػطرت السػمطة الفمسػطينية( إلػى الموافقػة عمػى اشػتراؾ 

عػػف فػوز الحركػػة (، وأسػفر ذلػؾ 9002حركػة "حمػاس" فػػي انتخابػات المجمػس التشػػريعي الفمسػطيني )فػػي 
بأغمبية مقاعد ىذا المجمس، وأصبحت منذ ذلؾ الوقت عنصًرا مركزًيا في السمطة الفمسطينية. وال ُبّد مف 
القػػوؿ إف إجػػراء "انتخابػػات حػػّرة" فػػي مصػػر كمػػا يطالػػب الػػرئيس األميركػػي بػػاراؾ أوبامػػا ووزيػػرة خارجيتػػػو 

ف إلحاؽ أضرار بحقوؽ اإلنساف والمواطف. ىيبلري كمينتوف سيسفر عف تعزيز قوة اإلسبلـ المتطّرؼ، وع
وختـ قائبًل: إف التخمي عف مبارؾ، والدفع نحو إجراء "انتخابات حرة"، ونحو دمػج اإلسػبلـ المتطػرؼ فػي 

المصػػري، وفػػػي حػػػاؿ  -أمػػور يمكػػػف كميػػا أف تيػػػّدد بإسػػقاط اتفػػػاؽ السػػبلـ اإلسػػػرائيمي -السػػمطة المصػػػرية
 ائيؿ والمنطقة كميا.حدوث ذلؾ فإف كارثة كبرى ستحؿ عمى إسر 

وأشارت بعض األوساط إلى أف سياسة إدارة أوباما قد تغيرت في النصؼ الثاني مف واليتو الرئاسية، وأف 
ىػػػذه اإلدارة أخػػػذت بإتبػػػاع إسػػػتراتيجيا جديػػػدة فحواىػػػػا بػػػذؿ أقصػػػى الجيػػػود لخفػػػض المعارضػػػة األميركيػػػػة 

ي صػمبو تجنػػب الػدخوؿ فػػي أي مواجيػة مػػع الداخميػة لسياسػتيا، ولػػذا فإنيػا تبنػػت جػدوؿ أعمػػاؿ جديػًدا فػػ
الجميػػػػورييف، وىػػػػذا األمػػػػػر ينطبػػػػؽ عمػػػػػى سياسػػػػتيا الداخميػػػػػة إزاء موضػػػػوعات مثػػػػػؿ الميزانيػػػػة واألوضػػػػػاع 
االقتصادية، بقدر ما ينطبؽ عمى سياستيا الخارجية إزاء موضػوعات مثػؿ قضػية الشػرؽ األوسػط، األمػر 

 9022شػػباط  21و( فػػي مجمػس األمػف الػدولي يػـو الػذي حػدا بيػا أيًضػا إلػػى اسػتعماؿ حػؽ الػنقض )الفيتػ
إلسقاط مشروع قرار ينص عمى إدانة إسرائيؿ جراء استمرارىا في أعماؿ البناء في المناطؽ المحتمة، ألف 
ذلػؾ يعكػػس حاجػات الػػرئيس األميركػي بػػاراؾ أوبامػا الداخميػػة وفػي مقػػدميا رغبتػو فػػي إرضػاء الكػػونغرس، 

ضػػػد مشػػروع القػػػرار ىػػذا. وبنػػػاء عمػػى ذلػػػؾ، فػػإف الواليػػػات المتحػػػدة  باعتبػػاره الجيػػػة التػػي طمبػػػت الوقػػوؼ
استعممت الفيتو لػيس ألنيػا تؤيػد سياسػة إسػرائيؿ، بػؿ ألف أوبامػا يرغػب فػي كسػب وّد الكػونغرس. فضػبًل 
عف ذلؾ فإف المسؤوليف في البيت األبيض يعتقدوف أف عمميػة السػبلـ بػيف إسػرائيؿ والفمسػطينييف ليسػت 

 ّدـ إلى األماـ في الوقت الحالي.مرشحة أصبًل لمتق
( أف وزير الدفاع اإلسرائيمي إييود باراؾ حمؿ بعد عودتو مف 92/9/9022وكشفت "يديعوت أحرونوت" )

آخر زيارة لواشنطف رسالة مف اإلدارة األميركية كاف فحواىا أف عمى إسرائيؿ أف تسارع إلى إطبلؽ مبادرة 
عمػى مصػمحة مشػتركة ليػا ولمواليػات المتحػدة، غيػر أف ىػذه  سياسية بشأف سبلـ إقميمػي ألف ذلػؾ ينطػوي

الرسػالة لػـػ تمػػؽ آذاًنػا صػػاغية فػػي القػدس. ورغػـػ مسػػارعة حكومػة إسػػرائيؿ إلػػى مباركػة الموقػػؼ األميركػػي 
واعتباره إنجازًا إال أف ىناؾ مف اعتبر أف تبريرات استعماؿ الفيتو كانت صفعة لحكومة نتنياىو وأف ىذا 

ألميركػػي األخيػػػر. وجػػرى التأكيػػد أف اسػػتخداـ الفيتػػو أظيػػػر تزايػػد اعتمػػاد إسػػرائيؿ عمػػػى قػػد يكػػوف الفيتػػو ا
الواليات المتحدة في الحمبة الدولية، ومما ال ريب فيو أنو كمما زاد ىذا االعتماد زادت قػدرة واشػنطف عمػى 

تيطاف الضػػغط عمػػػى إسػػرائيؿ، خصوًصػػػا فػػػي قضػػايا تختمػػػؼ فييػػا مػػػع الحكومػػػة اإلسػػرائيمية وبينيػػػا االسػػػ
والتسوية عموما. ولـ يغفؿ أحد عف معنى إصرار السمطة الفمسطينية، ومدى تعبير ذلؾ عف مقدار تراجع 
الػػدور األميركػػي، فقػػد أظيػػر تصػػػويتيا فػػي ىػػذا الوقػػت الػػذي تحػػػاوؿ الظيػػور فيػػو بمظيػػر المتصػػالح مػػػع 
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تغمب المصمحة اإلسرائيمية  جماىير الثورات العربية، عمى أنيا عديمة الوفاء لموقفيا مف االستيطاف وأنيا
عمػى أيػة مصػمحة أخػرى. وفػي ُعػرؼ ىػؤالء، مػػف المؤكػد أنػو سػتكوف لػذلؾ آثػار الحقػة عمػى مكانػػة ودور 
الواليػات المتحػدة فػػي المنطقػة خاصػة إذا أفمحػػت الثػورات الشػعبية العربيػػة فػي فػرض صػػيغة جديػدة عمػػى 

سرائيؿ.  طريقة تعاطي حكوماتيا مع الواليات المتحدة وا 
 ــالإجم

تجمػع ردود الفعػؿ الرسػمية السياسػية والعسػكرية فػػي إسػرائيؿ وكػذلؾ التحمػيبلت اإلعبلميػة عمػى أف الثػػورة 
المصرية دشنت عيًدا جديًدا في ىذا البمد سػينعكس عمػى الشػرؽ األوسػط برمتػو، وكػذلؾ عمػى أف مبلمػح 

رى في المنطقة تيدؼ إلى ىذا العيد لـ تتضح بعد، فضبًل عف وجود احتماالت قوية بأف تؤجج ثورات أخ
 إحداث تغيير في أنظمة الحكـ القائمة.

وال ُبّد مف مبلحظة أف الموقػؼ اإلسػرائيمي الرسػمي اتسـػ فػي البدايػة بتأييػد سػمطة الػرئيس السػابؽ حسػني 
مبػػارؾ، وجػػاء مفارقًػػا لموقػػػؼ اإلدارة األميركيػػة وسػػائر الػػػدوؿ الغربيػػة ومؤنًبػػا لػػو، لكنػػػو سػػرعاف مػػا ضػػػبط 

إيقػاع الموقػؼ األميركػي والغربػي مؤكػًدا أف أي تغييػر نحػو مزيػد مػف الديمقراطيػة ال يتعػارض خطػاه عمػى 
مػع مصػػمحة إسػػرائيؿ. مػػع ذلػؾ فػػإف المسػػؤوليف السياسػػييف والعسػػكرييف فػي إسػػرائيؿ مػػا زالػػوا يؤكػػدوف أف 

تراتيجًيا بالغ األمر األىـ بالنسبة إلييـ ىو الحفاظ عمى اتفاؽ السبلـ مع مصر الذي يعتبرونو رصيًدا إس
األىميػة، نظػًرا لكونػو عنصػًرا مركزًيػا فػي اسػتقرار المنطقػػة والػذي يعتبػر فػي نيايػة المطػاؼ أىـػ كثيػًرا مػػف 
الديمقراطية. ولذا فإف ترحيب الحكومة اإلسرائيمية ببياف الجيش المصري الػذي أعمػف أف مصػر ستسػتمر 

 في التزاـ اتفاؽ السبلـ مع إسرائيؿ كاف كبيًرا.  
 وقت نفرسو فإن إرسرايلل ما زالت تشّدد عمى ما لم :ف  ال

أواًل، أنو في حػاؿ إتاحػة المجػاؿ أمػاـ قػوى متطرفػة السػتغبلؿ عمميػات ديمقراطيػة مػف أجػؿ السػيطرة عمػى 
السػػمطة ودفػػػع غايػػات غيػػػر ديمقراطيػػة، كمػػػا حػػدث فػػػي إيػػراف ودوؿ أخػػػرى، فػػإف النتيجػػػة سػػتكوف إلحػػػاؽ 

 أضرار بالسبلـ والديمقراطية؛
ا، أف إيراف ستحاوؿ تعزيز نفوذىا في الشرؽ األوسط، وأوؿ إشػارة إلػى ذلػؾ تمثمػت فػي قيػاـ سػفينتيف ثانيً 

حػربيتيف إيػرانيتيف بعبػور قنػػاة السػويس نحػو البحػر المتوسػػط فػي طريقيمػا إلػى سػػورية، وذلػؾ بعػد تجنػػب 
 ؛2212القياـ بخطوات مف ىذا القبيؿ منذ اندالع الثورة اإليرانية اإلسبلمية في العاـ 

جػػراء  ثالثًػا، أف حاجػػات إسػرائيؿ األمنيػػة سػػوؼ تػزداد، ممػػا يقتضػي زيػػادة الميزانيػػة األمنيػة اإلسػػرائيمية، وا 
 تعديبلت عمى جيوزية الجيش اإلسرائيمي.

 تقرير خاص مف إعداد وحدة "المشيد اإلسرائيمي"
 23/2/2100، مدار -المركز الفمرسطلن  لمدرارسات اإلرسرايلملة

 
 ة تراقب بدّقة تطورات المشيد المصري الداخم  وتبعاتو الخارجلةالعلون الصيلونل 340

 :إعداد قسـ الترجمات العبرية بمركز دراسات وتحميؿ المعمومات الصحفية
 تصرلحات ومواقف:

أوسػػاط صػػييونية: أعربػػػت عػػف قمقيػػا مػػػف الخطبػػة التػػي ألقاىػػػا الشػػيخ يوسػػؼ القرضػػػاوي فػػي "ميػػػداف  -
عمػػى لمقػػوات المسػػمحة لفػػتح معبػػر رفػػح مػػع قطػػاع غػػزة. )القنػػاة العبريػػة التحريػػر"، ودعػػا فييػػا المجمػػس األ

 العاشرة(
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أوسػاط سياسػػية صػػييونية: دعػت رئػػيس الحكومػػة العبريػة، بنيػػاميف نتانيػػاىو، إلػى تغييػػر سياسػػتو فػػي  -
الشرؽ األوسط بما يوازي الواقع الجديد لمشعوب العربية، في ضوء أف ثورتي تونس ومصر والمظػاىرات 

ف والبحػػريف، تمػػػنح "إسػػرائيؿ" فرصػػة جديػػدة لبنػػػاء الثقػػة، والبػػدء فػػي عمميػػػة السػػبلـ المتجمػػدة مػػػع فػػي إيػػرا
الفمسطينييف، بعد أف خسرت تؿ أبيب مبارؾ كحميؼ ليا دوف خسارة مصر والسمطة الفمسطينية كشركاء 

عبػاس في التفاوض. وطالبػت األوسػاط نتنيػاىو بتقػديـ خطػة حقيقػة محػددة بجػدوؿ زمنػي يسػمح لمحمػود 
 بالعودة مرة أخرى إلى طاولة المحادثات الستكماؿ المسيرة. )موقع ويمبل اإلخباري(

مدير عاـ وزارة البنية التحتية الصييوني: حذر مف احتماؿ وقؼ ضخ الغاز الطبيعي المصري بشكؿ  -
أو السوالر نيائي، وما سيؤديو ذلؾ مف ارتفاع لتكاليؼ إنتاج الكيرباء ثبلثة أضعاؼ، باستخداـ المازوت 

بداًل مف الغاز المصري، في ضوء التقديرات التي تشير إلى أف مدينة تؿ أبيب ستعاني نقصًا شديدًا في 
 . )نشرة "ذي ماركر" االقتصادية(9023الغاز عاـ 

شنت إسرائيؿ حممة مضادة ضد محاولة عمرو موسى الترشح النتخابات الرئاسػة المصػرية، وتحػدثت  -
حميفة ليا، بعد تصريحاتو المعاديػة إلسػرائيؿ، ونجاحػو الدبموماسػي فػي استصػدار مع دوؿ غربية وعربية 

قرار بإخبلء منطقة الشرؽ األوسط مف السبلح النووي، إلى جانب تخوؼ تػؿ أبيػب مػف تغييػر العبلقػات 
يراف إذا ما تولى الرئاسة. )القناة العبرية الثانية(  بيف مصر وا 

ي أدلػػػى بيػػا رمػػػوز "اإلخػػواف المسػػػمميف" فػػػي مصػػر حػػػوؿ اتفاقيػػػة فسػػر "اإلسػػػرائيميوف" التصػػريحات التػػػ -
 "كامب ديفيد"، عمى أنيا "رسالة طمأنة" إلى إسرائيؿ. )موقع نعناع اإلخباري(

حالػت اإلجػػراءات األمنيػػة المعػػدة لمػرئيس المصػػري حسػػني مبػػارؾ فػي مدينػػة شػػـر الشػػيخ، دوف إجػػراء  -
شػؿ الطػاقـ الصػحفي فػي التأكػد مػف وجػوده ىنػاؾ. تحقيؽ صحفي "إسرائيمي" عف ظروؼ إقامتػو، حيػث ف

 )موقع معاريؼ( 
 قمؽ صييوني مف سماح "إسرائيؿ" بدخوؿ المزيد مف القوات المصرية إلى سيناء:

سػػتخباراتية صػييونية عػف قمقيػػا مػف موافقػة رئػػيس الحكومػة، بنيػاميف نتنيػػاىو،  أعربػت أوسػاط عسػكرية وا 
واء ونصػؼ مػف جنػود المشػاة الميكانيكيػة المصػرييف إلػى شػماؿ ووزير الدفاع، إييود باراؾ، عمى إدخاؿ ل

آالؼ جنػدي مػػف  3سػيناء، بمػا فػي ذلػؾ القػوات الداعمػة التػي تشػػمؿ قػوات مدفعيػة، حيػث يتعمػؽ األمػر بػػ
، وقد وصؿ عدد الجنود المصرييف الذيف دخموا سيناء منػذ الثػورة إلػى 21الفرقة الميكانيكية المصرية رقـ 

لتسبب في إنياء الشؽ العسكري مف اتفاقية "كامب ديفيد". وأشارت إلى أف المصرييف آالؼ، ما يعني ا 2
لـػ يمتزمػوا بػأي تػػاريخ أو تقيػيـ وضػع حػػوؿ خػروج القػوات مجػػددًا مػف سػيناء وعودتيػػا إلػى مصػر، بحيػػث 
يمكف أف تبقى ىذه القوات بشكؿ ثابت، في ضوء أف الجيش الصييوني وقيادتو الجنوبية ال تمتمؾ قوات 

سكرية في تمؾ المنطقة الحدودية، يمكنيا أف تواجو القوة المصرية في حاؿ تدىور األوضاع في مصر ع
بشػػػكؿ مفػػػاجئ. وأفػػػػادت األوسػػػاط العسػػػكرية أف القػػػػوات المصػػػرية انتشػػػرت عمػػػػى امتػػػداد طريػػػؽ السػػػػاحؿ 

 لسػويس، فيمػاالرئيسي في سيناء، الذي يقود مف العريش إلى القنطرة الواقعػة عمػى الضػفة الشػرقية لقنػاة ا
سػػيطرت وحػػدات أخػػػرى عمػػى محػػػور "فيبلدلفيػػا"، كمػػػا سػػيطرت عمػػى جميػػػع محطػػات الشػػػرطة فػػي رفػػػح، 

 العريش، الشيخ زويد، التي تعرضت لميجمات، واحترقت بواسطة البدو. 
 "موقع تلك دلبكا"

 مركز درارسات وتحملل المعمومات الصحفلة
 09/12/2100( 2085العدد )
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نافست احداث الثورة المصرية مسائؿ اخرى عالية األىمية لدى مراكز الفكر واالبحاث، ال سيما الميزانية 
المقترحة مف ادارة الرئيس اوباما. ولتسميط الضوء عمى ارىاصات مراكز االبحاث، ارتأى المرصد تركيز 

 ألة دور الجيش المصري في مسيرة الثورة.االنظار عمى مس
وفػػػي ىػػػذا الصػػػدد، يتنػػػاوؿ التحميػػػؿ المرفػػػؽ أىميػػػة وصػػػدقية المؤسسػػػة العسػػػكرية لناحيػػػة التزاميػػػا تطبيػػػػؽ 
االصبلحات المعمنة، خاصة لما تحظى بو مػف امتيػازات حصػرية والتػي قػد تشػكؿ سػببا فػي سػيرىا بػبطء 

مقترحػػة مػػف المؤسسػػة تشػػكؿ توجيػػا حقيقيػػا لبلصػػبلح اـ النجػاز االصػػبلحات الحقيقيػػة. فيػػؿ التغيػػرات ال
 محاوالت لبلبقاء عمى الوضع الراىف بدوف مبارؾ؟

وفػي ذات مسػػاحة التحميػػؿ الػذي صػػدر قبػػؿ اسػػبوعيف، تمػت االشػػارة إلػػى حػػدوث تغيػر اساسػػي فػػي فكػػر 
التأكيػػد  المؤسسػة العسػػكرية الصػػييونية نتيجػػة االحػػداث والتطػػورات التػػي شػػيدتيا مصػػر. االمػػر الػػذي تػـػ

عميو في تقرير اعدتو كاروليف غميؾ كبير البػاحثيف فػي مركػز السياسػات االمنيػة، وتـػ نشػره فػي صػحيفة 
 "جروزاليـ بوست." 

وبػالرغـ مػف اف االىتمػاـ آنػػذاؾ كػاف منصػبا عمػػى ىويػة رئػيس االركػػاف الصػييوني المقبػؿ، اال اف تقريػػر 
يو "اف التطورات السياسية في مصر، كالتخريب السيدة غميؾ تناوؿ تطورات االحداث في مصر. وجاء ف

الذي تعرض لو انبوب نقؿ الغاز في العريش، يػدؿ عمػى اف الجبيػة الجنوبيػة اضػحت نشػطة مػرة اخػرى 
بعػد ثبلثػوف عامػا. والجػيش اإلسػرائيمي بحاجػة إلػى التحضػير المكانيػة نشػوب حػرب تقميديػة فػي الجنػوب 

ة القتػاؿ الحربػي فػي ارض صػحراوية. وينبغػي تطػوير وشػراء وفي الشماؿ. وينبغي عميو اعادة تعمـػ كيفيػ
انظمػة تسػميح جديػدة. والجػػيش النظػامي سػيكوف مضػػطرا لمنمػو عمػى نطػاؽ واسػػع. وينبغػي ضػخ زيػػادات 
ضخمة لمميزانية العسكرية. اما الموارد االستخبارية، التي تعمؿ بكامؿ طاقتيا، سيكوف لزاما عمييا تطوير 

مـ مع التحديات الجديدة. باختصار، فاف منظومة تفكير الجيش اإلسرائيمي حوؿ ذاتيا بشكؿ ممحوظ والتأق
الحرب والتخطيط ليا ورصد االسمحة المختمفة والتدريبات الحربية وشػف الحػرب، كميػا ينبغػي اف تخضػع 
 لممراجعة والتغيير. وفي ضوء ىذه التحديات الجمة، ينبغي عمى رئيس قادة االركاف المقبؿ التحمي بمزايا
الثائر في سعيو االشراؼ عمى التغيرات اليائمة في الجيش اإلسرائيمي، واالشراؼ عمى قيادتيا في معارؾ 

 معقدة وقد تكوف ذات بعد وجودي.
وشػكؿ دور المؤسسػة العسػػكرية المصػرية مػػادة تحميمػة مشػػتركة بػيف مراكػػز الفكػر واالبحػػاث المختمفػة ىػػذا 

وضػػػع المؤسسػػػة بعػػػد رحيػػػؿ مبػػػارؾ،  CSISتيجية والدوليػػػة االسػػػبوع. اذ تنػػػاوؿ مركػػػز الدراسػػػات االسػػػترا
واستنتج بالقوؿ "ىناؾ قيادات عسكرية متقدمة وبعضيا لديو خبرة عسكرية سابقة في خدمة مرافػؽ الدولػة 
يحيطوف بمبارؾ وممف يشغموف مناصب رفيعة ولدييـ مصمحة ذاتية في صد مشروعات االصبلح. ومف 

كرية رفيعػة وآخػػريف سػػبقوا اف خػػدموا فػػي المؤسسػػة كػػالمواء عمػػر بػيف ىػػؤالء الػػبعض مػػف يحمػػؿ رتبػػا عسػػ
سميماف، الرئيس السابؽ لممخابرات العسكرية ويشغؿ منصب نائب الرئيس، واحمد شفيؽ قائد سبلح الجو 
السػػابؽ ورئػػػيس الػػوزراء الحػػػالي، والماريشػػاؿ محمػػػد حسػػيف طنطػػػاوي وزيػػر الػػػدفاع ونائػػب رئػػػيس الػػػوزراء 

تبػر مػػف الػدائرة الضػيقة لمبػػارؾ. ولػيس مػف بيػنيـ اي شػػخص يرمػز إلػى التطػػور اذ جمػيعيـ يع –الحػالي 
والتغييػر، كمػا وانيـػ يمتمكػوف خبػرة سياسػية متواضػعة وغيػر ممّمػيف باالصػبلحات ويتمتعػوف بخبػرة ضػئيمة 

 في االدارة المدنية الناجحة وفي االصبلحات االقتصادية التي تتطمبيا مصر."
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بػدلوه حػوؿ دور القػوات  Council on Foreign Relationsخارجيػة كمػا وادلػى مجمػس العبلقػات ال
المسػػػمحة المصػػػػرية فػػػي االحػػػػداث. وقػػػاؿ "لمحظػػػػة، عبػػػر المصػػػػريوف عػػػف ثقػػػػتيـ  بػػػاف ضػػػػباط المؤسسػػػػة 
العسػػكرية راقبػػوا االحػػداث غيػػر العاديػػػة طيمػػة االسػػبوعيف الماضػػييف ولػػـػ يجػػرؤا االلتفػػاؼ عمػػى المطالػػػب 

ف. وقػػد يكػػوف حدسػػيـ فػػي محمػػو بشػػأف تحػػوؿ المؤسسػػة العسػػكرية إلػػى قػػوة الديمقراطيػة لمبليػػيف المصػػريي
سػنة  20ديموقراطية بالرغـ مف ميمتيا السابقة كنقطة ارتكاز في خدمة نظاـ غير ديموقراطي عمى مػدى 

الماضية. وىناؾ شعور باألمؿ اف الديناميات السياسية في مصر قد تغيرت االف بشكؿ عميؽ مما يجعؿ 
ى المؤسسػػة العسػكرية االقػػداـ عمػى اي خطػػوة سػوى القابمػػة لمديموقراطيػة المصػػرية. وال مػف المسػػتحيؿ عمػ

 يسع المراقبيف اال التأمؿ واالمؿ بأف حدس المصرييف سيكوف صحيحا."
موضوع المؤسسة العسكرية المصرية واالتفاقية  CSISبينما تناوؿ مركز الدراسات االستراتيجية والدولية  

قػػػائبل "اف التػػزاـ المصػػػرييف واالردنيػػيف بالسػػبلـ مػػػع إسػػرائيؿ لػػـػ يعػػرض جيػػػود اي  المصػػرية اإلسػػرائيمية،
. فمصر وعدد مف  منيما االستمرار في بناء قدرتو القتالية لحيف نياية عقد التسعينيات مف القرف المنصـر

خبػرات الدوؿ العربية االخرى احرزت تقدما فػي تطػوير نػوعي لقواتيػا البشػرية، اال اف مصػر تفتقػر إلػى ال
القتاليػػة الحديثػػة وتواجػػو معضػػػبلت سياسػػية وحضػػارية اضػػػافة إلػػى مأزقيػػا فػػػي عػػدـ مرونػػة البيروقراطيػػػة 
العسػكرية وتحمييػا بعقميػة الثكنػة. وفيمػا يخػص مصػر، اسػتطاعت المحافظػة عمػى مسػتويات بشػرية ثابتػة 

صػػرية الفائػدة مػػف بػػرامج . بينمػػا تجنػػي القيػادة العسػػكرية الم2212ومعقولػة منػػذ ابػراـ معاىػػدة السػػبلـ عػاـ 
التدريب الدولي األمريكية وتدريبات الحرفيػة العسػكرية، فػاف القػوة البشػرية تعػاني باسػتمرار االعتمػاد عمػى 

 التجنيد االجباري وعسكرة الضماف االجتماعي."
عػػف قمقػػو مػػف دور محتمػػؿ لممؤسسػػػة  Carnegie Endowmentكمػػا واعػػرب معيػػد وقػػؼ كػػارنيغي 

ب )كمػػػػا اسػػػػماه( وعػػػف نيتيػػػػا فػػػػي رؤيػػػة مصػػػػر ديموقراطيػػػػة. وقػػػاؿ "لكػػػػف المؤسسػػػػة العسػػػكرية فػػػػي االنقػػػبل
العسكرية لـ تصدر اية اشارة لمشاركة اي كاف عدا الخبراء المنتقيف مف الدولة لصياغة الدستور الجديد، 
واعمنت اف مسودتو ستكوف بيف االيدي في غضػوف عشػرة ايػاـ يتبعيػا اسػتفتاء عػاـ يجػري خػبلؿ شػيريف 

ه. وشكؿ الجدوؿ المعمف ال يتيح فرصة كافية لعقد مشاورات موسعة مع المعارضة كذلؾ لفترة نقاش القرار 
عامة لموثيقة. اذ بدوف توفر االستشػارات والمناقشػات سػيكوف مػف غيػر المجػدي اجػراء اسػتفتاء عػاـ عمػى 

اعمػػػػف  شػػػاكمة االسػػػتفتاءات السػػػابقة فػػػي مصػػػر. واف انعقػػػدت االنتخابػػػات فػػػي غضػػػوف سػػػتة اشػػػير، كمػػػا
ومػف ثـػ  –المجمس االعمى لمقوات المسمحة، فانو لف يكوف بوسع قوى المعارضة المضطدة لزمف طويػؿ 

التحضػػير الجيػػػد عنػػد ذىػػاب النػػػاخبيف لصػػناديؽ االقتػػػراع. فالخطػػة، بمعنػػى آخػػػر، تبػػدو انيػػػا  –ضػػعفيا 
 اعدت بعناية لمحد مف ادخاؿ تعديبلت بدال مف تعزيزىا."

بالتفاؤؿ لػدور المؤسسػة العسػكرية المصػرية.  Brookings Institutionغز  بينما تحّمى معيد بروكين
وقاؿ "اف دور المؤسسة العسكرية يدؿ عمى نجاح غير متوقع لمسياسة األمريكية. اذ ولفترة زمنية طويمة، 
حافظت الواليات المتحدة عمى عبلقات ثنائية قوية مع المؤسسات العسكرية لحمفائيا العرب لسباب أمنية 

تعػػددة، اذ تصػػدرت مصػػػر تمػػؾ القائمػػػة. وانتقػػد مؤيػػدوا الديموقراطيػػػة ىػػذه العبلقػػػة باسػػتمرار، معممػػػيف اف م
ـ الجانب القمعي لمديكتاتورية. اذ وعند االفراج عف رواية المؤسسة العسكرية المصرية  جيود واشنطف تدع

يكوف مػرده ىػذه العبلقػة يناير، فعمى االرجػح اف التوقػؼ عنػد النفػوذ األمريكػي عمػى مصػر سػ 92في ثورة 
العسكرية الثنائية بشكؿ كبير، مما اتاح لمواليات المتحدة الضغط بقوة عمى الضباط المصرييف في سعييـ 
، يتعػػػيف عمػػػى الساسػػػة األمػػػريكييف التأكيػػػد لممؤسسػػػة  الخػػراج مبػػػارؾ. وعمػػػى اي حػػػاؿ، بتػػػروي لكػػػف بحػػـز
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ف سػيعتمد عمػى اضػطبلعيا بػدور جديػد: اذ العسػكرية المصػرية بػأف نسػج عبلقػات وثيقػة فػي الوقػت الػراى
ينظػر إلػى دور المؤسسػػة العسػكرية المصػػرية كضػامنة لمديموقراطيػة المصػػرية اضػافة إلػػى ميمػة حمايتيػػا 

 ألمف الدولة."
 Jewish Institute for National Security Affairsوجػادؿ المعيػد الييػودي لشػؤوف األمػف القػومي 

ة االسػتمرار فػي تقػديـ الػدعـ لمصػػر. وجػاء فػي دراسػة صػدرت عنػػو "اف بانػو يتعػيف عمػى الواليػات المتحػػد
المظػاىرات واعمػػاؿ السػػطو اثنػػاء ذلػػؾ قػػد عػػادت بػػالخراب عمػػى االقتصػػاد المصػػري، ويتوقػػع تػػدفؽ رأس 
" االمػواؿ الميربػة قػد ترسػؿ لمخػػارج اال اف  المػاؿ حػاؿ افتتػاح البنػوؾ ابوابيػا. فاالجابػة عمػى "مقيػاس حجـػ

قيقتيا، حيث اف التقديرات تشير إلى مئات مبلييف الدوالرات عمى االقؿ. وباستطاعة دعـ احدا ال يدري ح
أمريكي عاجؿ لمغػذاء واسػتقرار االقتصػاد مسػاعدة الفػرد المصػري العػادي النظػر لمواليػات المتحػدة كطػرؼ 

يػراف ايضػػا. ثانيػا،  مػاذا اسػػتطاعت متبػرع وازالػة حػدة العػػداء لؤلمػريكييف التػي زرعيػػا االخػواف المسػمموف وا 
المؤسسة العسكرية المصرية اقتنائو عمى مدى السنوات المنصرمة. واف استطاع االخواف المسمموف الفوز 
بموقع قيادي في حكومة مؤقتة متعددة االحزاب، االمر الذي سيتيح الفرصة لعدو شرس لكؿ مف الواليات 

سػرائيؿ البػداء الػرأي فػي كيفيػة اسػتخداـ تمػؾ المػوارد العسػكرية. ومػف المػرجح اف تمجػأ واشػػنطف  المتحػدة وا 
إلػى السػير بحػػذر مػع مصػر فػػي غضػوف االشػير القميمػػة المقبمػة. امػا التمػػويح والتيديػد بقطػع المسػػاعدات 

 مف شانو اف يترؾ نتائج عكسية." –في ظؿ بسط نفوذ محدود اآلف  –األمريكية 
مسػألة التنػوع الػديموغرافي  Council on Foreign Relationsوتنػاوؿ مجمػس العبلقػات الخارجيػة 

لممتظػػػاىريف العػػػرب. وقػػػاؿ اف الفتيػػػػة مػػػف المشػػػاركيف فػػػػي تػػػونس ومصػػػر اضػػػػحوا رمػػػزا لممعارضػػػة ضػػػػد 
االنظمة االستبدادية القائمة في الوطف العربي منذ زمف طويؿ. فالمنطقة تواجو تضخما ديموغرافيا يشكؿ 

ع االكبػر بػيف السػػكاف. فيػوالء الشػػباب، الفتيػة مػف سػػف الخامسػة عشػػر إلػى سػف التاسػػعة والعشػريف القطػػا
المحبطيف مف ندرة فرص العمؿ، تقدموا صفوؼ المحتجيف ضد االنظمة. ويفيد البروفيسور رجوي اسعد، 
مف جامعة مينوسوتا ويعد مف اكبػر الخبػراء فػي معيػد بروكينغػز، اف خيػار المنطقػة ىػو السػير قػدما نحػو 

ت المفتوحة "التاحة الفرصة اماـ قطاع الشباب لمتنافس وابداء مزيد مف االنظمة الديموقراطية واالقتصاديا
الرأي حوؿ مستقبميـ." واعرب عف توقعو باف ىذا التضخـ الشبابي سيشكؿ عامؿ عدـ استقرار في اليمف 
. ويضػيؼ اف مسػألة اليجػػرة  وسيسػيـ فػي مزيػد مػف االضػػطرابات فػي إيػراف والمطالبػة بتغييػر نظػػاـ الحكـػ

ا اليامة ليػذه القطاعػات الشػبابية فػي الشػرؽ االوسػط مقابػؿ قطػاع سػكاني ىػـر فػي ستبرز كاحدى القضاي
 اوروبا. ومضى بالقوؿ "مف الضروري التوصؿ التفاقيات دولية لتقنيف تدفؽ المياجريف."

 مركز الدرارسات األمرلكلة والعربلة/ وكالة أخبار الشرق الجدلد، لبنان
 
 رستشيد فراغا رسلارسلا رسلؤثر عمى الرسالم مع "إرسرايلل"درارسة: مصر قد تعود الى حكم الجنراالت و  343

الناصػػػرة ػ زىيػػػر انػػػػدراوس: رأت دراسػػػة اسػػػرائيمية جديػػػدة صػػػادرة عػػػػف مركػػػز بػػػيغف السػػػادات لبلبحػػػػاث 
االسػػتراتيجية، التػػابع لجامعػػػة بػػار ايػػػبلف اّف المجتمػػع المصػػػري كػػاف مختنقػػػا فػػي عيػػػد الػػرئيس المخمػػػوع، 

لقبضػة الحديديػة. وقػاؿ الباحػث د. مردخػاي كيػدار، وىػو الػذي خػدـ حسني مبارؾ، واآلف افمػت مػف ىػذه ا
عمػى مػػدار ربػػع قػػرف فػي شػػعبة االسػػتخبارات العسػػكرية بجػػيش االحػتبلؿ )امػػاف( اّف الوضػػع الحػػالي فػػي 
مصػػر يشػػبو طنجػػرة الضػػغط التػػي تمػػت ازالػػة الغطػػاء فجػػأة، وارتفعػػت درجػػة الػػوعي العػػاـ لممػػواطنيف فػػػي 

دارة الصػراع، بحيػػث اّف كػػؿ مجموعػة مػػف المجموعػػات التػي تكػػّوف المجتمػػع تجييػر االدوات المشػػروعة ال
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المصري ليا المطالب العديدة، وىي تطور توقعات، كما اّنيا برأيو عمى استعداد لمبدء بالنضاؿ، النضاؿ 
 المسمح ايضا لتحقيؽ طموحاتيا.

اتػب الحكوميػة والمتػاجر ىػي وتابع قائبل اّف حاالت االعتداء عمى مراكػز الشػرطة، ونيػب المتػاحؼ والمك
نتيجة لخروج المواطنيف عف القانوف، الفتا الى اّف مثػؿ ىػذا السػموؾ قػد يسػود فػي مصػر لػبعض الوقػت، 

، كمػػػا اّنػػػػو زعػػػـػ قيػػػػاـ 9003وىػػػو عمػػػػى غػػػػرار مػػػػا شػػػيدناه فػػػػي العػػػػراؽ بعػػػػد االطاحػػػة بصػػػػداـ حسػػػػيف فػػػػي 
 عمى حد تعبيره.مجموعات اسبلمية راديكالية في ببلد الكنانة بأعماؿ ارىابية، 

، نقػبل عػف صػديؽ مصػري يعمػػؿ فػي سػفارة القػاىرة فػي تػؿ ابيػػب، اّنػو فػي مصػر ال توجػد قواعػػد وال  وزعـػ
قوانيف، ال قيود وال دكتاتورية النفس، كؿ شخص يفعؿ ما يريد يختار في اي لحظة مع اي ضبط النفس 

ىػي المعيػار، يمكػف الي شػػخص او اعتبػار لبلخػريف، فاشػارة المػرور الحمػراء ىػي مجػرد توصػية، الرشػوة 
بناء عمى ما يريد ما يريد، اي مدير اف يعيف ابناءه وبناتو واخوانو بصرؼ النظر عف مؤىبلتيـ، والمجوء 
الػػى العنػػػؼ ضػػد الضػػػعيؼ ىػػو السػػػائد عمػػى نطػػػاؽ واسػػػع، مػػف ىنػػػا يسػػتنتج اّف نظػػػاـ مبػػارؾ كػػػاف ىشػػػا 

 وضعيفا ولـ يخؼ الناس.
قػػاـ بتعميػؽ الدسػتور المصػري لمػدة سػػتة اشػير مػف اجػؿ فػرض النظػػاـ، وتػابع د. كيػدار قػائبل اّف الجػيش 

وبعبػارة اخػرى، لوضػع غطػػاء جديػد عمػى طنجػػرة الضػغط، ومػع ذلػؾ ، فػػاف الحػزب الػوطني الػػديمقراطي، 
حزب الوفد، الناصرييف، االشتراكييف الشيوعييف، والجماعات الدينية المتطرفػة، بطبيعػة الحػاؿ، بمػف فػي 

وف، سػػيحاولوف كػؿ مػنيـ اف يػػدير االمػور لصػالحو ولصػالح مبادئػػو، االمػر الػذي قػػد ذلػؾ االخػواف المسػمم
يؤدي بحسب الدراسة االسرائيمية، الى اشتباكات في الشوارع، وىذه الصراعات الداخمية بيف مختمؼ القوى 
ّف السياسية الفاعمة في مصر، يمكف اف تخمؽ فراغا سياسػيا، يسػمح لقػوى اجنبيػة بالتػدخؿ، وزعـػ ايضػا ا

الجميوريػة االسػبلمية االيرانيػة وحػزب اهلل المبنػاني وحركػػة حمػاس الفمسػطينية ينتظػروف بفػارغ الصػػبر اف 
تقـو ىذه القػوة المصػرية او تمػؾ بطمػب المسػاعدة مػنيـ لكػي يتػدخموا فػي الشػأف الػداخمي المصػري، مشػيرا 

سػيف، مؤكػػدا عمػى اّف حتػػى الػى اّف االمػر يتطػػابؽ تمامػا مػع مػػا فػي العػػراؽ بعػد االطاحػة بنظػػاـ صػداـ ح
يومنػػػا ىػػػذا، ال يعػػػرؼ النظػػػاـ العراقػػػي الجديػػػد االسػػػتقرار السياسػػػي الػػػداخمي، والنظػػػاـ ايضػػػا مػػػا زاؿ غيػػػر 

 مستقر.
وبحسب الباحث كيدار، المتخصص في شؤوف العالـ العربي واالسبلمي فاّف اف الجيش المصري، حتػى 

، ولكػػف ىػذا االمػػر قػد يتغيػػر عنػدما يػػذوؽ االف، لـػ يبػد اي رغبػػة فػي االسػػتيبلء عمػى السػػمطة بشػك ؿ دائـػ
الجػػيش طعػـػ السػػمطة وقوتيػػا ونفوذىػػا، وبالتػػالي ال يسػػتبعد عػػودة مصػػر الػػى حكػـػ الجنػػراالت، عمػػى حػػػد 

 وصفو.
واشػػار الػػى المطمػػب المبػػػدئي لجماعػػة االخػػواف المسػػػمميف باعػػادة االنتخابػػات التػػي تػػػـّ تزويرىػػا فػػي شػػػير 

ـ الماضػػي، الفتػا الػػى اّنػو فػػي االنتخابػات التػػي سػبقت االخيػػرة حصػػمت تشػريف الثػػاني )نػوفمبر( مػػف العػا
الجماعػة عمػى اكثػر مػف ثبلثػيف بالمائػة مػف المقاعػد فػي البرلمػاف، وبالتػالي، زاد الػدكتور كيػدار، فػي حػػاؿ 
اسػػػتجابة الجػػػيش لمطمػػػبيـ باعػػػادة االنتخابػػػات، واجرائيػػػا بصػػػورة نزييػػػة، فػػػاّنيـ سيحصػػػموف عمػػػى اغمبيػػػػة 

ثػػؿ الحػػػاؿ فػػي تركيػػا، حيػػػث سػػيتعيف عمػػى الحكومػػػة التعامػػؿ مػػع اجنػػػدة اسػػبلمية، وال يسػػػتبعد المقاعػػد، م
الباحث مف اف يقـو االخواف في مصر بتغيير الدستور بشكؿ قانوني بعد فوزىـ باالنتخابات لمنع سيطرة 

عػػاـ  العممػانييف عمػػى دفػػة االمػػور فػػي مصػر، عمػػى حػػد قولػػو، كمػػا حػػدث فػي ايػػراف بعػػد الثػػورة االسػػبلمية
2212. 
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واوضح اّف الفترة المقبمة قد تكوف في واقع االمر واحدة مف الفترات التي ستشيد االضطرابات االجتماعية 
والسياسػػية فػػي مصػػر، اذا امتنػػع المجمػػس االعمػػى عػػف اخػػذ زمػػاـ المبػػادرة بيديػػو لمػػدة اطػػوؿ، كمػػا اّنػػو ال 

راب يمكنيػػػا اف تػػػدفع لػػػدى الكثيػػػر مػػػف سمسػػػمة مػػػف االغتيػػػاالت السياسػػػية. وتػػػابع قػػػائبل اّف حالػػػة االضػػػط
المصرييف لبلعبلف عف رغبتيـ في اف تستجمب لمصر شخصية قوية يمكف االعتماد عمييا، وال تتزعزع، 
وجدوؿ اعماليا واضح، ويضيؼ اّف االختيار سػوؼ يكػوف عمػى االرجػح زعيمػا مػف قػادة جماعػة االخػواف 

ا الى اّف الدكتور القرضاوي يتمتع بنفوذ وتأييد في المسمميف، مثؿ الشيخ الدكتور يوسؼ القرضاوي، مشير 
العػالميف العربػػي واالسػػبلمي، وبالتػػالي فاّنػػو قػػد ُيسػػتدعى الدارة االمػػور، ذلػػؾ اّنػػو فػػي خطبتػػو االخيػػرة فػػي 
مصر دعا الى انقاذ مصر مف الفوضى. وغنُي عف القوؿ اّنو سيقود الببلد فػي االتجػاه االسػبلمي، عمػى 

 ائيمي.حد قوؿ الباحث االسر 
وخمػص الباحػث الػػى القػوؿ اّنػػو فػي المػػدى القريػب سػيكوف المجتمػػع مصػر يعػػاني مػف دوامػػة مػف المكائػػد 
السياسػية وعػػدـ االسػتقرار، واالحػػداث التػي ستشػػيدىا مصػر سػػتوفر عنػاويف مقمقػػة لمغايػة، وبالتػػالي عمػػى 

دمػػة بمصػػر، ىػػػذه حكومػػات العػػالـ اف تكػػوف فػػي حالػػة تاىػػب وفػػي حػػاؿ مػػف اليقظػػة حيػػاؿ التطػػورات القا
التطورات التي يمكف اف تيػدد قنػاة السػويس، والسػبلـ مػع اسػرائيؿ واالسػتقرار االقميمػي فػي منطقػة الشػرؽ 

 االوسط.
 24/2/2100القدس العرب ، لندن، 
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اع االسػػػػرائيمي، اييػػػػود بػػػاراؾ، الصػػػػناعات العسػػػػكرية اختػػػػار وزيػػػػر الػػػدف: أمػػػػاؿ شػػػحادة -القػػػدس المحتمػػػػة 
الطػػبلؽ حممػػة جديػػػدة إلظيػػار قدراتػػػو العسػػكرية، فػػػراح يجػػوؿ حػػػوؿ مجسػػمات منظومػػػة صػػواريخ حيػػػتس 
لمواجية الصواريخ الباليستية، التي اجريت عمييا تجربػة مشػتركة مػع الواليػات المتحػدة. حصػؿ ذلػؾ قبػؿ 

التػػػي رافقػػػت عبػػػور البػػػارجتيف العسػػػكريتيف االيػػػرانيتيف قنػػػاة  سػػػاعات مػػػف اطػػػبلؽ حممػػػة التػػػرويج والتيديػػػد
السويس والتقارير التي أعدتيا قيادة الشماؿ في الجيش االسرائيمي وادعت فييا اف التطورات التي تشيدىا 
ايراف قد تشكؿ االنعكاس االخطر عمى اسرائيؿ فػي حػاؿ قػررت تخفيػؼ حػدة الحصػار المضػروب عمييػا 

لتنفيذ عممية ضد اسرائيؿ عند الحدود الشمالية. ولػدى اي حػديث عػف عمميػة مػف « حزب اهلل»عبر دفع 
، وفػػػػػؽ التقػػػػارير التػػػػػي تػػػػروج ليػػػػػا القيػػػػادة العسػػػػػكرية «حمػػػػاس»فػػػػػإف ايػػػػراف وسػػػػػورية و « حػػػػزب اهلل»قبػػػػؿ 

االسرائيمية، قد تشارؾ في مثؿ ىذه العممية، وىذا يعني بالنسبة الػى االسػرائيمييف دخػوؿ كػؿ مناطقيػا فػي 
 الصواريخ الطويمة والقصيرة والمتوسطة المدى، التقميدية وغير التقميدية. مرمى

وأثػارت المؤسسػة العسػكرية االسػرائيمية، حممػة تخويػؼ أخػرى لمجميػور بسػبب الثػورات الشػعبية فػي العػالـ 
العربػػي، فأخػػذت تتحػػػدث عػػف تغييػػر فػػػي السياسػػة واالسػػػتراتيجية االسػػرائيميتيف وعػػف انيػػػا سػػتعيد تشػػػكيؿ 

 ية العسكرية التي تـ تفكيكيا بعد توقيع معاىدة السبلـ مع مصر.األلو 
حممػة التخويػؼ والترىيػػب ىػذه اصػبحت تقميػػدًا سػنويًا لمجػػيش االسػرائيمي ووزارة الػدفاع، يتػػزامف مػع موعػػد 
المصػادقة عمػػى الموازنػػة العسػػكرية. وخػػبلؿ السػػنوات الػػثبلث االخيػػرة شػػاء حػػظ المػػروجيف لضػػرورة زيػػادة 

عمػػاد مغنيػة. وىػي ذكػرى ترفػػع « حػزب اهلل»سػكرية أف تتػزامف مػع ذكػػرى اغتيػاؿ القيػادي فػي الموازنػة الع
حاؿ التأىب واالستعداد لدى مختمؼ اجيزة االمػف االسػرائيمية. وىػذه السػنة بالػذات جػاءت االحػداث التػي 

جػـػ الموازنػػة تشػيدىا المنطقػػة واالنقبلبػػات فػي الػػدوؿ العربيػػة لترفػػع ليجػة المطالبػػة بالمزيػػد والمزيػد مػػف ح
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العامػة لمصػػمحة الموازنػػة العسػػكرية تحػػت شػػعار أثػػر التطػورات االخيػػرة فػػي الػػدوؿ العربيػػة عمػػى اسػػرائيؿ 
وخطرىا عمى امنيا والجيود التي تبذليا ايراف لتوسيع نفوذىا في المنطقػة. وتجػاوزت قيمػة زيػادة الموازنػة 

اسيًا، في موازنات الجيش االسرائيمي منذ قياـ بميوناً ونصؼ بميوف دوالر ليذه السنة، وبيذا تسجؿ رقمًا قي
 بميوف دوالر. 21الدولة، اذ تصؿ قيمتيا، في حاؿ تمت المصادقة عمى الزيادة الى حوالى 

التػػػي تواجػػو الصواريػػػخ االيػػػرانية والسػػورية باألسػػاس قػػػاؿ « حيػتػػػس»فػػي تفػػػاخره بإنجػػػاز تػجػػػربة مػنظػومػػػة 
رى عمػى مػػدار الػسػػنة فػي اطػار الخطػة المتعػددة السػنوات اتػفػػػؽ عمػى خػبلؿ المحادثػات التػي تػجػػ»بػاراؾ: 

نحف نعمؿ بالتنسيؽ عمى اربع منظومػات »وأضاؼ: «. بمورة خطة تضمف حجـ الموازنة وكيػفية توزيعيا
المتاف « 9-حيتس»منيا القبة الحديد التي تيدؼ لمدفاع عف اسرائيؿ مف التيديدات المستجدة، ومنظومة 

 «.ربتيما وىذا امر ميـ جداً استكممت تج
سػنجد الموازنػة وسػنوزعيا لمػدفاع عػف مػواطني الدولػة »وبرأي باراؾ فإف ىػذه االمػور سػتختبر معػًا، يقػوؿ: 

 «.في حاؿ اليدوء وفي االمف الدائـ والطوارئ وفي حاؿ االستعداد في ىذيف الوضعيف
وا عف وجية نظر مختمفة تمامًا وىـ عمى لكف حديث باراؾ ىذا لـ يقنع الكثير مف االسرائيمييف الذيف عبر 

قناعة بأف االوضاع التي تشيدىا مختمؼ الدوؿ العربية تخفؼ مف احتماالت الحرب بسبب االنقسامات 
وحاؿ الفوضى وعدـ قدرة اي مف الدوؿ عمى خوض حرب. وقد عبر في شػكؿ واضػح عػف ىػذا الموقػؼ 

الػػذي رأى اف االوضػاع فػي الػػدوؿ العربيػة تتطمػػب اواًل المػدير العػاـ السػػابؽ لػوزارة الماليػة، دافيػػد بروديػت 
 توفير االستقرار االمني وتحسيف االوضاع االقتصادية لسكاف ىذه الدوؿ وليس شف حرب عمى اسرائيؿ.

 وجية نظر بروديت لـ تخفؼ مف مطالب المؤسسة العسكرية بؿ واصمت طرح المزيد والمزيد:
تامػػػار »ح البحريػػػة لتنفيػػذ خطػػػة دفػػػاع عػػػف حقمػػػي الغػػػاز مميػػػوف دوالر يحتاجيػػػا سػػػبل 10و 20مػػا بػػػيف  -

كيمػػػومترًا فػػي سػػػواحؿ البحػػػر المتوسػػػط.  230المػػػذيف اكتشػػػفتيما اسػػرائيؿ عمػػػى بعػػػد اكثػػر مػػػف « وليفياتػػاف
وبحسب الجيش فإف االعتداء عمى خط الغاز الذي يزود اسػرائيؿ بالغػاز الطبيعػي المصػري أصػبح واردًا 

ئػػػيؿ تػيػػدد بتنفيػػذ اعػػتداء عمػػى خطػوط الػػنفط التػي تػػدعي انيػا داخػػؿ مػػػياىيا مػػف تػنػػػظيمات معػاديػػة السرا
االقميمية. وحماية حقمي الغاز يعني اف البحرية االسرائيمية تتكفؿ بحماية منطقة اكبر بمرة ونصػؼ المػرة 
مػػػف مسػػػػاحة اسػػػػرائيؿ حيػػػػث تػػػـػ التخطػػػػيط لحفػػػػر العديػػػػد مػػػػف اآلبػػػػار التػػػػي قػػػػد تشػػػػكؿ عشػػػػرات االىػػػػداؼ 

 يجية المحتممة.االسترات
الحاجػػة لنصػػب معػػدات رقابػػة عمػػى طػػوؿ الحػػػدود بػػيف اسػػرائيؿ وغػػزة واسػػرائيؿ ومصػػر وعمػػى الحػػػدود  -

 الشمالية مع لبناف لضماف عدـ تسمؿ معاديف.
المحسنة والتي تـ تحديثيا بعد حرب « نمير»ضرورة تزويد سبلح المدرعات بعشرات الدبابات مف نوع  -

 «.افاهىمرك»تموز عمى ىيكؿ دبابة 
موازنة خاصة لضماف حماية القواعد العسكرية والمطارات مف خطػر اسػتيدافيا بالصػواريخ المتوقػع اف  -

 تتعرض ليا اسرائيؿ في حاؿ وقوع حرب.
وقائمة طويمة ال يخمو يـو في االسبوع اال وتجد المؤسػسػة الػعسكرية سببًا إلخراج المزيد منيا وكميا تحت 

 «.خطار المحدقة بدولة اسرائيؿضرورة مواجية األ»عنواف: 
 جلش ثري وأمن فقلر

، بيػػػػذه العبػػػارة وصػػػػؼ اكثػػػػر مػػػف خبيػػػػر االسػػػػموب الػػػذي يتبعػػػػو المسػػػػؤولوف العسػػػػكريوف «خدعػػػة األمػػػػف»
والسياسيوف لمحصوؿ عمى المزيد مف حجـ الموازنة استنادًا الى ما كشػؼ عنػو فػي اثنػاء المصػادقة عمػى 



 
 
 

 

 212ص 
 

بميػوف شػيكؿ بينمػا تبمػغ  23.2بمبمغ  9022كومة موازنة الدفاع لمعاـ موازنة السنة الحالية. فقد اقرت الح
بميوف شيكؿ: الفارؽ بػيف طمػب الػدفاع وبػيف  22موازنة النشاط الحقيقي الذي عرضو الجيش االسرائيمي 

بميػػوف شػيكؿ. ال يوجػػد ألي رقػـػ آخػر ينشػػر أي غطػاء، وفػػي المناسػبة، طمبػػت الماليػػة  2.2مػا اقػػر يبمػغ 
 ف شيكؿ مف موازنة الدفاع لمسنتيف الحالية والمقبمة.ببليي 1تقميص 

بميػوف  32كانػت  9000فػي عػاـ «. طبيعػي»وموازنة الدفاع ىي أمر يتطور في شكؿ ثابػت، تػدريجي و 
ببليػيف شػيكؿ.  20بميوف شيكؿ. وفي غضوف عقد مف الزمػاف نمػت بػػ  22باتت  9020شيكؿ. في عاـ 

النمػػػو فػػي الموازنػػة فػػي العقػػػد االخيػػر ينبػػع مػػف تعيػػػدات  ومػػف أجػػؿ مزيػػد مػػف الموضػػػوعية فػػإف ربػػع ىػػذا
 الماضي، مثؿ الدفعات لمتقاعدي جياز االمف والجيش االسرائيمي الذيف يزداد عددىـ سنة بعد سنة.

فػػي  20ببليػػيف شػيكؿ فػي السػػنة، أي أكثػر مػف  2فػي السػنتيف االخيػػرتيف جػرى الحػديث عػػف زيػادة نحػو 
مسػػاعدات مػػف الواليػات المتحػػدة(. ىػذه السػػنة تبػيف اف األجيػػزة غيػػر المئػة مػػف نفقػات األمػػف )مػف دوف ال

قػػادرة حتػػى عمػػى االتفػػاؽ عمػػػى المعطيػػات االساسػػية. فمػػا ىػػي النفقػػػات عمػػى القػػوى البشػػرية فػػي الجػػػيش 
االسػػرائيمي؟ وكػػـػ نمػػت النفقػػػات عمػػى االمػػػف فػػػي السػػنوات االخيػػػرة؟ الفػػوارؽ بػػػيف معطيػػات جيػػػاز االمػػػف 

الى عشرات ببلييف الشػيكبلت وذلػؾ تبعػًا لمعطيػات الماضػي التػي ال يمكػف الجػداؿ والمالية تصؿ احيانًا 
 فييا. واذا كانت ىذه ىي الحاؿ فكيؼ يمكف احدًا أف يقوؿ شيئًا مفيدًا عف الموازنة لمسنتيف المقبمتيف.

سننفؽ مػااًل أكثػر، وسنحصػؿ عمػى جػيش ثػري  9029وجواب الحكومة والجيش كاف بسيطًا: حتى نياية 
 ثر، ولكف عمى أمف فقير أكثر.أك

 مركبات الموازنة العرسكرلة
فػي دراسػػة الفتػػة، يشػػير الباحػػث فػي معيػػد أبحػػاث األمػػف القػػومي فػي تػػؿ أبيػػب، شػػموئيؿ ايفػػف، الػػى اف 

حاجػػة اسػػرائيؿ الػػػى جيػػاز أمػػػف قػػوي ىػػػي مسػػألة وجوديػػػة. مػػف ىنػػػا تػػأتي ضػػػرورة أف يخصػػص لؤلمػػػف »
ياسًا بالمعموؿ بو في أكثر دوؿ العالـ. مع ذلؾ الحاجة ممحة الى نصيب كبير نسبياً مف موازنة الدولة، ق

تحديد سمـ أوليات وطني ينشئ نقاشًا متصػبًل يتعمػؽ بمقػدار المػوارد االقتصػادية المخصصػة لؤلمػف عمػى 
حساب أىداؼ وطنية أخرى. ففي نقاش عبء األمف تعرض مقاييس تعتمد عمى عناصر مختمفة لنفقات 

شػػيف اسػػتنتاجات متضػػاربة. فمػػػثبًل قػػاؿ البروفيسػػور عػػومر مػػوآؼ، رئػػيس المنتػػػدى األمػػف، وتكػػوف لممتناق
تتفػػػؽ وزارة الخزانػػػػة العامػػػة وجميػػػػع خبػػػراء االقتصػػػػاد االعضػػػاء فػػػػي »االستشػػػاري لػػػػوزير الخزانػػػة العامػػػػة: 

المنتدى االستشاري لوزير الخزانة العامة عمى أف موازنة األمف كبيرة جدًا عمػى الدولػة وتعػرض االقتصػاد 
 «.االسرائيمي لمخطر
موازنة االمف ىي الكبرى بيف موازنات مكاتب الحكومة، ويصح االمر ايضًا اذا حسػمنا »ويضيؼ ايبف: 

مػف الموازنػة مسػاعدة الواليػػات المتحػدة. مػع ذلػؾ يجػػب اف ننتبػو الػى اف موازنػة االمػػف تشػتمؿ عمػى مػػواد 
شػػاط العسػػكري، مثػػؿ دفػػع رواتػػب متقاعػػدي متميػزة ال توجػػد فػػي موازنػػة وزارة اخػػرى وال تتصػػؿ بتمويػػؿ الن

بميػػوف شػػيكؿ، ونفقػات فػػروع التأىيػػؿ والعػائبلت الثكمػػى فػػي وزارة الػػدفاع  2.2جيػاز االمػػف ومقػػدارىا نحػو 
 ببلييف شيكؿ. 2ومقدارىا نحو 

 ولوضح البن تركلبة الموازنة العرسكرلة عمى النحو اآلت :
ولمػواطنيف يعممػوف فػي الجػيش والعمػاؿ اآلخػريف فػي  مدفوعات اجور لجنود الخدمة االلزاميػة والدائمػة، -

وزارة الػػدفاع، وتكػػاليؼ قػػوة بشػػرية اخػػرى )الطعػػاـ والمبلبػػس واقسػػاـ مختمفػػة( وتحويػػؿ نفقػػة تقاعػػد لمجنػػود 
والعماؿ الثابتيف فػي جيػاز االمػف، ومػدفوعات لمػف يخػدموف فػي قػوات االحتيػاط بواسػطة مؤسسػة التػأميف 
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في المئػة مػف االسػتيبلؾ االمنػي غيػر الصػافي فػي عػاـ  22.1انت تشكؿ الوطني. كؿ ىذه المدفوعات ك
9002. 

فػػي المئػػة مػػف  32.9شػراء سػػمع وخػػدمات فػػي الػػببلد، ونفقػػات عمػػى البنػػاء وغيػػر ذلػػؾ، وبمغػػت قيمتيػػا  - 
 .9002االستيبلؾ االمني غير الصافي في عاـ 

عمػى نفقػػات الموسػػاد والشػػاباؾ  االسػتيبلؾ االمنػػي: يشػػتمؿ االسػػتيبلؾ األمنػي بحسػػب تقريػػر بروديػػت -
التػي ال تشػتمؿ عمييػػا موازنػة االمػف. فػػي مقابػؿ ذلػؾ ال يشػػتمؿ االسػتيبلؾ االمنػي عمػػى عػدد مػف الفػػروع 

 التي تشتمؿ عمييا موازنة االمف او اماكف اخرى مف موازنة الدولة مثؿ:
ى الرفاىيػة والصػحة نفقات جياز االمف التػي عرفػت فػي الحسػابات الوطنيػة عمػى أنيػا نفقػات ترمػي الػ -

ومكافػآت وتأىيػػؿ لممعػوقيف ولمعػػائبلت الثكمػى، وىبػػات مسػػاعدة لعػائبلت الجنػػود؛ ومسػاعدة مػػف صػػندوؽ 
 استيعاب الجنود المسرحيف وغير ذلؾ.

النفقػػات التػػي يقتضػػػي فصػػؿ العنصػػػر االمنػػي فييػػػا بحثػػًا خاصػػػًا: مسػػاعدة لمصػػػانع امنيػػة )الصػػػناعة  -
انتاجيػا لمتصػػدير، المتعػدد الغايػػات، النيػا تشػػتمؿ عمػى تمويػػؿ تطػػوير  العسػكرية ورفائيػػؿ وغيرىػا( واكثػػر

منتوجػات تبػاع فػي الخػارج. وكػػذلؾ الحػاؿ فػي مػا يتعمػؽ بتحػػويبلت ماليػة الػى االدارة المدنيػة فػي منػػاطؽ 
فػي مجػاالت التربيػة والصػحة والرفاىػة  jpgاالدارة المدنية التي تقـو بأعمػاؿ منػاورات لمجػيش اإلسػرائيمي.

 لشوارع االلتفافية في الضفة الغربية.وشؽ ا
ويختػتـ الباحػث دراسػتو بالحػديث عػف مصػاريؼ األمػػف كعػبء عمػى كاىػؿ االقتصػاد االسػرائيمي، فيقػػوؿ: 

يبػيف أف اسػرائيؿ ال تػزاؿ تقػع  –بمفاىيـ االسػتيبلؾ االمنػي المحمػي قياسػًا باالنتػاج العػاـ  –عبء األمف 
االمػػػف، لكػػػف الفػػػرؽ أقػػػؿ كثيػػػرًا ممػػػا كػػػاف فػػػي الماضػػػي. فمنػػػذ  حقػػًا فػػػي قمػػػة السػػػمـ العػػػالمي لبلنفػػػاؽ عمػػػى

منتصؼ السبعينات الى اآلف انخفض العبء االمني وىو اليـو يشبو الوضع الذي كاف قبؿ حرب االياـ 
السػتة. وعمػى ذلػػؾ يبػدو اف تػأثير النفقػػات األمنيػة عمػى صػػورة اقتصػاد اسػرائيؿ العػػاـ اليػـو محػدود. ومػػع 

بميػػوف  9.112تػأثيرًا اكبػر فػػي القطػاع العػاـ. بيػد اف لمسػاعدة الواليػات المتحػدة )ذلػؾ فػإف لمعػبء األمنػي 
 ( تأثيرًا جوىريًا في موازنة الدولة وفي مجاؿ المناورة المالية لمحكومة.9020دوالر في 

 25/2/2100الحلاة، لندن، 
 
 تقدلرات صيلونلة متبالنة حول طبلعة التعامل مع الموقف الملدان  ف  قطاع غزة 345

 تغّلر النظام المصري قد لعرقل أي تحركات عرسكرلة صيلونلة ضد القطاع
زعمػػت أوسػػاط عسػػكرية مقّربػػة مػػف الجػػيش : دراسػػات وتحميػػؿ المعمومػػات الصػػحفية عػػف العبريػػة، ترجمػػة

الصػييوني أفَّ "إسػػرائيؿ" أطمعػت مصػػر عمػى نيتيػػا توجيػػو ضػربات عسػػكرية مدروسػة وتصػػعيد عممياتيػػا 
الفمسطينية في قطاع غزة دوف المجوء إلػى مواجيػة مباشػرة فػي المرحمػة الحاليػة، المنيجية ضد المنظمات 

حيث أوضحت مصادر في قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الصييوني أفِّ تمؾ العمميػات ستشػمؿ توجيػو 
ضربات نوعية لػ"مخازف التسميح وطرؽ نقؿ األمواؿ، وتشديد الضربات عمى أنفاؽ رفح التي تستخدـ لنقؿ 

سػمحة إلػى قطػاع غػزة فػي ظػؿ انييػار أي رقابػة مػف قبػؿ الجانػب المصػري، ومػف المحتمػؿ أف تمتػد مػا األ
 وصفتيا بػ"الضربات االستباقية" إلى خارج حدود قطاع غزة.

وأفادت األوساط أف "إسرائيؿ" أبمغت القاىرة بقمقيا مما يحدث عمى حدود غزة، ونيتيا عدـ السماح بتيديد 
لتنفيػذ عمميػة واسػعة فػي القطػػاع فػي أعقػاب قصػؼ مػدينتي "نتيفػوت وبئػر السػػبع"  أمنيػا، ولػو أدى األمػر
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جنوب إسرائيؿ بصواريخ "غراد"، خصوصًا وأف دقة تصويب الصورايخ، التػي دلػت عمػى ميػارات تػدريب 
 عالية تـ اكتسابيا خارج القطاع، أثارت انزعاج القيادة العسكرية الصييونية.

 تيديدات متواصمة:
ونية: زعمػػػػػػت أفَّ المنظمػػػػػات المسػػػػػػمحة فػػػػػي قطػػػػػاع غػػػػػػزة تحػػػػػاوؿ اختبػػػػػػار قػػػػػوة الجػػػػػػيش مصػػػػػادر صػػػػػيي -

"اإلسرائيمي" في ظؿ التطورات المتسارعة في المحيط العربي، وسقوط أنظمػة حكـػ أقامػت عبلقػات سػرية 
 وعمنية مع الكياف.

طػػػػبلؽ وزيػػػر األمػػػػف الػػػػداخمي الصػػػػييوني، يتسػػػػحاؾ أىرونػػػوفيتش: أّكػػػػد عمػػػػى أف رد "إسػػػػرائيؿ" عمػػػػى إ -
الصػػواريخ باتجػػاه أراضػػييا، يجػػب أف يكػػػوف قاسػػيًا ومؤلمػػًا أكثػػر، مشػػػددًا عمػػى ضػػرورة أف تُعيػػد "إسػػػرائيؿ 

 لنفسيا قدرة الردع تجاه منظمات "اإلرىاب" في قطاع غزة. 
أوسػاط عسػػكرية صػييونية: ألمحػػت إلػى أف رئػػيس ىيئػة األركػػاف الصػييوني، بينػػي غػانتس، ال ينػػوي  -

األحػػواؿ عػػف القيػػاـ بخطػػوة مؤلمػػة ضػػد قطػػاع غػػزة، خاصػػًة وأنػػو يػػؤمف بػػأف مػػنح التراجػػع بػػأي حػػاؿ مػػف 
 الفصائؿ الفمسطينية فرصة العمؿ بحرية في القطاع، سيؤثر سمبيًا عمى أمف "إسرائيؿ" واستقرارىا.

وكانت المحافؿ العسكرية  الصييونية قد زعمت بأف صواريخ المقاومة الفمسطينية التي أطمقت مف قطاع 
، صػينية الصػنع، وتـػ بيعيػا BM-21مدينة بئر السبع قبؿ ثبلثة أياـ مف نوع "غراد" مف طراز  غزة نحو

 إليراف، التي قامت بدورىا بنقؿ تمؾ الصواريخ إلى حركة "الجياد اإلسبلمي" في قطاع غزة. 
 مواجية موضعية:

أف يكػوف لمتصػعيد في سياؽ متصؿ، استعبد المحمبلف اإلسرائيمياف "عاموس ىارئيؿ" و"آفي يسػخروؼ"، 
األخيػػر عمػػى حػػػدود قطػػاع غػػػزة، الػػذي شػػػيد إطػػبلؽ صػػػواريخ "غػػراد" عمػػػى مدينػػة بئػػػر السػػبع، أي معنػػػى 
استراتيجي، وأف األمر ال يتعدى كونو مواجية موضعية غير مدبرة مسػبقًا، بعػد قيػاـ طػائرات سػبلح الجػو 

اإلسػبلمي فػػي قطػاع غػػزة. اإلسػرائيمي بسمسػمة ىجمػػات جويػة ضػػد أىػداؼ تتبػػع لحركتػي حمػاس والجيػػاد 
وىػػػو مػػػا يعػػػزز االعتقػػػاد اإلسػػػرائيمي السػػػائد فػػػػي المحافػػػؿ األمنيػػػة واالسػػػتخبارية بػػػأف حركػػػة حمػػػاس غيػػػػر 
متحمسة لمواجية الجيش "اإلسرائيمي" في الوقت الراىف، وأف الفرص جيدة اآلف لوقؼ التصعيد في قطاع 

راكمة، أنو ليس فقط الجيش الصييوني الذي غزة خبلؿ أياـ معدودة، خاصة وقد تبيف مف المعمومات المت
قد تفاجأ مف ىذا القصؼ، بؿ قيادة حركتي الجياد وحماس في القطاع، حيث لـ يكف ىناؾ أي معمومات 

 مسبقة عف نوايا قصؼ بئر السبع.
ومع ذلؾ، يستدرؾ المحمبلف المقرباف مف دوائر صنع القرار اإلسرائيمي أف الجياد اإلسبلمي يمتمؾ عمػى 

كيمومتر مف داخؿ قطاع غزة،  20ى الميداف، صواريخ "غراد" كثيرة جاىزة لضرب أىداؼ عمى بعد مستو 
مػػذكريف بػػأف سمسػػمة اليجمػػات اإلسػػرائيمية، تيػػدؼ لمتوضػػيح بػػأف إطػػبلؽ الصػػواريخ عمػػى المسػػػتوطنات، 
خاصػػة بئػػر السػػبع، ىػػػو خػػط أحمػػر، وأنيػػػا تػػرى فػػي حمػػػاس الجيػػة المسػػئولة عػػػف أي ىجػػـو يخػػرج مػػػف 

ع، السػػيما وأف حمػػاس تريػػد أف تتمالػػؾ نفسػػيا، وال تريػد أف تػػرد عمػػى اليجمػػات اإلسػػرائيمية، إلنيػػاء القطػا
 التوتر الحالي بأسرع وقت".

 مخاوؼ صييونية مف ردود مصرية محتممة:
في ذات السياؽ، سيطرت تسريبات صييونية بشأف وجود خطة عسكرية سرية لضرب غزة عمى المشيد 

أثار الكثير مف الجدؿ بيف العسكرييف في ظؿ وجود مخاوؼ مف الرد المصري، اإلعبلمي في تؿ أبيب، و 
خاصة مع انشػغاؿ وحػدات الجػيش المصػري باألوضػاع األمنيػة الداخميػة، ومنحيػا األولويػة المطمقػة دوف 
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غيرىػا، وىػػو مػػا وفػر لمفصػػائؿ الفمسػػطينية نجاحػًا فػػي اسػػتغبلؿ الغيػاب األمنػػي عمػػى الحػدود مػػع مصػػر، 
يػػر مػػف القطػػع والتقنيػات العسػػكرية المتميػػزة التػػي تؤىميػػا لمواصػمة عممياتيػػا، ممػػا يجعػػؿ مػػف وأدخمػت الكث

 المبادرة لضرب قطاع غزة أمرًا حيويًا وضروريًا ألمف "إسرائيؿ".
البلفػت فػػي األمػػر، أفَّ األوسػػاط اإلعبلميػة "اإلسػػرائيمية" أشػػارت صػػراحة إلػى غضػػب القػػاىرة الشػػديد مػػف 

ة، مػف خػػبلؿ رفضػػيا التعميػؽ عمػػى مسػاعي توجيػػو الضػػربة، فػي تممػػيح إلػػى تمػويح تػػؿ أبيػب بضػػرب غػػز 
تخوؼ "إسرائيمي" مف إمكانية أف يرد المجمس العسكري الموجود عمػى رأس السػمطة فػي مصػر بقػوة عمػى 
"إسرائيؿ" إف بادرت بضرب غزة، سواء عمى المستوى السياسي أو الدبموماسي، مما أوجد ترددًا داخؿ تؿ 

ياـ بيذه الضربة. وتزداد ىذه التخوفػات مػع العمـػ الصػييوني بػأف غالبيػة القػادة العسػكرييف أبيب بشأف الق
الموجػوديف فػػي المجمػس المصػػري ال يشػجعوف عمػػى تعميػػؽ العبلقػات مػػع "إسػرائيؿ"، ويػػروف أف التعػػاوف 
زة معيا يمثؿ أزمػة تػدعو إلػى سػخط المصػرييف عمػى النظػاـ، ممػا دفػع لبلعتقػاد بػأف توجيػو ضػربة إلػى غػ

اآلف، قد يعني بداية النياية لمعبلقات المصرية "اإلسرائيمية"، رغـ تعيد المجمس العسػكري بػاحتراـ اتفاقيػة 
 "كامب ديفيد"، والمحافظة عمى مستوى العبلقات مع "إسرائيؿ" بصورة جيدة.

 موقع الجلش الصيلون  + مجمة "بمحانلو" العرسكرلة
 28/2/2100، 2092التقرلر المعمومات ، ممحق 
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كشػػؼ المراسػػؿ العسػػكري فػػي القنػػاة العبريػػة العاشػػرة، أور ىيمػػر، عػػف تفاصػػيؿ خطّػػة الجػػيش الصػػييوني 
"تفف" التي لمسنوات الخمس المقبمة، والتي تُدعى "حمميش"، مشيرًا إلى أنو ىذه الخطة ستحؿ مكاف خّطة 

شارفت عمى اإلنتياء. وتعرض الخطة لمجموعة مف المحاور في سػياؽ التيديػدات التػي تواجػو "إسػرائبؿ" 
 إلى جانب تطوير القدرات العسكرية لمجيش الصييوني. 

 في مجاؿ التيديدات: 

تمخػص الخطػػة موقػػع إسػػرائيؿ اإلسػػتراتيجي الحػػالي فػػي الشػػرؽ األوسػػط وسػػط االضػػطراب الحاصػػؿ فػػي 
طقػة وخصوصػًا إثػػر تغيػر النظػاـ فػػي مصػر والتػأثير الػػذي سػُيخمفو عمػى الجػػيش الصػييوني وبنيتػػو، المن

حيػث تقػػدر الخطػػة انعػػداـ الثقػػة مػع مصػػر وتحػػوؿ سػػيناء إلػػى مشػكمة "إرىابيػػة" فعمّيػػة، إال أنػػو مػػف غيػػر 
 المتوقع أف تتضمف الخطة أي تغييرات رئيسية جراء التطورات المصرية. 

تي سُتواجييا "إسرائيؿ" في السنوات القادمة منبعيا إيراف ويمييا "حزب اهلل" وسوريا إف التيديدات ال -
وحماس في قطاع غزة، مع اعتبار الجبية الشمالية )سوريا و"حزب اهلل"( جبية الحرب األساسية وىو مػا 

 تـ إعداد الخطة بناًء عميو.

واحتماؿ حصوؿ مواجية متعددة  رّجحت الخطة حدوث تصاعد في التيديد األمني عمى "إسرائيؿ"، -
 .9022الجبيات في العاـ 

 في مجاؿ اإلعداد العسكري:

سػػتزيد "إسػػرائيؿ" مػػف عػػدد الصػػواريخ االعتراضػػية مػػػف نػػوع "حيػػتس" الموجػػودة حاليػػًا فػػي ترسػػػانتيا  -
وستستمـ البطارية األولى مػف نػوع "رمػح داوود" المعػّدة العتػراض الصػواريخ متوسػطة المػدى بحمػوؿ العػاـ 

9023. 
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يعمػؿ الجػيش الصػييوني مػع شػركة "رافائيػؿ" حػػوؿ إمكانيػة اسػتبلـ البطاريػة الثالثػة مػف نػوع "القبػػة  -
 . 9029، وثبلث بطاريات أخرى سُتسّمـ مع نياية العاـ 9022الحديدية" في نياية العاـ 

ىيئػة  سيواصؿ الجيش الصييوني جيوده لمحصوؿ عمى حاممة الجند المدّرعة "نمير" المبنية عمى -
 " باإلضافة إلى قدرات جديدة لكتائب المشاة ما يجعؿ الجنود أكثر فتكًا في القتاؿ. 2دبابة "المركافا 

التػي ُيشػػغميا وقػد نشػرىا فػي مرتفعػػات  MLRSسػيبحث سػبلح المدفعيػة عػف زيػػادة عػدد بطاريػات  -
ة وقػدرة فتاكػة عاليػػة نظامػػًا متعػددًا إلطػبلؽ الصػػواريخ ولػو مػديات طويمػػ MLRSالجػوالف. تُعػد بطاريػات 

 ودقة إصابة عالية المستوى. 

، خطػػة جديػػدة متعػػددة السػػنوات تيػػدؼ لوضػػػع 9029سيصػػوغ الجػػيش الصػػييوني فػػي العػػاـ القػػػادـ -
دفاعات لمبنية التحتية العسكرية اليامة التي قد تتعرض ليجمات انترنت مستقبمية مف بمداف كإيراف التي 

 كذا قدرات. ُيعتقد بأنيا تعمؿ عمى الحصوؿ عمى ى

تبحػث البحريػػة الصػػييونية عػػف إمكانيػة تصػػنيع سػػفينتيف جديػػدتيف بنػاًء عمػػى تصػػميـ ألمػػاني فػػي  -
حػوض بنػاء السػفف فػػي "إسػرائيؿ". فػي األشػير المقبمػػة، سػيتوجب عمػى رئػيس ىيئػػة األركػاف الفريػؽ بنػػي 

أجؿ شراء سفينتي صواريخ غنتس أخذ القرار حوؿ ما إذا كانت البحرية اإلسرائيمية ستتمقى الميزانية مف 
قبؿ الخطة الحالية لكف جػراء الػثمف البػاىظ  9001جديدتيف. لقد ُصدؽ عمى امتبلؾ السفينتيف في العاـ 

 لمسفينة في الواليات المتحدة عّمؽ الجيش الصييوني عممية الشراء.

 موقع النشرة + موقع االنتقاد، لبنان
 05/4/2100، 2231التقرلر المعمومات ، ممحق 
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خػط غػاز شػرؽ المتوسػط الػذي حمػؿ الغػاز المصػري إلسػرائيؿ وأمػد الدولػة : دار اإلعبلـ العربيػة -القاىرة
يناير  92الييودية بجزء رئيسي مف احتياجاتيا مف الطاقة طواؿ سنوات، ىذا الخط روى أيضا بذور ثورة 

 ي السابؽ حسني مبارؾ.التي أطاحت بالرئيس المصر 
وكاف مف الطبيعي أف يشعر كؿ مصري بالغضػب وىػو يػرى الغػاز المصػري ينتقػؿ مػف أراضػيو ألراضػي 
الدولػػػة التػػػػي حاربػػػػت بػػػػبلده وىػػػػو فػػػػي نفػػػػس الوقػػػت ال يسػػػػتطيع شػػػػراء أنبوبػػػػة غػػػػاز لمنزلػػػػو بسػػػػبب أزمػػػػة 

د أف توقفت محطات توليػد في مصر، وىي األزمة التي لحقت بيا أيضا أزمة في اإلنارة بع« البوتاجاز»
الكيرباء جزئًيا عف إنتاج الطاقة الكيربائية الصيؼ الماضػي، بسػبب عػدـ تػوافر إمػدادات الوقػود البلزمػة 
لتشغيميا، ليتحوؿ خط نقؿ الغاز إلسرائيؿ إلى شاىد عيػاف عمػى واحػدة مػف خطايػا نظػاـ الػرئيس السػابؽ 

لى لمثورة المصرية أف يصػحو سػكاف مدينػة الشػيخ زويػد مبارؾ، لذلؾ لـ يكف غريًبا مع بدايات األياـ األو 
بشػػماؿ سػػيناء عمػػى دوي انفجػػػار قػػوي ىػػز أركػػػاف المنطقػػة كميػػا، وىػػو االنفجػػػار الػػذي اسػػتيدؼ المحطػػػة 

، وىي المحطة المسئولة عف توصيؿ الغاز إلى إسرائيؿ، وكاف «الشبلؽ»الرئيسية لمغاز الطبيعي بمنطقة 
يده خط نقؿ الغاز إلسرائيؿ ولكنػو لـػ يكػف األخيػر، خاصػة بعػدما فػاض ىذا ىو االنفجار األوؿ الذي يش

كيؿ المصرييف مف سياسات الرئيس المصػري السػابؽ ودعمػو لمتطبيػع، وتصػدير الغػاز بػأبخس األسػعار 
 لمعدو اإلسرائيمي بالتعاوف مع صديقو حسيف سالـ.

 العرلش ـــ عرسقالن
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، ويمتػػد مػػف  200يبمػػغ طولػػو « شػػرؽ المتوسػػطخػػط أنابيػػب »وخػػط أنابيػػب الغػػاز والػػذي يطمػػؽ عميػػو  كػـػ
العػريش فػي سػػيناء إلػى سػاحؿ مدينػػة عسػقبلف جنػوب السػػواحؿ اإلسػرائيمية عمػى البحػػر المتوسػط، ويمػػر 

فػي السػنة،  3بميػوف ـ 22داخؿ المياه اإلقميمية المصرية ثـ اإلسرائيمية في البحر المتوسط، وتبمغ سػعتو 
ت بتنفيذ المرحمة األولى منو، وتستورد إسرائيؿ مف خبلؿ ىذا الخط اإليطالية قد قام« إني»وكانت شركة 

 في المئة مف احتياجيا مف الغاز. 22
مػع إسػػرائيؿ، تمتػـز مصػر بػػأف تقػـو بتصػػدير  9002ووفقػا لبلتفاقيػة التػػي وقعتيػا الحكومػة المصػػرية عػاـ 

سػػنًتا  10ر يتػػراوح بػػيف عاًمػػا إلسػػرائيؿ، بسػع 90مميػار متػػر مكعػػب سػنويا مػػف الغػػاز الطبيعػػي لمػدة  2.1
 9.22دوالر لممميػػوف وحػػدة حراريػػة، بػػالرغـ مػػف أف سػػعر التكمفػػة لممميػػوف وحػػدة حراريػػة يصػػؿ إلػػػى  2.2و

سنوات مف  3دوالر، كما حصمت شركة الغاز اإلسرائيمية عمى إعفاء ضريبي مف الحكومة المصرية لمدة 
ال لنكسة »ييف لتأسيس حركة باسـ ، وىي كميا ممارسات دفعت نشطاء مصر 9001إلى عاـ  9002عاـ 
 .2221يونيو عاـ  2لتشبيو عقد تصدير الغاز الطبيعي المصري إلسرائيؿ بأنو مثؿ نكسة حرب « الغاز

 شركة مشتركة
، 9000، وىػػي شػػركة مشػتركة أسسػػيما حسػػيف سػالـ فػػي سػػنة «غػػاز شػػرؽ المتوسػط»الخػط تممكػػو شػركة 

فػػي المئػػة، بينمػػػا تمتمػػؾ الشػػركتاف اإلسػػػرائيميتاف  20نسػػػبة وتمتمػػؾ الييئػػة العامػػة لمبتػػػروؿ المصػػرية فييػػا 
فػػي المئػػة. تفجيػػر خػػط نقػػؿ الغػػاز إلسػػرائيؿ واألردف  92مػػا مجموعػػو « أمبػػاؿ» و« مرحػػاؼ»الخاصػػتاف 

 وسػػػوريا، أدى بػػػػالطبع إلػػػػى وقػػػػؼ ضػػػػخ الغػػػػاز المصػػػػري لتمػػػػؾ الػػػػببلد، إال أنػػػػو قػػػػد تػػػـػ إصػػػػبلح األنبػػػػوب 
 

الماضي، ولـ تكف محاولة تفجير أنبوب الغاز الطبيعي المصري  واستئناؼ عمميات التصدير في مارس
 إلى إسرائيؿ ىي المحاولة الوحيدة.

 24/6/2100، البلان، دب 
 
 مؤتمر: مرستقبل العالقات المصرلة ـ اإلرسرايلملة بعد الثورة 348

 مػػػع نجػػاح ثػػورة الخػػامس والعشػػػريف مػػف ينػػاير فػػي إسػػػقاط نظػػاـ "مبػػارؾ" الػػػذي: شػػيريياف نشػػأت المنيػػري
تميػػزت عبلقاتػػػو بالكيػػػاف اإلسػػرائيمي بػػػالغموض غيػػػر المبػػرر لمػػػدة ثبلثػػػيف عامػػا، ولجممػػػة مػػػف المتغيػػػرات 
المحميػة واإلقميميػػة والدوليػػة الحػػادة، بػػدأت األوسػػاط داخػؿ مصػػر وخارجيػػا تُػػولي أىميػػة لمناقشػػة مسػػتقبؿ 

 بلـ المصرية ػ اإلسرائيمية.العبلقات المصرية ػ اإلسرائيمية بعد ما يزيد عمى ثبلثة عقود عمى معاىدة الس
وينصػػب االىتمػػاـ المصػػري الشػػعبي والبحثػػي واإلعبلمػػي عمػػى تسػػاؤؿ رئيسػػي، مفػػاده مػػا ىػػي المصػػػمحة 
المصػػرية مػػػف االسػػتمرار فػػػي عبلقػػػات سػػبلـ مػػػع الكيػػاف اإلسػػػرائيمي واسػػػتمرار معاىػػدة السػػػبلـ، ومقارنتيػػػا 

ة مقتػؿ الجنػػود المصػرييف عمػى الحػػدود بالمصػمحة مػف تعػديؿ بنودىػػا أو طمػب إلغائيػا، خاصػػة بعػد حادثػ
اإلسرائيمية في الثامف عشر مف أغسطس مف العاـ الجاري بنيراف إسرائيمية؟ وقد تسبب ذلؾ  –المصرية 

فػي زيػادة االحتقػػاف الشػعبي، والرغبػة فػػي االنتقػاـ لمجنػود المصػػرييف، والػذي انعكػس فػػي الموقػؼ الشػػعبي 
السػػفارة اإلسػرائيمية، ورفػع العمػـػ المصػري مكانػػو، وكػذا اقتحػػاـ الغاضػب بػإنزاؿ العمػـػ اإلسػرائيمي مػػف عمػى 

السػفارة اإلسػرائيمية، وىػػو األمػر الػػذي جعػؿ قضػػية العبلقػات المصػػرية ػ اإلسػرائيمية فػػي صػدارة المشػػيد، 
 سواء عمى المستوى المحمي أو الدولي.   
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" مؤتمرا تحت عنواف "إعادة قراءة في ىذا اإلطار، نظـ "المركز الدولي لمدراسات المستقبمية واالستراتيجية
بمقػػػػر  9022اإلسػػػػرائيمية فػػػي ظػػػػؿ المتغيػػػػرات اإلقميميػػػة الحػػػػادة" فػػػػي شػػػير سػػػػبتمبر -العبلقػػػات المصػػػػرية

اإلسػػرائيمية، فػػي ظػػؿ الظػػروؼ الراىنػػػة،  –المركػػز. والػػذي حػػاوؿ استشػػراؼ مسػػتقبؿ العبلقػػات المصػػرية 
مػف الخبػراء واألكػاديمييف والمتخصصػيف مػف خػبلؿ والثورات التي تجتاح العالـ العربي،  بحضػور العديػد 

 ثبلثة محاور رئيسية.
 جدل مصري حول معاىدة الرسالم

اإلسرائيمي، حرص  -اإلسرائيمية في إطار الصراع العربي -في محور مفيـو وتطور العبلقات المصرية 
تماعية والثقافية الدكتور قدري حفني، أستاذ عمـ النفس بجامعة عيف شمس، عمى طرح أىمية الحالة االج

 –اإلسػرائيمية. وذكػر أنػو فػي ظػؿ الصػراع العربػي  –وانعكاساتيا عمى طبيعة وتطور العبلقات المصػرية 
اإلسػرائيمي، عػاش مػا يزيػػد عمػى ثمانيػة أجيػاؿ مػػف العػرب والييػود؛ ممػا جعػػؿ الصػراع  سػمة أساسػية فػػي 

ة كافة، بحيث يصبح جزءًا ال يتجزأ مف حياتيـ، تمتد آثاره لتصؿ إلى أعماؽ المجتمع، وتتغمغؿ في أبنيت
 أعماؽ اليوية القومية ألفراد كؿ جماعة مف الجماعات المتصارعة مما يؤثر فى أنماط سموكيـ.

 -بينمػػػا تحػػػدث لػػػواء دكتػػػور عػػػادؿ سػػػميماف، المػػػدير التنفيػػػذي لممركػػػز، عمػػػا شػػػيدتو العبلقػػػات المصػػػرية 
وحػػػػرب االسػػػػتنزاؼ، وأخيػػػػرًا حػػػػرب أكتػػػػػوبر ، 21، و22، و21اإلسػػػػرائيمية مػػػػف خمػػػػس جػػػػوالت عسػػػػػكرية: 

. وأشػػار إلػػػى أف مصػػػمحة إسػػرائيؿ االسػػػتراتيجية تكمػػػف فػػي عػػػدـ دخوليػػػا فػػي صػػػراع عسػػػكري مػػػع 2213
 مصر، وأنيا تدرؾ ذلؾ جيدًا، ولذلؾ فيدؼ إسرائيؿ الرئيسي دائمًا ىو استمرار عممية السبلـ.

ـ الدكتور محمد عبد السبلـ، رئيس تحرير مجمة ا لسياسة الدولية بمؤسسة األىراـ، بتحميؿ تأثير بينما اىت
اإلسرائيمية فى الخيارات الكبرى التػي حكمػت  –التوازنات االستراتيجية التي شيدتيا التفاعبلت المصرية 

عبلقات الجانبيف، خاصة الجانب اإلسرائيمي الذي واجػو مشػكمة دفعػت بػو إلػى الحػؿ السػممي بشػكؿ جػاٍد 
عدـ قدرة الدوؿ العربية عمى الحشد، مثمما فعمت إسرائيؿ، بأنو حقيقة  مع مصر. كما وصؼ عبد السبلـ

 اإلسرائيمي خبلؿ السنوات الماضية. -سوداء أثرت فى التوازف العربي
أمػا المػػواء بحػػري محسػػف حمػػدي، عضػػو مفاوضػات السػػبلـ بواشػػنطف ورئػػيس المجنػػة العسػػكرية لئلشػػراؼ 

ف الحقائؽ التي لـػ يعمػف عنيػا مػف قبػؿ، فػي محاولػة منػو واستبلـ سيناء مف إسرائيؿ، فقد صرح بالعديد م
لمرد عمى االتيامات الموجية إلى الجانب المصرى بخصوص تقديـ تنازالت لمجانب اإلسرائيمي، فذكر أف 
طمبات إسرائيؿ بالفعؿ كانت استفزازية، وأنيـ لـ يقبموا أيًا منيا، وأف إسرائيؿ لـ تفرض عمييـ أي ترتيبات 

مػف حػػددوا حجـػ القػػوات المطمػوب وجودىػػا. فػي الوقػػت الػذي اختمػػؼ فيػو جمػػاؿ الغيطػػاني، أمنيػة، وأنيػـػ 
المفكػر واألديػب المصػري، معػو، وقػاؿ إنػو شػعر بصػدمة كبيػرة عنػد قػراءة نػص المعاىػدة التػى وزعػت مػػع 

 ف.أوراؽ المؤتمر بالمركز، فيو ال يرى أف القوات كافية لمدفاع عف سيناء، مما جعمنا ندفع ثمف ىذا اآل
واستنكر  الغيطاني عدـ وجود سيادة عسكرية صارمة في مدينة شـر الشيخ، وأصر عمى أنو ليس ىنػاؾ 
توازف في ىذه المعاىدة بيف الطرفيف، وأف ىناؾ تنازالت كثيرة جدًا، والمسئوؿ عنيا الػرئيس الراحػؿ أنػور 

ف ىنػاؾ بنػودًا سػرية فػػي السػادات. دفػع ىػذا المػواء محسػف حمػدي إلػى اإلصػرار قػائبًل إف كػؿ مػف يػدعي أ
ف مف يممؾ نصوصا تؤكد ذلؾ فميأت بيا.  اتفاقية كامب ديفيد كاذب، وا 

 األبعاد االرستراتلجلة واالقتصادلة ودور اإلعالم
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أكػػد السػػػفير إييػػاب وىبػػػة، مسػػػاعد وزيػػر الخارجيػػػة األسػػػبؽ، ضػػرورة الػػػدخوؿ فػػػي مفاوضػػات رسػػػمية مػػػع 
قتيف )ب( و)ج(، وأف مػا حػػدث مػف تفجيػرات متكػػررة إسػرائيؿ بخصػوص ترتيبػات األمػػف الخاصػة بػالمنط

 لخط الغاز الخاص بإسرائيؿ واألردف خير دليؿ عمى عدـ الوجود العسكري الكافي في تمؾ المنطقتيف.
في الوقت الذي اىتـ فيو دكتػور أحمػد غنػيـ، أسػتاذ االقتصػاد بكميػة االقتصػاد والعمػـو السياسػية، بمناقشػة 

سرائيؿ، طبقًا لممعاىدة ومػا تبلىػا األبعاد االقتصادية لممعاىد ة، ومحددات العبلقات التجارية بيف مصر وا 
مػػػف اتفاقيػػػات. كمػػػػا أشػػػار إلػػػػى وجػػػود رأيػػػػيف تجػػػاه اتفاقيػػػػة "الكػػػويز"، ووصػػػػؼ الػػػرأي الػػػػذي يؤيػػػد إلغاءىػػػػا 

 بالسياسي البحت، وعرض أسباب أىمية البقاء عمييا وعدـ إلغائيا.
ر، ألننػػػا ال يمكػػف أف نػػدخؿ صػػراعًا دوف التعػػرؼ عمػػى الطػػػرؼ بينمػػا أكػػد الغيطػػاني ضػػرورة معرفػػة اآلخػػ

اآلخر. كما أشار إلى أف الجيود الحثيثة، سواء مف جانب السمطة أو اإلعػبلـ الػذي يمعػب دورًا ميمػًا فػي 
اإلسػرائيمية واتفاقيػة  –ىذه القضية، لـ تستطع أف تؤثر فى توجيات الرأي العاـ تجاه العبلقات المصػرية 

 مدلبل عمى ذلؾ بالسخط شعبي وأحداث السفارة اإلسرائيمية.كامب ديفيد، 
كمػا وصػػؼ مػػا فعمتػػو الحكومػة واإلعػػبلـ مػػف تكػػريـ لمشػاب الػػذي أنػػزؿ العمػـػ اإلسػرائيمي مػػف فػػوؽ السػػفارة 
اإلسػػرائيمية بأنػػػو بمثابػػة عمػػػؿ تحريضػػػي، ويػػدلؿ عمػػػى جيػػؿ السػػػمطة المصػػػرية والقػػائميف عمييػػػا بطبيعػػػة 

 القضية. وأخيرًا، ذكر أنو يدرؾ أف ىذا الصراع طويؿ جدًا، ولف يحسـ سريعًا.      الشعور الشعبي تجاه ىذه 
 مرستقبل العالقات ف  ظل معاىدة الرسالم

في ىذا السياؽ، ذكر السفير نبيؿ فيمي، السفير المصري السابؽ بالواليات المتحدة ، أنو عمى الرغـ مف 
اإلسػرائيمية غيػر سػوية، كمػا أكػد ضػرورة تقيػيـ  –مصػرية تأييػده لعمميػة السػبلـ، فإنػو يعتقػد أف العبلقػات ال

األوضػػػاع الدوليػػػػة )الموقػػػػؼ العربػػػي، الموقػػػػؼ الغربػػػػي، الموقػػػػؼ األمريكػػػي(، وأىميػػػػة تغميػػػػب المحػػػػددات 
 الوطنية، والمصمحة المصرية عمى الخارجية.

ر الثقػافي العنيػؼ وأشػار دكتػور عػز الػديف شػكري، أسػتاذ العبلقػات الدوليػة بالجامعػة األمريكيػة، إلػى التغيػ
الػذي حػدث فػي مصػر بعػػد الثػورة التػي كانػت بمثابػػة نقطػة البدايػة، فيػو يػػرى أف ىنػاؾ المزيػد ممػا يعجػػؿ 
بضرورة فتح الممفات المغمقة، واإلعبلف عما حدث بأكتوبر بالفعؿ، وحقيقة العبلقات واالتفاقات المصرية 

 اإلسرائيمية. –
ريػػػر مختػػػارات إسػػػرائيمية بمؤسسػػػة األىػػػراـ، أف المصػػػالح ومػػػف جانبػػػو، أكػػػد دكتػػػور عمػػػاد جػػػاد، رئػػػيس تح

اإلسرائيمية تقتضي أال توجد دولة ديمقراطية في المنطقة، ولذلؾ فيي أكثرالدوؿ التي أيدت نظاـ "مبارؾ". 
كمػػا رأى أف مػػػا حػػػدث أمػػػاـ السػػػفارة اإلسػػػرائيمية ىػػػو منػػػتج طبيعػػػي لمتبلعػػػب بمشػػػاعر النػػػاس واالسػػػتيانة 

أكثر ما يقمؽ اإلسرائيمييف ىو ازدياد الدور الذي يمعبو الرأي العاـ، وىو ما يعتقد أنو بعقوليـ. ولذلؾ، فإف 
خطػػػة مدروسػػػػة مػػػػف النظػػػػاـ بمعنػػػػى خمػػػػؽ مسػػػػتوييف مػػػف العبلقػػػػة. وأيػػػػد فكػػػػرة مصػػػػارحة النػػػػاس بالحقػػػػائؽ 
وتػوعيتيـ، وتوقػؼ مػف بيػدِىـ األمػػر عػف المزايػدة، وأىميػة إعػبلء مصػػمحة مصػر، فػالحرب ليسػت بػػاألمر 

 سيؿ، قائبل "حرب السيوؼ والخيوؿ انتيت مف سنيف".ال
 أىم التوصلات الريلرسلة لممؤتمر

خػػرج المػػؤتمر بمجموعػػة مػػف التوصػػػيات لصػػناع القػػرار المصػػري، مػػػف شػػأنيا تعزيػػز المصػػالح المصػػػرية 
الوطنيػة، فػػي ضػػوء مجموعػة مػػف التغيػػرات المحميػػة واإلقميميػة والدوليػػة عمػػى حػػد سػواء. وقػػد تمثمػػت تمػػؾ 

 حظات في اآلتي:المبل
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اإلسرائيمية، وما نريد أف تكػوف  –ضرورة بمورة رؤية وطنية توافقيةحوؿ مستقبؿ العبلقات المصرية  -أوال
 عميو في المستقبؿ، في ضوء معطيات ومتطمبات المصمحة الوطنية المصرية.

ت، مػع األخػذ فػي اإلسػرائيميةمف خػبلؿ تحديػد ماىيػة ىػذه العبلقػا -أىمية تقييـ العبلقػات المصػرية -ثانيا
الحسباف الدور األمريكػي، باعتبػاره عنصػرًا مكمػبًل ليػذه العبلقػات، والتغيػرات التػي شػيدتيا مصػر، خاصػة 

 يناير. 92بعد ثورة 
اإلسػػرائيميةبما يتوافػػؽ مػػع المصػػالح الوطنيػػة المصػػرية،  –أىميػػة تعػػديؿ معاىػػدة السػػبلـ المصػػرية  -ثالثػا

 ويحافظ عمى أمنيا القومي.
اإلسػػػرائيميةوحدىا ىػػي محػػػور ارتكػػاز العبلقػػػات  –طالبػػة بػػػأال تكػػوف معاىػػػدة  السػػبلـ المصػػرية الم -رابعػػا

دارؾ أف اسػتمرار ىػػذه العبلقػات ال يتوقػػؼ عمػى ىػػذه المعاىػدة فقػػط، باإلضػػافة  -المصػرية اإلسػػرائيمية، وا 
 إلى أىمية إعادة النظر في مفيـو التطبيع.

ممف خػػػػبلؿ حركػػػػة ترجمػػػػة واسػػػػعة، ومتابعػػػػة لمصػػػػػحافة تأكيػػػػد أىميػػػػة معرفػػػػة إسػػػػرائيؿ مػػػػف الػػػػػداخ -خامسػػػػا
اإلسرائيمية والثقافة اإلسرائيمية، دوف أف يعني ذلؾ تطبيعاً مع إسرائيؿ، باإلضافة إلى التوسع داخؿ مراكز 

 البحوث لتخصيص دراسات حوؿ إسرائيؿ لمعرفة كافة جوانب الحياة داخؿ المجتمع اإلسرائيمي.
ت رسمية مع إسرائيممف أجؿ إعادة النظر في ترتيبات األمف، وعممية أىمية الدخوؿ في مفاوضا -سادسا

 إعادة انتشار القوات المصرية في سيناء، خاصة في المنطقتيف )ب( و)ج(.
أىميػػػػة أف تكػػػوف المصػػػػالح المصػػػػرية ىػػػي األسػػػػاس الحاكمبلسػػػػتمرار العبلقػػػات االقتصػػػػادية مػػػػع  -سػػػابعا

 إسرائيؿ.
جعػػػة السياسػػػات المتبعػػةبالتعامؿ مػػػع سػػػيناء، وأىميػػػة وضػػػع خطػػػط مطالبػػػة الحكومػػػة الحاليػػػة بمرا -ثامنػػا

عمار سيناء.  وبرامج تنموية مف خبلؿ استراتيجية قومية لتنمية وا 
أىميػػة وجػود قيػػاس حقيقػي لؤلزمػػات الناشػئةبيف البمػػديف بمػا يحػػافظ عمػى مصػػالح كػؿ دولػػة دوف  -تاسػعا

الموقعػة بػػيف الػدولتيف، فػػي ظػؿ مػػا تشػػيده تمييػز لدولػػة عػف أخػػرى، مػع إجػػراء مراجعػة دوريػػة لبلتفاقيػػات 
 العبلقات مف تغيرات.

اإلسرائيمي قابؿ لمتأجيؿ، ولكف األىـ حاليًا ىو  –وفي الختاـ، أجمع الحاضروف عمى أف الصراع العربي 
إعػادة بنػاء الػدوؿ العربيػة، وضػرورة االىتمػاـ ببنػاء األنظمػػة الديمقراطيػة، وعػدـ المجػوء إلػى القػوة فػي حػػؿ 

ضػية، وأىميػة العػودة إلػى االتفاقيػات السػابقة. باإلضػافة إلػى تأييػد فكػرة مصػارحة النػاس بالحقػػائؽ ىػذه الق
وتوعيتيـ، وتوقؼ مف بيدِىـ األمػر عػف المزايػدة، وأىميػة إعػبلء مصػمحة مصػر،  فػالحرب ليسػت بػاألمر 

عاىدة ىو الحرب. السيؿ، ووجوب وضوح الخيارات أماـ الرأي العاـ ونخبة المثقفيف، ومعرفة أف بديؿ الم
عػبلوة عمػى أىميػػة االبتعػاد عػف اسػػتخداـ نيػج النظػاـ السػػابؽ فػي التعامػؿ مػػع القضػايا المطروحػة حاليػػًا، 

 وعدـ إىماؿ األبعاد األمنية واالقتصادية، ووضعيا فى الحسباف.
 20/01/2100، مجمة الرسلارسة الدوللة
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برغـ أف الكثيريف جدا في المنطقة والعالـ يتابعوف عف كثب االنتخابات المصػرية، إال أف : ممي موسىح

، بػؿ إنػو مفتػرؽ  المتابعة اإلسرائيمية ليا تتسـ بدرجة عالية مف االىتماـ. فالمسألة ليست مجرد حدث ميـػ
رؾ أف لمصر دورا إقميميا يمكف طرؽ حاسـ بالنسبة لمبيئة اإلستراتيجية التي تعيش فييا إسرائيؿ، التي تد
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أف يقيد حركتيا في المنطقة. كما أف لمستقبؿ الوضع في مصر تأثيرا حاسما عمى وجية الثورات العربية 
 التي باتت تتسـ بأشكاؿ مختمفة مف الصبغة اإلسبلمية المعادية إلسرائيؿ.
، وال يقؿ أىمية لدى اإلسرائيمييف أف الثورات العربية غيػرت موقػؼ الغػرب  مػف العػرب عمومػا ومػف دوليـػ

ويأمػؿ «. الديموقراطيػة الوحيػدة فػي الشػرؽ األوسػط»وىو ما لـ يرؽ لمدولة العبرية التي تطمػح ألف تبقػى 
ىػؤالء أف تقػػود تجربػة اإلسػػبلمييف فػي المنطقػػة إلػػى المزيػد مػػف الصػداـ والتضػػارب مػع المصػػالح الغربيػػة 

 ؿ.الغرب وطفمو المدل« قرة عيف»بحيث تبقى إسرائيؿ 
ومع ذلؾ يرى اإلسرائيميوف أف األحزاب اإلسبلمية في الدوؿ العربية ليست جميعيا عمى مػنيج واحػد، أو 
حتى مف طبيعة واحدة. ويقولوف إف بعض ىذه األحزاب، كما في تػونس والمغػرب، تسػعى لنمػوذج أقػرب 

تجربتػو الخاصػة  إلى النموذج التركي في حيف أف بعضيا اآلخر يتطمػع لنمػاذج طالبانيػة أو يريػد خػوض
فػي بنػػاء نموذجػػو. ويشػددوف عمػػى أف اإلسػػبلمييف، ورغػـػ قػوة اإلخػػواف المسػػمميف، ليسػوا فػػي كػػؿ األمػػاكف 

 ذوي نزعة إخوانية.
وفي كؿ األحواؿ فإف اإلسبلمييف في مصر واألردف، أكثر مف سواىـ في دوؿ عربية أخرى، يثيروف قمؽ 

ظمػات اإلسػبلمية الفمسػطينية فضػبل عػف حػدود ببلدىػـػ إسػرائيؿ نظػرا لمػا يجمعيـػ مػف عبلقػة خاصػة بالمن
مػػع إسػػرائيؿ. وينظػػروف بخشػػية إلػػى التظػػاىرات التػػي تجػػري فػػي البمػػديف المقيمػػيف لمعاىػػدات صػػمح مػػػع 

 العبلقات مع ىاتيف الدولتيف قد انتيى.« ربيع»إسرائيؿ، ويروف أف 
يتركػز أكثػر مػف مكػاف آخػر عمػى ونظرا لبلنتخابات التي بدأت أمػس فػي مصػر فػإف االىتمػاـ اإلسػرائيمي 

مصر. ويروف أف نتػائج االنتخابػات البرلمانيػة المصػرية سػتظير الوجيػة الراىنػة لسػير األمػور والعبلقػات 
، أف اإلخػواف «ىػآرتس»مع الدولة العربية األكبر واألقوى. ومع ذلؾ ال يػرى اإلسػرائيميوف، وفػؽ صػحيفة 

دة مػع السػمفييف العتبػارات كثيػرة. ومػع ذلػؾ ثمػة اعتقػاد المسمميف في الغالب لػف يتحػالفوا فػي حكومػة واحػ
سيكونوف الحزب األقوى في مجمػس الشػعب المصػري وربمػا سػيفمحوف فػي تكػويف أغمبيػة « اإلخواف»بأف 

لػف يكونػوا فػي عجمػة مػف أمػرىـ لئلعػبلف « اإلخػواف»تقود الحكومة. ويكتب معمقوف كثػر فػي إسػرائيؿ أف 
 مع إسرائيؿ وأنيـ سيحاولوف التظاىر باالعتداؿ لفترة معينة. «كامب ديفيد»عف إلغاء معاىدات 

ذا كػاف »أمس أف ال غرابة في أف « ىآرتس»وتكتب  إسػرائيؿ تتػابع بقمػؽ متزايػد التطػورات فػي القػاىرة. وا 
سقوط نظاـ )الرئيس السوري بشار( األسد القريب في سوريا يحظى، رغـ المخاوؼ، بأصداء إيجابية في 

قؼ مف مصر يختمؼ جوىريا. فإسرائيؿ تسػير عمػى أطػراؼ أصػابعيا فػي كػؿ مػا يتعمػؽ القدس، فإف المو 
بمصػر. ىػذا ىػو سػبب تجاوبيػا مػع تحػذيرات مصػرية وأردنيػة وتأجيميػا فػي المحظػة األخيػرة لمشػروع ىػػدـ 
جسر المغاربة في القدس. وعموما فإف التعامؿ التشاؤمي فػي إسػرائيؿ مػع التقمبػات فػي مصػر يبػدو، بعػد 

 «.ريبا، مقاربة أكثر واقعية تجاه ما يجري ىناؾ مف ردود الفعؿ األولية لمغربعاـ تق
عمى ىذه الخمفية يصعب فيـ التحديد القاطع مف جانب وزير المالية يوفاؿ »إلى انو « ىآرتس»وخمصت 

شػتاينتس فػػي األسػػبوع الماضػي بػػأف الربيػػع العربػػي يػوفر أساسػػا صػػمبا لتقمػيص ميزانيػػة الػػدفاع. فػػالخطر 
وري بنشػػػوب حػػػػرب عمػػػى الحػػػدود السػػػػورية والمصػػػرية تضػػػاءؿ حقػػػػا، لكػػػف مقابػػػؿ تزايػػػػد خطػػػر انعػػػػداـ الفػػػ

االسػػػػتقرار عمػػػػى الحػػػػدود، والجػػػػيش اإلسػػػػرائيمي ممػػػػـز حاليػػػػا بإعػػػػداد نفسػػػػو لعػػػػدد أكبػػػػر مػػػػف السػػػػيناريوىات 
عف  المزعجة. إف مصير ميزانية الدفاع يستدعي نقاشا معمقا، وليس االرتجاؿ مف جانب وزراء سيغيبوف

 «.الساحة بعد اإلخفاؽ األمني المقبؿ، عندما يطرح السؤاؿ حوؿ عدـ استعداد إسرائيؿ كما ينبغي
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النقػػاب عػػف جانػػػب مػػف مخػػاوؼ إسػػرائيؿ ممػػػا يجػػري فػػي مصػػػر. « معػػاريؼ»وفػػي ىػػذه األثنػػاء، كشػػػفت 
العواصػػـػ  وأشػػارت إلػػػى أف وزارة الخارجيػػػة اإلسػػػرائيمية أرسػػمت فػػػي األيػػػاـ األخيػػػرة رسػػائؿ إلػػػى العديػػػد مػػػف

المركزيػة فػي أوروبػػا وكػذلؾ إلػػى واشػنطف تتعمػػؽ بالوضػع فػػي مصػر. وتقػػوؿ الرسػالة بوضػػوح إنػو ينبغػػي 
وتجنػػب أيػػػة أفعػػػاؿ »المحافظػػة عمػػػى رئػػيس المجمػػػس العسػػػكري األعمػػى المشػػػير محمػػد حسػػػيف طنطػػػاوي 

 «.تضعؼ صبلحياتو السمطوية وتضعؼ الجيش
قػدت بشػدة فػي األيػاـ األخيػرة البيػت األبػيض الػذي دعػا وبحسب الصحيفة فإف مصادر إسػرائيمية عميػا انت

الجمعػػة الماضػػي الجػػيش المصػػري لتسػػميـ صػػبلحياتو لحكومػػػة مدنيػػة بأسػػرع وقػػت ممكػػف. وقػػاؿ مصػػػدر 
الواليػات المتحػػدة تكػػرر خطأىػػا إبػاف الثػػورة األولػػى فػي مصػػر، حينمػػا دعػػت »سياسػي رفيػػع المسػػتوى إف 

. إف االنتقػاؿ  جػراء انتخابػات حػرة سػريعة يمكػف أف يقػود )حسني( مبارؾ لتػرؾ الحكـػ األسػرع مػف الػبلـز وا 
أف وزارة الخارجيػػة اإلسػػرائيمية، « معػػاريؼ»وأوضػػحت «. إلػػى تػػولي اإلخػػواف المسػػمميف الحكػـػ فػػي مصػػر

عبػر السػفراء فػي كػؿ مػف بػرليف وبػاريس ولنػدف، تعمػؿ عمػى نقػؿ رسػالة مفادىػا وجػوب االمتنػاع عػف أيػػة 
 ية السمطوية في مصر، وقد تقود إلى حرب أىمية.خطوات يمكف أف تزعزع البن

 29/00/2100، الرسفلر، بلروت
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المعػادي لمغػرب، يجػب عمػى واشػنطف أف تسػتعد « اإلخواف المسمميف»"نظرًا لموقؼ جماعة : إريؾ تراغر

 الحكومة المصرية المقبمة."لبلحتماؿ القوي بأف يكوف ليا نفوذ محدود فقط مع 
عنػػدما ُتختػػتـ الجولػػة الثالثػػة واألخيػػرة مػػف االنتخابػػػات البرلمانيػػة المصػػرية فػػي الحػػادي عشػػر مػػف كػػػانوف 
الثاني/ينػػاير الحػػالي، مػػف المتوقػػع عمػػى نطػػاؽ واسػػع أف يعػػزز "حػػزب الحريػػة والعدالػػة" التػػابع لػػػ جماعػػػة 

المقبؿ. وعمى الرغـ مف أف "المجمس األعمى لمقوات  ىيمنتو عمى المجمس التشريعي« اإلخواف المسمميف»
المسمحة" ال يزاؿ يحتفظ بالسمطة التنفيذية، إال أف الفوز السياسي لػ "حزب الحرية والعدالة" يبشر بحدوث 
تغييرات جذرية بالنسبة لمصر، بما في ذلؾ البرنامج الديني المحمي، وسياسة مواجية خارجية. ينبغي أف 

اليػات المتحػدة أي أوىػاـ حػوؿ أىػداؼ الحػزب أو قدرتػو عمػى أف يصػبح معتػداًل. وطالمػا ال يكػوف لػدى الو 
يكػػوف "حػػزب الحريػػة والعدالػػة" فػػي السػػمطة، يجػػب عمػػى واشػػنطف أف تشػػترط بػػأف يعتمػػد مسػػار العبلقػػات 

ت الثنائية في المستقبؿ عمى سموؾ الحزب تجاه المصالح األمريكية الرئيسية، بما في ذلؾ معاممة األقميا
 الدينية ومعاىدة السبلـ التي وقعتيا مصر مع إسرائيؿ ومكافحة اإلرىاب.

 الخمفلة
، ممػا يجعمػو ثػاني حػزب 9022نيسػاف/أبريؿ  30حصؿ "حزب الحرية والعدالة" عمػى تػرخيص عممػو فػي 

شػباط/فبراير.  22جديػد يػتـ االعتػراؼ بػو مػف جانػب الحكومػة المصػرية بعػد اإلطاحػة بحسػني مبػارؾ فػي 
داية، سعى الحزب إلى تيدئة المخاوؼ مف استيبلء اإلسػبلمييف فػي مرحمػة مػا بعػد مبػارؾ بتعيػده وفي الب

في المائة مف المقاعد. ولكف بعد انييػار تحالفػو االنتخػابي مػع "حػزب  20بخوض االنتخاب في أقؿ مف 
في  11ات في الوفد" في أواخر تشريف األوؿ/أكتوبر، أعمف "حزب الحرية والعدالة" أنو سيخوض االنتخاب

 المائة مف المقاعد.
تشػريف الثػاني/نوفمبر، فػاز تحػالؼ "حػزب الحريػة  91وفي الجولة األولى مف االنتخابات التي بدأت في 

 22في المائة(، وفي الجولة الثانية، التي بدأت فػي  21.1) 220مقعد مف أصؿ 13والعدالة" بما يقدر بػ 
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فػػي المائػػة(. ومػػف المتوقػػع أف  22.2مقعػػد ) 219ف أصػػؿ مػ 12كػانوف األوؿ/ديسػػمبر، فػػاز بمػػا يقػػدر بػػػ 
التقميدية، مثؿ محافظتي « اإلخواف المسمميف»يزداد ىامش فوزه في الجولة الثالثة التي تجري في معاقؿ 

 الغربية والدقيمية.
 رسلارسة محملة دلنلة

ريعة المصدر الرئيسي إف اليدؼ األسمى لػ "حزب الحرية والعدالة" ىو إقامة دولة اسبلمية تكوف فييا الش
لمتشريع. وعمى الرغـ مف أف قادة الحزب يشيروف بصورة صحيحة إلى أف "مبادئ الشريعة اإلسبلمية ىي 

، والػذي تـػ تعميقػو فػي أعقػاب اإلطاحػة 2212مصدر رئيسي لمتشريع" وفقاُ لممادة الثانية مػف دسػتور عػاـ 
الشريعة بصورة أكثر شمواًل مما كػاف يػتـ فػي  بحسني مبارؾ، يعتـز الحزب تطبيؽ القوانيف المستندة عمى

السػابؽ. ويػػنص برنػامج "حػػزب الحريػػة والعدالػة" بػػأف "الشػريعة اإلسػػبلمية، فػػي جوىرىػا... تُػػنّظـ مختمػػؼ 
". ولػذلؾ فمػف المػرجح أف تغّيػر  جوانػب الحيػاة لممسػمميف وغيػر المسػمميف الػذيف يشػاركوف فػي الدولػة معيـػ

 مف جوانب السياسة الداخمية لمصر.األىداؼ الدينية لمحزب الكثير 
ىنػاؾ ثػػبلث قضػػايا مػف ىػػذا القبيػػؿ التػػي ينبغػي أف تثيػػر قمقػػًا خاصػػًا لواشػنطف. األولػػى، أف قػػادة "حػػزب 

وكبلىمػا  --الحرية والعدالة" كانوا قد قالوا مرارًا وتكرارًا بأنيـ سيمنعوف الكحوؿ واالستحماـ فػي الشػواطئ 
فػي المائػة مػف االقتصػاد المصػري. الثانيػة، تواجػو مصػػر  20ؿ نحػو ضػروريًا لصػناعة السػياحة التػي تمثػ

عمػػػى تنفيػػػذ حظػػػر قرآنػػػي عمػػػى « اإلخػػػواف المسػػػمميف»أزمػػػة ماليػػػة حػػػادة، ويمكػػػف أف يػػػؤدي عػػػـز جماعػػػة 
الصناعة المصرفية القائمة عمى الربو إلى إعاقة قدرة الببلد عمى جذب االستثمارات الدولية. وثالثًا، قػاؿ 

زب الحرية والعدالة" الذيف تـ انتخابيـ حديثًا بأنيـ لف يتسامحوا مع االنتقادات الموجيػة برلمانيوف مف "ح
إلى اإلسبلـ أو الشريعة، بما في ذلؾ تمػؾ التػي أدلػى بيػا المسػيحيوف والعممػانيوف. وفػي األشػير األخيػرة، 

د متيمػػػػيف دعػػػػاوى قضػػػائية ضػػػػد منظمػػػػات وأفػػػػرا« اإلخػػػػواف المسػػػػمميف»أقػػػاـ محػػػػاموف تػػػػابعوف لػػػػػ جماعػػػة 
باالسػاءة الػػى اإلسػػبلـ. ومػف المػػرجح أف تتفػػاقـ ىػػذه المحػاوالت التػػي تيػػدؼ إلػػى الحػد مػػف حريػػة التعبيػػر 

 بمجرد تولي "حزب الحرية والعدالة" السيطرة عمى البرلماف.
 رسلارسة خارجلة تقوم عمى المواجية

قعيػػػة فػػػي السياسػػػػة بصػػػورة مماثمػػػة بأنيػػػػا تفضػػػؿ التطػػػرؼ عمػػػػى الوا« اإلخػػػواف المسػػػػمميف»تشػػػير جماعػػػة 
الخارجية. عمى سبيؿ المثاؿ، أعمف المرشد األعمى محمد بديع مؤخرًا أنو، بعد تشكيؿ الحكومػة الجديػدة، 
سيتابع التنظيـ ىدفو النيائي وىو إقامة "الخبلفة الراشدة لتعميـ العالـ". وقد يكوف ىذا اليػدؼ غيػر واقعيػًا 

تعمؿ بالفعؿ مػف خػبلؿ "حػزب الحريػة والعدالػة" « ميفاإلخواف المسم»عمى المدى القصير، ولكف جماعة 
 لتحويؿ مصر بعيدًا عف حمفائيا الغربييف ونحو سياسة خارجية إسبلمية.

ومػػػف المػػػػرجح أف تكػػػػوف معاىػػػػدة السػػػبلـ مػػػػع إسػػػػرائيؿ الضػػػػحية األولػػػى لحكومػػػػة بزعامػػػػة "حػػػػزب الحريػػػػة 
لدوليػػة لمصػػر، إال أنػػو حصػػؿ عمػػػى والعدالػػة". وعمػػى الػػرغـ مػػف أف الحػػزب قػػاؿ أنػػػو سػػيحتـر االتفاقػػات ا

استثناء بشأف اتفاقات كامب ديفيد، حيث ينوي طرحيا الستفتاء وطني، وبذلؾ يحمي نفسو مف المسؤولية 
موقػؼ المجابيػػة « اإلخػواف المسػمميف»المباشػرة عػف انييػار المعاىػدة. وفػي الوقػت نفسػػو، وّسػعت جماعػة 

ف خػبلؿ التعيػد بعػدـ االعتػراؼ بالدولػة والترحيػب بحػرارة التي تتخذه تجاه إسرائيؿ فػي األسػابيع االخيػرة مػ
 إسماعيؿ ىنية في القاىرة.« حماس»بزعيـ 

 عدم احتمال اعتدالو ف  مواقفو
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مػف المغػري االعتقػاد بػأف "حػزب الحريػة والعدالػة" سيصػبح معتػداًل فػي مواقفػو بمجػرد مجيئػو إلػى السػمطة، 
اإلخػػواف »عدًا جػدًا. أواًل، عمػػى الػرغـ مػػف أف جماعػة ولكػف ىنػاؾ أربعػػة عوامػؿ تجعػػؿ مػف ذلػػؾ أمػرًا مسػػتب

قد صّورت "حزب الحرية والعدالة" في كثير مف األحياف بأنو بمثابة كياف مستقؿ، فإف التمييز « المسمميف
الػذي « اإلخػواف المسػمميف»بيف "التنظيـ" و "جناحو السياسي" ىػو سػطحي. فػػ "مكتػب اإلرشػاد" لػػ جماعػة 

ىو الذي انتخب قادة "حزب الحرية والعدالة"، وجميعيـ مف األعضاء السابقيف يضـ خمسة عشر عضوًا 
فػي ذلػػؾ "المكتػب". وعػػبلوة عمػػى ذلػؾ، فػػإف اختيػػار العضػو المتشػػدد محمػد مرسػػي كػػأوؿ رئػيس لػػػ "حػػزب 

 ممتزميف بضماف عدـ انحراؼ الحزب عف مبادئ التنظيـ األـ.« اإلخواف»الحرية والعدالة" يشير إلى أف 
التصمب الفكري لػ "حزب الحرية والعدالة" مف خبلؿ االحتفاظ بالسيطرة المباشرة « اإلخواف»يضمف  ثانيًا،

عمػػى عمميػػػة الترشػػيح البرلمانيػػػة. فالبرلمػػػانيوف الجػػدد لػػػػ "حػػػزب الحريػػة والعدالػػػة" ىػػـػ جميعػػًا أعضػػػاء فػػػي 
ـ بدقة مف قبؿ « اإلخواف المسمميف»جماعة  ـ فحص ترشيحاتي مستويات متعددة مف منذ فترة طويمة وقد ت

 قيادة المنظمة.
ثالثػًا، ظيػػور "حػػزب النػور السػػمفي" باعتبػػاره ثػاني أقػػوى فئػػة فػي مصػػر تجعػػؿ االعتػداؿ خيػػارًا اسػػتراتيجيًا 
خطيػرًا لػػ "حػػزب الحريػة والعدالػػة". وتسػتند الكثيػر مػػف جاذبيػة "حػػزب النػور" عمػى ادعائػػو بتمثيػؿ اإلسػػبلـ 

ًا لممبػادئ اإلسػبلمية فػي السياسػة المصػرية. وبالتػالي يخػاطر "حػزب "الحقيقي"، مما يجعمو وسػيطًا محترمػ
الحرية والعدالة" بفقداف التأييد بيف الناخبيف الذيف أغمبيتيـ الساحقة ىو جميور متػديف إذا مػا اعُتبػر ىػذا 
الحػزب بأنػو ينحػرؼ عػف العقيػػدة اإلسػبلمية. ومػف غيػر المػرجح بشػػكؿ خػاص عػدـ الموافقػة ]مػع مبػػادئ[ 

 نور" حوؿ المبادئ القرآنية األساسية، مثؿ فرض حظر عمى الربا والكحوؿ."حزب ال
المنظمػة التػي صػنفتيا الواليػات المتحػدة  --« الجماعػة اإلسػبلمية»وأخيرًا، دعى "حزب الحريػة والعدالػة" 

ة مف إلى االنضماـ الى حكومة ائتبلفية في المستقبؿ. إف شموؿ ىذه الفئة الراديكالية والعنيف --كإرىابية 
إلى اتباع أجندة معتدلة، وسوؼ يعّقد بشدة مف جيود « اإلخواف»الناحية التاريخية يقمؿ مف احتماؿ سعي 

 الواليات المتحدة لمتعاوف مع الحكومة المصرية المقبمة.
 خلارات الرسلارسة األمرلكلة

انيػة ينبغػػي أف ال إف الواقػع المتمثػػؿ بفػوز "حػػزب الحريػة والعدالػػة" بالسػمطة عػػف طريػؽ االنتخابػػات البرلم
يخدع صناع القػرار إلػى االعتقػاد بػأف المنظمػة ممتزمػة بالمبػادئ الديمقراطيػة أو اإلعتػداؿ. وليػذا السػبب، 

لكػي تبعػث برسػالة مفادىػا أف مسػتقبؿ « اإلخػواف»يجب عمى واشنطف استخداـ تعاطييػا الحػالي مػع قػادة 
 ثبلث مصالح رئيسية لمواليات المتحدة. العبلقات المصرية األمريكية يعتمد عمى سموؾ المنظمة بشأف

أواًل، يجػب عمػى إدارة أوبامػا أف ُتبمػغ قمقيػػا حػوؿ وضػع األقميػات الدينيػػة تحػت حكـػ اإلسػبلمييف، بصػػورة 
بأف ُتنيي دعوتيا « اإلخواف المسمميف»أكثر مباشرة. وعمى وجو التحديد، ينبغي عمييا أف تطالب جماعة 

يحييف والعممػػػانييف المتيمػػػيف باإلسػػػػاءة لبلسػػػبلـ، وتحػػػذر مػػػف تجػػػػريـ القضػػػائية غيػػػر الميبراليػػػة ضػػػػد المسػػػ
 المعارضة العمنية لمشريعة اإلسبلمية.

ثانيػػػًا، ينبغػػػي عمػػػى واشػػػنطف أف تصػػػر بػػػأف تحػػػافظ مصػػػر عمػػػى معاىػػػدة السػػػبلـ مػػػع إسػػػرائيؿ، بإخبارىػػػػا 
عمػى ذلػؾ االتفػاؽ. بأف أي استفتاء عمػى اتفاقػات كامػب ديفيػد سػيتـ تفسػيره كمحاولػة لمقضػاء « اإلخواف»

عػف اعتقػػادىـ بػأف المػػـو لػف ُيمقػػى عمػييـ إذا مػػا ألغيػػت « اإلخػػواف»وفػي المحادثػػات األخيػرة، أعػػرب قػادة 
المعاىدة وذلؾ عف طريؽ إجراء تصويت عمى الصعيد الوطني، كمػا يبػدو مرجحػًا. ىنػاؾ حاجػة بػأف يػتـ 

 إخبارىـ ما ىو خبلؼ ذلؾ.
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يػػػا تتوقػػع أف تقػػػـو الحكومػػة المصػػرية بمحاربػػػة اإلرىػػاب عمػػػى ثالثػػًا، يجػػب عمػػػى واشػػنطف أف توضػػح بأن
الصػػػػعيد الػػػػداخمي. وفػػػػي ىػػػػذا السػػػػياؽ، يجػػػػب عمػػػػى المسػػػػؤوليف األمػػػػريكييف اسػػػػتخداـ لقػػػػاءاتيـ مػػػػع قػػػػػادة 

مػػػػف « الجماعػػػػة اإلسػػػػبلمية»لكػػػػي يصػػػػروا عمػػػػى أف يػػػػتـ اسػػػػتبعاد الجماعػػػات اإلرىابيػػػػة مثػػػػؿ « اإلخػػػواف»
لكػػػي يضػػػعوا خطػػػة « اإلخػػػواف»مػػػى واشػػػنطف أف تضػػػغط عمػػى الحكومػػات فػػػي المسػػػتقبؿ. كػػػذلؾ يجػػب ع

لتحقيؽ اإلستقرار في شبو جزيرة سيناء. وفي المحادثات األخيرة، اعترؼ قادة المنظمة بػأف تزايػد النشػاط 
اإلرىابي في شبو الجزيرة ىي مشكمة أمنية داخمية وكذلؾ شرارة محتممة لقياـ أزمات مع إسرائيؿ. وبما أف 

مصػمحة مشػػتركة فػي اسػتقرار وربمػا تطػوير شػبو جزيػػرة « اإلخػواف المسػمميف»و جماعػة لمواليػات المتحػدة 
 سيناء، فمف الممكف أف توفر ىذه القضية فرصة لمتعاوف.

المعػػادي لمغػرب، يجػػب عمػى واشػػنطف أف تسػػتعد « اإلخػػواف المسػمميف»ومػع ذلػػؾ، فنظػرًا لموقػػؼ جماعػة 
كومة المصرية المقبمة. ووفقًا لذلؾ، يجب عمى إدارة الحتماؿ قوي باف يكوف ليا نفوذ محدود فقط مع الح

عمى « اإلخواف»أوباما اف تبحث عف إمكانية وضع إطار متعدد األطراؼ مف أجؿ تشجيع مصر بقيادة 
 الحفاظ عمى السبلـ مع إسرائيؿ واحتراـ حقوؽ األقميات ومكافحة االرىاب.

Washington Institute for Near East Policy ،01/0/2102 
 
 العالقات المرستقبملة بلن أمرلكا ومصر ف  ظل صعود "اإلخوان" : مراكز األبحاث األمرلكلة 350
جيػػػودًا ممموسػػػة لمعالجػػػة حيثيػػػات اإلنتخابػػػػات  Washington Instituteبػػػذؿ معيػػػد واشػػػنطف  •

ي المصرية وانعكاساتيا عمى المسػتقبؿ السياسػي فػي المنطقػة، إذ تنػاوؿ مػا اسػماه التحػديات االساسػية التػ
سػػيواجييا البرلمػػػاف بتركيبتػػػو الجديػػػدة، وىػػػي: "التػػػدىور االقتصػػػادي ... والصػػػراع الػػػداخمي بػػػيف االخػػػواف 
والسػمفييف."  وفػي ُبعػد اتفاقيػػة كامػب ديفيػد والتصػػريحات المتكػررة لبلخػواف المسػػمميف عػف عػزميـ االلتػػزاـ 

ف اتخاذ التحسػف االقتصػادي بنصوصيا وما ترتب عمييا مف تدابير وتحالفات في االقميـ، حذر المعيد م
الطفيػؼ فػػي مصػػر كنقطػة انطػػبلؽ لميجػػـو عمػػى المعاىػدة وربمػػا دفػػع االخػواف المسػػمميف انتيػػاج "موقػػؼ 
يحاكي المطالب الشعبية" بتجميد العمؿ باالتفاقية والغائيا. وقاؿ "اف استمرار ادارة الرئيس اوباما المضي 

بالنسبة لمصر والعبلقات الثنائية معيا  –ىذا المسعى  في حوار االخواف المسمميف، وتنبيييـ إلى خطورة
 ينبغي اف يشكؿ اولوية" في سمـ السياسات األمريكية نحو مصر. –والستقرار المنطقة 

العبلقػػات المسػتقبمية مػػع مصػر فػػي ظػػؿ  Brookings Institutionكمػا تنػػاوؿ معيػد بروكينغػػز  •
"خبلصػػة األمػػر، مػػا يحػػدث فػػي مصػػر حاليػػًا يربػػؾ صػعود االخػػواف المسػػمميف إلػػى مراكػػز السػػمطة، قػػائبًل 

التوقعػػػات وييػػػوي بفرضػػػػيات تأثرىػػػا بػػػػاالجواء الديموقراطيػػػة عمػػػػى انيػػػا كانػػػػت سػػػابقة الوانيػػػػا فػػػي افضػػػػؿ 
االحواؿ، وفي اسوأىا بانيا كانت خاطئة ومضممة كأداة قياس لمسياسة األمريكية )واإلسرائيمية( المعتمػدة. 

دت إلػى توليػػد نزعػػات واقعيػػة )براغماتيػة( مدىشػػة فػػي المشػػيد السياسػػي االنتخابػات الحػػرة التػػي اجريػػت ا
المصػري. القػوى الرئيسػػة ادركػت انيػا بحاجػػة لكسػب التأييػد األمريكػػي لمسػاعييا. ففػي زمػػف يشػيد تراجعػػا 
لمنفػوذ األمريكػي المفتػرض فػي الشػرؽ االوسػط، سػرعاف مػا نجػد انفسػنا امػاـ آفػاؽ اخػرى فػي الديموقراطيػة 

 اسراتيجي في العالـ العربي."-الكبر عددا واالقوى عسكريا ونفوذا ثقافيا وأىـ حميؼ جيوا –المصرية 
ـ األمريكي  • عمى الرئيس اوباما لسرعة  Center for American Progressوقد اثنى مركز التقد

، وقػاؿ "بعػد انقضػاء عػاـ عمػى المرحمػة االنت قاليػة تجاوبو مع التطورات المتبمورة في مصر العػاـ المنصػـر
فػي مصػػر، افمحػت ادارة اوبامػػا فػي احػػداث تػػوازف فػي سياسػػتيا لمتعامػؿ مػػع االوضػاع األمنيػػة والسياسػػية 
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واالقتصادية المعقدة الناتجة عف مسػار التحػوؿ االنتقػالي." وحثػت االدارة عمػى "المحافظػة اليقظػة لموازنػة 
ؿ المرحمػػة السياسػػية االنتقاليػػة االىتمػػاـ بمصػػالحيا االمنيػػة الرئيسػػة مػػع االسػػتمرار فػػي بسػػط نفوذىػػا خػػبل

المسػتمرة فػي مصػر ... آف االواف لمواليػػات المتحػدة البػدء فػي عمميػػة مراجعػة السػتراتيجيتيا الشػاممة نحػػو 
 ."9002مصر، عمى غرار ما قامت بو ادارة اوباما سابقا في افغانستاف في نياية عاـ 

اعتراضا عمى سياسة الرئيس اوباما تحفظا و  Washington Instituteبينما ابدى معيد واشنطف  •
لمتعامػػؿ مػػػع مصػػر، وعبػػػر عػػف تشػػػاؤمو بػػالقوؿ "الحقيقػػػة الماثمػػة بعػػػد انقضػػاء اثنػػػي عشػػر شػػػيرا تفضػػػي 
بتقويض االماؿ والتوقعات االيجابية المعّوؿ عمييا. اذ تتجو مصر نحو نظاـ ديني متشدد، بدال مف نظاـ 

ت عػف اتخػاذ اجػػراءات تحػد مػف الكارثػػة المرتقبػة ... بعػػد ديمػوقراطي ليبرالػي. فػػادارة اوبامػا المربكػة عجػػز 
انقضػاء عػػاـ عمػى الثػػورة المصػػرية البطوليػة، لػـػ تسػتطع واشػػنطف تحديػػد عناصػر مرموقػػة مؤيػدة ليػػا فػػي 
القاىرة، بؿ حصدت اوجاعا بالمقابؿ. وعوضا عف التصدي مباشرة لتمؾ االوجاع، آثرت ادارة اوباما ولوج 

قػػػدر مػػف المعارضػػػة." وفػػػي سػػياؽ متصػػػؿ، حػػػث المعيػػد المػػػذكور الواليػػػات  المسػػارات التػػػي تحظػػى بأقػػػؿ
المتحدة انتياج سياسة اكثر تشددا نحو الحكومة المصرية الوليدة، قائبل "رسالة واشنطف لمزعامة المصرية 

مشػروط بالمحافظػة  –المباشػر وغيػر المباشػر  –الجديدة ينبغي اف توضػح بػأف اسػتمرار الػدعـ األمريكػي 
ىدة( السبلـ مع إسرائيؿ والحفاظ ايضا عمى صيغة التعددية السياسية وحقوؽ االقميات. العبلقة عمى )معا

األمريكية مع مصػر ينبغػي تحديػدىا وفػؽ مػا سػيقـو بػو حكػاـ مصػر الجػدد نحػو القضػايا المػذكورة، ولػيس 
لديبموماسػػييف عبػر ىػديؿ اصػوات النػاطقيف الرسػمييف الػذيف يجيػدوف االنكميزيػة لمصػحافييف األمػريكييف وا

 والسياسييف الزوار."
التيارات الميبرالية المصرية  Council on Foreign Relationsحذر مجمس العبلقات الخارجية  •

بأف فشميا القياـ بالمياـ المنوطة بيا، خاصة "طرح بديؿ ذات مصػداقية" لمتيػارات االسػبلمية والمحافظػة، 
لمتعامػؿ مػػع عػدة انمػػاط مػف الحكػـػ االسػبلمي يمتػػد لعقػػود سػيدفع الواليػػات المتحػدة حينيػػا تحضػير نفسػػيا 

 قادمة."
 مركز الناطور لمدرارسات واالبحاث، األردن/ المركز العرب  لمدرارسات والتوثلق المعمومات 

 31/0/2102، 2456التقرلر المعمومات ، ممحق 
 
 يالمصر   طورت صاروخ )نلترونى( ليدد االمن القوم "رسرايلل"إ 352

فى الوقت الذى يحاوؿ بعض المصرييف لبلسؼ تدمير قواتنا المسمحة بتصريحات ي: كتب ػ حسيف البربر 
 مناىضة ليا وشحف المواطنيف ضدىا بيدؼ اسقاطيا لصالح جيات اجنبية.

ـ اسرائيؿ بتطوير منظوماتيا الصاروخية لتكوف مستعدة لممواجية المصرية المرتقبة التى يتحدث عنيا  تقو
السػػرائيمى مػػؤخرا فجػيش الػػدفاع االسػػرائيمى يسػتعد ونحػػف او بعضػػنا يكيػػؿ باسػتمرار قيػػادات فػػى الجػيش ا

 االتيامات لخفض الروح المعنوية لقواتنا المسمحة.
 تطولر صوارلخيا

فاسػرائيؿ قامػت فػى االشػػير الماضػية وبالتحديػد بعػػد قيػاـ الثػورة المصػرية وصػػعود التيػار االسػبلمى الػػذى 
الصػػػاروخية واعتمػػػدت عمػػػى الواليػػػات المتحػػػدة فػػػى بعػػػض تصػػػدر المشػػػيد السياسػػػى بتطػػػوير منظوماتيػػػا 

(او السػػيـ منظومػػػة المشػػيد الػػدفاعى السػػرائيؿ وىػػو صػػػاروخ 2الفنيػػات واالختبػػارات وتصػػدر صػػاروح)ارو
ووزنػػػػػػة 9000دفػػػػػاعى مضػػػػػػاد لمصػػػػػواريخ الباليسػػػػػػتية ودخػػػػػؿ الخدمػػػػػػة فػػػػػى جػػػػػػيش الػػػػػدفاع االشػػػػػػرائيمى عػػػػػاـ
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خانػات وقػػد قامػت الواليػػات 2مػف خػػبلؿ منصػة بيػػا امتػر ويطمػػؽ 1كيموونصػؼ تقريبػا وطولػػة يصػؿ الػػى 
المتحػػػػػدة فػػػػػى اطػػػػػار برنػػػػػامج حػػػػػرب النجػػػػػـو بتمويػػػػػؿ بحػػػػػوث صػػػػػاروخ قصػػػػػير ومتوسػػػػػط المػػػػػدى واطمقػػػػػػوا 
عمية)جيتس(ليصبح صاروخا مضادا لمصواريخ الباليستية .وقد بدات اسرائيؿ المشاركة فى المشروع منذ 

%مػػػف التكػػػػاليؼ وامعانػػػا فػػػػى 10االمريكيػػػة تتحمػػػػؿ %بنمػػػا الواليػػػػات المتحػػػدة 90باسػػػياـ قػػػػدرة 2212عػػػاـ 
 االنتياز اطمقت عمى الصاروخ)ارو(اى السيـ بالمغة العبرية.

 خطة التطولر
وقدادت سياسة االنفتاح عمى الغرب التى تبناىا الرئيس السوفيتى السػابؽ جورباتشػوؼ الػى االبطػاء فػى 

مقػػػدرا اف تنتيػػػى البحػػػوث فػػػى تطػػػوير تنفيػػػذ برنػػػامج حػػػرب النجػػػـو عامػػػة وعمميػػػات الصػػػاروخ ارو وكػػػاف 
لكف اسرائيؿ نشطت فى انجازاتيا الحراز تقدـ سريع فتوالت التجارب فى تسارع شديد 2222الصاروخ عاـ
ارض فػػػػى -بػػػزعـ نمػػػػو القػػػدرات الصػػػاروخية العربيػػػػة وانتشػػػار الصػػػواريخ ارض2229و2220بػػػيف عػػػامى 

قػػػاـ وفػػد فنػػػى 2229لفشػػػؿ وفػػى يونيػػومنطقػػة الشػػرؽ االوسػػػط .واجريػػت ثػػبلث تجػػػارب لبلطػػبلؽ بػػاءت با
امريكػػػى بزيػػػػارة السػػػػرائيؿ لمتحقػػػػؽ مػػػف جػػػػدوى االسػػػػتمرار فػػػػى خطػػػة تطػػػػوير الصػػػػاروخ)ارو(وفى سػػػػبتمبر 

مميػوف دوالر اضػافى لحػؿ جميػع المشػكبلت التػى اسػفرت 390اعتمدت الواليات المتحدة االمريكيػة 2229
 .قؽ نجاح اطبلؽ الصاروختح2229سبتمبر 93عنيا التجارب الثبلث الفاشمة اال انة فى 

 المرحمة الثالثة
وبذلؾ انتيت المرحمة الثانية مف خطة التطوير وبدات الثقة تعاود القائميف عمى المشروع وتشجيعيـ عمى 

.وتخػػتص ىػػذة المرحمػػة 2222بػدا المرحمػػة الثالثػػة واالخيػػرة والتػػى كػػاف مػػف المفتػػرض اف تنتيػػى فػػى عػػاـ 
كاممػة الػػى تتػالؼ منيػا مجموعػػات الصػواريخ والػػرادارات واجيػزة الػػتحكـ باالختبػارات النيائيػة لمشػػبكات المت

اسػتعدادا لػدخوؿ الصػػاروخ الخدمػة فػى كػػؿ مػف الواليػات المتحػػدة واسػرائيؿ فػى وقػػت كػاف مقػررا اف يكػػوف 
.ولكػػف البرنػػامج الزمنػػى لػـػ يقػػيض لػػة اف ينفػػذ بدقػػة فقػػد انتيػػت تجربػػة اجريػػت فػػى اغسػػطس 2221عػاـ 

نحرؼ الصاروخ عػف مسػارة وتمػى ذلػؾ القيػاـ باربعػة تجػارب اخػرى حققػت نجاحػات بالفشؿ عندما ا2223
عػف نجػاح تجػارب كػؿ مكونػات انظمػة صػاروخ ارو وانػػة 2221جزئيػة حتػى اعمنػت اسػرائيؿ فػى سػبتمبر 

اصػبح اماميػػا اجػػراء تجربػػة حقيقيػػة العتػػراض وتػػدمير صػػاروخ اخػػر فػػى الجػػو سػػتجرى فػػى وقػػت الحػػؽ 
العتػراض اى صػػواريخ توجػة الييػػا مػف الػػدوؿ العربيػػة 2222ح المتقػدـ فػػى عػػاـاسػتعدادا لنشػػر ىػذا السػػبل

 المجاورة.
 صاروخ ارو

زادت السػرعة 2وصاروخ)ارو(سرعتة القصوى تبمغ عشرة اضعاؼ سػرعة الصػوت وباختبػار الصػاروخ ارو
كيمػػػومتر ويحمػػػؿ راساشػػديدة االنفجػػػار ويعمػػػؿ مػػػع 290الػػى عشػػػريف ضػػػعؼ سػػرعة الصػػػوت ويبمػػػغ مػػداة 

ب مػػف الصػػاروخ المعػػادى لتفجيػػرة باشػػارة مػػف اشػػعة الميػػزر التػػى تاتيػػة مػػف محطػػات ارضػػية او مػػػف اقتػػرا
كيمػومترا فػػى 9200صػاروخا وتصػؿ سػرعتة فػى الجػو الػى 21االقمػار الصػناعية وتتكػوف بطاريػة ارو مػف 

 .الدقيقة
مف الصواريخ  وياتى صاروخى )النس(و)اريحا(ضمف الترسانة الصاروخية التى تعتمدعمييا اسرائيؿ وىما

وىمػا صػاروخاف مجيػزاف لحمػؿ رؤوس 2900رطػؿ واريحػا2000الباليستية وتبمغ قدرة دفػع صػاروخ النػس 
نوويػػة .فالصػػاروخ النػػس ىػػػو امريكػػى الصػػنع تػػـػ تصػػميمة لبلسػػتخداـ فػػى اوربػػػا باعػػداد صػػغيرة بواسػػػطة 

ويػة وىػذا الصػاروخ يقػذؼ مػف )الناتو(باعتبارة صاروخا ميدانيا ذا قوة مزدوجة اذ يحمؿ راسا تقميديػة او نو 
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مػػيبل .امػػػا صػػاروخ )اريحا(فيمثػػؿ السػػرائيؿ رادعػػػا 20خػػبلؿ بطاريػػة صػػواريخ ثابتػػة ومتحركػػػة ويبمػػغ مػػداة 
استراتيجيا مستقبل تستطيع مف خبللة نظريا امتبلؾ حريػة الحركػة العسػكرية والسياسػية التػى تحتػاج الييػا 

ظػػػى باىميػػػة بػػػارزة عمػػػى خريطػػػة االىتمامػػػػات فػػػى اى وقػػػت مػػػف االوقػػػات وىػػػذا النػػػوع مػػػػف الصػػػواريخ يح
 .العسكرية والتسميحية فى اسرائيؿ

 حرسابات ارسرايلملة
وتػاتى ىػذه االىميػة انطبلقػا مػػف حسػابات اسػرائيمية دقيقػة تسػتند فػػى مضػمونيا الػى االعتبػار اف القػػدرات 

 الصاروخية بمثابة جزء اصيؿ مف القدرات النووية االجمالية .
ر عمى طراز واحد فقط وانمػا تشػتمؿ عمػى اكثػر مػف نػوع فينػاؾ الصػاروخ )اريحػا وصواريخ اريحا التقتص

-220ارض تسػػػػػػػتخدمة القػػػػػػوات االسػػػػػػػرائيمية ويتػػػػػػراوح مػػػػػػػداة مػػػػػػػابيف -(الػػػػػػذى كػػػػػػػاف اوؿ صػػػػػػاروخ ارض2
كيمػػػومتر ثػػـػ الصػػػاروخ 2220-كيمػػػومتر 2920(الػػػذى يتػػػراوح مػػػداة مػػػابيف9كيمػػومتر. والصػػػاروخ)اريحا220

منصػػػػػة احاديػػػػػة 920كيمومتروتشػػػػػير التقػػػػػارير اف اسػػػػرائيؿ لػػػػػدييا 1200الػػػػػى (الػػػػػذى يصػػػػػؿ مػػػػداة 3)اريحػػػػا
(وقػػػدرة اسػػرائيؿ عمػػى انتػػػاج 9قاذفػػػا خاصػػا )اريحػػا900(و2قاذفػػػا خاصػػا ب)اريحػػا932لمصػػواريخ )النػػس(و

 صاروخ شيريا .29-21
 رسالح اشعاع 

كيمػومتر 9900ويعػد صػاروخ)النيتروف( مػف اىـػ واخطػر منظومػة الصػواريخ االسػرائمية وىػو صػاروخ مػداة 
ويحمػؿ راسػا مصػنوعا مػف النيتػروف وىػو سػبلح اشػعاعى امريكػى الصػنع وتعػتـ اسػرائيؿ عمػى وجػوده فػى 
ترسػػانتيا لحظػػرة دوليػػػا النػػة صػػػاروخ مػػف ضػػػمف اسػػمحة الػػدمار الشػػػامؿ فالقنبمػػة النيترونيػػػة تميػػت البشػػػر 

مى ىذة القنبمة التى تـ حمميا بالشعاع وتترؾ االسمحة والمدف كماىى وقد اجرت الواليات المتحدة اختباراع
عمى صاروخ)النس( ونجػح االختبػار فػى وقػد اسػفرت التجػارب عػف اف قنبمة)نيترونيػة( قػوة الػؼ طػف اذا 

متر فاف اثارىا تتعرض كؿ المنشات لمتدمير 200توجو بيا صاروخ النس نحو ىدؼ لتنفجر فوؽ ارتفاع 
الشؾ اف ىذا النطاؽ محدود لمغاية قياسا عمى مترا ويفنى كؿ البشر و 230الشامؿ فى دائرة نصؼ قطرىا 

 اثار قنبمة نووية مماثمة.
 الموت البط ء

متػػػرا يتعػػػرض البشػػػر لممػػوت المفػػػاجئ خػػػبلؿ ثػػواف معػػػدودة بػػػدوف ظيػػػور  120وفػػى دائػػػرة نصػػػؼ قطرىػػا 
اعػراض او اصػػابات . وفػػى دائػرة نصػػؼ قطرىػػا كيمػومتر ونصػػؼ يتعػػرض البشػر لممػػوت البطػػئ نتيجػػة 

وتروف التػى تختػرؽ اجسػاميـ. وفػى دائػرة نصػؼ قطرىػا كيمػومتريف يتعػرض البشػر لممػوت الشعاعات الني
المؤجؿ لبلوراـ تظير بعد امد طويؿ . وبيذا اصبح لدى جيش الدفاع االسرائيمى قنبمة اشعاعية تقتؿ فى 

 صمت وقد تخفى تفاصيؿ وجودىيا فى صمت ايضا.
 23/2/2102، شبكة االعالم العرب  )محلط(

 
 التقدلر االرستخباري لشعبة االرستخبارات الصيلونلة )أمان( قراءة ف  353

عػػػػرض الجنػػػراؿ أفيػػػػؼ كوخػػػػافي رئػػػيس شػػػػعبة االسػػػػتخبارات العسػػػكرية )أمػػػػاف(، تقػػػػديره : خػػػػاص -المجػػػد
االسػتخباري لمعػػاـ الجػػاري عمػػى الحكومػػة الصػػييونية المصػغرة )الكبينيػػت( نيايػػة الشػػير الماضػػي فبرايػػر 

 قضايا الشرؽ األوسط.، حيث تطرؽ فيو إلى مجمؿ 9029
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وىنػػػا فػػػػي موقػػػع "المجػػػػد األمنػػػي" نقػػػػدـ قػػػراءة وتعميػػػػؽ عمػػػى أىػػػـػ القضػػػايا التػػػػي تطػػػرؽ ليػػػػا رئػػػيس جيػػػػاز 
االستخبارات الصييوني كوخافي في تقديره، لموقوؼ عمى خطوات الكيػاف لمواجيػة التيديػدات والتحػديات 

 خبلؿ ىذا العاـ.
 أوال: إفرازات الربلع العرب 

إلفػرازات الربيػػع العربػػي ومآالتيػا يؤكػػد كوخػػافي أف التيديػدات التػػي سػػيواجييا الكيػػاف  فػي خبلصػػة تقػػديره
سػػػتأخذ منحػػػػى خطيػػػر عمػػػػى المػػػػدى القصػػػير والمتوسػػػػط عنػػػدما تسػػػػتقر األوضػػػػاع فػػػي المنطقػػػػة وتتشػػػػكؿ 
نمػا فػي دوؿ أخػرى كالسػعودية  منظومات سياسية جديدة ليس في الدوؿ التي تعرضػت لمثػورات فحسػب وا 

 واألردف.
 تقدلره لألوضاع ف  مصر:• 

تقػدر شػعبة االسػتخبارات أف مصػر لػف تخػرج مػف دوامػة االضػطرابات الداخميػة وحركػة االحتجاجػات ضػد 
المجمػس العسػكري الحػػاكـ فػي مصػر، األمػػر الػذي سيضػػطر المجمػس العسػكري عػػاجبًل أـ آجػبًل أف يسػػمـ 

 مقاليد السمطة إلى حكومة مدنية.
الحالي في مصر، يشكؿ فرصػة تعمػؿ لصػالح الكيػاف، لكػف تقػديرىا  وترى شعبة االستخبارات أف الوضع

أف ىػذه الفرصػػة سػتتبدد فػػي المػدى القصػػير والمتوسػط وبػػأف المخػاطر التػػي سػتنطمؽ مػػف مصػر سػػتكوف 
 كبيرة، وعمى الكياف أف يستعد لمواجية ىذه المخاطر وأية تيديدات تنطمؽ مف الحدود الجنوبية.

 تقدلره لألوضاع ف  رسورلا:• 
رى كوخػػافي أف الػػرئيس السػػوري نجػػح فػي تثبيػػت موقعػػو بفعػػؿ الػػدعـ المعنػوي والمػػادي مػػف حمفائػػو فػػي يػ

المنطقة "إيراف وحزب اهلل"، حيث أثبت قدرتو حتى اآلف عمى احتواء مصادر التيديد الداخمية، واستطاع 
فة إلى إمكانيات أف يصمد أماـ عدة جبيات فتحت ضده مف تركيا، شماؿ لبناف، األردف والعراؽ، باإلضا
حسب مػا جػاء  -ىائمة لوجيستية ومالية تـ ضخيا مف قطر والسعودية ودوؿ أخرى بما فييا دوؿ غربية 

 .-في التقدير 
 تقدلره ألوضاع األردن:• 

يرى كوخافي أف الممؾ عبد اهلل نجح في احتواء تداعيات وتأثيرات الربيع العربي ولكف ذلؾ بشكؿ مؤقت، 
تػػزاؿ مسػػتمرة وناشػػطة وفاعمػػة، صػػحيح أنيػػا لػـػ تصػػؿ إلػػى مسػػتوى تيديػػد النظػػاـ فحركػػات االحتجػػاج مػػا 

 ولكنيا ستشيد مزيدا مف الجنوح والخطورة.
 ثانلا: الممف النووي اإللران 

حتػى تتجػاوز عتبػة الػدخوؿ  9029تقدر شعبة االستخبارات بأف أماـ إيراف ثمانية أشير حاسػمة مػف عػاـ 
لنػػووي وىػذا يسػتدعي مواجيػػة ىػذا االحتمػاؿ قبػػؿ أف يتػرجـ إلػى سػػبلح إلػى نػادي الػػدوؿ المالكػة لمسػبلح ا

 نووي في يد إيراف.
ويحػذر التقػػدير مػػف مغبػػة التعويػػؿ واالعتمػػاد عمػػى االلتزامػػات المفظيػػة األمريكيػػة بمنػػع إيػػراف مػػف امػػتبلؾ 

يػاف بػػأف السػبلح النػووي، مضػيفا أف ىػػذه االلتزامػات سػتكوف عديمػػة الجػدوى وغيػر مفيػدة عنػػدما تفاجػأ الك
إيػراف امتمكػػت السػبلح النػػووي ألف امػتبلؾ إيػػراف ليػذا السػػبلح يعنػي اسػػتحالة اسػتيداؼ إيػػراف بػأي إجػػراء 

 عسكري نظرا لآلثار الخطيرة التي ستترتب عمى مثؿ العمؿ.
 ثالثا: المصالحة الفمرسطلنلة
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ية فػي الضػفة ختـ التقرير بالحديث عف المحور الفمسطيني، حيث تحػدث عػف مسػتقبؿ السػمطة الفمسػطين
الغربية، مشيرا إلى أف ىذا المستقبؿ يشوبو الغمػوض الشػديد رغـػ المصػالحة التػي تـػ التوصػؿ إلييػا بػيف 
حركتي فتح وحماس، ورغـ الحديث عف إجراء االنتخابات لمؤسسات السمطة ومؤسسات منظمة التحرير، 

آخر الشوط في المصالحة مع  وزعـ التقدير أف رئيس السمطة سيرتكب خطأ إستراتيجيا إذا ما ذىب إلى
حركة حماس التي تييىء نفسيا لمسيطرة عمى الضفة الغربية مف أجؿ تحقيؽ وحػدة السػمطة فػي كػؿ مػف 
غزة والضفة الغربية، معتبًرا أف ىذا امتداد لما أنجزتو حركة اإلخواف المسمميف في عدة دوؿ عربية وعمى 

 األخص مصر وتونس والمغرب، عمى حد تعبيره.
 ـــقالتعمل

بالرغـ مف أف الثورات العربية لـ ُتنِتج حتى اآلف ما يشكؿ تيديد حقيقي لمكياف، وال يزاؿ أماـ إيراف وقػت 
إلنتػاج سػبلح نػووي حسػب تقػدير وزيػر الػدفاع األمريكػي بانيتػا، باإلضػافة  -أعػواـ 3ال يقؿ عف -طويؿ 

أف الكيػػاف الصػييوني ينظػػر إلفػػرازات إلػى أف المصػػالحة الفمسػػطينية لـػ تنجػػز وأماميػػا عراقيػؿ كثيػػرة، إال 
الربيػع العربػي، الممػؼ النػووي اإليرانػي والمصػالحة الفمسػطينية، بالتيديػد االسػتراتيجي الػذي ييػدد مسػتقبؿ 

 الكياف الصييوني بالرغـ مف أنيـ جميعا لـ يصموا إلى مرحمة االنجاز.
 أوال/ إفرازات الربلع العرب :

 مصر:• 
ة المصػػرية الخارجيػػػة فػػي عبلقاتيػػا مػػػع الكيػػاف الصػػػييوني عػػف محػػػددات بػػالرغـ مػػف عػػػدـ خػػروج السياسػػػ

سياسة نظاـ المخموع مبارؾ مف جية، وتصاعد المحادثات األمريكية مع التيارات اإلسبلمية الصاعدة في 
مصػػر والحػػديث عػػف احتػػراـ أو التػػزاـ بمعاىػػدة كامػػب ديفيػػد مػػف جيػػة أخػػرى، إال أف شػػعبة االسػػػتخبارات 

سػتقرار األوضػػاع فػي مصػػر بػالخطر الػذي يتيػػدد الكيػاف الصػػييوني، الف ذلػؾ سػػيؤدي أمػاف تنظػر إلػػى ا
بالضػرورة إلػى تشػػكيؿ حكومػة مصػػرية قويػة يقودىػػا اإلسػبلميوف، وبالتػالي لػػف يػتمكف الكيػػاف مػف معالجػػة 

 الخطر النابع مف سيناء، وكذلؾ لف يستطيع االستفراد بغزة والفمسطينييف في أي مواجية جديدة.
فػػػػػاف الكيػػػػاف الصػػػػييوني لػػػػػف يسػػػػمح باسػػػػتقرار الوضػػػػػع فػػػػي مصػػػػر، وسيسػػػػػعى بكافػػػػة أجيزتػػػػػو ومػػػػف ىنػػػػا 

االسػتخبارية واألمنيػة وخاصػػة الموسػاد لػػدفع دوامػة االضػػطرابات واالحتجاجػات الداخميػػة واسػتمرارىا أكبػػر 
 مدة ممكنة، لتبقى مصر منشغمة بيموميا الداخمية بعيدا عف قضاياىا الخارجية وقضايا المنطقة.

 رلا:رسو• 
ىنػاؾ ترقػػب صػػييوني حػػذر مػػف مجريػػات األحػػداث فػي سػػوريا بسػػبب المخػػاطر المترتبػػة عمػػى أي تغيػػر 
درامتيكػي فييػا سػواء بسػػقوط النظػاـ أو انتصػاره، فسػػقوط النظػاـ يعنػي بالضػػرورة صػعود التيػار اإلسػػبلمي 

ب لمترسانة العسكرية كامتداد لمنجاحات التي حققيا في دوؿ الربيع العربي، إضافة إلى إمكانية نقؿ وتيري
السػورية إلػػى حػػزب اهلل فػػي لبنػػاف أو إلػػى الفصػػائؿ الفمسػطينية فػػي غػػزة، ومػػف جيػػة أخػػرى فػػإف انتصػػار 
النظػاـ يعنػي انتصػػار إليػراف وحػػزب اهلل مػا يعطػػي قػوة دافعػة إليػػراف فػي مواجػػو العػالـ الغربػػي، لػذلؾ فػػاف 

داخميػا، واسػتنزاؼ الشػعب السػوري ماليػا وبشػريا، الحالة السورية القائمة بانشغاؿ النظاـ السػوري وانيماكػو 
وعػػػػدـ الوصػػػػوؿ لنقطػػػػة الحسػػػـػ سػػػػواء لصػػػػالحو أو صػػػػػالح معارضػػػػيو تشػػػػكؿ حالػػػػة مػػػػف االرتيػػػػاح لمكيػػػػػاف 
الصػييوني، إال أف الكيػاف سػيبقى قمقػا مػف تطػور األحػداث فػي سػوريا سػواء بحسـػ أحػد األطػراؼ المعركػة 

وضػػػاع عمػػى الحػػػدود وتصػػدير أزمتػػو الداخميػػػة فػػي وجػػػو لصػػالحو أو أف يقػػـو النظػػػاـ السػػوري بتفجيػػر األ
 الكياف.
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 األردن:• 
ينظر الكياف الصييوني لمنظاـ األردني عمى أنو حميؼ استراتيجي، ويخشى تكرار السيناريو المصري مع 
ىػػذا النظػػاـ، وبالتػػػالي خسػػارة حميػػػؼ وكنػػز اسػػػتراتيجي جديػػد بعػػد خسػػػارتو لنظػػاـ مبػػػارؾ، فسػػقوط النظػػػاـ 

ؿ تيديد استراتيجي كبير لمكياف، فالجبية األردنية ىي األطوؿ حدودا مع الكياف الصػييوني األردني يشك
ـ األردني الحفاظ عمييا جبية ىادئة وآمنة بالنسبة لمكياف طواؿ ما يقرب مف عشريف عاما،  استطاع النظا

ي األصؿ ما يشكؿ بعد توقيع اتفاقية وادي عربة، ىذا باإلضافة إلى أف غالبية سكاف األردف ىـ فمسطيني
عبئػا مضػاعفا عمػى الكيػػاف الصػييوني، وذلػؾ يفسػػر التخػوؼ الصػييوني الكبيػػر مػف االحتجاجػات داخػػؿ 

 األردف.
 ثانلا: الممف النووي اإللران :

تػدفع شػعبة االسػتخبارات الصػػييونية أمػاف بضػرورة التحػػرؾ الفػردي والفػوري تجػػاه الممػؼ النػووي اإليرانػػي 
إيػػراف لمسػبلح النػػووي، وىػو مػػا يتسػاوؽ مػػع دعػوات رئػػيس الػوزراء الصػػييوني قبػؿ فػػوات األواف وامػتبلؾ 

نتنياىو ووزير الحرب باراؾ، الذيف يدفعوف باتجاه ىذا الخيار، وذلؾ خبلفا لرؤية قيادات صييونية أمنية 
سػػػابقة )دغػػػػاف، أشػػػػكنازي وعػػػاموس يػػػػدلف(، وكػػػػذلؾ خبلفػػػا لمرؤيػػػػة األمريكيػػػػة والتػػػي تػػػػرى بػػػػاف العقوبػػػػات 

ادية أثبتػػػت نجاعتيػػػا فػػػػي إعاقػػػة الممػػػؼ النػػػووي اإليرانػػػػي ىػػػذا مػػػف جيػػػة، ومػػػػف جيػػػة أخػػػرى فػػػػاف االقتصػػػ
حسب تقرير استخباري  -التقديرات األمريكية تؤكد أف طيراف لـ تعمؿ حتى اآلف عمى إنتاج قنبمة نووية 

قػادة ، لذلؾ تسعى الواليات المتحدة لكبح جماح -وصؼ بأنو "سري" نشرتو صحيفة لوس انجموس تايمز
الكياف لمعدوؿ عف ىذا الخيار في ىذا التوقيت وخاصة أف الرئيس األمريكي أوباما ال يريد االنجرار إلى 

 حرب في سنة االنتخابات األمريكية قد تفقده مقعد الرئاسة.
يشار ىنا الى أف ىناؾ تصريحات صييونية تؤكد بأف دولة الكياف لف تبمغ الواليات المتحدة مسبقا إذا ما 

توجيو ضربة استباقية لممنشآت النووية اإليرانية، األمػر الػذي يعكػس اخػتبلؼ وجيػات النظػر بػيف  قررت
األمػريكييف والصػياينة، غيػر انػو يمكػػف قػراءة تمػؾ التصػريحات بانيػا محاولػػة مػف الكيػاف البتػزاز الواليػػات 

تحػت ضػغط وميػددة  المتحدة ودفعيا لمزيد مف التشدد مػع الممػؼ النػووي االيرانػي مػف جيػة، وجعػؿ إيػراف
باسػػتمرار مػػػف جيػػة أخػػػرى، لػػذلؾ نػػػرى الزيػػارات المكوكيػػػة المتبادلػػة لمقيػػػادتيف األمريكيػػة والصػػػييوني فػػػي 
عطاء فرصة لمعقوبات االقتصادية قد تكوف األخيرة، ومػف  محاولة مف واشنطف لتقريب وجيات النظر، وا 

ريكي باتجاه ضربة عسكرية إليراف وقد ىنا يمكف التقدير اف ىذا العاـ لف يشيد اي تحرؾ صييوني أو أم
تشػػيد بدايػػػة العػػػاـ القػػػادـ حػػػرب إقميميػػػة كبيػػػرة متعػػددة األطػػػراؼ )سػػػوريا لبنػػػاف إيػػػراف مػػػف جيػػػة، الواليػػػات 

 المتحدة الكياف مف جية أخرى(.
 ثالثا: المصالحة الفمرسطلنلة:

بيف السمطة الفمسطينية ىناؾ قمؽ وتخوؼ لدى الدوائر األمنية الصييونية عمى مستقبؿ التنسيؽ األمني 
والكيػاف، جػراء إتمػاـ المصػػالحة الفمسػطينية، والتػي يتخػػوؼ الكيػاف مػف أف تمػػنح حمػاس الفرصػة لمتحػػرؾ 
بحرية كبيرة في مناطؽ الضفة ما يشكؿ تيديد لمكياف الصييوني، لذلؾ نرى التحذيرات والفيتو الصييوني 

 ية مف مرحمة االنجاز.ترتفع في وجو عباس كمما اقترب ممؼ المصالحة الفمسطين
أمػػػػا مػػػػف الناحيػػػػة السياسػػػػية فتحػػػػاوؿ الحكومػػػػػة الصػػػػييونية اسػػػػتغبلؿ ممػػػػؼ االنقساـ/المصػػػػالحة، لصػػػػػالح 

 توجياتيا في عممية التسوية، عبر ابتزاز السمطة وحمبلت استيداؼ الضفة، أو التذرع بغياب الشريؾ.
 00/3/2102، المجد االمن 
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 ع مواجية مع الجلش المصرّي ف  رسلناءخبلر عرسكرّي إرسرايلمّ  لتوق: درارسة 354

الناصرة ػ زىير أندراوس: قالت دراسة أعّدىا الخبير العسكري اإلسرائيمي المعروؼ أييود عيبلـ وأستاذ 
التاريخ العسكري والدبموماسي بجامعة تؿ أبيب والتي جاءت تحت عنواف أىمية سيناء كجبية عسكرية 

سرائيؿ أنو طواؿ الحروب األربع التي خاضتيا إسرائيؿ ضد مصر،  ألي حرب مستقبمية بيف مصر وا 
تخمت إسرائيؿ عف سيناء مرتيف، رغـ كؿ ما تمثمو مف أىميتيا في مجاالت الردع واإلنذار المبكر وجمع 
المعمومات االستخباراتية عمي اعتبارىا جبية دفاعية أمامية وأرض غنية بالموارد الطبيعية والنفط، ويمكف 

عمي قناة السويس وتأميف خميج العقبة والممرات الجوية، إلي جانب كونيا ساحة  مف خبلليا السيطرة
 مناسبة لتنفيذ تدريبات جوية وبرية.

ورغـ أف مصر مف جيتيا قد تنازلت عف حقيا في أف يكوف ليا تواجد عسكري ممحوظ خمؼ خط 
ؽ استفادة اقتصادية وزراعية الممرات، مع أف المنطقة كميا تقع تحت السيادة المصرية، لكف يمكف ليا تحقي

 وسياحية كبيرة.
إال أنو مف الناحية العسكرية فإف إخبلء سيناء مف السبلح اليجعميا خط دفاع أمامي لمصر، بؿ ستظؿ 
فقط مجرد منطقة فاصمة بينيا وبيف إسرائيؿ، وىو األمر الذي سيحوؿ مستقببًل مف انتشار الجيش 

 حرب جديدة مع الجيش اإلسرائيمي.المصري فييا بشكؿ موسع في حاؿ اندالع 
وتابع الخبير أنو منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد قامت مصر بإنشاء عدة محاور طرؽ جديدة في سيناء، 
أُقيمت ألغراض غير عسكرية. لكف مف المؤكد في حاؿ اندالع حرب جديدة سيزيد الجيشاف المصري 

 الطرؽ المحورية قبؿ الطرؼ اآلخر. واإلسرائيمي ومف جيودىما مف أجؿ السيطرة عمي مفارؽ
كذلؾ تطرؽ عيبلـ إلى المطارات في سيناء وأىميتيا، خاصة في ظؿ تعاظـ دور الطيراف والسبلح الجوي 
سرائيؿ، موضحًا أّف إسرائيؿ قامت خبلؿ  خبلؿ الحروب التي شيدتيا شبو الجزيرة سيناء بيف مصر وا 

ية، مثؿ مطار )رفيديـ( بوسط سيناء، ومطار أوفير)شـر احتبلليا لسيناء بإنشاء عدد مف المطارات الجو 
 الشيخ حاليًا( ومطار عتسيوف )طابا حاليًا( ومطار إيتاف )العريش حاليًا(.

اإلسرائيمية ينص عمي حظر إنشاء أية -ونوه عيبلـ إلي أف البند الثالث مف اتفاقية السبلـ المصرية
عمميات إقبلع وىبوط الطائرات الحربية في المناطؽ مطارات غير مدنية في سيناء، وىناؾ قيود تحد مف 

الحساسة ، لذا وعمي ضوء أىمية المطارات في سيناء فمف المتوقع في حاؿ نشوب حرب جديدة بيف 
سرائيؿ أف يحدث تسابؽ بينيما مف أجؿ السيطرة عمي تمؾ المطارات لضماف فرض السيادة  مصر وا 

ات سيناء، وبيف حدود البمديف فيتوقع أف ينجح الجيش الكاممة. وعمي ضوء ُبعد المسافات بيف مطار 
المصري في السيطرة عمي مطار بئر الجفجافة وبئر تمدة وشـر الشيخ، بينما يمكف لمجيش اإلسرائيمي 
السيطرة عمي مطاري العريش وطابا، واألمر سيكوف في نياية المطاؼ منوط بمدي سرعة رد فعؿ كؿ 

ف مناقشة موضوع استخداـ القوات البرية في سيناء مع بداية أي طرؼ مف األطراؼ. وبحسبو لكي نتمك
سرائيؿ، يجب اإلشارة إلي أف الجيش اإلسرائيمي سيقـو عمي الفور بغمؽ  حرب مستقبمية بيف مصر وا 
معبري رفح ونتسينا، مع اإلبقاء عمي عدد مف القوات العسكرية لمحيمولة دوف أف يمثؿ األردنيوف 

 حتى ولو بدوف استخداـ القوة،عمي القوات اإلسرائيمية التي ستتحرؾ داخؿ سيناء.والفمسطينيوف أي تيديد،
ضوء ذلؾ مف المتوقع أف تمجأ إسرائيؿ لؤلساليب القديمة مف خبلؿ إقامة خط دفاعي يفصؿ النقب  ىوعم

 عف شماؿ سيناء، بالشكؿ الذي يسيـ في تنامي قوة الجيش اإلسرائيمي.
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ري في عبور قناة السويس بواسطة الجسور واألنفاؽ، وسيسعي لمسيطرة وفي المقابؿ سينجح الجيش المص
بشكؿ أساسي عمي الممرات الجبمية، خاصة وأنو متدرب عمييا بشكؿ جيد. لكف المشكمة الرئيسية التي 
 ستواجو الجيش المصري ىي مناطؽ السيوؿ المنتشرة في شماؿ سيناء، حيث يتوقع أف تشيد قتااًل عنيفًا.

تساؤاًل ميما في دراستو، وىو ماذا سيكوف اليدؼ الرئيسي لمجيش اإلسرائيمي في حاؿ اندالع وطرح عيبلـ 
حرب جديدة مع مصر؟ وبرأيو، ىناؾ ثبلث خيارات أساسية مطروحة أماـ الجيش اإلسرائيمي في تمؾ 

اؿ الحالة: األوؿ، المبادرة بالقضاء عمي أية قوة عسكرية مصرية ضخمة تحاوؿ الوصوؿ إلي سيوؿ شم
سيناء، مع عدـ إبقاء قوات إسرائيمية بالمكاف.الثاني، تنفيذ ىجـو استراتيجي مضاد الحتبلؿ جزء كبير مف 
سيناء،أو ربما كؿ أرض سيناء، وتدمير الجيش المصري المتواجد فييا، أّما الثالث واألخير، بحسب 

داخؿ العمؽ المصري إلجبار  عيبلـ، التركيز عمي استيداؼ القوات الجوية المصرية، وتنفيذ ىجمات جوية
 الجيش المصري عمي االنسحاب مف سيناء.

وعمي أية حاؿ، تابع عيبلـ قائبًل، إّنو يمكف الدمج بيف الخيارات الثبلثة، رغـ أف كؿ خيار يحمؿ بعض 
المميزات وبعض العيوب. ومقارنة بحرب االستنزاؼ فإّف أي ضربة لمجبية الداخمية المصرية ستدفع مصر 

ـ صواريخ أرضإلي اال ـ مف الجبية الداخمية اإلسرائيمية باستخدا أرض أو أسمحة كيماوية أو ىجمات  -نتقا
جوية بواسطة الطائرات الحربية، عمى حد تعبيره. وخمص إلى القوؿ إّف ىناؾ مخاوؼ قائمة ترتبط بإلغاء 

سرائيؿ، بؿ واحتماؿ اندالع مواجيات عسكرية بينيما نتي جة ألسباب وعناصر اتفاؽ السبلـ بيف مصر وا 
متعمقة بالداخؿ المصري، وألسباب أخرى متعمقة بالجانب اإلقميمي، مشيًرا إلى المخاوؼ اإلسرائيمية مف 
تعاظـ القوة العسكرية المصرية في شبة جزيرة سيناء وبالتالي تأثيرىا عمى األمف اإلسرائيمي في المنطقة 

يورية في االنتخابات المصرّية القادمة سيكوف الفيصؿ في الجنوبية، الفتًا إلى أّف مف سُينتخب رئيًسا لمجم
 تحديد وجو العبلقة بيف البمديف.

 22/3/2102، القدس العرب ، لندن
 

 مقاالت:
 
 فجأة أصبح الرسالم ذخراً  355

 جدعوف ليفي
أصبح السبلـ فجأة ذخرا حيويا في نظر اسرائيؿ: وأصبح حسني مبارؾ فجأة أكبر اصدقاء اسرائيؿ. مثؿ 

ؾ اف يفقد المرأة التي نكػؿ بيػا سػنيف ، وآنػذاؾ فقػط يعػرؼ فػي تػأخر آثـػ قيمتيػا ، اآلف تنطػوي رجؿ يوش
اسرائيؿ عمى نفسيا في خػوؼ مػف اآلتػي: فمػاذا سػيكوف لػو ألغػى الحكـػ الجديػد فػي مصػر اتفػاؽ السػبلـ. 

متوىمػػة ، تسػارع كعادتيػػا الػى مػػد يػػدىا الػى مسدسػػيا ، وتشػػيع الخػوؼ كعادتيػػا مػػف األخطػار الحقيقيػػة وال
ويمنػع رئػػيس حكومتيػا وزراءه مػػف الكػبلـ فػػي ىػذا الشػػأف بػؿ انيػـػ يطيعػوف ذلػػؾ. حػذاًر ، خطػػر: السػػبلـ 

 يوشؾ أف يتمزؽ.
انػو نفػس السػبلـ الػذي تبلعبنػا بػو ونكمنػا بػو عػدد سػنيف. تحػدثوا دائمػا عػف مبمػغ كونػو بػاردا ، وعػف مبمػغ 

وف ، والنخبػػة معاديػة لمسػػامية ، وكـػ ىػػي خطػػرة عػداوة مصػػر وخطرىػا. فمبػػارؾ ال يػأتي ، والسػػياح ال يػأت
زيػارة وادي النيػػؿ. يػا لمشػػيطاف ، المصػريوف يكرىوننػػا. اقتػرح افيغػػدور ليبرمػاف قبػػؿ عقػد فقػػط قصػؼ سػػد 

 أسواف ، وفعؿ مثمو قبؿ ذلؾ بعشريف سنة يغئاؿ الوف ايضا.
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بؿ و تساحي ىنغبي عندما كانت المعاىدة توشؾ عمى اف يوقع عمييا ، تحصف مستوطنوف في يميت ، 
باالنتحػار مػػف اجػػؿ ذلػػؾ. وعنػػدما وقعػػت: التزمػػت اسػرائيؿ فػػي اطارىػػا بػػاحتراـ الحقػػوؽ الشػػرعية لمشػػعب 
الفمسػػػطيني ، التزمػػػت ونقضػػػت ، والتزمػػػت وخادعػػػت ، ومنػػػذ ذلػػػؾ الحػػػيف لػػـػ تكػػػؼ مصػػػر عػػػف التوسػػػؿ 

صمؼ وىي تفرض عمييـ وتجاىمت اسرائيؿ في  -السرائيؿ الف تعمؿ عمى تقديـ تسوية مع الفمسطينييف 
الحػروب واالحػػتبلؿ. سػبلـ باطػػؿ ، وتفػاوض فػػارغ ، ووصػؼ السػػبلـ مػع مصػػر دائمػا بأنػػو تحايػؿ. لكنػػو 

 أصبح اآلف فجأة ذخرا استراتيجيا.
انػو نفػس السػبلـ الػذي مػا كػاف ليوجػد ىنػاؾ أي احتمػاؿ الف تقبمػو الحكومػة والكنيسػت الحاليتػاف. مػا كػاف 

أبدا ، وما كانت الكنيست لتجيزه أبدا. ال يصعب أف نتخيؿ ماذا كاف يحدث  بنياميف نتنياىو ليوقع عميو
ـ سبلما مقابؿ المناطؽ: تفاوض ال ينتيي في الترتيبات األمنية والترتيبات البينية ،  لو اقترحت مصر اليو

 وترتيبات مياه وترتيبات جو لكف ال سبلـ.
خػػاـ عوفاديػػا يوسػػيؼ سيصػػدر فتػػوى شػػرعية ، كػاف ليبرمػػاف سػػييدد ، واىػػود بػػاراؾ سػػيتيرب ، وكػاف الحا

وكاف المحمموف سيصفوف جممة األخطار ، والجميور في عدـ اكتراث ، وكاف نتنيػاىو سػيكوف أجػبف مػف 
كانت اسرائيؿ ستقوؿ ال لمسبلـ. لكف اآلف مع وجود خطر اف يؤخػذ السػبلـ منػا عػاد ليصػبح  -اف يقرر 

 حمما ، ولعبة لف نتخمى عنيا.
ي سػػاعة مصػػػر المصػػػيرية المدىشػػة ، نحػػػف نترقػػب بدىشػػػة وحػػػذر. كارثػػة كبيػػػرة: مصػػػر اآلف ايضػػا ، فػػػ

متجية الى الديمقراطية. وازمة عظيمة: مبارؾ يوشؾ اف يختفػي. مػا يحػدث ىنػاؾ يفسػره لنػا فػي األسػاس 
جنراالت ومراسموف عسكريوف وكأف الحديث حتى اآلف عف دولة عدو. ويعرض كؿ شيء بأضواء حمراء 

لى الخطر. ال يستولي االخواف المسمموف عمى مصر فقط بؿ يتجيوف الى اسرائيؿ ايضػا. خفاقة تشير ا
حتػى عنػدما يبػدو اف مصػر لػف تصػبح ايػراف ، واف الثػورة فييػا عممانيػة وشػعبية ، واف كراىيػة اسػرائيؿ ال 
تمعػػب أي دور مركػػزي فييػػا ، يخػػافوف عنػػدنا. كػػاف سػػُيعيف حتػػى يػػوآؼ غالنػػت رئػػيس اركػػاف بعػػد لحظػػة 

 سبب الخطر المترصد. وبدؿ اف نحاوؿ استنفاد االحتماالت نسارع الى التحدث الكثير عف األخطار.ب
مف الجيد أننػا عرفنػا فػي نيايػة االمػر قيمػة السػبلـ مػع مصػر بعػد جميػع سػني االسػتخفاؼ. إف سػنواتو الػػ 

بنا بسببو ، وكـ مف أحسنت الى اسرائيؿ كثيرا. فكـ مف القتؿ منع بسببو ، وكـ مف األمف واليدوء كس 39
الموارد وفرنا بسببو. انو ذخر استراتيجي حقا. لكف ما الذي فعمنػاه طػواؿ تمػؾ السػنيف لمحفػاظ عميػو؟ وكـػ 

 فعمنا مف اجؿ تعميقو مع الشعب المصري ، الذي يرجو اف يرى نياية احتبلؿ اخوانو الفمسطينييف؟.
كتمؾ التي نستخؼ اليػـو بأىميػة احرازىػا ،  وفوؽ كؿ شيء ، ما الذي فعمناه لمتوصؿ الى اتفاقات اخرى

وربما يصيبنا ذات يـو خوؼ وجودي ازاء خطر ضياعيا. فكروا في الفمسطينييف وفي سوريا ، فكروا في 
 وفكروا في اليـو الذي سيوجد فيو خطر اف ُيؤخذ منا. -اليـو الذي سنوقع فيو عمى سبلـ معيـ 

 3/2/2100، «ىآرتس»
 5/2/2100، الدرستور، عّمان
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 أ.د. ألوف مئير
بينما ال زاؿ الكثير مجيواًل عف النتائج النيائية لمثورة المصرية بالنسبة إلسرائيؿ، غير أّنو يمكف اآلف أخذ 

. ويرى درٍس منيا وىو: قد يكوف لمفرص التي ضاعت لمتوصؿ لمسبلـٍ مع الدوؿ العربية تأثيرات مشؤومة



 
 
 

 

 225ص 
 

العديد مف اإلسرائيمييف بالطبع انحبلؿ الحكومة المصرية التي كانت يومًا ما تتبّجح بكيانيا عمى أّنو جزء 
مػػف طبيعػػة األنظمػػة العربيػػة غيػػر المسػػتقرة والتػػي تعنػػي بػػأّف أيػػة اتفاقيػػة سػػبلـ معيػػا سػػتكوف أيضػػًا غيػػػر 

الوضػع مبػررًا لعػدـ صػنع السػبلـ، يجػب  مستقرة ومحفوفة بالمثؿ بالمخاطر. ولكف بداًل مف أف يكػوف ىػذا
أف تعني أحداث مصر والغموض الذي تشكمو بالنسبة إلسرائيؿ تحذيرًا بأف تضييع الفرص إلقامة وضٍع 
يمػنح إسػرائيؿ السػبلـ واألمػف سػيؤدي بػداًل مػف ذلػػؾ لوضػع راىػف ييػيمف عميػو عػدـ االسػتقرار والتيديػػدات 

 والصراع.
رة السبلـ العربية وأقامت عبلقات طبيعية مع جميع الدوؿ العربية االثنتيف وبالفعؿ، فمو قبمت إسرائيؿ مباد

والعشريف األعضاء في جامعة الدوؿ العربية قد يكوف القمؽ المتحكـ بإسرائيؿ اآلف بالنسبة لموضع الحرج 
ف ثبلثػػػة المصػػرية متبلشػػيًا إلػػى حػػّد بعيػػد. بػػداًل مػػف ذلػػؾ تواجػػو إسػػرائيؿ اآل -التفاقيػػة السػػبلـ اإلسػػرائيمية

 سيناريوىات محتممة ويجب عمييا تحضير نفسيا ليا:
( أف تتػأّثر الحكومػة المصػرية القادمػة بدرجػة كبيػرة بحركػػة اإلخػواف المسػمميف التػي تػرفض إسػرائيؿ مػػف 2

 حيث المبدأ
( إقامػة حكومػػة عممانيػة إلػػى حػّد بعيػػد ولػو أنيػػا قػد ال تكػػوف صػديقة إلسػػرائيؿ كحكومػة الػػرئيس حسػػني 9

 مبارؾ
المصػرية، ال ُيسػػتبعد  –بمػا أّف الجػػيش المصػري كػػاف منػذ األسػػاس خمػؼ معاىػػدة السػبلـ اإلسػػرائيمية  (3

اسػتمرار العبلقػػات الثنائيػػة بشػػكٍؿ مشػػابو لمقائمػػة حاليػػًا. ونظػرًا لؤلحػػداث التػػي مػػا زالػػت تتقمّػػب وتتصػػاعد 
ؿ إعػادة تقػويـ سياسػػاتيا باسػتمرار، يمكػف أي مػف ىػذه السػػيناريوىات الثبلثػة أف يحػدث. ولػذا عمػػى إسػرائي

تجاه الدوؿ العربية ألّف ما حدث في تونس، وباألخص في مصر، سيؤّثر عمى بقية الدوؿ العربية بطريقٍة 
 أو بأخرى ولف يعود الشرؽ األوسط إلى ما كاف عميو.

تبقػػػى حركػػػػة اإلخػػػواف المسػػػػمميف المجموعػػػة الوحيػػػػدة المنظمػػػة بصػػػػورة عاليػػػة ضػػػػمف أحػػػزاب ومجموعػػػػات 
في مصر والتي تدعـ قّوتيػا شػبكة الخػدمات االجتماعيػة التػي توفرىػا الحركػة فػي جميػع أرجػاء  المعارضة

الدولػة. وفػػي حػػيف ٌينظػر لحركػػة اإلخػػواف المسػػمميف عمػى أّنيػػا حركػػة سياسػػّية، فقػد خػػدمت لتػػؤثر وتضػػع 
حػػدى  أساسػًا مشػػتركًا لمعديػػد مػف الجماعػػات اإلسػػبلمية المتطرفػة فػػي المنطقػػة، بمػا فػػي ذلػػؾ بنػت عميػػا وا 

متقّدمػػة عمػػػى  –فروعيػػا، حركػػة حمػػاس. إسػػرائيؿ بحػػؽ قمقػػة جػػػدًا مػػف أف تقػػـو حركػػة اإلخػػواف المسػػمميف 
بالتأثير بشكٍؿ خطير عمى السياسػة فػي مصػر الديمقراطيػة، أو  –مجموعات أخرى في التنظيـ السياسي 

ة عربيػة وأكثرىػا تػػأثيرًا، حتػى قيادتيػا. فػإذا أصػبح لئلخػواف المسػمميف مثػؿ ىػذا الػدور البػارز فػي أكبػر دولػ
سيكوف ىناؾ مخاوؼ مف حصوؿ اإلسبلمييف عمى مكتسبات كبيرة في دوؿ أخرى، بما فييا األردف. وقد 
تشمؿ ىذه المخاوؼ إمكانية التحاـ المجموعات اإلسبلمية السنّية والشيعّية مع بعضيا البعض ضد عدّو 

راف وعػػامميف عمػػى تفكيػػػؾ الػػّدعـ األولػػي الػػػذي مشػػترؾ، وىػػو إسػػػرائيؿ، مكتسػػبيف بػػذلؾ دعمػػػًا قويػػًا مػػف إيػػػ
تمّتعػت بػو إسػػرائيؿ مػف بعػػض الػدوؿ العربيػػة فػي مسػػاعييا إليقػاؼ طموحػػات إيػراف النوويػػة. أضػؼ إلػػى 
ذلؾ، فإف احتماؿ إجراء مراجعة جذرية لمسياسة المصرية تجاه قطاع غػزة قػد يجبػر إسػرائيؿ عمػى تحويػؿ 

كانػت حتػػى ىػذا اليػـو ىادئػة نسػػبيًا منػذ أكثػر مػف ثبلثػػيف مػوارد عسػكرية ضػخمة لمحػدود مػػع مصػر التػي 
عامًا. عبلوةً  عمى ذلؾ، فإف نياية تعاوف استخباراتي عمى مستوى رفيع مع مصر سيجبر إسػرائيؿ اآلف 
عمػػػى اسػػػتثمارٍ  ضػػػخـ لمقيػػػاـ بمراقبػػػٍة شػػػديدة لبمػػػٍد كػػػػاف يومػػػًا مػػػا معاديػػػًا لمحركػػػات اإلسػػػبلمية الفّعالػػػة فػػػػي 

ح اآلف مفتوحًا ليا. وأخيرًا، فإّف تحػّوؿ مصػر إلػى بمػدٍ  عػدّوٍ  إلسػرائيؿ قػد يوقػؼ عػف المنطقة ولكف أصب
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ىػذه األخيػرة إمػدادات الطاقػة التػي أصػبحت تعتمػد إسػرائيؿ عمييػا بصػورة متزايػدة لتغطيػة احتياجاتيػا. لقػػد 
فػػي  بػدأت ىػػذه المخػػاوؼ تظيػر حتػػى مػػف خػػبلؿ تصػريحات رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف نتنيػاىو الػػذي أشػػار

مؤتمره الصحفي مع المستشارة األلمانية أنجيبل ميركؿ إلى قمقو مف احتماؿ أف تأخذ الثورة المصرية شكؿ 
. قاؿ نتنياىو لمصحفييف: "إّف خوفنا الحقيقي ىػو مػف وضػع 2212الثورة اإليرانية عند انطبلقيا في عاـ 

إيػػراف نفسػػيا، التػػي تعتبػػر أنظمػػة  قػد يتطػػّور .... وقػػد تطػػّور بالفعػػؿ فػي العديػػد مػػف الػػدوؿ، بمػػا فػػي ذلػؾ
قمعية إلسبلـٍ متطّرؼ". ويشير أثناء ذلؾ العديد مف المراقبيف السياسػييف بػأف الغمػوض الػذي يسػود اآلف 
مصػير العػالـ العربػي يجعػؿ عمػى مػا يبػدو الحفػػاظ عمػى اتفاقيػات السػبلـ أمػرًا مسػتحيبًل، حتػى مػع أنظمػػة 

جماعة اإلخواف المسمميف في مصر مف ىذا القمؽ، تاركػًا إسػرائيؿ  ديكتاتورية قمعية. وقد يفاقـ زيادة نفوذ
 مشمولة في الوقت الذي ينيار مف حوليا الوضع الراىف في المنطقة.

أّما السيناريو الثاني المأموؿ أكثر مف وجية النظر اإلسرائيمية فيو قياـ دولة مصرية عممانية وديمقراطية 
عبلقػات جيػدة مػػع الواليػات المتحػدة األمريكيػػة. أمػؿ حػدوث ىػػذا تبقػي عمػى معاىػػدة السػبلـ مػع إسػػرائيؿ و 

السيناريو مرىوف بالجيش المصري ورغبتو في الحفاظ عمى شكٍؿ مف االستقرار في المرحمة االنتقالية مف 
نظػاـ مبػػارؾ إلػػى دولػػة ديمقراطيػػة خاليػػة مػػف نفػوٍذ كبيػػر لئلسػػبلمييف. ستشػػعر أيػػة حكومػػة جديػػدة التػػأثير 

المميار ونصؼ المميار دوالر أمريكي المقّدمة كمساعدة مػف الواليػات المتحػدة لمصػر كػّؿ  السمبي النقطاع
المصػػرية. لقػػػد حػػافظ الجػػػيش  –عػػاـ، وبشػػكؿ أساسػػػي كنتيجػػة لمحفػػػاظ عمػػى معاىػػػدة السػػبلـ اإلسػػػرائيمية 

سكرية المصري منذ أمد طويؿ عمى التعاوف مع إسرائيؿ بالتزامو بإخبلء شبو جزيرة سيناء مف أية قوات ع
وعدـ إخبللو أبدًا بمعاىدة السبلـ حتى قياـ إسرائيؿ بمنح اإلذف لمقوات المصرية بالدخوؿ إلى سيناء أثناء 
احتجاجػات األسػبوع الماضػػي. وتوقّػع أف يقػػـو الجػيش المصػػري بػذؿ جيػػده لمحفػاظ عمػػى المسػاعدة التػػي 

البنتػػاغوف والتعػاوف االسػػتخباراتي مػػع يتمقاىػا مػػف الواليػات المتحػػدة بينمػا يسػػتمر أيضػػًا بتعاونػو التػػاـ مػع 
 إسرائيؿ يعطي األمؿ المرجّو بأف مصر الديمقراطية ستبدو في نياية المطاؼ كتركيا وليس كإيراف.

بعػػػد أف تيػػػدأ األوضػػػاع وتسػػػتقر األمػػػػور فػػػي مصػػػر وبصػػػرؼ النظػػػػر عػػػف الحػػػزب السياسػػػي أو إئػػػػتبلؼ 
إسػرائيؿ أف تبػّيف بوضػوح تػاـ بأنيػا تنػوي األحزاب السياسية الذي سيمسػؾ بزمػاـ الحكـػ فػي مصػر، عمػى 

عمػػى التقيػػػد باتفاقيػػػة السػػػبلـ الثنائيػػة مػػػع مصػػػر واحتراميػػػا، وعمػػى إسػػػرائيؿ أف تػػػدعو الحكومػػػة المصػػػرية 
الجديػػػػدة إلػػػػػى لعػػػػػب دور ميػػػػـػ كمػػػػا فعمػػػػػت إسػػػػػرائيؿ فػػػػػي ظػػػػػّؿ حكوماتيػػػػا السػػػػػابقة لمتوسػػػػػط بػػػػػيف إسػػػػػرائيؿ 

إسػػػرائيؿ لػـػ تُػػػبلـ أبػػدًا خػػػبلؿ فتػػرة االنتفاضػػػة بأكمميػػا عػػػف  والفمسػػطينييف. والجػػػدير بالػػذكر واالىتمػػػاـ بػػأفّ 
 تقصيرات الحكومة المصرية السابقة، األمر الذي يبشر خيرًا بمستقبؿ العبلقات ما بيف البمديف.

المصػرية، يجػب عمػػى  –المصػرية واألمريكيػة  -فػي حالػة الحفػاظ بشػكٍؿ عػاـ عمػى العبلقػػات اإلسػرائيمية 
يضػًا، ال بػؿ قمقػة، حػػوؿ مػا تحدثػو االحتجاجػات مػف صػدًى. فمػف المحتمػػؿ أف إسػرائيؿ أف تبقػى ميتمػة أ

يسػػبب دور مصػػر كمركػػز الحضػػارة والثقافػػة العربيػػة موجػػػة مػػف اإلصػػبلحات فػػي جميػػع أرجػػاء المنطقػػػة. 
ويعمؿ زعماء عرب آخروف اآلف عمى ركوب موجات اإلحتجاج، فقد قاـ ممؾ األردف عبداهلل الثاني بحّؿ 

مػػا فػي ذلػػؾ إعفػػاء رئػيس الػػوزراء سػػمير الرفػاعي مػػف ميامػػو وأعمػف رئػػيس الػػيمف، عمػػي مجمػس وزرائػػو، ب
عبداهلل صالح، أّنو لف يرّشح نفسو مّرة أخرى ولف يسّمـ السمطة البنو عند انتياء واليتو الرئاسػية فػي عػاـ 

ة أخرى . فؤلّي مدى سترضي ىذه التغييرات الجماىير العربية وعّما إذا كانت حكومات غير عربي9023
ستسقط أـ ال، ىذا ما زاؿ في عمـ الغيب. وميما كاف السيناريو، عمى إسرائيؿ أف تكوف مستعدة لمواجية 
منطقػة فػي مخػاض التغييػػرات. لػف تسػتطيع إسػرائيؿ وضػػع سياسػاتيا عمػى أسػاس أحػػداث تجػري فػي بمػػد 
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ديػػد، عمػى إسػػرائيؿ واحػد فػي وقػػت معػّيف. فعػبلوًة عمػػى سػعييا لمحفػػاظ عمػى السػبلـ مػػع مصػر بشػكميا الج
أيضاً أف تسعى وراء مسارات ثنائية أخرى مع سوريا والفمسطينييف والمبنانييف. ال توجد فعبلً  لحظة مثالية 
حقيقية لصنع السبلـ، بؿ سيكوف ىناؾ دائمًا إلى حٍد بعيد مجاؿ لمريبة والّشؾ ودرجة مف المخاطرة. غير 

يات سبلـ ثنائية تترؾ صراعات أخرى غير محمولة ىو أف مجازفة عدـ التوصؿ لسبلـ أو التوصؿ التفاق
أمػػر غيػػر مقبػػػوؿ ببسػػاطة فػػػي وقػػت تواجػػػو فيػػو إسػػػرائيؿ التيديػػد المتنػػػامي مػػف طػػػرؼ عناصػػر راديكاليػػػة 

 إسبلمية،أكانت بشكؿ إيراف في الشرؽ أـ حماس في الجنوب أـ حزب اهلل في الشماؿ.
سػتبلـ الجػائزة الكبػرى مقابميػا وىػي: عبلقػات طبيعيػة تقدـ مبادرة السبلـ العربية طريقػة لتخفيػؼ الخطػر وا

دولػة عربيػة. وبالفعػؿ فكّممػا زاد عػدد الػدوؿ العربيػة التػي تتوّصػؿ إلػى اتفاقيػة سػبلـ معيػا، تقمّػص  99مػع 
التيديد الذي تواجيو. فإذا قامت دولة عربية واحدة بانتياؾ بنود ىذه االتفاقية، سيكوف ذلؾ بمثابة انتياكًا 

ي تـّ تحقيقو مع جميع الدوؿ العربية األخرى، وليس إسرائيؿ فقط. سيرتفع سقؼ المخاطر إذف لمسبلـ الذ
 لجميع الموقعيف عمى االتفاقية.

السؤاؿ المطروح اآلف بالطبع ىو ىؿ ستبقى مبادرة السبلـ العربية حّية بعد ىذه الفترة مف التحّوؿ أـ ال، 
، ولكػف عمػى إسػرائيؿ أف تضػمف بأّنيػا لػف تفػّوت الفرصػة فاإلجابة عميو مرىونة بتطور األحداث مسػتقببلً 

لبلسػػتفادة مػػف ىػػذه المبػػادرة عمػػػى نحػػٍو حاسػـػ وبشػػكؿ نيػػائي. تسػػػتطيع أف تفعػػؿ ذلػػؾ باحتضػػاف المبػػػادرة 
ومعربػة عػف نيتيػا بإشػراؾ مصػر واألردف بصػفتيما الػدولتاف المشػاركتاف فػي رئاسػة لجنػة الجامعػة العربيػة 

ظيػػار رغبتيػا لقبػوؿ أسػس المبػػادرة كأسػاس لممفاوضػات مػع الفمسػػطينييف لمتابعػة مبػادرة السػبلـ ال عربيػة وا 
والعالـ العربي بشكؿ عاـ. ىذا ويجب أف تبّيف إسػرائيؿ بأنيػا مسػتعدة لػدعـ الديمقراطيػة المصػرية والعمػؿ 

المصػػػرية، ال بػػػؿ  –مػػع الحكومػػػة المصػػػرية المشػػػّكمة بصػػػورة نيائيػػػة لمحفػػػاظ عمػػػى العبلقػػػات اإلسػػػرائيمية 
تطويرىػػػا، واألىػػػـػ مػػػػف ذلػػػػؾ كمّػػػػو معالجػػػػة القضػػػػية الفمسػػػػطينية بشػػػػكؿ إيجػػػػابي. لقػػػػد كػػػػاف رئػػػػيس الػػػػوزراء 
اإلسرائيمي السابؽ إييود أولمرت ورئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس قريبيف جػدًا فػي الفتػرة مػا بػيف 

 –بًا يدعو إسرائيؿ إسرائيمية، وليس ىناؾ سب –مف التوقيع عمى اتفاقية سبلـ فمسطينية  9002و  9001
 لعدـ اإلستمرار في المفاوضات مف النقطة التي انقطعت عندىا. –حّتى بدعـٍ مف إدارة أوباما 

لمثػػورة المصػػػرية القػػػدرة عمػػى القيػػػاـ بتطػػػورات عديػػػدة، إيجابيػػة وعظيمػػػة، ىػػػذا بػػالّرغـ مػػػف أّف ىنػػػاؾ دائمػػػًا 
ولكػف يجػب عمػى إسػرائيؿ تحػت أي ظػرٍؼ  احتماؿ بأف تنزلؽ الثػورة فػي فتػرة مطّولػة مػف عػدـ االسػتقرار،

كاف أف تبقى مرّكزة عمى صنع السبلـ وأف تدعو المصػرييف ليكونػوا جػزءا ال يتجػزأ مػف عمميػة صػنع ىػذا 
السبلـ. سيرسؿ ىذا األمر أيضًا رسالة قوية جػدًا مفادىػا أف إسػرائيؿ مسػتعّدة إلرسػاء وضػٍع ثابػت وجديػد 

 ت سبلـٍ وأمٍف متبادلة مع جميع جيرانيا.في الشرؽ األوسط يعتمد عمى أساس عبلقا
 08/2/2100، القدس، القدس
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 دوري غولد
موجػة الثػػورات فػي العػػالـ العربػػي، التػي بػػدأت فػػي تػونس انتشػػرت الػػى مصػر، االردف، الػػيمف والبحػػريف، 

 ة تجاه ىذه الحركة. شددت الحاجة االسرائيمية الى تطوير سياس
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ىناؾ فيـ آخذ في االنتشار بانو بسبب قمقيا مف عدـ االستقرار المتزايد الذي سػيوجو فػي النيايػة نحوىػا، 
فاف اسرائيؿ تعارض الميؿ الديمقراطي الجديد. غير اف السرائيؿ مصمحة واضحة في أف ترى الدوؿ في 

الديمقراطية في العالـ العربي ساعد في تخميد النزاع محيطيا تتبنى قيما ديمقراطية حقيقية. عمميا، انعداـ 
االسرائيمي في العقود الماضية. في السػبعينيات مػف القػرف الماضػي كتػب المستشػرؽ االمريكػي  –العربي 

 مايكؿ ىدسوف، مف جامعة جورج تاوف عف "ازمة الشرعية" التي أثرت عمى العالـ العربي. 
شكؿ ديمقراطي كػاف ىنػاؾ دومػا السػؤاؿ لمػاذا ينبغػي لمجتمعػاتيـ أف ولما كاف الزعماء العرب لـ ينتخبوا ب

تقبؿ بيـ واف تطيع قوانينيـ. الحكومات العسكرية التي قامت في مصر، في سوريا وفي العراؽ بقيت في 
 الحكـ اساسا بفضؿ استخداـ المخابرات. كما أنيا كرست نفسيا الىداؼ تجعميا تناؿ التأييد الشعبي. 

كػػػاف ىنػػػاؾ موضػػػػوعاف شػػػددت ىػػػذه الحكومػػػات عمييػػػػا: الوحػػػدة العربيػػػة )حتػػػى منتصػػػػؼ  وكنتيجػػػة لػػػذلؾ
السػػتينيات( والكفػػاح ضػػد اسػػرائيؿ. ىػػذه كانػػت االوتػػار التػػي عزفػػت الحكومػػات عمييػػا كػػي تعظػـػ شػػرعية 

 النظاـ. 
 ىذه االستراتيجية السياسية كانت حيوية عمى نحو خاص بالنسبة لدوؿ عربية، كسوريا والعراؽ، حيث اف
سكانيما ليسوا متجانسيف، ويسػيطر عمػييـ نظػاـ أقميػة مكػروه واغمبيػة السػكاف فػي الدولػة رأوا فػي انظمػتيـ 

 انظمة غير شرعية. 
حتى اسقاط صداـ حسيف، كانت ىاتاف الدولتاف ىما االشد تطرفا في كؿ المنطقة. الرئيس السوري بشار 

اني مف ىػذا العػاـ انػو ال يقػؼ امػاـ المشػاكؿ كانوف الث 32االسد قاؿ لصحيفة "ووؿ ستريت جورناؿ" في 
التي وقفت اماميا مصر وذلؾ النو ليس لديو عبلقات دبموماسية وثيقة مع اسرائيؿ. بتعبير آخر، اعترؼ 
االسد في أف العداء المتواصؿ تجاه اسرائيؿ تشكؿ بالنسػبة لبلنظمػة العربيػة شػبكة امػاف سياسػية تسػاعده 

 عمى البقاء في الحكـ.
 النزاع ساعدىـ عمى صرؼ انتباه مواطنييـ عف االنتقاد لمحكـ.كما أف 

فػي االسػػبوع الماضػي دعػػا حػػاكـ ليبيػا، معمػػر القػذافي البلجئػػيف الفمسػػطينييف فػي ارجػػاء العػالـ الػػى غمػػر 
شواطىء اسرائيؿ، عمى سبيؿ الفرار مف مواجية الدعوات لبلصبلح السياسي في ليبيػا. "عمينػا أف نخمػؽ 

 قاؿ صراحة.  أزمة في العالـ"،
 قوى مناىضة لمدلمقراطلة

 –رغػػػـػ أف االنتقػػػػاؿ الػػػػى الديمقراطيػػػػة فػػػػػي العػػػػالـ العربػػػػي يمكنػػػػو أف يسػػػػػاعد عمػػػػى انيػػػػاء النػػػػزاع العربػػػػػي 
 االسرائيمي فاف الفترة االنتقالية الى حكومة انتقالية مميئة بمخاطر كبرى. 

عربػػػي تأمػػؿ فػػي اسػػتغبلؿ االنتخابػػػات لشػػدة االسػػؼ، توجػػد اليػػـو قػػػوى مناىضػػة لمديمقراطيػػة فػػي العػػالـ ال
لبلستيبلء عمى الحكـ. االخواف المسمموف في مصر يحػاولوف تصػعيد نفػوذىـ فػي البرلمػاف المصػري منػذ 

 التسعينيات، ولكنيـ غير ممتزميف بالديمقراطية. 
المرشد االعمى السابؽ لبلخواف المسمميف، محمد ميدي عاكؼ، كشؼ النقاب عف رأيو في الموضوع في 

، حيف قاؿ اف االسبلـ وحده ىو "الديمقراطية الحقيقية". وقاؿ لػ البي.بي.سي في ذاؾ الوقت 9001لعاـ ا
 اف الديمقراطية الغربية "غير واقعية" و "زائفة". 

وىكػػذا، فػػػي انتخابػػػات ال تتضػػمف التزامػػػا مسػػػبقا بالديمقراطيػػة والسػػػبلـ يمكػػػف أف تػػؤدي الػػػى نتػػػائج تكػػػوف 
 ا الغرب. بالضبط عكس ما يتوقع مني
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، االنتخابات لممجمس التشريعي الفمسطيني ادت الى انتصار حماس. ومتشجعة مف انتصارىا 9002في 
االنتخابي، صعدت المنظمة ىجمػات الصػواريخ ضػد التجمعػات السػكانية فػي السػنوات التاليػة لػذلؾ، ممػا 

 .9001ادى الى حممة "رصاص مصبوب" في نياية العاـ 
لديمقراطيات الى الدفاع عػف نفسػيا مػف أوضػاع كيػذه مػف خػبلؿ رفػض القػوى مف ناحية تاريخية، سعت ا

التي ال تقبؿ بالفرضيات االساس لمديمقراطية ومف شأنيا أف تضعضع الساحة الديمقراطية اذا ما صعدت 
. لػػػدى الجميوريػػػة الفدراليػػة االلمانيػػػة قػػػوانيف تحظػػػر مشػػاركة الحػػػزب النػػػازي او الشػػػيوعي فػػػي  الػػى الحكػػـػ

 ت االلمانية. االنتخابا
شدد عمى أف كػؿ المرشػحيف، االحػزاب او التحالفػات  2222مف العاـ  9عمميا، االتفاؽ االنتقالي الوسمو 

لف يسمح ليا بالمشاركة اذا كانت تتبنى العنصرية او تتطمع الى أف تنفذ اىدافيا بوسائؿ غير ديمقراطية 
 (. 3، المادة 9)الممحؽ 

امػػػػا حػػػػيف ضػػػػغطت عمػػػػى اسػػػػرائيؿ لمسػػػػماح لحمػػػػاس بالمشػػػػاركة فػػػػػي ادارة بػػػػوش تجاىمػػػػت ىػػػػذه المػػػػادة تم
االنتخابػات رغـػ ذلػؾ. عنػدما يفحػص الغػرب مسػألة االصػبلحات فػي العػالـ العربػي، واضػح اف المطمػوب 

 ىو معيار متفؽ عميو لممشاركة في االنتخابات. 
فػػػة مثػػػؿ حمػػػػاس لشػػػدة االسػػػؼ، كػػػاف ىنػػػاؾ ميػػػؿ لمتقميػػػؿ مػػػف قيمػػػة النوايػػػات الحقيقيػػػة لمجماعػػػات المتطر 

شػباط فاجػأ مػدير االسػتخبارات القوميػة االمريكيػة، جػيمس  20والمنظمة االـ ليا، االخواف المسمميف. فػي 
كبلبر مراقبيف سياسييف حيف ذىب بعيدا وقاؿ: "تعبير االخواف المسمميف ىو تعبير مظمة لجممة متنوعة 

مانيػػػة، امتنعػػػت عػػػف العنػػػػؼ مػػػف الحركػػػات، فػػػي حالػػػة مصػػػر، مجموعػػػة متجانسػػػة جػػػدا، فػػػي معظميػػػا عم
وانتقدت القاعدة عمى اعتبارىا تحريفا لبلسبلـ". اذا كانت ىذه ىي المشورة التي يمكف لمشخص االىـ في 
اسػرة االسػتخبارات االمريكيػة اف يسػػدييا لمػرئيس اوبامػا، فػػبل غػرو اف البيػت االبػػيض لـػ يسػتبعد االخػػواف 

سػموح السػرائيؿ اال توافػؽ عمػى ىػذا التقػدير. فبعػد كػؿ المسمميف كشريؾ في الحكومة المصرية القادمة. م
شيء، المرشد االعمى لبلخواف المسمميف الحالي، محمد بديع، أثنى عمى الجياد في خطاباتو االخيرة في 

ايموؿ، مصدرىـ فػي  22. معظـ قادة القاعدة، مثؿ خالد الشيخ محمد، الذي خطط ليجمات 9020ايموؿ 
يج الحػػذر الػػػذي قػػد تتخػػػذه اسػػرائيؿ بالنسػػػبة لمتحػػوؿ الػػػديمقراطي فػػي العػػػالـ االخػػواف المسػػػمميف". رغػـػ الػػػن

 العربي، فاف انتشارىا يشكؿ تطورا ايجابيا، طالما ال تساعد محافؿ تعمؿ عمى تدميرىا. 
 08/2/2100ارسرايلل اللوم 
 08/2/2100، وكالة رسما اإلخبارلة
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 د. داف الدار
ف حدث أكثر مف ثبلثيف سنة. كانت استراتيجية "السبلـ" عند مصر التي لـ كاف ىذا سبلما أعوجا منذ ا

تكف ترمي سوى الى اف تعيد لنفسيا سيناء وتحظى بمساعدة امريكية، منذ بدايتيا مشحونة بالعداء والشؾ 
فينػا. فػاذا اسػتثنينا االمتنػاع عػف الحػرب، فانيػا لػـػ تكػف مصػحوبة مػف الجانػب المصػري بصػب مضػػاميف 
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إف مشػػاعر العػػػداء الشػػػعبية نحػػػو اسػػػرائيؿ والصػػػييونية والشػػػعب الييػػػودي مػػػا تػػػزاؿ سػػػائدة عنػػػد الجميػػػور 
المصري. ولـ يحجـ قادة الرأي العاـ وفييـ مثقفوف ليبراليػوف، وكػذلؾ وسػائؿ االعػبلـ التػي كانػت تخضػع 

الشػعب الييػودي انسػانيتو حتى اآلف لرقابة السمطات طواؿ السػنيف عػف شػيطنة اسػرائيؿ وقادتيػا، وسػمب 
 عمى نحو معاد لمسامية والتحريض عمى كراىية اسرائيؿ، بخبلؼ مطمؽ لروح اتفاؽ السبلـ.

منحػػت مصػػر السػػػبلـ أضػػيؽ معنػػى ممكػػػف. وقػػد رأى قادتيػػا وصػػػاغة سياسػػتيا منػػذ كػػػاف السػػادات ىػػػدؼ 
، وسػػػمبيا 2221د قبػػػؿ مسػػيرة السػػػبلـ مػػػع اسػػػرائيؿ، وسػػيمة لتقميصػػػيا الػػػى "أبعادىػػػا الطبيعيػػة"، أي الحػػػدو 

 ذخائرىا االستراتيجية.
فضػمت مصػر تحػت حكـػ مبػػارؾ اف تجعػؿ مسػيرات السػبلـ بطيئػة قػػدر االمكػاف وكػذلؾ تطبيػع العبلقػػات 
بيف اسرائيؿ وسائر العالـ العربي، كي تحتفظ بالشرعية العربية العامة لنشػاطيا باعتبارىػا وحػدىا وسػيطة 

. وقد ىدد بتأييد مف االعبلـ 9000شاؿ مؤتمر كامب ديفيد في سنة اقميمية. لعب مبارؾ دورا بارزا في إف
المصػري ومػػف رجػاؿ الػػديف ايضػػا ياسػر عرفػػات بأنػو سػػُيعتبر خائنػػا اذا قبػؿ المقترحػػات التػي ُأثيػػرت فػػي 
المؤتمر وسمبو كؿ شرعية التخاذ القرارات المتعمقة بالقدس. وبيذا أسيمت مصر في نشػوب "االنتفاضػة" 

منحتيا ما يشبو حرب استنزاؼ السرائيؿ بواسطة الفمسطينييف. كاف ىذا ىو المبدأ المصري الثانية، التي 
 لمسبلـ مع اسرائيؿ وىو اف تسيطر سيطرة غير مباشرة عمى المواجية ذات القوة المنخفضة.

 إف الربط بيف الواقع الداخمي اليومي البائس في مصر وبيف سياسة "السبلـ" في الحد االدنى مع اسرائيؿ
طػواؿ السػنيف، يشػتمؿ عمػى نبػوءة قاتمػة بمسػتقبؿ العبلقػات بػيف الػدولتيف. لػيس مػف الممتنػع اف يضػػطر 
الجػػيش فػػػي اثنػػاء التفػػػاوض مػػع المعارضػػػة المصػػػرية فػػي مسػػػتقبؿ نظػػاـ الحكػػـػ الػػى اف ُيعامػػػؿ التيػػػارات 

 بلوضاع.االسبلمية بتسامح أكبر ولو مف اجؿ الحفاظ عمى مكانتو باعتباره َحَكمًا وُمقِّرًا ل
إف عداوة اسرائيؿ، الراسخة رسوخا عميقا في الوعي المصػري والتػي تعتمػد عمػى نظػرة اسػبلمية تقػوى، قػد 
ف انػدماج االخػواف المسػمميف فػي النظػاـ القػادـ قػػد  تصػبح رابطػا يؤلػؼ بػيف تيػارات المعارضػة والجػػيش. وا 

 ـ تصريحات قادة الجيش الحالية.ُيعجؿ بتدىور العبلقات مع اسرائيؿ الى حد الغاء معاىدة السبلـ، برغ
إف الجيش المصري، الذي ال يوالي بالضرورة الروح العممانية، مثؿ الجيش التركي، قد ُيغير توجيو نحو 
ف االنزالؽ  اتفاؽ السبلـ مع اسرائيؿ. إف اسرائيؿ ما تزاؿ ُترى عامؿ التيديد الرئيس في خطة تدريباتو. وا 

يج مف الخطابة المتحمسة المعادية السرائيؿ بواسطة جيات قانونية الى جو شحذ السيوؼ قد ينتقؿ بالتدر 
مف المعارضة، الى مطالب في نطاؽ مؤسسػات االمـػ المتحػدة مػف اجػؿ تغييػر ترتيبػات نػزع السػبلح فػي 
سػيناء، وقػػد تبمػغ الػػى رفػع مطالػػب مػف قبػػؿ مصػر لمرقابػػة عمػى السػػبلح الػذري الػػذي تممكػو اسػػرائيؿ كمػػا 

 تزعـ.
سرائيؿ نحو مصر مف اليسار ومف اليميف، مع مرور السػنيف مػع مقػاييس "السػبلـ البػارد" تكيفت سياسة ا

والمعوج التي أمبلىا نظاـ مبارؾ، مع افراطيا في تقدير "أىمية مصر االقميمية". اآلف، مع ابعػاد مبػارؾ، 
الستقباؿ كؿ  يبدو انو حاف الوقت لنفض ىذه السياسة واالستعداد مف جميع الجوانب السياسية واالمنية،

 شر قد ينشأ مف الجنوب.
 21/2/2100ىآرتس 
 20/2/2100، وكالة رسما اإلخبارلة
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 ألوؼ بف
قبؿ نحو سنة ونصؼ السنة مرت غواصة "دولفيف" تابعة لسػبلح البحريػة فػي قنػاة السػويس، فػي طريقيػا 

عبػػػػػر عػػػػف تعزيػػػػػز التعػػػػػاوف الػػػػى منػػػػػاورة فػػػػي البحػػػػػر االحمػػػػػر وعػػػػودة مػػػػػف ىنػػػػاؾ. االبحػػػػػار غيػػػػػر العػػػػادي 
االستراتيجي بيف اسرائيؿ ومصر وفسر كرسالة تيديد اليػراف. عبػور الغواصػة أظيػر بػاف اسػرائيؿ يمكنيػا 

 أف تنشر بسرعة ذراعيا الرادعة عمى مقربة مف الشاطىء االيراني بالمساعدة اليادئة مف مصر. 
لكف في االتجاه المعاكس. مصر سمحت االف، تشكؿ قناة السويس مرة اخرى وسيمة لنقؿ رسالة رادعة، و 

لسػفينتيف قتػػاليتيف ايػػرانيتيف بػػالمرور فييػػا، فػػي طريقيػػا الػى مػػوانىء سػػوريا. اسػػرائيؿ انتقػػدت عمنػػا عبػػور 
 السفينتيف، بدعوى اف ىذا استفزاز ولكف المصرييف تجاىموا الضغط وسمحوا لبلسطوؿ االيراني بالعبور.

فػػي ميػػزاف القػػوى االقميمػػي فػػي اعقػػاب سػػقوط حسػػني مبػػارؾ.  عبػور السػػفف يمثػػؿ االنعطافػػة التػػي طػػرأت
مصر تؤشر الى أنيا ال تزاؿ ممتزمة بالحمؼ االستراتيجي مع اسرائيؿ حياؿ ايراف، مثمما في اياـ الرئيس 

ىػػي مسػتعدة الف تعقػػد الصػػفقات مػع االيػػرانييف. بالضػبط مثممػػا فعمػت تركيػػا فػػي  –المنحػى، بػػؿ العكػس 
 السنوات االخيرة. 

انػػػدالع االنتفاضػػػة ضػػػد مبػػػارؾ، بػػػرد السػػػبلـ البػػػارد بػػػيف مصػػػر واسػػػرائيؿ اكثػػػر فػػػأكثر. توريػػػد الغػػػاز  منػػػذ
الطبيعػػػي الػػػى اسػػػرائيؿ جمػػػد بسػػػبب عمميػػػة تخريبيػػػة ولػػـػ يسػػػتأنؼ بعػػػد. الداعيػػػة السػػػني، الشػػػيخ يوسػػػؼ 

اف القرضاوي، عاد الى القاىرة بعد ربع قرف مػف المنفػى وتحػدث أمػاـ جميػور مػف مميػوف شػخص فػي ميػد
التحرير عف "تحرير االقصى" و "النصر القريب" عمى اسرائيؿ. القرضاوي ايد العمميات االنتحاريػة ضػد 

 االسرائيمييف وقبؿ سنتيف تحدث عف الكارثة بصفتيا "عقابا مف اهلل لمييود". 
التي ظيور الداعية في الميداف أعاد العداء السرائيؿ الى قمب النقاش الجماىيري عف مصر المستقبمية، 

ستقـو عمى خرائب نظاـ مبارؾ. حتػى االف ادعينػا بػاف الثػورة تعمقػت بالشػؤوف الداخميػة ولػيس بالعبلقػات 
مع امريكا او مع اسرائيؿ. االخواف المسمموف حاولوا أف يبثوا في االونة االخيرة رسائؿ مركبة الى الغرب؛ 

زبيـ سيحافظ عمى اتفاؽ السبلـ مع واحد مف قادتيـ وعد مراسؿ "واشنطف بوست" دافيد اغنيشيوس باف ح
اسرائيؿ. في وسائؿ االعبلـ الغربية ثبتت الصيغة القائمة اف "االخواف سيفوزوف بثمث االصوات فقط في 
االنتخابات المرتقبة في مصر، وبالتالي ال داعي لمقمؽ. ىذا بعيد عف تيدئة المخاوؼ مف سيطرتيـ عمى 

: الميكود فاز عمى االقؿ بربع اصوات النػاخبيف فػي اسػرائيؿ، الدولة. كؿ شيء منوط بطريقة االنتخابات
 ومع ذلؾ فانو يمسؾ بزماـ السمطة.

في اسرائيؿ يتعاظـ الخوؼ مف تحوؿ مصر مف جديد الى دولػة مواجيػة، واالمػر يضػيؼ الػى االحسػاس 
االمػف  بالعزلػة والحصػار الػدولي، الػذي توثػؽ فقػط فػي عيػد واليػة بنيػاميف نتنيػاىو. التصػويت فػي مجمػس
دولػػة  22عمػى مشػػروع القػػرار الفمسػػطيني الػػذي دعػػا الػػى شػػجب المسػػتوطنات، شػػدد العزلػػة أكثػػر فػػأكثر. 

ايدتو، واسرائيؿ اضطرت الى فيتو امريكي كي يسقط القرار. الفمسطينيوف خسروا في التصويت، ولكنيـ 
 ئيس براؾ اوباما. أظيروا أي جانب في النزاع يتمتع بدعـ دولي واسع ومف المتعمؽ فقط باصبع الر 

معزز بدعـ مف الكونغرس، نجح نتنياىو في أف ينتزع مف اوباما استخداـ الفيتو الذي امتنع عنو الرئيس 
. وعمػؿ االمريكيػػوف تصػويتيـ بحجػة تطمقيػػا اسػرائيؿ ايضػا فػػي أف التػدويؿ ال يمكنػو أف يحػػؿ  حتػى اليػـو

رؼ المواقػؼ. لـػ توضػح االدارة اذا كػاف محؿ المفاوضات المباشرة، وفرض القرارات سيؤدي فقط الى تطػ
اوبامػا سػيحاوؿ اف يجبػي ثمنػا مػف نتنيػاىو بالمقابػؿ فػػي شػكؿ خطػة اسػرائيمية القامػة دولػة فمسػطينية فػػي 

او موافقػػة اسػػرائيمية عمػػى خطػػة سػػبلـ امريكيػػة. اوبامػػا سػػيدعي بػػاف امريكػػا ممزمػػة بػػاف تعػػزز  –المنػاطؽ 
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رائيؿ أف تسػػاىـ بػػدورىا فػػي تثبيػػت االنظمػػة الجديػػدة وضػػماف مصػداقيتيا فػػي العػػالـ العربػػي واف عمػػى اسػػ
 ودىا. 

نتنيػاىو وحكومتػو يتمترسػػاف فػي ىػػذه االثنػاء فػي مواقػػؼ "وال شػبر" و "ال يوجػػد مػع مػف وعمػػى مػاذا يمكػػف 
الحػديث"، والتػي تمقػت فقػط تعزيػزا مػف االنعطافػة السػػمبية فػي العبلقػات مػع مصػر. بعػد أف صػرؼ حػػزب 

الحكومة تكسر يمينا: وزير الخارجية افيغدور ليبرماف يتخذ صورة الرجػؿ القػوي فػي  العمؿ مف االئتبلؼ،
اسػػػرائيؿ، الػػػػوزير جػػػػدعوف سػػػػاعر تمػػػػتقط لػػػػو الصػػػػور مػػػػع قػػػػادة المسػػػػتوطنيف فػػػػي الخميػػػػؿ ووزراء الميكػػػػود 
يضغطوف عمى نتنياىو واييود باراؾ القرار مخططات بناء واسعة في المستوطنات. في االسابيع القريبة 

تعيف عمى نتنياىو اف يشؽ طريقو بػيف تيديػدات ليبرمػاف فػي الػداخؿ والضػغوط الدوليػة المحتدمػة مػف سي
 الخارج. بعد أف فقد صديقة االقميمي مبارؾ، سيكوف ىذا اصعب مما كاف في الماضي.

 20/2/2100ىآرتس 
 20/2/2100، وكالة رسما اإلخبارلة
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 أ.د. ألوف بف مئير
شباط بيانًا يؤكد فيو مّرة أخرى لمشعب المصري  12أصدر الجيش المصري يـو السبت الموافؽ 

ولممجتمع الدولي عف نيتو في إفساح المجاؿ لحكومة مدنية واحتراـ جميع معاىدات مصر الدولية، بما 
قد أعطى إسرائيؿ بعض اإلرتياح، غير أّف  فييا اتفاقية السبلـ مع إسرائيؿ. وبالّرغـ مف أّف ىذا التصريح

العديد مف المسئوليف اإلسرائيمييف والمواطنيف العادييف يبقوف قمقيف، ولرّبما لسبٍب وجيو، حوؿ التطور 
الفظيع لؤلحداث في مصر وتبعياتيا المتوسطة والبعيدة األمد عمى إسرائيؿ والعالـ العربي. ويدعو تحميٌؿ 

اإلعتقاد بشّدة بأف دور الجيش المصري سيبقى عمى أية حاؿ مركزيًا بالنسبة دقيٌؽ ليذه األحداث إلى 
اإلسرائيمية  –ألي تطور سياسي مستقبمي. وبقياس التّصرؼ العسكري ودعمو التفاقية السبلـ المصرية 

يبدو بأف الجيش سيستمر بحماية معاىدة السبلـ بثبات ليس فقط ألف الجيش يشعر بأنو  1979عاـ 
 ، بؿ ألف السبلـ مع إسرائيؿ سيستمر في خدمة المصالح الوطنية االستراتيجية لمصر.ممـز لذلؾ

وىناؾ أربعة أعمدة رئيسية ليذا الجدؿ وىي تشّكؿ معًا القاعدة لئلبقاء عمى، ولربما حّتى لتحسيف 
 –بلـ العربية اإلسرائيمية، التي تفتح فرصًا جديدة لمزيٍد مف تقّدـ عممية الس –العبلقات الثنائية المصرية 

 اإلسرائيمية:
ولئلحساس بتقدير أفضؿ اللتزاـ الجيش المصري بمعاىدة السبلـ اإلسرائيمية المصرية، عمينا أف نتذكر 
بأف الجنراؿ المصري أنور السادات ىو الذي صنع السبلـ مع إسرائيؿ في صحوة حرب يـو الغفراف عاـ 

نوعيا حيث أّنيا ُوّجيت بعد ذلؾ بمعرفة وزير فريدة نوعًا ما مف  1973. وتعتبر نياية حرب 1973
الخارجية ىنري كيسنجر لمسماح لمصر بأف تبرز منتصرًة سياسّيًا بصّد اإلسرائيمييف مف سحؽ الجيش 
المصري الثالث. وكاف كيسنجر يدافع عف ذلؾ بقولو بأف ىزيمة مصرّية أخرى لف تقود سوى لحرٍب 

عربي، يجب أف تشعر بأّنيا منتصرة ومتساوية مع اإلسرائيمييف أخرى وأّف مصر، بصفتيا قائدة العالـ ال
لكي تأتي إلى طاولة المفاوضات. وبالسماح لمجيش في البقاء في سيناء عند نياية األعماؿ العدائية قد 
أُدرؾ مف طرؼ المصرييف، كما ىو مقصوٌد لو، عمى أنو ليس إاّل نصر عسكري ما زاؿ الشعب 

اؿ بو. وقد تـّ التقّيد بثبات بنفس معاىدة السبلـ ىذه، ال بؿ ازدادت قوة المصري مستمرًا في االحتف
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بفضؿ خميفة السادات نائب الرئيس آنذاؾ، حسني مبارؾ،الذي كاف قائدًا لمقوات الجوية وأصبح رئيسًا 
 بعد اغتياؿ السادات.

ميمة وىي: لقد ىذه الممحة عف تاريخ الشعبيف، المصري واإلسرائيمي، تدعونا لتأمؿ أربعة قضايا 
المصرّية وحافظت عمييا وحّولتيا نوعًا ما إلى  –صنعت عناصر مف الجيش معاىدة السبلـ اإلسرائيمية 

مؤسسات، وليس ىناؾ ما يشير بأف لمقيادة الحالية لمجيش أي سبب لمتقميؿ مف شأنيا أو إبطاليا مف 
اإلتفاقية وقد تعاوف جيشا كبل  جانٍب واحد. لـ يسبؽ ألي مف إسرائيؿ أو مصر أف انتيكت يومًا ما

البمديف عمى عدٍد مف المستويات، بما في ذلؾ المشاركة االستخباراتية. أضؼ إلى ذلؾ، لقد استفاد كبل 
البمديف إلى حّد بعيد مف تخفيض النفقات العسكرية الناتجة عف التخفيض الجوىري في حاالت التأىب 

يرًا، وأخذاً  بعيف اإلعتبار الجيود الضخمة الضرورية العسكري أو الطوارىء تجاه بعضيما البعض. وأخ
إلخراج مصر مف وضع ركودىا السياسي واالجتماعي واالقتصادي في الوقت الحاضر، فمف الغباء 

حسب  –بأحسف األحواؿ تجديد األعماؿ العدائية مع جارة تمتمؾ آلة عسكرية تقميدية ىائمة مدعومة 
بر مخزوف مف األسمحة النووية. وعميو، فميس ىناؾ أقّؿ مف أف ينظر برابع أك –التقارير اإلستخباراتية 

المجمس األعمى لمقوات المسمحة المصرية التفاقية السبلـ المصرية نظرة إيجابية ألنيا تخدـ مصالح 
 مصر االستراتيجية اإلقميمية.

محنتيـ االجتماعية وعندما استمع الجيش لمطالب الشعب أدرؾ أيضًا أّف تركيز الثوار الشباب كاف عمى 
وحريتيـ السياسية وفرصتيـ االقتصادية ورعاية صحية وتعميـ أفضؿ. لـ يبحث الثوار عف كبش فداء 
لمومو عمى أوضاعيـ المزرية، فيـ لـ يموموا إسرائيؿ أو الواليات المتحدة إلخفاقات بمدىـ، بؿ أشاروا 

االقتصادي. ومّرة أخرى، وخبلفًا لكثير باألحرى بأصابعيـ إلى قادتيـ مف حيث تفشي الفساد والجمود 
مف الدوؿ العربية األخرى التي تمـو إسرائيؿ بصورة خاصة لجميع الشرور التي تصيب مجتمعاتيا، يبدو 

% مف الشعب 70أّف المصرييف يقّدروف بأف السبلـ مع إسرائيؿ ىو شيء إيجابي. أضؼ إلى ذلؾ، 
سرائيؿ في عاـ المصري فتح عينو عمى الحياة منذ التوقيع عمى  وىذه  1979معاىدة السبلـ بيف مصر وا 

األغمبية مف الشعب المصري ال تعرؼ شيئًا سوى السبلـ مع إسرائيؿ. وفي الوقت الذي خّيب فيو الرئيس 
حسني مبارؾ آماؿ الشعب المصري بكبت أو بإعاقة التطورات االجتماعية واالقتصادية والسياسية، فقد 

بلـ مع إسرائيؿ في الحّس الوطني لمشعب المصري. وبرغـ كّؿ شيء، فمقد تـّ تمّكف مف غرس اتفاقية الس
صنع السبلـ بعد انتصار عسكري وليس بالتأكيد بعد ىزيمة، وىذا تراث يريد الجيش بصورة خاصة أف 
يحافظ عميو. حّتى جماعة اإلخواف المسمميف أخذت عمى نفسيا المحافظة عمى معاىدة السبلـ مع 

ة استبلميـ السمطة. وبالفعؿ، ال تستطيع ثورة القياـ بإصبلحات اجتماعية وسياسية إسرائيؿ في حال
واقتصادية في وقٍت تكوف فيو معادية لجيرانيا، وباألخص في ىذه الحالة إسرائيؿ التي ال يوجد خبلؼ 
بينيا وبيف مصر. أضؼ إلى ذلؾ، فالثوار المصريوف يدركوف تمامًا بأف كؿ بمد حريٌص عمى مصالحو 
الوطنية الخاصة، بما في ذلؾ إسرائيؿ والواليات المتحدة، وحاف الوقت لمسمطات المصرية أف تحرص 
عمى مصالح الشعب المصري. حركة تغيير الوضع العربي المزري تستمّد قوتيا بالدرجة األولى مف قّوة 

رادة الشعب المصري، وقد تكوف مصر بيذا المعنى مثااًل يحتذى بو مف قبؿ  باقي الدوؿ وتماسؾ وا 
 العربية.

إسرائيؿ والجيش المصري الذي يتصّدر السياسات المصرية يشتركاف معًا بالمخاوؼ حوؿ التطرؼ 
اإلسبلمي. لقد تعاونا معًا في الماضي وسيستمراف في التعاوف معًا أيضًا في المستقبؿ. وبالّرغـ مف أّف 
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اإلسبلمييف اإليرانييف المتزمتيف وقد صّرحت جماعة اإلخواف المسمميف قد تكوف بالفعؿ مختمفة تمامًا عف 
بأنيا تسعى وراء التعددية الحزبية السياسية، غير أّف إسرائيؿ والجيش المصري يظبّلف متشككيف مف 

 النوايا النيائية لتمؾ الجماعة.
إّف نفوذ الجماعة عمى حماس قوي جدًا، ولكف ال إسرائيؿ وال الجيش المصري يرى حماس جديرة بأف 

 شريكًا شرعّيًا في الحوار السممي ما دامت مستمرة في رفض وجود إسرائيؿ مف حيث المبدأ. تكوف
قد قاـ ىو اآلخر  –بنفس القدر كنظيره اإلسرائيمي  –وتجدر اإلشارة أيضًا الى أف الجيش المصري 

بإحكاـ قبضتو عمى حصار غزة. أضؼ إلى ذلؾ، الجيشاف اإلسرائيمي والمصري قمقاف حوؿ تصاعد 
لتطّرؼ اإلسبلمي، وىي ظاىرة مف غير المحتمؿ أف تتبلشى إف لـ تزد أكثر بعد الثورة المصرية ا

سرائيؿ  المعاصرة. ويتوقؼ عمى الكيفية التي ستدور بيا الثورة المصرية، غير أنو مف المؤكد أّف لمصر وا 
سب والخسائر مصالح مشتركة أكبر بكثير مف الخبلفات وأّف الجيش المصري مدرؾ بصفة خاصة لممكا

المحتممة. والجيش المصري راغب بصورة خاصة أيضًا باإلبقاء عمى العبلقات الممتازة بينو وبيف نظيره 
األمريكي واالستمرار في استبلـ المساعدة العسكرية التي تفوؽ قيمتيا مميار دوالر. وسيكوف مف 

اإلسرائيمية بأي  –المصرية المستحيؿ بالطبع االحتفاظ بأي منيما في حالة تقويض معاىدة السبلـ 
 طريقة.

اإلسرائيمية مستقببًل ىو خطر أف تصبح إيراف  –وأخيرًا، ما سيزيد مف توطيد العبلقات الثنائية المصرية 
دولة مييمنة إقميمياً ومجيّزة عمى األرجح بأسمحة نووية. إيراف كانت وستبقى القمؽ الرئيسي لكبل البمديف، 

سرائيؿ، ولكمييما مصا لح قوية في منع إيراف مف تحقيؽ أىدافيا. فنفوذ إيراف المتنامي في العراؽ مصر وا 
سرائيؿ. فبالنسبة لمصر  واستيبلئيا فعمّيًا عمى لبناف بواسطة حزب اهلل يعززاف فقط مف قمؽ مصر وا 

قد خّصيصًا، إيراف النووية ستمقي بظبلليا المعتمة عمى الدور القيادي التقميدي لمصر في العالـ العربي و 
تجبر مصر حّتى عمى السعي وراء برنامٍج نووي خاص بيا. وليس لكبل الخياريف مستقببًل زاىرًا لمصر. 
وبالفعؿ، آخر ما تحتاج إليو مصر في ىذه المرحمة الحرجة ىو الدخوؿ في سباٍؽ نووي مع إيراف أو أف 

سرائيؿ، مف الناحية األخ في الوقت الذي تتمّتع  –رى تكوف ميّددة بصورة دائمة مف قبؿ وكبلء إيراف. وا 
ترغب في منع إيراف مف حيازة أسمحة نووية ليس فقط خوفًا مف أف تعادؿ ىذه  –فيو بقوة ردعيا النووي 

أسمحتيا النووية، بؿ ألّنيا قد تمنع دواًل عربية أخرى، وباألخّص في الخميج، مف صنع سبلـ مع إسرائيؿ. 
سرائيؿ مصمحة قوّية جّداً   في منع ايراف مف تحقيؽ طموحاتيا النووية. فبالنسبة لمصر ولذا، فممصر وا 

سرائيؿ تعاونيما معًا في ىذه القضية الميمة جدًا ىو الكفيؿ الوحيد ألمنيما القومي. وتنظر مصر إلى  وا 
إسرائيؿ في ىذه الحالة بالذات عمى أّنيا الحصف الذي قد يؤخر في النياية، إف لـ سيوقؼ، مغامرة إيراف 

 ألمر الذي سيضيؼ لبنة أخرى في توطيد عبلقاتيا الثنائية.النووية، ا
ستغّير الثورة في مصر المعبة بالتأكيد مف عدة أوجو، فبل مصر وال الشرؽ األوسط سيبقى عمى ما كاف 
عميو. أقوؿ ىذا وأنا أعتقد بأّف الشعب المصري سيحافظ عمى درب السبلـ مع إسرائيؿ ألف ثورة الشعب 

رات داخمية، اجتماعية وسياسية واقتصادية، ولنيؿ الحرية ولكي يصبح الشعب قد قامت إلحداث تطو 
مواطنيف منتجيف وفخوريف بأنفسيـ. والحفاظ عمى السبلـ مع إسرائيؿ، بتوجيو مف القوات المسّمحة 
المصرية، سيساعد الثوار الشباب عمى التركيز عمى رسالتيـ الميّمة والوصوؿ إلى ىدفيـ بكرامة في 

 ذي يدركوف فيو بأّف نضاليـ قد بدأ اآلف لتّوه.الوقت ال
 24/2/2011القدس، فمرسطلن، 
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 بعد مبارك.. الجبية ىادية 360

 دوؼ فايسغبلس
حتى سقوط نظاـ مبارؾ، لغير قميؿ بفضؿ سطحية امريكية، أدت مصر دورا غير جوىري في سياؽ 

: برأيو، التسوية مع الفمسطينييف المفاوضات االسرائيمية الفمسطينية. مبارؾ أراد جدا التسوية السياسية
ستؤدي ايضا الى انياء النزاع االسرائيمي العربي والى توفير االستقرار في الشرؽ االوسط. في ببلده 
ايضا، مصر، سيقؿ جدا االنتقاد الداخمي عمى الحكـ، الذي يقيـ عبلقات مع اسرائيؿ رغـ 'ترؾ األخوة 

فؽ أبدا عمى تكريس العبلقات االسرائيمية المصرية لمتقدـ في الفمسطينييف لمصيرىـ'. ولكف مبارؾ لـ يوا
مثؿ ىذه التسوية: مثؿ سمفو، السادات، اعتقد مبارؾ بأف مصر سددت دينيا لػ 'القضية العربية'. في عدد 
 -مف المقاءات معو، شاركت فييا، سمعت عمى لسانو غير مرة كـ سيساعد السبلـ االسرائيمي 

ـ االسرائيمي المصري، ولكنو لـ يقؿ أبدا ولـ يممح إلى أف المأزؽ بيف اسرائيؿ الفمسطيني في تقدـ السبل
والفمسطينييف يعرض لمخطر مجرد وجوده. وبالفعؿ، عمى مدى السنيف، حتى عندما احتدمت المواجية 
ر العنيفة مع الفمسطينييف، درج مبارؾ في احتجاجو عمى 'تبريد' السبلـ البارد أصبل، فشجب، وأعاد السفي

الى الوطف، ولكنو نفذ بحرص اتفاؽ السبلـ. الجبية الجنوبية كانت ىادئة. ال يمكف لممرء اف يعرؼ ماذا 
ستكوف عميو طبيعة النظاـ الذي سيقـو في مصر. ارادة مبارؾ في اف يقيـ حكومة انتقالية، لعدة اشير، 

الى حكـ انتقالي  تصمـ صورة الحكومة التي سُتنتخب الحقا، ُرفضت. وكنتيجة لذلؾ تخضع مصر
عسكري. االدارة االمريكية، ُمحبة الديمقراطية، تطالب 'بانتخابات حرة في أقرب وقت ممكف'، ولكف في 
ساتر قمبيا تتمنى اف يحكـ الجيش ىناؾ الى األبد، وذلؾ ألف الجيش يطبؽ 'طريؽ مبارؾ': نزعة غربية، 

لمتطرؼ. غير أف ىذا لف يحصؿ: الحكـ اعتداؿ سياسي، وباألساس صراع ال ىوادة فيو ضد االسبلـ ا
العسكري سيضطر، في نياية االمر، لمخضوع لضغوط الشارع والحركات االسبلمية وسيجري انتخابات. 
ويسود عندنا رأي الخبراء المختمفيف بأنو ال يوجد احتماؿ في أف تسيطر الحركات االسبلمية، كنتيجة 

شبو اليقيف انيـ سيحظوف بنصيب فيو وليس مثمما في لتمؾ االنتخابات، عمى الحكـ المصري، ولكف مف 
عيد مبارؾ سيشاركوف فيو عمى نحو نشط ومؤثر. وبناء عمى ذلؾ، يمكف االفتراض بأف أحد مواضيع 
الخبلؼ المرتقبة بيف األقمية االسبلمية واالغمبية السائدة )اذا ما كانت ىذه بالفعؿ نتيجة االنتخابات( 

قات السبلـ مع اسرائيؿ. منذ زمف بعيد طالبت المعارضة االسبلمية سيكوف في مسألة استمرار عبل
بتعميؽ، بؿ وبالغاء اتفاؽ السبلـ، بسبب المأزؽ في عبلقات اسرائيؿ والفمسطينييف. مطمب مشابو سُيرفع، 
باألحرى، اآلف ايضا، وبشدة أكبر، غير انو في عصر ما بعد مبارؾ فاف فرصو في أف ُيمبى جيدة. 

بالضرورة اتفاؽ السبلـ. لدييا اسباب أكثر وجاىة في أال تفعؿ ذلؾ. التخوؼ ىو اف  مصر لف تمغي
'حبل وسطا' يتحقؽ في ىذا الموضوع، بيف األقمية المتطرفة واالغمبية المتخوفة، سيجد تعبيره في دور 

ف استمرار مصري أكثر تشددا في القناة االسرائيمية الفمسطينية في ظؿ االشتراط، المباشر أو الضمني، بأ
وجود السبلـ في صيغتو القائمة منوط بتقدـ المسيرة السياسية االسرائيمية الفمسطينية. اذا حصؿ ىذا، 
ستجد اسرائيؿ نفسيا في وضع جسيـ: قدرتيا عمى ادارة مفاوضات مع الفمسطينييف ستتضرر بشكؿ 

كنتيجة لذلؾ، سيجر تيديدا جوىري، وذلؾ ألف االصرار عمى شروطيا لمتسوية، واالزمة الكفيمة بأف تقع 
أو رد فعؿ مصريًا، موجو لتغيير الصيغة الحالية التفاؽ السبلـ. ليس اخراج السفير مف تؿ ابيب، مثمما 
دّلمنا مبارؾ. ُتحسف صنعا حكومة اسرائيؿ بالتالي اذا ما غّيرت، في ضوء ىذا التطور المحتمؿ، طريقة 
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لسنوات االخيرة، وسارعت الى استئناؼ المفاوضات مع 'االنتظار والمشاىدة'، التي اختصت فييا في ا
الفمسطينييف عمى أساس االقتراحات واألفكار المعروفة جيدا، ضمف امور اخرى، كي تستبؽ قدر االمكاف 
ببمورة ساحة سياسية معادية في مصر. لـ يعد ىناؾ مبارؾ: فمتى ستفيـ حكومة اسرائيؿ بأف الزمف كؼ 

 عف 'العمؿ' في صالحنا؟.  
 لدلعوت

 1/3/2011القدس العرب ، لندن، 
 
 ال تخافوا من االخوان 362

 ليندا منوحيف
حظيت دعوة رئيس الموساد السابؽ افرايـ ىميفي، لرئيس الحكومة بنياميف نتنياىو الػى مفاوضػة الشػيخ  

يوسؼ القرضاوي، رجؿ الديف المصري الذي أحؿ قتؿ االسرائيمييف بعمميات االنتحػار، بانتقػاد فػي مقالػة 
 أسرة تحرير صحيفة "الشرؽ االوسط" الصادرة في لندف.

صعب عمييـ في الصحيفة ىضـ كبلـ ىميفي. "إف دعػوة رئػيس الموسػاد السػابؽ، بعػد خطبػة الشػيخ قبػؿ 
اسبوع في ميداف التحرير، ليست نكتة أو تحريضا"، ورد ىناؾ في نغمة ساخرة تُقمػؿ مػف وزف القرضػاوي 

لتي غاب عنيا عشرات السنيف. إف الشيخ في الحقيقة يتمتع بشعبية باعتباره صائغ رأي عاـ في مصر ا
كبيػػرة فػػي السػػنيف االخيػػرة فػػي برنامجػػو "الحيػػاة والشػػػريعة" فػػي شػػبكة التمفػػاز العربيػػة "الجزيػػرة"، لكػػف أسػػػرة 

 تحرير الصحيفة تزعـ انو لـ يعد مؤثرا في حركة االخواف المسمميف التي نشأ فييا.
ر عمى اسرائيؿ أال تقمػؽ مػف تػأثير االخػواف المسػمميف فػي مسػتقبؿ اتفػاؽ السػبلـ تقترح المقالة بيف السطو 

مع مصر. وتُذكر بأف أحد متحدثي الحركة قد أعمف بعد تنحي حسني مبارؾ، انو برغـ معارضة الحركػة 
التفػاؽ السػبلـ مػع اسػرائيؿ قبػؿ توقيعػػو فانػو أصػبح ممزمػا بعػد توقيعػػو. مػع ذلػؾ، ولمتوصػؿ الػى اسػػتنتاج 

ؽ ال تكفي قراءة مقاالت مثقفيف عرب ومتابعة جماعات ميتمة في الفيس بوؾ. توجد اليـو أىمية ال أعم
تقؿ عف ذلؾ لقراءة الردود والمقاوالت في مواقع االنترنت االخبارية. وقد وجػدت فػي ردود موقػع "الجزيػرة" 

ضػػاوي ىنػػاؾ بعػػد خطبتػػػو ايضػػا تأييػػدا لمفيػػـو الكػػبلـ مػػف المقالػػة فػػي الصػػػحيفة المندنيػػة. فقػػد حظػػي القر 
 بالسخرية واالتيامات بالنفاؽ ومحاولة إشعاؿ حرب أىمية.

ػػؿ دـ الحػاكـ الميبػي معمػػر  كػذلؾ تحاسػب المقالػػة فػي "الشػرؽ االوسػػط" الشػيخ عمػى فتػػواه االخيػرة التػي ُتحِّ
ي الػذي القذافي. "كاف موقؼ الشيخ مف حاكـ ليبيا وّديا جدا فػي السػنيف االخيػرة، وىػو نفػس الحػاكـ القاسػ

ظمػـػ شػػعبو". وزعػـػ آخػػر تثيػػػره المقالػػة ىػػو اف القرضػػاوي يسػػتغؿ منبػػػرا عارضػػا ليركػػب عجمػػة خيبػػة أمػػػؿ 
الشػعب المصػػري فػػي محاولػػة لُيقػػدـ مصػػالحو الشخصػية. وتتسػػاءؿ المقالػػة كيػػؼ يسػػتطيع رجػػؿ ديػػف اف 

 يتجاىؿ االجيزة القضائية المسؤولة عف القضاء والعدؿ، وُيعيف نفسو مفتيا أعمى.
ح "الشرؽ االوسط" بأنو ال مانع مف أف ُتجري اسرائيؿ محادثة مع القرضاوي، لكف ينبغػي فعػؿ ذلػؾ تنص

باعتباره شخصية مسػتقمة ال شخصػية ذات تػأثير فػي مصػر أو فػي العػالـ العربػي. بػؿ اف الصػحيفة تريػد 
وف في اماكف اخرى نقؿ رسالة تيدئة تتعمؽ باالخواف المسمميف. يزعـ الكاتبوف اف االخواف اعتادوا ويعتاد

 تثوير الجميور مف اجؿ أىداؼ سياسية محددة فقط عمى نظـ حكـ عربية وليس فييـ خطر حقيقي.
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وىي ظاىرة معموؿ بيا عند المسمميف  –يوصؼ موقؼ االخواف في "الشرؽ االوسط" بأنو "تقّية سياسية" 
نػا عػف اعتقػاد سياسػػي ال الشػيعة الػذيف يضػطروف الػى إخفػاء عقائػدىـ بسػػبب الخطػر. بيػد اف الحػديث ى

 ديني.
في العصر الحالي يقتضي فيـ التطورات حولنا منا مقاطعة المعمومات في القنوات المختمفة مف اجؿ أف 
نصػوغ ألنفسػػنا موقفػػا صػمبا يسػػاعد القػػادة حينمػا يحػػاولوف إقػػرار سياسػة. ينبغػػي اسػػتقرار الػرأي عمػػى ىػػذه 

 س ايضا.السياسة بحذر: فميس كؿ ما يممع ذىبا، وال العك
 0/3/2100معارلف 
 2/3/2100، وكالة رسما اإلخبارلة
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 اليكس فيشماف
منػذ ثبلثػيف سػنة تقريبػا لـػ تسػأؿ حكومػة فػي اسػرائيؿ الجػيش االسػرائيمي: مػاذا عنػدؾ فػي مواجيػة الجبيػػة 

يطمػب  المصرية وماذا ينقصػؾ وكـػ مػف الوقػت تحتػاج كػي تسػتعد وكـػ سػيكمؼ ذلػؾ. منػذ ثبلثػيف سػنة لـػ
المستوى السياسي أف ُيعرض عميو خطط مع جداوؿ زمنية وترتيب أفضميات، لوضع تحػوؿ اسػتراتيجي 

وعمػى  –في الساحة المصرية. ومنذ ثبلثيف سنة حمقت ىذه االسئمة فػي الفضػاء لكػف المسػتوى السياسػي 
 جابية مصر.دفف رأسو في الرمؿ وأفسدا معا عمى عمـ وعمى عمد القدرات في م –أثره الجيش ايضا 

يمكف أف نفسر مضاءلة القدرات العسكرية في ىذه الجبية الى الحد االدنى بأنيا اجراء طبيعػي وصػحيح 
وجزء مف ثمار السبلـ. لكف محو المعمومات التي تجمعت طواؿ السنيف عػف ىػذا الميػداف ال ُيغتفػر. منػذ 

نػػػػاع عػػػف كػػػؿ نشػػػاط قػػػد ُيفسػػػػره وقػػػع التوقيػػػع عمػػػى اتفاقػػػات كامػػػب ديفيػػػػد كػػػاف التوجيػػػو الشػػػامؿ ىػػػو االمت
المصػػػريوف بأنػػػو تحػػػٍد أو عنػػػػؼ، وفػػػي ضػػػمف ذلػػػؾ جمػػػػع المعمومػػػات االسػػػتخبارية الحتياجػػػات عممياتيػػػػة 

 وتكتيكية بؿ جمع المعمومات األساسية.
إف فقػػػداف المعمومػػػػات ال يقػػػاس بالميزانيػػػػات الضػػػػخمة والفػػػرؽ والطػػػػائرات. الحػػػػديث عػػػف اشػػػػخاص وعػػػػف 

النظريات القتاليػة والمعمومػات االسػتخبارية. إف مراكػز المعمومػات ىػذه جماعات عمؿ يحتفظوف بقدرات ك
ىػي االركػاف التػي يمكػف البػدء اعتمػادا عمييػا فػي اليػـو الػذي ُيعطػى فيػو إنػذار لبنػاء القػوة. لكنػو مػر زمػػف 
طويؿ منذ تمؾ االياـ التي كانػت فييػا "أمػاف" تعػرؼ الضػباط المصػرييف معرفػة حميمػة وتعػرؼ كػؿ وحػدة 

 يناء أو تخرج منيا.تدخؿ س
 كل ش ء ف  لد الجلش المصري

تختمػػؼ الجبيػػة المصػػرية اختبلفػػا جوىريػػا عػػف جبيػػػات بنػػى الجػػيش االسػػرائيمي نفسػػو فػػي مواجيتيػػا فػػػي 
العقػود االخيػرة. يبػدو اف المعمومػػات التػي تـػ جمعيػػا والنظريػات القتاليػة والقػدرات التػػي ُبنيػت فػي مواجيػػة 

بية العمؽ يمكف اف تخدـ فقط الجبية الغربية في سيناء خدمة جزئية. اذا الجبية الشمالية وفي مواجية ج
ـ عف شبكة إخفاء تبلئـ الصحراء فمف يجدىا في أي مخزف. ربما يجدىا في متحؼ  بحث شخص ما اليو

 الجيش االسرائيمي. وشبكة االخفاء ىذه بطبيعة االمر مثؿ فقط.
ئيؿ، متػػأخرة كالعػػادة، تسػأؿ اسػػئمة وترسػػؿ الجػػيش اآلف فقػط، بعػػد سػػقوط مبػارؾ بػػدأت الحكومػػة فػػي اسػرا

العداد الوظائؼ البيتية. مف الصفر تقريبا. كـ مػف الوقػت سػيحتاج الجػيش ليبنػي مػف جديػد نفػس قواعػد 
المعمومات؟ ثمة جػدؿ. يقػوؿ المتفػائموف يحتػاج ذلػؾ الػى شػيور. ويػزعـ المتشػائموف اف الػدفع مػف الوقػت 
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يمة التي ُدفف فييا الرأس فػي الرمػؿ سػيكوف أبيػظ كثيػرا. الف الوضػع والمخاطرة عف كؿ تمؾ السنيف الطو 
اليـو أكثر تعقيدا: فكػؿ نشػاط اسػرائيمي يرمػي الػى إحػداث معمومػات عػف مصػر سُيفسػر عنػدىـ عمػى انػو 

 تحٍد ويشجع تمؾ العناصر التي تريد أصبل الغاء اتفاقات السبلـ.
العػاـ" مػػف معجـػ "أمػػاف". تمسػؾ رئػػيس "أمػػاف" مصػطمح "التصػػور  2213أخطػأ مػػف اعتقػد انػػو ُمحػي بعػػد 
قبػؿ سػقوط  –مثؿ سػمفو المػواء عػاموس يػادليف ومثػؿ رؤسػاء "أمػاف" قبمػو  -الجديد، المواء افيؼ كوخافي 

مبػػارؾ بايمػػاف مػػا بتبػػديؿ مػػنظـ جػػػدا لمحكػـػ فػػي مصػػر. سػػاد ىػػػذا االعتقػػاد "أمػػاف" عشػػية أبعػػد الجمػػػاىير 
جدا رسـ السيناريو اآلتي وىو اف ادارة مبارؾ ستنقؿ السمطة  الرئيس ايضا. والحديث عف تصور تبسيطي

نقػبل منظمػا الػى جماعػة مسػؤوليف كبػار فػي جيػاز االمػف المصػري برئاسػة عمػر سػميماف فينقميػا ىػذا نقػػبل 
 منظما الى جماؿ مبارؾ أو الى وريث آخر يشير اليو الرئيس المصري.

اع، عػػاموس جمعػػاد، وقائػد منطقػػة الجنػػوب السػػابؽ، حػاوؿ رئػػيس الشػػعبة السياسػية االمنيػػة فػػي وزارة الػدف
يػػوآؼ غالنػػت، كػػؿ واحػػد عمػػى حػػدة وكػػؿ واحػػػد باسػػموبو، مواجيػػة ىػػذه النظريػػة. اعتقػػد كبلىمػػا اف الػػػذي 

 سيحرز السمطة سيكوف الجيش ال عمر سميماف، سواء تـ ذلؾ عمى نحو منظـ أـ ال.
اكـ باعتبارىػا وديعػة. فقػد عػيف الجػيش يرى الجيش نفسو وكيؿ السمطة في مصػر وىػو الػذي يعطييػا الحػ

عبػػد الناصػػػر والسػػػادات ومبػػػارؾ. وفػػػي حػػػاؿ اسػػتمرت ىيمنػػػة القػػػوات المسػػػمحة عمػػػى المجتمػػػع المصػػػري 
فستُعيف وريث مبارؾ ايضا. يعتمد عمر سميماف عمى االجيزة االستخبارية وكاف تعمقو بمبارؾ مطمقا. أما 

مى نحو مف مميوف جندي نصفيـ مف االحتياط، وعمى الجيش في مقابمة ذلؾ فيو جية مستقمة تستولي ع
 قطاعات اقتصادية واسعة: مف المخابز حتى المزارع والمصانع.

لكف "أماف" بقيت سادرة. منذ نيايػة الثمانينيػات صػيغ فػي الشػعبة ايضػا تصػور عػاـ يتعمػؽ بمػدى االنػذار 
لػػى إبطػػاؿ اتفاقػػات الػذي ستحصػػؿ عميػػو اسػػرائيؿ فػػي حػػاؿ حػػدث فػي مصػػر تحػػوؿ اسػػتراتيجي يفضػػي ا

عف أمد انذار يبمغ سنيف. ستكوف  –اليـو ايضا  –السبلـ واالستعداد لمحرب. يتحدث التصور العاـ ىذا 
مصر في النصؼ االوؿ مف وقت االنذار الذي سيعطى السرائيؿ مشغولة بتبديؿ السمطة وتثبيت القيادة 

 لؾ أصبل، نفسو لمحرب.الجديدة، وسيبني الجيش المصري في النصؼ الثاني، اذا ُوجد ذ
سبب ىذا االنذار الطويؿ الذي وعدت بو "أماف"، طواؿ السنيف، وىما لمعمميات في الجبية الجنوبيػة. لـػ 
تيتـ ىيئة القيادة العامة حقا بالمنطقة الجنوبية. لـ تكد ُتجرى تدريبات كاممة إزاء الجبية الغربية، وكانت 

ت قيادات. وقد أفضت جميعا في نياية االمر الى استنتاج واضح أكثر التدريبات في الفترة االخيرة تدريبا
معػوج وىػػو انػػو مػا داـ يوجػػد سػػبلـ مػع مصػػر فػػبل توجػػد أي مشػكمة لكػػف اذا تػـػ االخػبلؿ بػػو فسػػنكوف فػػي 

 مشكمة بيقيف. وستزداد ىذه المشكمة عمقا في وضع ال تكوف فيو مصر الجبية الوحيدة.
 لماذا الضغط؟

تبلؼ فػػػػي اآلراء فػػػي ىيئػػػة القيػػػػادة العامػػػة يتعمػػػؽ بحمػػػػوؿ المنطقػػػة الجنوبيػػػػة كػػػاف ثمػػػة طػػػػواؿ السػػػنيف اخػػػ
واحتياجاتيػػا. عػػػرض يػػػوآؼ غالنػػت، إذ كػػػاف قائػػػد المنطقػػة الجنوبيػػػة، عمػػػى ىيئػػة القيػػػادة العامػػػة مطالػػػب 
أساسية تتعمؽ ببناء قدرات في الجبية المصرية. مثؿ تحديث النظرية القتالية، وتنظيـ تعاوف بيف األذرع، 

شاء قيادة سيطرة، واستكماالت قادة وحشد معمومات. رفضػت شػعبة االسػتخبارات وشػعبة العمميػات فػي وان
 ىيئة القيادة العامة في ذلؾ الوقت ىذه المطالب رفضا باتا برغـ اف الحديث كاف عف نفقات قميمة.

اضػحا اليػـو كـػ لـ تتطرؽ قيػادة ىيئػة القيػادة العامػة ىػي ايضػا لمطالػب غالنػت، زيػادة عمػى أنػو قػد غػدا و 
كانت العبلقات بيف قائد المنطقة ورئيس ىيئة االركاف عكرة. أرسؿ غالنت استنتاجاتو مف التدريبات التي 
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تـ تنفيذىا في المنطقة الجنوبية ومطالبو ايضا الى أميني السر العسكرييف لرئيس الحكومة ووزير الدفاع. 
 وبيف رئيس ىيئة االركاف. بدت ىذه الخطوة التفافا عمى السمطة زاد التوتر بينو

كذلؾ عّوقت ىيئة القيادة العامة محاولة قاـ بيا رئيس الحكومة السابؽ اىود اولمرت الجراء نقاش لقضية 
الجبية المصرية بزعـ عػدـ صػمة ذلػؾ بػالواقع. وقػد ُزعـػ مػف جممػة مػا ُزعـػ اف قػدرات النػار الذكيػة البعيػدة 

 قد ُبنيت لتقديـ رد حاسـ ال في الجبية الشمالية وحدىا. المدى الى جانب قدرات سبلحي الجو والبحر،
كتب المراقب الداخمي عمى جياز االمف تقريرا يتناوؿ استعداد الجيش االسرائيمي لحرب شاممة  9001في 

 في عدة جبيات. وبقيت توصياتو المتعمقة بالجبية الجنوبية عمى الورؽ.
"، الػذي كػاف حتػى المػدة االخيػرة رئػيس شػعبة العمميػات. يرأس المنطقة الجنوبيػة اليػـو المػواء "طػاؿ روسػو

أتػى روسػو معػػو الػى قيػادة المنطقػػة الجنوبيػة بتصػػورات ىيئػة القيػادة العامػػة قبػؿ سػقوط مبػػارؾ، وربمػا مػػا 
يػػزاؿ متمسػػكا بيػػػا. لمػػاذا الضػػغط؟ عنػػػدنا الكثيػػر مػػف الوقػػػت. حتػػى لػػو جػػػاءت سػػمطة اشػػكالية فسػػػيحتاج 

موصػػوؿ الػى قػػدرات مػا. التصػػور ىػو التصػػور حتػى لػػو درب روسػػو الجػيش المصػػري الػى وقػػت طويػؿ ل
 القيادة الجنوبية وعرؼ ما ىي قدراتيا.

، وىػو باحػػث كبيػر فػي مركػػز الدراسػات االمنيػة فػػي تػؿ ابيػب، توجػػو  يؤيػد العميػد )احتيػاط( شػػمومو بػارـو
فػي التنػامي. فػي  روسو. فيو ُيقدر أف السرائيؿ انذارا ألقػؿ مػف سػنتيف حتػى يبػدأ التغييػر مػف قبػؿ مصػر

اثنػاء ذلػػؾ مػػا يػػزاؿ الجػػيش المصػػري مبنيػػا بحسػػب تصػػور دفػػاعي، وليسػػت لػػو خطػػط ىجػػـو عمػػى دولػػة 
اسػرائيؿ ولـػ يتػدرب عمػى خطػط كيػذه. زيػادة عمػى اف سػيناء ىػي حػاجز بػري مثػالي لػػ "الحػرب الجديػػدة"، 

ؤلىػداؼ والػربط المحكـػ بػيف التي يوجد السرائيؿ فييا تفوؽ واضح النيا تممؾ قدرة عمى التحديد السريع ل
 النيراف.

يقتبس موقع تسريب الوثائؽ "ويكيميكس" ايضا كبلـ مستشاريف عسكرييف امريكييف عمى الجيش المصري 
. وىـ يروف اف ىذا الجيش لـ يتغير فػي مجػاؿ اسػتعماؿ القػوة بػؿ 2213يقولوف انو ُمعد لحرب باسموب 

 بالعكس ازداد وضعو سوءا.
قوط مبارؾ ىو ذلؾ االنذار االستراتيجي الذي كاف يتـ الحديث عنو في الثبلثيف كاف يفترض اف يكوف س

سنة االخيرة. وفي الحقيقة تناولت اسرائيؿ سقوط النظاـ المصري باعتباره انذارا أوؿ، وقرع جرس ضئيبل 
ريعة يوجب عمى الجيش اف يبدأ االىتماـ بالجبيػة الجنوبيػة مػرة اخػرى. غيػر اف التغييػرات فػي القػاىرة سػ

جدا بحيث ال يعمـ أحد أف يقوؿ ماذا سيحدث ىناؾ مف الغد صػباحا. اذا صػمدت السػمطة العسػكرية فقػد 
 يكوف لنا وقت واذا فقدت قوتيا لمصمحة سمطة مدنية فكؿ شيء مفتوح.

 العدو: ارسرايلل
وش يتحدث الجزء الثاني مػف التصػور العػاـ االسػرائيمي عػف قػدرات الجػيش المصػري وىػو أحػد أكبػر الجيػ

 200طػائرة حربيػة، ومػا يقػرب مػف  200وأكثرىا تسمحا في المنطقػة. فػي سػبلح الجػو المصػري أكثػر مػف 
دبابػػة مػػف طػػرز مختمفػػػة تشػػتمؿ عمػػى دبابػػػة  3200مروحيػػة حربيػػة، وفػػي المػػػدرعات المصػػرية نحػػو مػػػف 

ـ انتاجيا في مصر. بؿ إف الدولة توشؾ اف تصدر ىذه  الدبابات التي "أبرامز" االمريكية المتقدمة التي يت
 – 2200مػػا يقػػرب مػػػف  –ُتنتجيػػا الػػى جػػيش العػػراؽ. وعنػػػدىـ ايضػػا كميػػة ضػػخمة مػػف أنابيػػػب المػػدافع 

ارض. بحيث اف كؿ محاولة لتصوير الجيش المصري عمى انو جيش ضػعيؼ ىػي  –وصواريخ ارض 
 محاولة ال مسؤولية فييا.
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يفضي الى نقض اتفاقات السػبلـ يقوؿ االفتراض األساسي في اسرائيؿ: حتى لو حدث في مصر تحوؿ 
واعادة السفراء وما شابو، فاف االدارة االمريكية ستقطع عف الجيش المصري تزويده بالمعدات فتُفسده كما 

 حدث حقا لمجيش االيراني والقوات المسمحة االيرانية بعد سقوط الشاه.
ىنػا عػف المسػارات الداخميػة ىذا افتراض منطقي لكنو ليس فرضا مقدسػا. إف مقػدار المعمومػات الموجػودة 

 في مصر ضئيؿ جدا بحيث اف القدرة عمى التنبؤ الذي يعتمد عمى ىذه الفروض األساسية مشكوؾ فييا.
والى ذلؾ، يقوؿ الخبراء العسكريوف في الغرب الذيف تابعوا الجيش المصري في السنيف االخيرة بيقيف إف 

أسػاس بنػػاء القػػوة العسػػكرية فػي مصػػر. عمػػى حسػػب دولػة اسػػرائيؿ ىػػي "التيديػػد الػواقعي" الػػذي يقػػـو فػػي 
وثػػائؽ "ويكيمػػيكس"، اشػػػتكى عػػاموس جمعػػاد عمػػػى مسػػامع المصػػػرييف انيػـػ ُيجػػروف تػػػدريبات تُعػػرؼ فييػػػا 
اسػرائيؿ بأنيػا عػدو. ال يمكػف اتيػاـ المصػرييف بػأنيـ يبنػوف قػوتيـ العسػكرية فػي مجابيػة مػف يرونيػا أكبػر 

ودانيوف ليسوا تيديدا حقيقيا، وأنت تحتاج لبناء قػوة جوىريػة الػى عػدو تيديد بالنسبة الييـ. فالميبيوف والس
 جوىري كما ينفؽ الجيش االسرائيمي الموارد في مواجية التيديد االيراني حقا.

مػػع ذلػػؾ، يقػػوؿ اولئػػؾ المراقبػػوف الغربيػػوف، إف الجػػيش المصػػري لػـػ يخػػرج طػػواؿ ىػػذه السػػنيف كميػػا عػػف 
لمصػػري خطػط ىجوميػػة عمػى اسػػرائيؿ ولـػ يتػػدرب عمييػا ايضػػا. إف التػدريبات الدفاعيػة. ولػػيس لمجػيش ا

كػـػ فػػي صػػحراء سػػيناء ووقػػوؼ أمػػاـ الحػػػدود  300تشػػتمؿ عمػػى اجتيػػػاز  –االنتقػػاؿ الػػى خطػػط ىجوميػػة 
يقتضي مسػارا طػويبل مػف الشػراء والتػدريب وبنػاء قػدرة لوجسػتية وتنظػيـ الخطػط العممياتيػة.  –االسرائيمية 

 ف ليسوا مف ذلؾ في شيء. وطوبى لمف ُيصدؽ.ويزعـ الخبراء اف المصريي
كـػ فػي الصػحراء والوقػوؼ لقتػاؿ الجػيش  300أنت تسمع ىذا االسػتخفاؼ بقػدرة المصػرييف عمػى اجتيػاز 

االسرائيمي مف أناس يعرفػوف جيػدا أف مسػتوى معرفتنػا بػالجيش المصػري أخػذ يضػعؼ عمػى مػر السػنيف. 
 متى سيتعمموف.

بات دفاعيػة. لكػف صػػحراء سػيناء ليسػت غريبػػة عمػى جيشػيـ. عمػػى صػحيح اف المصػرييف يقومػوف بتػػدري
حسب اتفاقات السبلـ، يجوز ليـ في المنطقة التي تُعرؼ بأنيا "المنطقة أ" مف شرقي القناة حتى المعابر 
اف تكوف ليـ قوة مقدارىا فرقة. نشر المصريوف ىناؾ ثبلثة ألوية، بيد اف الحديث عف ثبلثة ألويػة تمثػؿ 

تمفة. وفي الحقيقة منذ التوقيع عمى اتفاقػات السػبلـ مػرت فػي المنطقػة أ كػؿ القػوات البريػة ثبلث فرؽ مخ
 المصرية تقريبا.

وىكػػذا يمكػػف اف ننظػػػر اليػػـو الػػى المنطقػػػة أ باعتبارىػػا منطقػػة سينشػػػر فييػػا الجػػيش المصػػػري جيشػػا فػػػي 
ر التػي ُتسػيؿ الػػدخوؿ، المرحمػة االولػى مػف الحػرب. وخػبلؿ السػنيف بنػوا فػي ىػذه المنطقػة عشػرات المعػاب

ومدوا فييا أنابيب ماء ووقود تمر تحت قناة السويس. في مقابمة ذلؾ ُبني ىناؾ نظاـ دفاعي يشتمؿ عمى 
 خنادؽ مضادة لمدبابات وثكنات وامور اخرى.

فػػي المنطقػػػة بػػيف المعػػػابر ومػػػا يمييػػا ال يوجػػػد لممصػػرييف قػػػوات لكػػػف ُبنيػػت ىنػػػاؾ منػػاطؽ دفاعيػػػة يمكػػػف 
ة. وعمػػى العمػـو يبنػػي المصػريوف نظامػػا حصػينا مػػف مركػز سػػيناء الػى الغػػرب نحػو القنػػاة احتبلليػا بسػرع

بسػعة لـػ يُػر ليػا مثيػؿ فػػي الشػرؽ االوسػط. وبالمناسػبة، سػمحت اسػػرائيؿ فػي المػدة االخيػرة لمصػر خبلفػػا 
بػػو لبلتفاقػات بػػأف يكػػوف ليػا سػػبع كتائػػب فػػي سػيناء خػػارج المنطقػػة أ. أُدخمػػت ىػذه الكتائػػب الميػػداف لتجا

الفوضى في سيناء بعد االضطرابات في مصػر. ال أحػد تقمقػو ىػذه القػوات النػو لػيس الحػديث عػف قػوات 
مدرعة. لكف اسرائيؿ ستضطر الى أف تنظر نظرا مختمفا الى المدد المصري عندما تدخؿ دبابات سيناء. 

 وليس مف الواجب اف يحدث ىذا بالضرورة في وضع قتاؿ.
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ة سياسية بيف اسرائيؿ ومصر بسبب مواجية في الجبية الشمالية، تؤدي الى قد ينشأ مثبل ازمة دبموماسي
أف يعبػر الجػيش المصػري قنػاة السػويس ويقػؼ عمػى خػػط المنطقػة أ فػي وضػع دفػاعي. يوجػد ىنػا نقػػض 
التفاقات السبلـ، لكف ُيشؾ في اف ترى اسرائيؿ ىذا سببا لمحرب. ماذا نفعؿ في ىذا الوضع؟ ىػؿ ُنجنػد 

ىؿ نقيـ احتياطييف عمى طوؿ الحدود؟ ىؿ نفتح مف جديد وحدات دبابػات، ىػؿ نػدرب  قوات االحتياط؟
مػف جديػد وحػدات احتيػاط لمقتػاؿ فػي الصػػحراء؟ قصػر المصػريوف فػي الحقيقػة أمػد االنػذار. إف المواجيػػة 
العسػكرية التػي ستنشػب فػػي وضػع يكػوف فيػو المصػػريوف قػد عبػروا القنػاة يجعػػؿ معركػة اسػرائيؿ الدفاعيػػة 

 تعقيدا وأبيظ مف جية عدد المصابيف. أكثر 
 المرسؤوللة عمى الحكومة

متى يجب اذا بت قرار اقامة أطر عسكرية ُأغمقت بعد اتفاقات السبلـ مع مصػر، مػف جديػد؟ إف اغػبلؽ 
 فرقة يحتاج الى سنة لكف بناء فرقة وجعميا عممياتية مسار ربما يستمر سنيف.

اف تبت اليـو أي قرار يقتضييا استثمارات ضخمة في الجبية يزعـ بارـو انو ال يجب عمى دولة اسرائيؿ 
المصػرية. يقػوؿ إننػا مػا زلنػا لسػػنا فػي وضػع انػذار اسػتراتيجي. لكنػو يقػػوؿ مػع ذلػؾ انػو توجػد حاجػة الػػى 
الجيػد اليػـو فػي مسػتوى ىيئػة القيػادة العامػة وقيػادة المنطقػة فػي مجػاؿ التفكيػر، واعػداد أبحػاث مقػر قيػػادة 

ستخبارات التكتيكية والعممياتية التي تـػ اىماليػا. إف مجػرد االنشػغاؿ بمواجيػة ممكنػة مػع وتحسيف قدرة اال
مصر لو طاقة كامنة لنبوءة تحقؽ نفسيا. إف نشاطا غير حذر وغير متناسب اليـو إزاء الجبية المصرية 

 قد يجعؿ الطرؼ الثاني يشير الينا باعتبارنا تيديدا.
ئيمي اليػػػـو خريجػػو حػػػرب لبنػػػاف الثانيػػة الػػػذيف أظيػػروا ىنػػػاؾ قػػػدرات مػػا يػػػزاؿ يتػػولى قيػػػادة الجػػػيش االسػػرا

متوسػطة جػدا فػي اعػػداد القػوة واسػتعماليا. اف رئػيس ىيئػػة االركػاف ومػف حولػو فػػي ىيئػة القيػادة يواجيػػوف 
اليػػـو تحػػػديا تنظيميػػػا كبيػػرا يقتضػػػي ايضػػػا قػػرارات كبيػػػرة: االزمػػػة فػػي مصػػػر واعػػػداد خطػػة العمػػػؿ لسػػػنيف 

خػػذ فػي الحسػػباف التغييػػرات فػػي الشػرؽ االوسػػط. ىػػؿ سػيعرؼ النػػاس الػػذيف يقػػودوف متعػددة، يجػػب اف تأ
الجػيش االسػرائيمي اليػػـو اتخػاذ القػرارات الصػػحيحة وفػي الوقػػت؟ واذا لـػ يكونػوا كػػذلؾ فممحكومػة ىنػػا دور 
حاسـ ىو اف تجمس فوؽ وريد الجيش وتطمب اجوبة في جداوؿ زمنية معقولػة كػي ال تفاجئنػا مػرة اخػرى 

 ت في التصورات العامة.مفاجآ
 4/3/2100لدلعوت 
  5/3/2100، وكالة رسما اإلخبارلة
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 *ميشيؿ أورف
بعػػػد االنتفاضػػػة فػػػي القػػػاىرة ، قػػػاؿ رئػػػيس الػػػوزراء اإلسػػػرائيمي لمكنيسػػػيت أنػػػو "يأمػػػؿ أف يػػػرى مصػػػر حػػػػرة 

مػػؿ توجيػػػا إيجابيػػا لمتقػػدـ". ىكػػػذا كػػاف رئػػػيس ومسػػتقمة ومتقدمػػة" ، وأف "التطػػػورات العاصػػفة ىنػػاؾ قػػػد تح
، بعػد وقػػت قصػير مػػف تسػمـ الضػػابط  2229آب عػػاـ  21الػوزراء ، ديفيػػد بػف غوريػػوف ، قػد تحػػدث فػي 

الشػاب المعتػدؿ ظاىريػا ، جمػاؿ عبػد الناصػر ، السػػمطة.   القػادة اإلسػرائيميوف حػاولوا بعػد ذلػؾ التوصػػؿ 
كمو أثبت أنو غير تقدمي وال يفكر بالسبلـ. بدال مف ذلؾ ، إلى معاىدة السبلـ مع عبد الناصر ، لكف ح

،  2221قػػادت عداوتػػو إلسػػػرائيؿ إلػػى حػػػربيف ، ومػػا زاؿ تػػػأثير الحػػرب الثانيػػػة ، حػػرب سػػػتة األيػػاـ عػػػاـ 
سػػنة تقريبػػا ، وخػػبلؿ ثػػورة مصػػرية  20منسػحبا عمػػى الشػػرؽ األوسػػط حتػػى يومنػػا ىػػذا.   بعػػد مػػا يقػػارب 
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بنيػػاميف نتنيػػاىو لمكنيسػت أف "شػػعب إسػػرائيؿ قػػد تػػأثر بالػػدعوات الحقيقيػػة آخػرى ، أعمػػف رئػػيس الػػوزراء 
لئلصػبلح ، ودعـػ القػوى التػػي تػروج لمحريػة والتقػػدـ والسػبلـ".   فػي الواقػػع ، كػاف اإلسػرائيميوف يشػػاىدوف 
بشغؼ فيما كاف عدد ال حصر لو مف المصرييف يتظاىروف مطالبيف بالتغيير ، وتأثروا بتطمعيـ لمحرية. 

ر إسرائيؿ بكونيا الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرؽ األوسط ، لكننا يمكف أف نصبح دولة مف بيف تفخ
العديد مف الدوؿ الديمقراطية. ونحف نعمـ أف الزعماء المنتخبيف أفضؿ مػف المسػتبديف والػديكتاتورييف فػي 

، لكػف خميفتػو ، أنػػور  خدمػة شػعبيـ وأفضػؿ فػي الحفػاظ عمػى السػبلـ.   قػػاد عبػد الناصػر شػعبو لمحػروب
ثػورة سػبلـ. ىػذا التقػدـ فػتح الطريػؽ لمعاىػدة كامػب ديفيػد لمسػبلـ بػيف مصػػر  -السػادات ، بػدأ ثػورة أيضػا 

سرائيؿ ، وفي وقت الحؽ ، فتح الطريؽ لبلتفاقية اإلسرائيمية األردنية ، باإلضافة إلى المفاوضات بيف  وا 
يمييف ال يعرؼ أبدا الحػرب مػع مصػر أو األردف، ومػع إسرائيؿ والفمسطينييف. نشأ جيؿ كامؿ مف اإلسرائ

فرصػة لمسػػبلـ مػع الفمسػػطينييف.   الحفػاظ عمػػى ىػػذا السػبلـ أمػػر ميـػ بالنسػػبة لشػعب إسػػرائيؿ ، ومصػػر 
والمنطقػة. وكػاف كػؿ مػف رئػيس الػوزراء نتنيػاىو وسػػفير مصػر فػي الواليػات المتحػدة ، سػامح شػكري ، قػػد 

ا السػتقرار الشػرؽ األوسػط. بالنسػبة لنػا ، االسػتقرار لػيس بقايػا مػا كػاف أثنيا عمى السػبلـ كونػو أمػرا أساسػي
مميوف شخص.  1,2في القرف العشريف. عندما نقوؿ استقرارا ، فنحف نعني األمف لمواطنينا البالغ عددىـ 

 وعندما نقوؿ استقرارا ، فنحف نعني السبلـ.   عمى أي حاؿ ، نحف ال ننظر إلى االستقرار باعتباره بديبل
لمديمقراطية. عمى العكس مف ذلؾ ، نحف نعتقد أنيا عنصر أساسي مف التسامح والمجتمع المفتوح الذي 
نأمؿ أف يزدىر في مصر. وقد رأينا كيؼ ما يمكف أف تنتجو الديمقراطية إذا لـ يرافقيا التسامح واالنفتاح 

يراف.   ليذا السبب ، شعر اإلسرائيميوف باالمتناف  - لبياف الجيش المصري الذي يؤكػد في غزة ولبناف وا 
إلتزامو باتفاقية كامب ديفيػد. وقػد شػجعنا مشػيد المتظػاىريف الػذي تركػز بشػكؿ كبيػر عمػى إصػبلح مصػر 
بدال مف استئناؼ العػداوة مػع إسػرائيؿ.  لكػف قػد نكػوف عػديمي الحػس بالمسػؤولية إذا مػا تجاىمنػا اإلخػواف 

ر ، فإنيـ أفضؿ جماعات المعارضة تمويبل وتنظيما. المسمميف ، الذيف ، ورغـ أنيـ حزب أقمية في مص
وكػاف المرشػػد األعمػى لئلخػػواف المسػمميف قػػد قػاؿ فػػي موعظػػة لػو مػػؤخرا "المقاومػة ىػػي الحػؿ الوحيػػد ضػػد 
العنجيية والطغياف األميركي الصييوني" ، وتعيد بإحياء "جيؿ المجاىديف السػاعيف لممػوت تمامػا كسػعي 

تيديػد السػبلـ مػف المتطػرفيف المتػدينيف فحسػب بػؿ أيضػا مػف بعػض أصػوات أعدائيـ لمحياة".   وال يػأتي 
الثػورة العممانيػة. فحركػػة كفايػة الديمقراطيػة عمػػى سػبيؿ المثػػاؿ ، عممػت ذات مػرة عريضػػة إللغػاء معاىػػدة 

إبريػػػؿ مػػػؤخرا وقػػؼ شػػػحنات الغػػػاز الطبيعػػػي المصػػػري  2السػػبلـ. وطالػػػب المتحػػػدث باسػػـػ حركػػة شػػػباب 
بالمئػػػػػة مػػػػف إمػػػػػداداتنا. وفػػػػػي األسػػػػػبوع الماضػػػػػي أعمػػػػػف زعػػػػػيـ  20ف شػػػػػأنو قطػػػػػع إلسػػػػرائيؿ ، وىػػػػػو مػػػػػا مػػػػػ

اإلصػبلحييف أيمػف نػور أف "حقبػة كامػب ديفيػد قػد انتيػت".   مػف المؤكػد أف الشػرؽ األوسػط يمػر بمرحمػػة 
تحوؿ ، لكف بالنسبة إلسرائيؿ ، بعض الجوانب ما زالت تبعث عمى القمؽ. في غزة ، أطمؽ نظاـ حماس 

صػػاروخ وقذيفػػة مدفعيػػة عمػػى بمػػدات إسػػرائيمية منػػذ  900أكثػػر مػػف  -اإلخػػواف المسػػمميف وىػو فػػرع مػػف -
ألػؼ صػػاروخ  20شػير أيمػوؿ. فػي لبنػاف ، حيػث فػرض حػزب اهلل حكومػة دميػة ، ال يػزاؿ مػا يقػارب مػف 

موجية نحو إسرائيؿ.   رحب الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجػاد بػالثورة المصػرية كخطػوة باتجػاه خمػؽ 
وسط "بدوف أميركا والنظاـ الصييوني" ، واحتفؿ بإرساؿ بػوارج حربيػة إلػى قنػاة السػويس. فػي ىػذه شرؽ أ

"تنتجػو بشػػكؿ ثابػت ، ومتواصػؿ" ، وفقػا ليوكيػػا  -األثنػاء ، تسػتمر إيػراف فػي إنتػػاج اليورانيػـو المخصػب 
الػت إسػرائيؿ ، وبػػالرغـ لتحقيػؽ قػدرة عسػػكرية نوويػة.   ماز  -أمػانو ، مػدير الوكالػة الدوليػة لمطاقػػة الذريػة 

مػف المخػػاطر المسػػتمرة ، تسػػعى لمسػػبلـ فػػي المنطقػػة. لقػػد انضػػممنا مػػع تػػوني بميػػر ، مبعػػوث مػػا يسػػمى 
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بالمجنػػػة الرباعيػػػػة لصػػػػنع السػػػػبلـ فػػػػي الشػػػػرؽ األوسػػػط ، فػػػػي تقػػػػديـ االجػػػػراءات المقترحػػػػة لتحسػػػػيف حيػػػػاة 
ديػػدة لمطاقػػة ومصػػادر الميػػاه ، الفمسػػطينييف فػػي الضػػفة الغربيػػة وغػػزة فػػي قضػػايا مثػػؿ تطػػوير مصػػادر ج

ومضاعفة الصادرات وتوسيع إطار الشرطة الفمسطينية.   وفيما نحف نعمؿ عمى تقوية أساسات الوجػود 
المشػترؾ ، فإننػا نحػػث الزعمػاء الفمسػطينييف عمػػى اإلنضػماـ إلينػػا مجػددا عمػى طاولػػة المفاوضػات. نحػػف 

راسػػخة واعتػػػراؼ متبػػادؿ بػػػيف الػػدولتيف الييوديػػػة ممتزمػػوف بإقامػػة سػػػبلـ دائػـػ معتمػػػد عمػػى ترتيبػػػات أمنيػػة 
والفمسػطينية.   ىنػاؾ بالفعػػؿ أيػاـ تاريخيػػة ، وتتطمػع إسػػرائيؿ قػدما لتحويػؿ مػػا اعتبػر لمػػدة طويمػة سػػبلما 
باردا بيف الحكومات إلى سبلـ دافئ عميؽ الجذور بيف الشعبيف ، سبلـ بيف ديمقراطيات.   بالعودة إلػى 

قد رحب بالقيادة المصرية الجديدة ، لكف حممو بوجود شرؽ أوسط متناغـ  ، كاف بف غوريوف 2229عاـ 
تحطـ. أممنا أف تحقؽ الثورة المصرية الحالية رؤية بف غوريوف ، لمصمحة المصرييف واإلسرائيمييف عمى 
ذا كانػػت تمػػؾ الصػػحوة سػػتثبت السػػػبلـ ،  حػػد سػػواء. إذا كانػػت المنطقػػة حقػػا عمػػى عتبػػة حقبػػة جديػػدة ، وا 

 إسرائيؿ أوؿ مف يتبناىا. سوؼ تكوف
 سفير إسرائيؿ لدى الواليات المتحدة*

 « نلولورك تالمز»
 8/3/2100، الدرستور، عّمان
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 سمدار بيري
ثمانيػة أسػػطر ممػػزوزة، بخػط عصػػبي تحػػت تصػنيؼ "سػػري جػػدا" و"لممرسػؿ اليػػو فقػػط"، ىػي التػػي ُتحػػدث 

ر عبػد المجيػد محمػود. يػرفض تصػديؽ التفصػيبلت لكنػو ال العاصفة. يتيرب النائب العػاـ لمدولػة، الػدكتو 
 ينكر ايضا. المدعي العاـ ىشاـ بدوي يسير في طريقو.

لكف الساحة السياسية عاصفة سواء أكانت الوثيقة حقيقية أـ مزيفة. والعاصفة تندفع الى كؿ ركف. جرى 
التحقيؽ فيما ورد في تمؾ تقديـ عشرات االستئنافات عمى أيدي اعضاء مجمس الشعب ومحاميف طالبيف 

وىػػي الوثيقػة األشػد زعزعػػة التػي تػـػ الكشػؼ عنيػا فػػي مقػر قيػادة مباحػػث أمػف الدولػػة  -السػطور الثمانيػة 
المصػرية قبػؿ اسػػبوعيف. والػدعوة واحػػدة الػى محاكمػػة جمػاؿ مبػارؾ ابػػف الػرئيس المخمػػوع باعتبػاره مسػػؤوال 

 ارىابية في شـر الشيخ.مواطنا وسائحا وجرح مئات في ثبلث عمميات  11عف موت 
، عمػػى الورقػػة الرسػػمية لػػوزير الداخميػػة، لخػػص 9002حزيػػراف  92الوثيقػة تتحػػدث مػػف تمقػػاء نفسػػيا. فػػي 

رئػيس جيػاز األمػػف حسػف عبػػد الػرحمف، المقػاء السػػري الػذي تػـػ فػي شػـر الشػػيخ بػيف اربعػػة رجػاؿ. ُجنػػدوا 
االعمػاؿ حسػيف سػالـ، الوسػيط المصػري  لمميمة وىي تفجير الفنادؽ ومواقع االستجماـ التػي يممكيػا رجػؿ

في صفقة الغاز مع اسرائيؿ. اليدؼ: تصفية حسػاب جمػاؿ مبػارؾ مػع سػالـ الػذي لـػ يجيػد نفسػو ليحػرز 
فػػي  9.2فػي المائػة مػف الصػفقة. استشػاط جمػاؿ الػذي اضػطر الػى االكتفػاء بػػ  20مػف اجمػو عمولػة تبمػغ 

فػي المائػة  9.2ات التػي وضػعيا فػي جيبػو بفضػؿ الػػ المائة فقط، غضبا. ولـ تساعد مئات مبلييف الدوالر 
 تمؾ عمى تسكيف نفسو.

، في الواحدة لػيبل، لـػ ُتختػر صػدفة: فيػذه ىػي الػذكرى 9002ساعة البدء، في الثالث والعشريف مف تموز 
السػػػنوية لثػػػػورة الضػػػػباط األحػػػػرار فػػػي مصػػػػر، وىػػػػي العيػػػػد الػػػػوطني الػػػذي يغػػػػرؽ المػػػػدف الكبػػػػرى بعشػػػػرات 

تفاليػػة. عػرؼ المخططػػوف لمميمػة فػػي سػيناء سػػمفا اف االنتبػاه ونشػػر القػوات المعػػززة مػػف االحتفػاالت االح
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اجيزة االمف سيكوناف محصوريف في القاىرة، حوؿ الػرئيس ووزراء الحكومػة ورجػاؿ الحيػاة العامػة والييئػة 
فػػي  الدبموماسػية. كػاف االفتػراض اف ال تطػرأ مشػكمة خاصػة فػػي ادخػاؿ الشػاحنات التػي تحمػؿ المتفجػرات

 شبو الجزيرة.
تضمف الوثيقة ايضا لوزير الداخمية حبيب العادلي اف "جميع المشاركيف يعرفوف جيدا التفاصيؿ العممياتية 

 ويعمموف بالضبط كيؼ يجب عمييـ العمؿ في الساعة المحددة".
، جرت الميمة بنجاح. جرى تنفيذ سمسمة العمميات بحسب التخطيط مع احداث أضرار شديدة بالممتمكات

واصػػابة اشػػخاص، وضػػربة مفاجئػػة لفػػػرع السػػياحة. تمػػت مطػػاردة خميػػػة االرىػػاب ايامػػا طويمػػة، وأسػػػرعت 
اجيزة االمف الى اتياـ القاعدة. لـ يتأثر أحد بعبلمات السؤاؿ التي ُأثيرت إثر نجاح االرىابييف في تيريب 

اء. ولـ ُيصغ أحد ايضا شاحنات تحمؿ متفجرات عف طريؽ الحواجز االمنية والتفتيشات المشددة في سين
 الى عشرات البدو الذيف اعتُقموا وأصروا قائميف في التحقيؽ معيـ: "نحف أبرياء".

 كنوز ماما رسوزان
يصعب أف نصدؽ انو لـ يمر سوى شيريف منذ حدث الخمع الدراماتي لحسني مبارؾ. ويصعب ايضا اف 

الػرئيس، وزوجتػو سػوزاف، واالبنػاف  نصدؽ كيؼ أُديرت مصر، بقبضة حديدية والى أي ذرى بمػغ الفسػاد.
عػبلء وجمػاؿ منطػووف معزولػوف فػي الفػيبل البيضػاء داخػػؿ نطػاؽ فنػدؽ "موفنبيػؾ" فػي شػـر الشػيخ. يػػزعـ 
 شيود عياف اف وضع مبارؾ تدىور وانو يحتاج الى مساعدة عمى السير. وفريؽ طبي مف المانيا يبلزمو.

رقية ابنة الرئيس السادات تتيـ مبارؾ بقتؿ أبييا في أوؿ أمس ُرميت قضية جديدة الى وسائؿ االعبلـ: ف
. ويمتـز ابف األخ ايضا عصػمت السػادات اإلتيػاف بشػيود 2212أوج العرض العسكري في تشريف االوؿ 

 ُيجرموف مبارؾ. قبؿ سنتيف عندما حاوؿ عصمت االيماء الى القضية ُزج بو في السجف.
عنػاويف الصػحفية ومبػارؾ وابنػاه صػامتوف، لكػف المجمػس في اثناء ذلؾ أخذت موجة االستئنافات تحتػؿ ال

 العسكري األعمى ُيبيف انو ال توجد نية لمحاكمة مبارؾ محاكمة عسكرية.
ُمنع الرئيس المخموع مف الخروج الى خارج الببلد ويوصػى بحػـز أال يظيػر. جػرى الحجػر عمػى حسػاباتو 

مبليػيف الػدوالرات، وتجػثـ طائرتػو "االيػر المصرفية وجرى وضع اليد عمػى ممتمكاتػو التػي تسػاوي عشػرات 
باص" الرئاسية يتيمة في ميبط قرب القاىرة. وقد أعمنػت سمسػمة طويمػة مػف المحػاميف المشػاىير رفضػيـ 
تمثيػؿ العائمػة فػي عشػرات الػػدعاوى القضػائية التػي تجمعػت فػوؽ طاولػػة النائػب العػاـ. جػرى الكشػؼ مػػف 

ة لػػ "مامػا سػوزاف"، الزوجػة التػي اكتسػحت بحسػاباتيا أكثػر جممة ما تـ الكشػؼ عنػو، عػف األالعيػب الماليػ
مميػػوف دوالر مػػف تبرعػات ُجمعػػت لمكتبػػة االسػكندرية. وتبػػيف ايضػػا اف المامػا طمبػػت وحصػػمت  220مػف 

عمى آثار نادرة مف المتحؼ الوطني وُحمى ذىبيػة ثمينػة جػدا. وكػؿ ذلػؾ موثػؽ فػي وثػائؽ جمعيػا "شػباب 
 الثورة".

غػػػرؼ التحقيػػػؽ أو الػػػػى غػػػرؼ االعتقػػػاؿ فػػػي سػػػػجف طػػػرة مشػػػاىير سػػػػابقيف،  كػػػؿ يػػػـو يمضػػػي يجػػػػر الػػػى
رجػػػػؿ اعمػػػػاؿ  290واصػػػحاب مراتػػػػب رئيسػػػة فػػػػي سػػػمطة مبػػػػارؾ التػػػي دامػػػػت ثبلثػػػيف سػػػػنة. سػػػتة وزراء و
 وموظفوف كبار، ورؤساء اجيزة، ومحررو صحؼ وكؿ مف أخذ لجيبو امواال عامة.

بػػوؿ صػػاحب المبليػػػيف حسػػيف سػػالـ، رجػػؿ الشػػػركات ينتظػػر النائػػب العػػاـ المحظػػة التػػػي ُيسػػمـ فييػػا االنتر 
الوىمية لمرئيس السابؽ لصفقات السبلح وحسابات المصارؼ السرية في الخارج. لوحظ سالـ الذي ىرب 
الػى دبػػي بطائرتػػو الخاصػػة فػػي اليػـو الثػػاني مػػف المظػػاىرات ثػـػ انطمػػؽ مػف ىنػػاؾ الػػى جنيػػؼ، فػػي ىػػذا 

ضػاءلت احتمػاالت القػبض عميػو، أصػدر النائػب العػاـ أمػرا االسبوع في لندف واختفى مػرة اخػرى. عنػدما ت
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بفتح حساباتو المصرفية والبحث عف تحويبلت وايداعات في حسابات عائمػة مبػارؾ. شػيادة سػالـ حيويػة 
 مف اجؿ الربط بيف األطراؼ في قضية سمسمة العمميات االرىابية ومشاركة جماؿ مبارؾ.

 وثلقة بجنليلن
ظاىريف مقر المباحث في القاىرة في حػي نصػر، اجتيػد ضػباط وموظفػوف قبؿ لحظة مف دىـ مئات المت

فػي احػراؽ األدلػة الُمجرمػة، ُطرحػػت وثػائؽ فػي النػار وُجشػػت وُدسػت فػي أدراج خفيػة. لكػػف آالؼ االوراؽ 
وجدت طريقيا الى الخػارج، وأصػبحت ُتبػاع منيػا نسػخ مصػورة فػي الميػداف المركػزي فػي القػاىرة بجنييػيف 

 شيكؿ واحد(.مصرييف )أقؿ مف 
أوؿ أمػس أعمػف "المجمػس العسػكري األعمػػى" الػذي يفاجػأ كػؿ صػباح مػػف جديػد بمقػدار الفسػاد والعفػف فػػي 
النظاـ السابؽ، حؿ المباحػث وانشػاء "مجمػس األمػف القػومي". يمكػث جميػع قػادة المباحػث المصػرية اآلف 

ت غطػػػػاء قػػػانوف وضػػػػع فرعػػػا لممنظمػػػػة التػػػي أدارت السػػػػمطة الحديديػػػة تحػػػ 20فػػػي السػػػجف. وتػػػـػ اقتحػػػاـ 
 الطواريء واالعتقاالت التعسفية.

ألػؼ سػجيف ثقيػؿ مػف السػجوف  93ينتظر وزير الداخمية المطرود العادلي محاكمة ُمظيػرة الطبلقػو سػراح 
بعد اف نشبت المظاىرات التي أسقطت مبارؾ وارساليـ لضرب المتظاىريف في المياديف حتى الموت. تـ 

عيػػدوا، أمػػا البػػاقوف عمػى حسػػب وثيقػػة اخػػرى فمػا زالػػوا يسػػرقوف البيػػوت اعتقػاؿ عشػػرة آالؼ مػػنيـ فقػط وأُ 
السػكنية ويبحثػػوف عػف االنتقػػاـ بسػػبب السػنيف الطويمػػة مػف التعػػذيب فػػي التحقيػؽ، واالغتصػػاب وتزييػػؼ 
القضػػاة المجنػػػديف لؤلحكػػاـ. التػػػـز وزيػػػر الداخميػػة الجديػػػد الكػػؼ عػػػف اعمػػػاؿ التنصػػت، والتعقػػػب الخفػػػي، 

 الجواسيس والزيارات المباغتة لرجاؿ النظاـ في منتصؼ الميؿ.والنميمة بواسطة 
في احدى الوثائؽ المصنفة بأنيا "في الدرجة العميا مف السرية"، ُيشرؾ رئيس المباحث المصرية الجنػراؿ 
حسػف عبػد الػػرحمف رؤسػاء األقسػػاـ الثبلثػة الرفيعػة فػػي شػعبة العمميػػات فيمػا يقمقػو. يؤكػػد بخطػوط سػػوداء 

ف نضمف سمفا اف يكوف المعتقموف الذيف يؤتى بيـػ الػى المحػاكـ أنقيػاء مػف العبلمػات. فػي قائبل: "يجب ا
المدة االخيرة كشؼ كثيروف جدا مف المعتقميف في المحكمة عف ندوب وجروح عميقة أثرت في أجسػاميـ 
فػػي التحقيػػػؽ، وأوصػػي بػػػأف يظػػػؿ المعتقمػػوف غيػػػر األنقيػػاء فػػػي السػػػجوف مػػدة أطػػػوؿ وأال يػػؤتى بيػػـػ الػػػى 

 لمحاكـ في حضور أبناء العائمة ووسائؿ االعبلـ حتى ُيشفوا تماما".ا
تكشؼ مئات الوثائؽ التي ُنقمت الى صفحة التسريبات المصرية في الفيس بوؾ وحظيت بمئػات الػردود 
الغاضػػبة، عػػف سػػػمطة رعػػب تعقبػػػت الشخصػػيات الرئيسػػػة فػػي السياسػػة وفػػػي عػػالـ االعمػػػاؿ وفػػي الحيػػػاة 

ينما. مػػف الػذي أصػػدر األمػػر؟ وزيػػر الداخميػػة المخمػوع. والػػى مػػف قػػدـ التقػػارير؟ الثقافيػة حتػػى ممثمػػي السػػ
 بحسب شيادات مقربي مبارؾ لـ يكف الرئيس في الصورة في السنيف االخيرة منذ أف مرض بالسرطاف.

بػػأف ُتنقػػؿ اليػػو نسػػخ  9002تشػير شػػيادتاف جديػػدتاف الػػى عينػػي جمػاؿ مبػػارؾ المفتػػوحتيف. فقػػد أمػػر فػي 
 رير االستخبارية وتقارير المباحث قبؿ أف يرى أبوه االوراؽ األصمية.جميع التقا

تتذكر اسرائيؿ ايضا وثيقة سرية كتبػت فػي أوج المظػاىرات. يكتػب فريػؽ محققػي المباحػث رأيػا استشػاريا 
معمبل الى وزير الداخمية ومستشاريو فػي سػؤاؿ مػف الػذي أحػدث االضػطرابات حقػا ومػف الػذي يسػعى الػى 

ُكتػػب فػي الوثيقػػة: "بحسػب عممنػػا وتقػديرنا الػذي يعتمػػد عمػى معمومػػات اسػتخبارية، دبػػرت  اسػقاط مبػارؾ.
اسػػرائيؿ والواليػػػات المتحػػػدة المظػػػاىرات قصػػدا الػػػى زعزعػػػة االسػػػتقرار الػػداخمي، واالضػػػرار بمكانػػػة مصػػػر 

 الدولية والعربية واضطرارىا الى اقامة عبلقات تطبيع وتعاوف تاـ مع اسرائيؿ".
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ليبل ايضا عف اعتقاؿ "مواطف اردني عمؿ في مصر في خدمة االستخبارات االسرائيمية". ُأبمغ أوؿ أمس 
يزعـ متحدث رسمي في القاىرة اف "الشباؾ" استعمؿ بشار أبو زيد فػي مصػر منػذ اليػـو الػذي نشػبت فيػو 

ي المظػاىرات، "مػع خمػع مبػارؾ مباشػرة ُأرسػؿ لجمػع معمومػات عػف قػادة السػمطة الجديػدة وعػف النشػاط الػذ
 يجري حوؿ صفقة الغاز المصرية السرائيؿ".

وتكشػؼ وثيقػػة اخػػرى "سػػرية جػػدا" ايضػػا عػػف اف المباحػػث أجػػرت تعقبػػا لصػػيقا لمبػػارؾ داخػػؿ الفػػيبل فػػي 
. "نحف نسمع مما نتنصت عميػو اف المخمػوع مػا زاؿ يسػمؾ كأنػو يُػدبر شػؤوف الدولػة"، ُيبمػغ المراقػب  الشـر

ال يتنازؿ: فيو يياتؼ رجاؿ حياة عامة ويطمب الييـ اف يؤيدوا  مصطفى ـ. نائب وزير الداخمية. "مبارؾ
 االميف العاـ في الحزب الحاكـ الجديد واف ُيبمغوه ما يحدث في مكاتب االدارة".

ويحقػؽ النائػب العػػاـ اآلف فػي شػػكوى جديػدة عمػى مبػػارؾ فحواىػا انػػو حػاؾ فػي الشػػـر "عمميػة المظػػاىرات 
لتحرير واالسكندرية في محاولة الخافة شباب الثورة. "في ضوء كػؿ المضادة" وأرسؿ بمطجية الى ميداف ا

ذلػػؾ لػػـػ يعػػػد احتمػػػاؿ ألف يُػػػرى وجػػو مبػػػارؾ لمجميػػػور"، ُيبػػػيف طػػػارؽ ح.، وىػػو اكػػػاديمي ُأبعػػػد عػػػف حمقػػػة 
 المقربيف مف القصر. "اذا ظير فجأة فاف المظاىرات ستتجدد وتخرج عف السيطرة".

 رجل االعمال واألملرة
مباحث آالؼ العمبلء والُمبمغيف والمصوريف السرييف والُمنبئيف. وىكذا تعقبوا المنافس في استعمؿ جياز ال

الرئاسػة الػدكتور محمػد البرادعػي، وسػجموا المكالمػات الياتفيػة التػي أجرتيػا زوجتػو. ولـػ يخجمػوا ايضػا مػػف 
وعبلقات  التنصت الى رئيس الحكومة والوزراء لضبطيـ في نقاط ضعؼ مثؿ اعماؿ فساد وقضايا جنس

البتزازىـ. ومف لـ يحظ بالتنصت عميػو جنػد نفسػو لمميػاـ أو اضػطر الػى التعػاوف مػع  -بجيات خارجية 
 الجياز القوي.

تكشؼ وثيقة آسرة عف تسجيبلت تنصت عمى اعضاء مجمس الشعب، ورجاؿ اعماؿ وأدباء، تبػيف انيـػ 
ـ ور  كبوا عدسات تصوير ومعدات تنصت يرفضوف التعاوف وحظوا برد عنيؼ: فقد تسمؿ تقنيوف الى بيوتي
 في غرؼ النـو كي يوثقوا اعماليـ في األسرة ويبتزوىـ عند الحاجة.

كػػػاف ىػػػذا مصػػػير رجػػػؿ اعمػػػاؿ مصػػػري متػػػزوج معػػػروؼ وأميػػػرة مػػػف الكويػػػت، تػػـػ تصػػػويرىما زمػػػف اقامػػػػة 
ية عبلقػػات جنسػػػية، وكػػػي ال تنشػػػر العبلقػػػة السػػػاخنة اسػػتُدعي االثنػػػاف الػػػى مقػػػر المباحػػػث فػػػي االسػػػكندر 

 وحصبل عمى قائمة مياـ.
اآلف يطمػػػب رئػػػػيس مجمػػػس القيػػػػادة العسػػػكرية األعمػػػػى والحػػػاكـ الفعمػػػػي فػػػي مصػػػػر، وزيػػػر الػػػػدفاع حسػػػػيف 
طنطاوي مف المتظاىريف اعادة الوثائؽ التي تشتمؿ عمى تفاصيؿ غرامية. في مقابمة ذلؾ يأتي مستعممو 

لبيف وضع أيدييـ عمى الكنز المخبوء. لكف موقع التسريبات "ويكيميكس" الى بيوت مف يممكوف الوثائؽ طا
 شباب الثورة ردوىـ خائبيف وقالوا "الوثائؽ لنا وسُتستعمؿ شيادة تجريـ لمسمطة الفاسدة".

تكشؼ وثيقة اخرى كتبت في ذروة المظػاىرات عػف الخطػة لوقػؼ المظػاىرات بػالمطؼ. فقػد تمقػى االمػيف 
مى الرئاسة، توجيا شخصػيا عػاجبل مػف نائػب رئػيس العاـ لمجامعة العربية، عمرو موسى، الذي ينافس ع

المباحث لمخروج الى ميداف التحرير وتسكيف الشباب. زار موسى الميداف مرتيف لكنو لـ ينجح في اقناع 
 الجماىير بالعودة الى بيوتيـ.

ـ دفع الثمف عف ىذه الصػمة: فبعػد اف تـػ الكشػؼ عػف الوثيقػة مباشػرة أعمػف قػادة حركػة "شػباب الثػورة" انيػ
 يحولوف تأييدىـ الى المرشح الثاني، البرادعي.



 
 
 

 

 247ص 
 

تكشؼ الوثائؽ ايضا عف مشاركة االجيزة في تزوير نتائج االنتخابات لمجمس الشعب في تشريف الثاني 
الماضي لمنع أحزاب المعارضة واالخواف المسمميف موطيء قدـ. يبمغ قادة الفروع في االسكندرية والمدف 

كيػػؼ أفسػدوا أوراؽ التصػػويت ومنعػوا دخػػوؿ نػاخبيف ُمعممػػيف اشػكالييف الػػى البعيػدة عػػف القػاىرة فػػي فخػر 
 صناديؽ االقتراع.

كػذلؾ ُوصـػ مسػار تعيػػيف قضػاة: فمػف ُأعممػوا بػػأنيـ "ليسػوا منػا" لـػ يحظػػوا بػالتعييف أو ُوقفػت واليػتيـ بمػػرة 
ارات الحكـػ فػػي واحػدة. وفػي مقػابمتيـ حظػي القضػػاة الػذيف أظيػروا طاعػة االوامػر وال سػػيما فػي تحريػؼ قػر 

 المحاكمات الجنائية، حظوا بتسخيف مقاعدىـ الوثيرة سنيف طويمة.
تتناوؿ وثيقة مثيرة اخرى صػفوت الشػريؼ الػذي بػدأ حياتػو المينيػة موظفػا فػي مقػر االسػتخبارات، وانتقػؿ 

جف الى وزارة االعبلـ، وُأىبط ليتولى رئاسة الحزب الحاكـ، وأصبح متحدث مبارؾ وىو اآلف معتقؿ في س
طرة. تبيف اف الوالء الػذي أظيػره شػريؼ طػواؿ السػنيف ذو جػدوى فقػد جمػع ثػروة كبيػرة وأبعػد وقػّرب رجػاؿ 

 اعماؿ بحسب مصالح وبحسب كبر الرشوة ونجح في اثارة غضب االجيزة.
كمفو ذلؾ ثمنا باىظا: فقد صوره فريؽ تعقب خفي بصػحبة مذيعػة تمفػاز مشػيورة أصػغر منػو سػنا بثبلثػيف 

يف بالسيارة الفخمة نحو بيت معزوؿ قريب مف االىراـ. "يصبلف دائما في سػاعة متػأخرة مػف سنة، متوجي
الميػؿ"، كمػا أبمػغ رئػيس فريػؽ التصػوير، ناىػد ج.، "ويتركػاف عمػى حػدة فػي الصػباح البػاكر، مػع ابتسػػامة 

 مثيرة".
 ُأعذرونا

فقػد حظػي رجػاؿ االعػبلـ الػرواد ال ينجح أحد فػي الخػروج نقيػا مػف الرائحػة الكرييػة التػي تنشػرىا الوثػائؽ. 
في التمفاز وصحؼ المؤسسة بذيؿ خفي ايضا. تكشؼ واحدة مف االوراؽ عف اف مذيعي بػرامج الضػيافة 

. ومػف حػاوؿ التػذاكي  -تمقوا عمى الدواـ "توصيات"  بمف يحسف اجراء مقابمة معيـ ومف يحػـر ذلػؾ معيـػ
 بيف لو مقعد فارغ في االستوديو.وأصر عمى منح معارضي النظاـ فرصة الكبلـ، فاجأه اف ت

يخرج محررو الصحيفة اليومية "االىراـ"، التي كانت بوؽ السمطة سابقا، ويدخموف اآلف غػرؼ التحقيػؽ. 
"أطمػب معػػذرة ضػخمة مػػف القػػراء"، قػاؿ المحػػرر عبػػد المػنعـ سػػعيد فػي مقالػػة افتتاحيػػة دراميػة وكأنػػو يجمػػد 

، إغفروا لنا أننا لـ ننقؿ صورة وضع حقيقية ولـ نقـ بواجبنا نفسو عمى ذنبو. "ضممناكـ كثيرا طواؿ السنيف
 الميني".

لكنػو يصػػعب عمػييـ فػػي مصػر أكثػػر مػف كػػؿ شػػيء اف ينعشػوا انفسػػيـ مػف المعمومػػات التػي ُكشػػفت عػػف 
مػنيـ لـػ  923سػجينا سياسػيا مػا زاؿ  2223السجوف السرية. فقد ُكشؼ عف انو احُتجز في ثمانيػة منيػا، 

. عمؿ أحد مواقع السجف ىذه في الطابؽ السفمي لمبنػى الحػزب الحػاكـ ولـػ يكػف ذلػؾ يؤت بيـ لممحاكمة
 صدفة، وأخر في مقرات المباحث.

ليػػذا وبػػػرغـ غضػػػب المتظػػػاىريف مػػػا زالػػوا يحػػػذروف فػػػي ىػػػذه االثنػػػاء مػػف احػػػراؽ فػػػروع اجيػػػزة االمػػػف. اذا 
وا بمرة واحدة ما زالوا محتجزيف في استثنينا الوثائؽ السرية فمسنا نعمـ كـ مف معارضي السمطة الذيف اختف

 األقبية المظممة.
 25/3/2100لدلعوت 
 26/3/2100، وكالة رسما اإلخبارلة
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 د.محسف صالح
يقـو المشروع الصييوني عمى أساس معادلة جوىرىا أف شرط بقائو ىو ضعؼ ما حولو. وبعبارة أخرى 

وع النيضوي العربي اإلسبلمي ىو إنياء المشروع الصييوني، الذي يجثـ فإف شرط صعود المشر 
 كالسرطاف في قمب األمة العربية واإلسبلمية.

 جوىر المعادلة الصيلونلة
ولذلؾ، فإف المشروع الصييوني يمتقي مع المشروع اإلمبريالي الغربي في إبقاء المنطقة المحيطة بو 

ومتخمفة ماديًا معنويًا وحضاريًا ثالثًا؛ وىو ما سيؤدي مف جية رابعة  ضعيفة أواًل، ومفككة ومنقسمة ثانيًا،
 إلى إبقاء المنطقة تحت الييمنة األجنبية، ومصدرًا لممواد الخاـ وسوقًا لممنتجات الغربية.

وبالفعؿ، فمنذ أكثر مف ستيف عامًا والمنطقة العربية المحيطة بفمسطيف المحتمة تعاني مف عوامؿ التخمؼ 
اـ والضعؼ. ولذلؾ، فإف التغيرات الحاصمة في المنطقة، إذا ما استمرت في االتجاه الصحيح، واالنقس

 فإنيا قد ُتشكِّؿ اختراقًا في معادلة الصراع، قد يتطور ليمسَّ جوىر المشروع الصييوني.
ظمة المشروع الصييوني قاـ واستمر عمى أساس االختبلؿ اليائؿ في موازيف القوى مع الفمسطينييف واألن

ؿ األنظمة  العربية. وفرضت غطرسة القوة اإلسرائيمية واألميركية حالة اليدوء في الجبيات العربية، وتحوُّ
العربية نحو مسار التسوية السممية؛ ولـ يكف ذلؾ نتيجة قناعات شعوب المنطقة )المحكومة بأنظمة 

 ".دكتاتورية فاسدة( بجدوى التسوية أو بما يعرؼ "بحؽ إسرائيؿ في الوجود
ولذلؾ، فإف تحرر الشعوب مف أنظمتيا العاجزة المستبدة، وقياـ أنظمة تعبر عف كرامة األمة وحريتيا 
وعزتيا، سيؤدي إلى نظرة مختمفة في إدارة الصراع مع الكياف الصييوني، ال تقـو عمى قاعدة األنانية 

نما عمى قاعدة نيضوية ترفض الدنية في  دينيا ودنياىا، وال تقبؿ بأقؿ مف القػُطرية أو التبعية الغربية، وا 
 تحرير األرض واإلنساف واستعادة كافة الحقوؽ المغتصبة.

 مخاطر إرستراتلجلة تواجو إرسرايلل
منذ سنوات تحدث الخبراء واإلستراتيجيوف الصياينة عف ثبلثة مخاطر إستراتيجية تواجو الكياف 

 اإلسرائيمي:
ة" في داخؿ فمسطيف المحتمة. وما قد ينتج عنو مف نمو تصاعد القوى والتيارات اإلسبلمية "المتطرف -1

قوى المقاومة في "ِحجر فرعوف"، وتولييا القيادة الفمسطينية، وتعّطؿ مسار التسوية، وعدـ قدرة "إسرائيؿ" 
 عمى فرض شروطيا عمى الفمسطينييف.

، التي قد تحؿ ضعؼ وفساد األنظمة العربية في المنطقة مع تصاعد القوى والتيارات "المتطرفة" -2
 محؿَّ ىذه األنظمة، مما يشكؿ بيئة محيطة معادية لػ"إسرائيؿ".

التنامي السكاني الفمسطيني في فمسطيف المحتمة، مع نضوب اليجرة الييودية، بحيث سيتجاوز عدد  -3
 (.2015الفمسطينييف في فمسطيف التاريخية عدد الييود في بضع سنيف )حوالي سنة 

الثورات العربية، وما زلنا في وسط عاصفة لـ تكتمؿ معالميا. فإذا ما أخذت ما زلنا في وسط موجة 
التغيرات شكميا اإليجابي وتـ استكماليا إلنتاج أنظمة سياسية جديدة قادرة عمى التعبير عف إرادة 

 شعوبيا؛ فإف الخطر اإلستراتيجي الذي تحدث عنو اإلسرائيميوف سيصبح أمرًا محققًا.
عادة توجييو، بحيث يعيد إنتاج أنظمة أما إذا اتخذت التغ يرات شكبًل مؤقتاً يجري امتصاصو واستيعابو وا 

فاسدة مستبدة، فإف الكياف اإلسرائيمي قد ينجو مف ىذه الموجة؛ ربما بانتظار موجة أخرى تتعمـ مف 
 سابقتيا كيفية فرض إرادة الشعوب.
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 انعكارسات المشيد العرب 
ة تغييره اإليجابية، خصوصًا في المنطقة المحيطة بفمسطيف المحتمة، المشيد العربي إذا ما استكمؿ عممي

 فسيفتح المجاؿ أماـ التغييرات التالية التي ستتعمؽ بشكؿ مباشر وغير مباشر بالكياف اإلسرائيمي:
 تشكيؿ فضاء إستراتيجي رسمي وشعبي أكثر تأييدًا لممقاومة، وأكثر عداًء لمكياف اإلسرائيمي. -1
 عد العربي واإلسبلمي لمقضية الفمسطينية.تفعيؿ البُ  -2
انفتاح الباب أماـ قياـ مشروع عربي إسبلمي نيضوي، قد يقمب معادلة الصراع وموازيف القوى مع  -3

 الكياف اإلسرائيمي عمى المدى المتوسط والبعيد.
نياء حالة التبعية، وصناعة -4 األنظمة  إضعاؼ الييمنة األميركية والغربية عمى أنظمة المنطقة، وا 

 لقرارىا المستقؿ، وفؽ مصالحيا وأولوياتيا دونما إمبلءات خارجية.
صناعة "إنساف" جديد في المنطقة، يممؾ القوة واإلرادة والحرية والكرامة، ويكسر حاجز الخوؼ، وال  -5

نما ال يرضى ألرضو ومقدساتو  يقود عممية التطور السياسي واالقتصادي واالجتماعي والعسكري فقط، وا 
 أف تبقى تحت االحتبلؿ، وال يعطي الدنية في دينو ودنياه.

لغاء أو تجميد أو تعطيؿ اتفاقيتْي كامب ديفد  -6 تراجع مشروع التسوية السممية مع األنظمة العربية، وا 
 ووادي عربة؛ وكذلؾ تراجع وتعطُّؿ عممية التطبيع بيف األنظمة العربية و"إسرائيؿ".

ات األمة، مما قد يتيح فرص تحقيؽ تكافؤ أو تفّوؽ مستقبمي في استغبلؿ أمثؿ لمقدرات وثرو  -7
 مواجية الكياف اإلسرائيمي.

 المشيد اإلرسرايلم 
المشيد اإلسرائيمي ُيظير الكثير مف االرتباؾ والقمؽ في األوساط السياسية اإلسرائيمية، إذ إف "إسرائيؿ" 

ترى كابوسًا حقيقيًا في تحوؿ المنطقة القائمة عمى أساس فرضية منطقة محيطة ضعيفة مفككة متخمفة، 
 إلى حالة قوية متماسكة متقدمة.

فشؿ اإلسرائيميوف في تقديـ مشروع تسوية يمكف أف يوافؽ عميو العرب، حتى وىـ في أضعؼ وأسوأ 
حاالتيـ، وتعّمد اإلسرائيميوف أسموب إدارة الصراع وليس حّؿ الصراع. وأغراىـ الضعؼ العربي بمزيد مف 

جراءات التيويد وبناء الحقائؽ عمى األرض.العنجيية   وا 
غير أف تبدُّؿ األوضاع قد ُيظير أف اإلسرائيمييف قد خسروا "فرصتيـ الذىبية"، بعد أف فقدت عممية 
نما سيزيد األمر تعقيدًا بالنسبة لئلسرائيمييف أف  التسوية معناىا كما فقدت "زبائنيا". ليس ىذا فحسب، وا 

طيف المحتمة يزداد ميواًل نحو االتجاىات الدينية واليمينية، كما أف مجتمعيـ الصييوني في فمس
 اإلسرائيمييف يفتقدوف رؤية موحدة لكيفية حّؿ الصراع مع الفمسطينييف والعرب.

ىذا فضبًل عف أف غرور القوة العسكرية ما زاؿ يسيـ في إفساد الحسابات السياسية الحالية والمستقبمية 
 لئلسرائيمييف.
 رسرايلم  المحتملالرسموك اإل

مف المرجح أف يميؿ السموؾ اإلسرائيمي إلى مزيد مف االنغبلؽ واالنعزاؿ؛ ذلؾ أف الكياف اإلسرائيمي  -1
يعيش في جوىره أزمة الخوؼ عمى الذات والخوؼ مف المستقبؿ، كما يعيش أزمة البلمشروعية والبلقبوؿ 

ىذه المخاوؼ، مما قد يدفعو إلى التمسؾ  في المحيط الذي أوجد نفسو فيو. ولعؿ التغيرات ستزيد مف
 أكثر بإحدى مواصفاتو القديمة الجديدة وىي "العقمية الغيتوية".
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ال يظير أف التغيرات الحالية ستدفع اإلسرائيمييف إلى تقديـ تنازالت حقيقية مرتبطة بمشروع التسوية،  -2
ف كاف مف الممكف أف تتحدث عف بعض العروض  كالموافقة عمى المبادرة العربية أو ما شابو؛ وا 

الشكمية، التي َتعرؼ مسبقًا أنيا مرفوضة فمسطينيًا وعربيًا، كما ستحاوؿ استغبلؿ األوضاع لمتحدث عف 
 حرصيا عمى "السبلـ" في الوقت الذي يزداد فيو العرب "تطرفًا".

مواجية مع أيٍّ ستسعى "إسرائيؿ" لبلعتماد بشكؿ أكبر عمى القوة العسكرية، وستتييأ الحتماالت ال -3
مف بمداف الطوؽ، وخصوصاً مصر. فمع سقوط حسني مبارؾ قامت الحكومة اإلسرائيمية بزيادة ميزانيتيا 

يـو -مميوف دوالر. وتحدث وزير الدفاع اإلسرائيمي إييود باراؾ  700األمنية العسكرية بنحو 
تطمب مساعدة عسكرية عف أف "إسرائيؿ" قد  -في مقابمة مع صحيفة ووؿ ستريت جورناؿ 8/3/2011

 أميركية إضافية بقيمة عشريف مميار دوالر.
بالنسبة ألميركا والعالـ الغربي، باعتبارىا حميفًا  ستسعى "إسرائيؿ" إلى إعادة تأكيد دورىا الوظيفي  -4

و إستراتيجيًا مستقرًا يمكف الوثوؽ بو ويمكف االعتماد عميو في ىذه المنطقة. وىو ما ذكره باراؾ في مقابمت
المشار إلييا أعبله مع ووؿ ستريت جورناؿ، عندما أّكد أف "إسرائيؿ قوية ومسؤولة ستكوف عنصر 

 استقرار في ىذه المنطقة المضطربة"!!.
ستسعى "إسرائيؿ" إلى الحفاظ عمى رصيدىا العالمي الذي يتآكؿ مع الزمف حتى في أوروبا وأميركا.  -5

 غاريا ومقدونيا وأوكرانيا، فضبًل عف اليند والصيف.كما ستسعى إليجاد حمفاء جدد كاليوناف وبم
ستحاوؿ "إسرائيؿ" وحمفاؤىا استغبلؿ حالة االضطراب وعدـ االستقرار الناشئة عف الثورات  -6

واالحتكاكات والصدامات بيف الشعوب وأنظمتيا، ثـ تمؾ االختبلفات واالختبلالت الناشئة عف تعدد 
 لحرؼ مسارات التغيير عف وجيتيا الحقيقية.اجتيادات مكونات الثورة وعناصرىا، 

ولعؿ مف أخطر الجوانب السعي إلثارة العداوات والنعرات العرقية والطائفية، بشكؿ يؤدي إلى مزيد مف 
 التفتيت واالنقساـ في المنطقة العربية. وىي توجيات لـ تعد سرا في العديد مف األوساط.

ميركي، وأحد أشير المستشرقيف في العالـ( قد نشر وكاف برنارد لويس )وىو مفكر ييودي صييوني أ
في  Executive Intelligence Research Projectمقااًل في مجمة تصدرىا وزارة الدفاع األميركية 

، اقترح فيو إعادة تقسيـ المنطقة بتقسيـ العراؽ إلى ثبلث دوؿ )كردية، وسنية، 2003يونيو/حزيراف 
موية، ودرزية، وسنية(، واألردف إلى دولتيف إحداىما لمفمسطينييف وشيعية(، وسوريا إلى ثبلث دوؿ )ع

والثانية لمف أسماىـ البدو، ولبناف إلى خمس دويبلت )مسيحية، وشيعية، وسنية، ودرزية، وعموية(، 
والسعودية لعدة دويبلت، كما كاف الوضع قبؿ أف يوحدىا الممؾ عبد العزيز بف سعود، ومصر إلى 

بطية(، والسوداف إلى دولتيف جنوبية زنجية وشمالية عربية، وموريتانيا إلى دولتيف دولتيف )إسبلمية، وق
 عربية وزنجية، كما اقترح إنشاء دولة خاصة بالبربر، واقترح تقسيـ إيراف إلى أربع دوؿ.

وقد عّمؽ برنارد لويس بقولو إف ذلؾ سيخدـ اإلسرائيمييف، ألف تمؾ الدوؿ والكيانات لف تكوف فقط غير 
رة عمى أال تتحد، ولكف سوؼ تشمُّيا الخبلفات التي ال تنتيي...، وألنيا ستكوف أضعؼ مف "إسرائيؿ"، قاد

 فإف ىذا سيضمف تفّوؽ "إسرائيؿ" لمدة خمسيف سنة قادمة عمى األقؿ.
ويظير أف المحمؿ اإلسرائيمي المعروؼ ألوؼ بف تابع فكرة برنارد لويس، وكتب في جريدة ىآرتس في 

الثورات العربية ستعيد صياغة المنطقة، وأف الوضع يبشر بنياية الحدود والترتيبات  أف 25/3/2011
الناشئة عف اتفاقية سايكس/بيكو، عمى اعتبار أف سايكس/بيكو لـ تمزؽ المشرؽ العربي بما فيو الكفاية، 

 وأف السنوات المقبمة ستشيد دواًل جديدة.
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دولة اإلمارات، وتقسيـ السعودية، وسوريا، وليبيا، وتوقع ألوؼ بف انفصاؿ إمارات الخميج عف اتحاد 
والسوداف، واليمف، وظيور كردستاف، وانفصاؿ الصحراء الغربية. وأكد أف ىذا االنقساـ سُيسيؿ األمر 

 عمى "إسرائيؿ".
إف المطموب مف شباب الثورة وحكمائيا، ومف كؿ مف تعنييـ عممية اإلصبلح والتغيير، أف يتنبيوا وأف 

ى حذر مف أي دعاوى عنصرية أو طائفية أو قبمية، وأف يفوتوا الفرصة عمى أولئؾ الذيف يكونوا عم
يحاولوف النفخ في نار الفتنة، كما أف عمييـ أف يضعوا عمى أيدي قصيري النظر والمتيوريف )بغض 
خبلصيـ(، ممف يمكف أف ينجّر إلى وسائؿ وأساليب تؤدي لتأجيج المشاعر  النظر عف حماسيـ وا 

لى تمزيؽ نسيج المجتمع الواحد.العنصر   ية والمذىبية وا 
وبشكؿ عاـ، فمف تقؼ "إسرائيؿ" مكتوفة األيدي وىي ترى تحوالت إستراتيجية كبرى في المنطقة المحيطة 
بيا؛ ولف تتوقؼ عف محاولة البقاء كقوة كبرى في المنطقة، وعف السعي إلى أف تظؿ ىي مف يفرض 

 أي مخاطر محتممة. شروط المعبة، وأف تبقى في مأمف مف
لكف "إسرائيؿ" تعرؼ في قرارة نفسيا أنيا تسير عكس حركة التاريخ، وأال ضماف لقوتيا إلى ما ال نياية، 

 كما ال ضماف لضعؼ المنطقة إلى ما ال نياية، وأف الظمـ واالحتبلؿ ال بد أف تكوف لو نياية.
 6/4/2011مركز الجزلرة.نت، الدوحة، 
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 ديفيد شينكر
 ممخص تنفلذي 

عمى مدى األعواـ الثبلثيف الماضية اعتمدت واشنطف عمى مصر بقيادة حسني مبارؾ، جنبًا إلى جنب 
مع إسرائيؿ، في تشكيؿ األساٍس لييكميا األمني اإلقميمي. وبينما ساىمت االستبدادية في السخط 

دـ االستقرار داخميًا في النياية، كانت مصر تحت حكـ مبارؾ شريكًا لعقود طويمة، مما المتنامي ثـ ع
 ساعد الواليات المتحدة عمى تعزيز غاياتيا الجوىرية في تحقيؽ السبلـ واالستقرار في الشرؽ األوسط. 

عًا لممصرييف. والتي أنيت عيد مبارؾ إنجازًا رائ 2011وقد كانت "ثورة البردي" في كانوف الثاني/يناير 
ومع ذلؾ، فبالنسبة لمواليات المتحدة تتميز ىذه الفترة مف االنتقاؿ السياسي باالرتياب واألمؿ في الوقت 
نفسو، لسبب وجيو. فتغييرات القيادة في مصر نادرة بشكؿ ممحوظ، وأدت اثناف مف انتقاالت السمطة 

إلى تحوالت جذرية في السياسة المصرية.  --إلى جماؿ عبد الناصر وأنور السادات  --الثبلثة األخيرة 
 ولدينا القميؿ مف األسباب الوجيية تدعونا إلى االعتقاد بأف نقؿ السمطة الحالي سيكوف مختمفًا. 

وبالنظر إلى الموقؼ اليـو فإف المسار ]المنحني[ لمصر ما يزاؿ غير واضح. وعمى األقؿ، ستمارس 
عادة ضبط عبلقاتيا مع قوى داخمية الضغط عمى الحكومة القادمة لم تخمي عف سياسات الرئيس مبارؾ وا 

الواليات المتحدة. وسعيًا لمحصوؿ عمى الثناء في جميع أنحاء الشرؽ األوسط والشعبية داخميًا ربما تفكر 
القيادة المصرية الجديدة أيضًا في إعادة توجيو سياسة خارجية تعكس نزعة شعبوية )أي مناىضة 

«. حزب العدالة والتنمية»مصر يمكف أف تصبح مشابية لتركيا في ظؿ حكـ لمغرب.( واختصارًا فإف 
ومستفيدة مف المساعدة الخارجية األمريكية  --وببل شؾ ستبقى مصر صديقة لمواليات المتحدة 

لكف مف غير المرجح أنيا ستبقى الحميؼ الموثوؽ الذي كانت واشنطف معتادة  --]بمميارات[ الدوالرات 
 ؾ. عميو في ظؿ مبار 
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وعمى الرغـ مف احتماؿ قياـ القيادة المرتقبة في القاىرة بإبعاد نفسيا عف واشنطف، إال أف الحكومة 
الجديدة سوؼ تواجو حشدًا مف المعضبلت الضاغطة في السياسة المحمية واإلقميمية. وداخميًا عمى وجو 

ضب، وربما المزيد مف عدـ التحديد، تظؿ المشكبلت المنيكة باقية وسوؼ تستمر بإثارة االستياء والغ
 االستقرار، إف لـ تتـ معالجتيا. 

ـ مبارؾ سوؼ تستمر في صياغة السياسات  وفي الحقيقة فإف نفس القوى التي ساىمت في اإلطاحة بنظا
المصرية في السنوات المقبمة. وتأتي الحوكمة عمى رأس قائمة المظالـ المصرية القائمة منذ مدة طويمة. 

لمستقبمية إزاء الحوكمة ربما ال تعني القمع و اإلقصاء السياسي والفساد المستشري ورغـ أف الشكاوى ا
الذي تمثؿ بقوة في "الحزب الوطني الديمقراطي" تحت حكـ مبارؾ "وحكومة رجاؿ األعماؿ" إال أف 
االعتراضات لف تخمد تمامًا. ويرجع ذلؾ إلى أف اإلحتقاف الشعبي في مصر في ظؿ مبارؾ كاف مرتبطًا 

زئيًا بالتوصيؿ الضعيؼ لمخدمات، والتصور العاـ بعدـ كفاءة الحكومة. وعمى الرغـ مف رحيؿ النظاـ ج
إال أف جياز أمف الدولة والجياز اإلداري المذيف استحثا تمؾ المظالـ ما يزاالف بشكؿ كبير كما ىما مما 

 يؤكد أف الحوكمة سوؼ تبقى مصدرًا لئلحباط بالنسبة لمكثير مف المصرييف. 
وبالمثؿ فإنو بينما لـ يكف االقتصاد ىو الدافع الرئيسي وراء "ثورة البردي" إال أنو حرؾ الكثير مف السخط 
الشعبي السائد في مصر. وعمى ىذه الجبية أيضًا سوؼ ترث الحكومة الجديدة مف النظاـ القديـ مشاكؿ 

يادة السابقة، و"الناتج المحمي معقدة ال تحصى. ورغـ اإلصبلحات االقتصادية الكبيرة التي نفذتيا الق
اإلجمالي" الذي كاف يعمو بثبات إال أف الثروة لـ تنحدر إلى الطبقات الدنيا حيث أف معدالت الفقر 
العالية ال تزاؿ قائمة، وتستمر معدالت كبيرة لمبطالة والبطالة المقنعة، وما تزاؿ إعانات التعويض التي 

شاكؿ[ كما ىي، وما يزاؿ العماؿ الذيف ليسوا عمى قدر عاٍؿ مف تؤدي إلى أضرار ]اقتصادية وال تحؿ الم
التدريب يتخرجوف في مدارس ناقصة التجييز مما يزود سوؽ العمالة المصرية بمرشحيف غير أكفاء 
لموظائؼ. ورغـ التغييرات اليائمة في حكومة مصر إال أف ىيكؿ االقتصاد الوطني ما يزاؿ كما ىو مما 

ت سوؼ تستمر في تجسيد القوى السياسية واالجتماعية المحركة في الدولة عمى يضمف أف تمؾ اإلحباطا
 مدى المستقبؿ المنظور. 

وتشكؿ الشؤوف الخارجية مجااًل آخر سوؼ تبدأ القاىرة ما بعد مبارؾ ]بمعالجتو[ لكف بعجز. ففي 
أف مصر تظير اليـو السنوات األخيرة شيدت مصر تآكبًل وانحدارًا شديدًا لنفوذىا اإلقميمي إلى درجة 

عمى كؿ جبية تقريبًا. إف بعض األمور األكثر تحديًا، والتي سيكوف لزامًا عمى  --كقوة متراجعة 
الحكومة المصرية المقبمة التعامؿ معيا ىي العبلقات مع جيرانيا بمف فييـ دوؿ غير مستقرة إف لـ تكف 

 لجنوب )السوداف( والشرؽ )غزة(. فاشمة أصبًل، وكذلؾ مع األراضي في ناحية الغرب )ليبيا( وا
وفي الوقت نفسو، تواجو القاىرة مبادرة غير مسبوقة مف دوؿ أصغر عمى منبع نير النيؿ بمف فييا 

 --مميار متر مكعب مف المياه  55.5إثيوبيا والكونغو ورواندا وأوغندا، مف بيف دوؿ أخرى تتنازع عمى 
الذي تسيطر عميو مصر تقميديًا. إف الموضوع  -- أي ما يقرب مف ثمثي التدفؽ السنوي لنير النيؿ

الميـ بشكؿ خاص بالنسبة لواشنطف، بعد خروج مبارؾ مف الصورة، ىو أف القاىرة سوؼ تبني سياسة 
دمشؽ وطيراف اآلخذة في الصعود إقميميًا إلى جانب تابعييا  --أو التكيؼ مع  --جديدة لمواجية 

 «. حزب اهلل»و « حماس»اإلرىابييف 
خروج مبارؾ لـ يحسـ التحديات التي يفرضيا وضع مصر اإلقميمي المتقمص، حيث أف الحكومة إف 

التي ستخمفو سيتعيف عمييا قريبًا مواجية المشاكؿ المذكورة أعبله، وتيديدات خارجية أخرى عمى الدولة. 
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لممرة األولى  ومما يعقد األمور أف كؿ ىذا سوؼ يحدث بينما تفتح مصر نفسيا لسياسات تنافسية حقيقية
منذ ستيف عامًا. وحتى لو كانت الحكومة القادمة عمى مستوى ىذه الميمة فإف ىذه "التجربة الميبرالية" 
بعيدة عف النجاح المؤكد. وتحديدًا، إف خطة الجيش النتقاؿ السمطة قد تفشؿ أو يمكف أف تسعى بداًل 

حت الديمقراطية وتمكف الميبراليوف مف مف ذلؾ إلى فرض نسخة معدلة مف النظاـ القديـ. وحتى إذا نج
صبلح النظاـ االقتصادي فربما قد ينتج عف ذلؾ  أف يتـ انتخابيـ، فإنيـ لو فشموا في تخفيؼ الفقر وا 

 ىزيمتيـ مف قبؿ اإلسبلمييف غير الميبرالييف في االنتخابات التالية. 
ثيف عامًا ينبغي عمى واشنطف أف وفي حيف تجتاز مصر أوؿ مرحمة انتقاؿ سياسية ليا فيما يقرب مف ثبل

تساعد القاىرة عمى السير نحو مستقبؿ أفضؿ، بشكؿ متواكب مع شريكيا األمريكي. وعمى أبسط 
المستويات، فإف ىذا يعني قبوؿ ما سيكوف عمى األرجح قياـ حكومة جديدة بقيادة الميبرالييف، واالستثمار 

ـ اإلسبلمي « اإلخواف المسمميف»سواء كانوا مف جماعة  --وف بقوة وبسرعة في نجاحيا خشية مف أف يقو
باستغبلؿ فشميا. وفي الوقت نفسو، ينبغي أف تتطمع  --أو "حزب الوسط" أو الناشط عمرو خالد 

السياسة األمريكية إلى االستفادة مف التغيير في القيادة لممساعدة عمى الدفع بتحسينات في الحوكمة 
عادة إنعاش دور القاىرة  اإلقميمي التقميدي.  المصرية، وا 

وعمى الرغـ مف الروابط العسكرية والسياسية المستمرة والعميقة القائمة بيف البمديف، ما يزاؿ نفوذ الواليات 
المتحدة لدى القاىرة متواضعًا. ومع ذلؾ، ما يزاؿ بإمكاف واشنطف اتخاذ خطوات لممساعدة عمى تثبيت 

يز التغير االيجابي لمشعب المصري. ويجدر بالسياسة استقرار النظاـ الجديد، وفي الوقت نفسو تعز 
 مف بيف خطوات أخرى:  --األمريكية الفعالة خبلؿ ىذه الفترة االنتقالية في مصر القياـ بما يمي 

تشجيع انتقاؿ شفاؼ. كما ىو الحاؿ مع الثورة، سوؼ يكوف المصريوف مسؤولوف عف أداء العمؿ الشاؽ 
باتجاه ديمقراطي. بيد، تستطيع واشنطف أف تمعب دورًا في جعؿ العممية لضماف سير العممية االنتقالية 

شفافة، وىو مطمب شعبي يبدو أف ضباط الجيش الذيف يديروف عممية االنتقاؿ يكرىوف التكيؼ معو. إف 
إحدى الطرؽ لبلنخراط في ىذا الجيد ىو تقديـ التمويؿ لػ "المعيد الديمقراطي الوطني" و"المعيد 

لمعمؿ مع  --وجميعيا أمريكية  --ولي"، وكذلؾ "المؤسسة الدولية لؤلنظمة االنتخابية" الجميوري الد
المنظمات المصرية غير الحكومية أثناء ىذه الفترة المعقدة المقبمًة. ولدى ىذه الكيانات األمريكية تجارب 

مؾ الدروس الحاسمة في تقديـ الخبرة الفنية المطموبة بشدة، ويمكنيا أف تتبادؿ مع المؤسسات المصرية ت
 المستفادة مف انتقاالت مشابية، والتي كاف يعتبر فييا تحقيؽ أقصى منجز جماىيري أولوية قصوى. 

إعادة توزيع التمويؿ لممجتمع المدني. بعد الثورة، سيكوف مف المغري لواشنطف التي تعاني مف صعوبات 
لمديمقراطية واألنشطة المتعمقة بالحوكمة في مالية أف تعمف النصر، وتعيد توزيع أو منع األمواؿ المكرسة 

مصر. إال أف خطوة مف ىذا القبيؿ سوؼ تكوف غير سديدة. وفي الحقيقة فإنو مف الميـ اآلف بشكؿ 
متزايد الحذر مف إعادة تخندؽ االستبداد في الدولة. ولممساعدة عمى منع اندالع ثورة مضادة، ينبغي 

ويؿ التمويؿ بعيدًا عف منظمات المجتمع المدني التي كاف عمى واشنطف أف تعمؿ بشكؿ طموح عمى تح
يرعاىا النظاـ السابؽ، ونحو منظمات محمية لـ تخترىا حكومة مبارؾ. وباإلضافة إلى تمويؿ منظمات 
المجتمع المدني المكرسة لتعزيز التنمية الديمقراطية ينبغي عمى واشنطف أف تركز عمى تمويؿ المساعي 

مجدؿ مثؿ محاربة الفساد وىي اآلفة التي كمفت مصر ما يقرب مف ستيف مميار األخرى غير المثيرة ل
 . 2008و  2000دوالر بيف عامي 
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تأجيؿ التخفيضات في المعونة. تبمغ معونة الواليات المتحدة لمصر نحو ربع بالمائة مف "الناتج المحمي 
كثر منو مؤثر، لكنو ما يزاؿ يربط اإلجمالي" في تمؾ الببلد، لذا فإف التزاـ واشنطف المالي ىو رمزي أ

مصر بالواليات المتحدة. ينبغي عمى واشنطف أف تتمسؾ بمساعدتيا عند نفس مستويات فترة مبارؾ، 
بشرط استمرار قياـ عممية إصبلح سياسي حقيقي. إف الموضوع الميـ بشكؿ خاص ىو استمرار التمويؿ 

الحقيقية لنفوذ واشنطف في تمؾ الدولة. وبصورة  األمريكي لمجيش المصري الذي ىو أحد المصادر القميمة
مماثمة، ينبغي أف تكوف واشنطف مستعدة لعرض مساعدات إنسانية واقتصادية إضافية فورية لمشعب 
المصري. وفي حيف ليس مف المرجح أف ينجح تقديـ القمح وحده في تمميع سمعة الواليات المتحدة، إال 

سيخ ارتباط ايجابي بيف الواليات المتحدة والشعب المصري. بإمكاف أنو سيقطع شوطًا طويبلً في إعادة تر 
عادة األصوؿ  واشنطف أف ُتظير بصورة أكثر التزاميا لمشعب المصري مف خبلؿ مساعدتيا في كشؼ وا 

 التي تـ تحصيميا بصورة غير مشروعة مف قبؿ المقربيف لمنظاـ السابؽ. 
أدت إلى الثورة الحالية كانت متجذرة في الحوكمة التشديد عمى األداء الحكومي.إف األحداث التي 

الضعيفة لمنظاـ السابؽ. ولدى واشنطف مصمحة في رؤية نجاح الحكومة الجديدة فيما فشؿ فيو مبارؾ، 
وتحديدًا في المساعدة عمى تعزيز وصوؿ ثمار االقتصاد إلى عمـو الشعب المصري. إف معالجة الفقر 

سبة لمحكومة الجديدة. وبداًل مف توزيع اإلعانات فقط، ينبغي تشجيع سيكوف الموضوع األكثر أىمية بالن
القاىرة عمى تمكيف الجماىير المعدمة في مصر عف طريؽ خمؽ وظائؼ أعمى ربحًا، وتحسيف نظاـ 
التعميـ الضعيؼ األداء والمغموب عمى أمره. وأثناء ىذه الفترة ينبغي عمى واشنطف أف تعيد توجيو 

بعيدًا عف إصبلح القطاع المالي لموفاء باالحتياجات األساسية لممصرييف الفقراء. المساعدة األمريكية 
ذا ال تنجح حكومة ليبرالية عممانية ]في تمبية تطمبات الشعب المصري[ يمكف أف ينمو شعور بأف  وا 
 "اإلسبلـ ىو الحؿ". وعمى المدى القريب إف ىذا ربما يعني تأجيؿ المزيد مف اإلصبلحات االقتصادية.
وبالنظر إلى فرص اإلسبلمييف في االستفادة مف أخطاء حكومة ليبرالية فاشمة في أوؿ فترة ليا فإف 

 الوقت الحالي ليس مناسبًا لمتعبير عف القمؽ مف منع اإلعانات. 
دعـ ديمقراطية ليبرالية. ينبغي عمى إدارة أوباما أف توضح أف الواليات المتحدة ال تريد إسبلمييف غير 

في السمطة، وأنيا تسعى بداًل مف ذلؾ إلى تعزيز الديمقراطية والميبرالييف الديمقراطييف. وفي  ليبرالييف
الحقيقة سوؼ يتـ تعزيز مكاسب الثورة فقط إذا تـ الحفاظ عمى انتصار أولئؾ الممتزميف بالديمقراطية 

عمة لديمقراطية في مصر ىي بالكاد تؤىؿ أف تعتبر دا« اإلخواف المسمميف»الدائمة. كما أف جماعة 
ليبرالية عممانية. وفي حيف تدرؾ إدارة أوباما نفوذ واشنطف المحدود في تحديد قواعد ىذا االنتقاؿ، 

دعـ تمديد المرحمة االنتقالية  --تستطيع ىذه اإلدارة أف تساعد عمى تسوية الممعب السياسي عف طريؽ 
ع إلى تعزيز اإلصبلح في القطاع األمني عمى سبيؿ المثاؿ. يجب عمى الواليات المتحدة أيضًا أف تتطم

في مصر حيث عمؿ جياز أمف الدولة لمدة طويمة تحت ظروؼ غير ديمقراطية. ورغـ ذلؾ، ربما أف 
الموضوع األىـ ىو أف واشنطف يجب أف تستمر في االنخراط في التطورات السياسية في مصر. وبالرغـ 

ت ما بعد مبارؾ، بيد يتوجب عمييـ أف ُينجزوا مف أف الميبرالييف سيحسنوف صنعًا في أوؿ انتخابا
ال ربما يفوز اإلسبلميوف في االنتخابات  --بما في ذلؾ إقامة مؤسسات ديمقراطية  --المطموب  وا 
 الثانية. 

إعادة ترسيخ مصر كفاعؿ إقميمي ودعـ العبلقة الثنائية. تبادلت واشنطف والقاىرة تقميديًا مجموعة واسعة 
صالح اإلقميمية التي عززت عبلقة استراتيجية طويمة المدى. ومع ذلؾ، ففي حيف مف االىتمامات والم
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تضاءؿ نفوذ مصر اإلقميمي في السنوات األخيرة، إال أف واشنطف والقاىرة سعت جاىدة بصورة متزايدة 
ا لموصوؿ إلى رؤية إقميمية مشتركة. إف مصر والواليات المتحدة والمجتمع الدولي سيستفيدوف حقًا إذا م

لعبت القاىرة دورًا إقميميًا نشطًا، والذي ربما يبدأ بالسوداف وليبيا وغزة. إف المساعدة عمى استقرار ىذه 
عمى  --الدوؿ المجاورة مف خبلؿ الوسائؿ السياسية أو العسكرية لف تحسِّف فقط مكانة مصر اإلقميمية 

نما ستمنع أيضًا انتشار أية آثار جانبية خطيرة --حساب طيراف  محتممة في مصر نفسيا. وفي  وا 
الوقت نفسو، سيتوجب عمى واشنطف أف ترتفع إلى مستوى التحدي لمحفاظ عمى عبلقة عمؿ جيدة مع 

عمى رفضيا لسياسات  --عمى األقؿ جزئياً  --الحكومة المصرية الجديدة التي سوؼ تعتمد مصداقيتيا 
ف أماـ مصر الجديدة فرصة جيدة لكي مبارؾ الموالية لمغرب. ولف يكوف ىذا مأثرة عادية حيث ستكو 

أي: صديؽ ميـ  --عمى األقؿ في الوقت الراىف  --تبدو وكأنيا تشبو تركيا، دوف الجانب اإلسبلمي 
ف كاف ال يمكف االعتماد عميو.   وا 

وعمى الرغـ مف أف الحفاظ عمى عبلقات وثيقة مع مصر الجديدة سوؼ تكتنفو عقبات، يجب عمى 
إلزالتيا خاصة بالنظر إلى إعادة التنظيـ االستراتيجي في سياسة تركيا، وصعود واشنطف أف تجد طرقًا 

إيراف، والتصور اإلقميمي الواسع االنتشار بأف الواليات المتحدة تنسحب مف الشرؽ األوسط. وربما يبدو 
 المسار ]المنحني[ لمثورة في مصر واعدًا بشكؿ جيد لكف نجاحو المستمر أبعد مف أف يكوف مؤكدًا.
وبالنظر إلى األحداث غير العادية في تونس وليبيا وسوريا وعبر أنحاء العالـ العربي، سيكوف مف 
الصعب الحفاظ عمى التركيز عمى التطورات في مصر. غير أف واشنطف يجب أف تبقى منخرطة في 

 األحداث بصورة نشطة أكثر مف أي وقت مضى. 
بية التي لدييا أكبر عدد مف السكاف واألكثر تأثيرًا في إف مصر ىي الرائد اإلقميمي، كونيا الدولة العر 

ذا نجحت تجربتيا الديمقراطية سوؼ تنتظـ ِتباعًا دواًل أخرى تمر ىي أيضًا بمرحمة انتقالية.  السابؽ. وا 
لقد كانت "ثورة البردي" إنجازًا رائعًا لمشعب المصري لكف ما يزاؿ مف البلـز إكماؿ العمؿ الشاؽ في 

راطية. لدى واشنطف مصمحة قوية في المحصمة، ويجب أال تتظاىر بغير ذلؾ. ينبغي تعزيز الديمق
استخداـ نفوذىا لمساعدة القاىرة عمى إدارة التغيير مع الحفاظ عمى االستقرار في الوقت نفسو، حيث 

 يعتمد عمييا مصير أكثر مف ثمانيف مميوف مصري، بؿ وربما المنطقة بأسرىا. 
وفزيف، ومدير برنامج السياسات العربية في معيد واشنطف لسياسة الشرؽ ديفيد شينكر ىو زميؿ أ

األدنى، وقد شغؿ سابقًا منصب كبير المساعديف لمشؤوف السياسية في وزارة الدفاع األمريكية المختص 
 بدوؿ المشرؽ العربي.

 14/4/2011معيد واشنطن لرسلارسات الشرق االدنى، 
 
 نظرة الى مصر بعد مبارك 368

 سدانياؿ بايب
اآلف، ومصر في بدء عيد جديد في تاريخيا، يمكف اف نوجو نظرة الى تعقيدات مصر الجديدة لنفيـ ما 

 قد يحدث ىناؾ.
ما تزاؿ روح الثورة مف ميداف التحرير حية، لكف المتظاىريف بعيدوف عف مراكز القوة في أروقة الحكـ.  

تخدـ الشعب ال بالعكس؛ والحكاـ يجب  الحكومة يجب عمييا اف –إف أفكارا ثورية ُسمعت في الميداف 
دخمت قموب جزء كبير مف مواطني الدولة وال سيما  –اف ينتخبيـ الشعب؛ وحقوؽ مواطنة لمجميع 
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الشباب. قد ُتحدث ىذه االفكار العجائب في األمد البعيد، لكف مف يتمسكوف اآلف بيذه االفكار ال ينتموف 
 الى مجموعة االشخاص الذيف يتولوف السمطة.

*   *   * 
يبدو اف النظاـ العسكري سيظؿ يحكـ مصر. لـ يتوَؿ الجيش الحكـ مع انصراؼ حسني مبارؾ، فقد  

عندما أسقط انقبلب عسكري برئاسة "الضباط األحرار" الممكية الدستورية.  1952فعؿ الجيش ذلؾ في 
ومبارؾ  محمد نجيب وعبد الناصر والسادات –منذ ذلؾ الحيف حكـ مصر عسكري بعد عسكري 

 –والجنراؿ الطنطاوي اآلف. ومع مرور الوقت وسع الجيش قبضتو مف المجاؿ السياسي الى االقتصادي 
فالجيش اليـو مسؤوؿ عف انتاج أكثر المنتوجات المصرية، مف ىوائيات التمفاز الى استخراج زيت 

خمى عف ىذه الممذات. الزيتوف. اعتاد الجيش القوة والحياة المرفية التي تثمرىا وسيصعب عميو أف يت
سيفعؿ الجيش كؿ ما يجب لمحفاظ عمى قوتو وال ييـ ىؿ يحاكـ مبارؾ وأبناء عائمتو أـ ُيغّير الدستور أـ 

 يقمع بالقوة مقاومة السمطة العسكرية.
*   *   * 

ينبغي أف نقوؿ اف الجيش ليس عممانيا تماما. نشأت حركة "الضباط األحرار" مف الذراع العسكرية  
. مف جية ثانية يفترض اف تخيؼ حركة االخواف لبلخو  اف المسمميف وليا توجو اسبلمي حتى اليـو

 المسمميف أقؿ مما ُينسب الييا.
فالحركة ليست في الحقيقة حركة شعبية كبيرة بؿ ىي في  –تعاني الحركة مشكبلت تنظيمية كبيرة  

النتقاد جماعات اسبلمية أكثر األساس منظمة يحكميا قادة مدلموف. واالخواف المسمموف يتعرضوف 
تطرفا مثؿ القاعدة التي تسخر مف ضعؼ االخواف المسمميف وتزعـ انيا في مصر "حركة عممانية ُتنسب 

 خطأ الى االسبلـ".
في واقع االمر، المجاؿ السياسي في مصر يكثر فيو البلعبوف المزدوجوف )كالعالـ السياسي في العراؽ  

جيش واالسبلميوف مثبل عمى األقميات الدينية مثؿ األقباط وفي مواجية وسوريا(. الى اآلف يتعاوف ال
 القوى الديمقراطية الحقيقية عند الشباب.

عمى سبيؿ المثاؿ أباحت القيادة العسكرية الجديدة لبلسبلمييف انشاء احزاب واالفراج عف فريؽ مف  
بارؾ؛ وفي مقابؿ ذلؾ امتدح اعضاء االخواف المسمميف مف السجوف بعد أف جرت محاكمتيـ في عيد م

قادة االخواف المسمميف نشاط الجيش منذ ُأبعد مبارؾ وعّبروا عف تأييد استفتاء الشعب الذي يفترض اف 
 يتـ برعاية الجيش.

 –مف جية ثانية، يحسف الجيش استغبلؿ خوؼ المواطنيف والعالـ مف االخواف المسمميف واالسبلمييف  
والخارج مف سيطرة اسبلمية ال يسوغ فقط استمراره في حكـ مصر بؿ فالجيش باسـ الخوؼ في الداخؿ 

في اعماؿ قاسية في مواجية معارضيو. تعمـ الجيش المعبة منذ اياـ مبارؾ نفسو. فعمى سبيؿ المثاؿ 
. وبيذا 2005ممثبل لبلخواف المسمميف بأف ُينتخبوا لمجمس الشعب في سنة  88سمح مبارؾ بدىاء لػ 

عمى العالـ الخطر الكامف لمصر، وجعؿ استبداده ضروريا؛ وبعد أف أوضح عرض عمى الجميور و 
 .2010الوضع مّكف مندوبا واحدا فقط لبلخواف المسمميف أف ُينتخب لمجمس الشعب في 

في الخبلصة، في حيف ستظؿ تيب عمى مصر رياح التقدـ مف ميداف التحرير ورياح اسبلـ االخواف  
 لذي سيستمر في حكـ مصر مع تغييرات تجميمية في الظاىر.يبدو اف الجيش ىو ا –المسمميف 

ـ   12/5/2011اسرائيؿ اليو
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 13/5/2011وكالة رسما اإلخبارلة، 
 
 كان صخرة الشرق األورسط 369

 ايتاف ىابر  
إذا ظير في عيوف عدة أشخاص في إسرائيؿ، أوؿ مف أمس، شيء مف البمؿ فمـ يكف ذلؾ بسبب مطػر 

 مى األقؿ حينما ظيرت في التمفاز صورة رئيس مصر السابؽ.ىطؿ، فقد ظير البمؿ في عينّي ع
بدا لعيوف المبلييف في مصر وأنحاء العالـ أداة مكسورة، ورجبل ذليبل، وغبار إنساف، مريضًا، مستمقيًا في 
سػرير، مغطػى بغطػػاء، يطػرؼ بعينيػو وييمػػس مػف وراء قضػػباف السػجف، أيػف الشػػفقة؟، إف عيونػًا غربيػػة 

ـ وتتسػػػػاءؿ: كيػػػؼ يضػػػعوف رجػػػبل شػػػيخًا مريضػػػػًا داخػػػؿ قفػػػص، ذلػػػيبًل أمػػػاـ عيػػػػوف تنظػػػر إلػػػى ىػػػذا المقػػػا
 الجميع؟.

ربمػػا مػػف رأى حسػػني مبػػارؾ فػػي ذروة مجػػده يسػػػتطيع أف يػػدرؾ عمػػؽ الذلػػة، فالرجػػؿ، الػػذي حكػـػ ثمػػػانيف 
مميونػًا مػف البشػر، وحكـػ عمػى آخػػريف بطرفػة عػيف، والػذي كانػت فػػي يديػو القػدرة عمػى الخػروج لحػػرب أو 

 ـ، بدا أوؿ مف أمس، كأنو تحقيؽ متطرؼ لمقولة "مف الثريا إلى الثرى".صنع سبل
سيكوف مف يقولوف: ما الذي تأسوف عميو ىنا؟ فمبارؾ لـ يكف حبيب صييوف. وكاف مثؿ مئػات مبليػيف 

 العرب يسعده لو اختفينا عف الخريطة وعف عينيو.
ور السادات واف يختار طريؽ السبلـ. لكنو مبارؾ نفسو، الذي قرر بشجاعة أف يمضي عمى أثر سيده أن

وقػد فيـػ وعمـػ مشػػكبلت الشػعب المصػري وقػدر تقػػديرا صػحيحا انػو ال نيضػة لمشػػعب المصػري مػف غيػػر 
 سبلـ مع دولة إسرائيؿ.

ربما كاف مبارؾ مستبدا قاسيا وشخصا مخيفا لشعبو في الداخؿ. لكف ىذا الرجؿ كاف في الشرؽ األوسط 
شػػبو وحيػدة فػػي مػػاء مػائج. وظػػؿ يحفػظ سػػور السػػبلـ حتػى عنػػدما أوشػػكت المتقمػب جػػببًل صػمبًا وصػػخرة 

سفينة السبلـ أف تتحطـ. إف أولئؾ الحمقى اإلسرائيمييف فقط الذيف يظنوف انو يمكػف تكػرار نصػر "األيػاـ 
الستة" لف ييأسػوا لمضػيو إلػى السػجف، أمػا العػالموف بػاألمور فسيشػكروف لػو أكثػر مػف ثبلثػيف سػنة سػبلـ، 

ؼ الػػػذيف يسػػػيروف بيننػػا وفػػػي شػػػوارع القػػاىرة وال ينػػػاموف تحػػػت صػػفائح الحجػػػارة فػػػي المقػػػابر وكػػذلؾ اآلال
 العسكرية.

ثّمة شيء ما شخصي وىو أنو كاف لػي شػرؼ ولػذة لقػاء مبػارؾ عػدة مػرات، وقػد رأيػت أيػاـ عظمتػو وشػدة 
سػتطيع أف يحكـػ وطأتو، كما ينبغػي أف نقػوؿ، لـػ يكػف مػا نسػميو "رجػبل لطيفػا"، يبػدو أف رجػبل لطيفػا ال ي

مميػوف فػـػ جػػائع، لكنػو كػػاف رجػػبل سػميـ العقػػؿ أراد اليػػدوء والسػكينة لشػػعبو وكػػاف مصػريًا فخػػورًا، ليػػذا  12
 كاف مف المحزف جدا أف نراه، أوؿ مف أمِس، في ىزيمتو. ويبدو أننا سنشتاؽ إليو بعُد.
 01/8/2100، لدلعوت احرونوت
 00/8/2100، الدرستور، عّمان
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أثػارت الثػػورة المصػػرية الكثيػػر مػػف التوقعػػات بشػػأف مسػػتقبؿ معاىػػدة السػػبلـ وعبلقػػات مصػػر الثنائيػػة مػػع 
إسػرائيؿ. فطػواؿ فتػرة االنتفاضػة، ركػز المتظػاىروف بشػكؿ كبيػر عمػى الحريػة السياسػية دوف وجػود أجنػػدة 

دّعػـػ التقييمػػات بػػأف التػػأثير عمػػى المعاىػػدة سػػيكوف محػػدودًا. وفػػي بيػػاف عػػاـ  طائفيػة أو أيديولوجيػػة، ممػػا
أف "مصػػر « القيػػادة العسػػكرية العميػػا»رسػمي صػػدر بعػػد فتػػرة وجيػػزة مػػف اإلطاحػػة بحسػػني مبػػارؾ، أكػػدت 

 ممتزمة بجميع االلتزامات والمعاىدات اإلقميمية والدولية".
ذي كػاف ذات مػرة أحػد المتنافسػيف عمػى الرئاسػة المصػرية، إال أف الناشط الديمقراطي البارز أيمف نور، ال

أبدى مبلحظة مخالفة لذلؾ. ففي أعقاب الثورة، دعا إلى إعادة التفاوض عمى "اتفاقيات كامب ديفيد" مف 
. وفػػي رأيػو أف االتفاقػػات قػد "انتيػػت" 2212، التػي كانػػت األسػاس لممعاىػػدة التػي وقِّعػػت عػاـ 2211عػاـ 

 عمى األقؿ مفاوضات حوؿ شروط االتفاقية". وأف "عمى مصر أف تجري
ومف المرجح أف يكوف ىدؼ كمماتو متعمقًا بالقيود المفروضة عمى حجـ القػوات المصػرية وعمػؽ وجودىػا 
في سيناء. ورغـ أف اإلسرائيمييف يصروف عمى مثؿ ىذه القيود ألف جميع الحروب التػي خاضػيا البمػداف 

َيْشكوف مف أف الشروط تجرح كبرياءىـ الوطني. وفي الواقع، وقعت في سيناء، إال أف بعض المصرييف 
بأنو ينبغي إلغاء المعاىدة برمتيا، بينما دعا « اإلخواف المسمميف»أعمف العديد مف المسؤوليف في جماعة 

 آخروف إلى إجراء تصويت برلماني جديد وتنظيـ استفتاء وطني حوؿ ىذا الموضوع.
سػرائيؿ، مػػف الميـػ اسػتعراض المكاسػب التػػي حققتيػا مصػر مػػف  وعنػد تقيػيـ مسػتقبؿ السػػبلـ بػيف مصػر وا 

 المعاىدة عمى مدار العقود الثبلثة الماضية:
واحػدة مػف عػدة صػراعات  -- 2213استعادة سيناء وعػدـ خػوض أي حػروب. أسػفرت حػرب عػاـ  •

إسػرائيمي.  9100مصػري و 1000عف مقتػؿ نحػو  -- 2221مصرية مع إسرائيؿ تعود جذورىا إلى عاـ 
، كمػا انسػحبت إسػرائيؿ مػف 2212ومػع ذلػؾ، لـػ تنػدلع صػراعات أخػرى مػف ىػذا القبيػؿ منػذ معاىػدة عػاـ 

 سيناء بأكمميا، ومنذ ذلؾ الحيف صمدت االتفاقية تقمبات "السبلـ البارد" بيف البمديف.
المسػػاعدات األجنبيػػػة. كسػػػبت مصػػػر مسػػاعدات ىائمػػػة مػػػف واشػػػنطف مػػف جػػػراء السػػػبلـ. إذ تتمقػػػى  •

مميػوف  920مميػار دوالر ومسػاعدات اقتصػادية تبمػغ  2.3سنويًا مساعدات عسكرية أمريكية قدرىا القاىرة 
مميػار دوالر مػف الواليػات  22األمريكػي، حصػمت مصػر عمػى « خدمػة أبحػاث الكػونغرس»دوالر. ووفقػًا لػػ 

اف أكبػػر مميػػار دوالر. وفػػي الواقػػع، كػػاف البمػػد 21، بينمػػا حصػػمت إسػػرائيؿ عمػى 2212المتحػدة منػػذ عػػاـ 
 .2212الجيات المتمقية لممساعدات الخارجية األمريكية منذ عاـ 

الحػد مػف اإلنفػػاؽ العسػكري. تمكنػت القػػاىرة مػف تقمػيص ميزانيتيػػا العسػكرية بشػكؿ حػػاد منػذ حػػرب  •
بالمائػػة مػػف "النػػاتج المحمػػي  9. ووفقػػًا لمبنػػؾ الػػدولي، اسػػتيمكت نفقػػات مصػػر العسػػكرية نحػػو 2213عػاـ 

. 2212بالمائػة فػي عػػاـ  90مميػػار دوالر( مقارنػة بػأكثر مػػف  3.1)نحػو  9002بلد فػػي عػاـ اإلجمػالي" لمػب
إف ىػػذا التخفػػيض الكبيػػر قػػد أتػػػاح المجػػاؿ لمقػػاىرة إلعػػادة تخصػػػيص أمواليػػا العسػػكرية لمشػػاريع التنميػػػة 

 االقتصادية.
تيف العسػػكريتيف العبلقػات العسػػكرية الجديػدة. سػػّيؿ السػبلـ إقامػػة عبلقػػة بعيػدة المػػدى بػيف المؤسسػػ •

األمريكيػػة والمصػػرية. فمنػػذ توقيػػػع المعاىػػدة، قػػدمت واشػػنطف لمقػػػاىرة مسػػاعدات عسػػكرية بشػػكؿ مبيعػػػات 
أسػػمحة وتحػػػويبلت، ممػػػا مّكػػػف مصػػػر مػػػف اسػػػتبداؿ األجيػػزة السػػػوفيتية الباليػػػة التػػػي حصػػػمت عمييػػػا قبػػػؿ 

مى موسكو. كما أتاحت ىذه منتصؼ السبعينات مف القرف الماضي، حينما كانت القاىرة ال تزاؿ تعتمد ع
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المساعدات إجراء تػدريبات عسػكرية مشػتركة بشػكؿ منػتظـ، وتبػادؿ المعمومػات االسػتخباراتية، والتػدريب، 
سرائيؿ.  واإلنتاج المشترؾ لمدبابات، والمشاورات العسكرية المنتظمة مع كؿ مف الواليات المتحدة وا 

دأت مصػػػر بيػػػع كميػػػات كبيػػػرة مػػػف الػػػنفط إلػػػى زيػػادة إيػػػرادات الطاقػػػة. حالمػػػا تػػـػ توطيػػػد السػػػبلـ، بػػ •
، شكمت تمؾ المبيعات نحو ثمث واردات إسرائيؿ مف الوقود. ورغـ أف تبادؿ 2222إسرائيؿ؛ وبحموؿ عاـ 

، إال أف البمػديف وقعػػا عمػى اتفاقيػة لمغػػاز الطبيعػي فػػي عػاـ  . ونتيجػػة 9002الػنفط فػي حػػدوده الػدنيا اليػػـو
بالمائة مف احتياجات إسرائيؿ مف الغاز، ومقابؿ ذلؾ حصمت  20لذلؾ، بدأت مصر تزود ما يصؿ إلى 

مميػػػار دوالر سػػػنويًا. )خػػػط األنابيػػػب المصػػػري الممتػػػد إلػػػى األردف تعػػػرض لمتخريػػػب فػػػي الشػػػػير  9عمػػػى 
الماضػي، ممػػا أدى إلػػى توقػؼ مؤقػػت فػػي صػػادرات الغػاز إلػػى إسػػرائيؿ. وفػػي غضػوف ذلػػؾ، تعػػّيف عمػػى 

. وسػوؼ يقػؿ اعتمػاد محطات توليد الكيرباء اإلسرائيمي ة استخداـ كميػات أكبػر مػف وقػود الػديزؿ أو الفحـػ
إسػرائيؿ عمػػى الغػاز المصػػري عنػدما تتػػوافر إمػػدادات إضػافية مػػف الحقػوؿ البحريػػة المكتشػفة حػػديثًا قبالػػة 

 سواحؿ إسرائيؿ(.
ات ىذا الشير، تأتي ثمػث الصػادر « خدمة أبحاث الكونغرس»الدعـ التجاري. وفقًا لتقرير أصدرتو  •

المصػرية إلػػى الواليػػات المتحػدة مػػف "المنػػاطؽ الصػناعية المؤىمػػة". وكػػاف الكػونغرس األمريكػػي قػػد اعتمػػد 
؛ إف أولػػػى تمػػػؾ "المنػػػاطؽ" قػػػد وفػػػرت لػػػؤلردف إمكانيػػػػة 2222]إقامػػػة[ "المنػػػاطؽ الصػػػناعية المؤىمػػػة" عػػػاـ 

يا المصدرة تشػمؿ عمػى الوصوؿ التجاري الحر إلى األسواؽ األمريكية، طالما كانت نسبة مئوية مف سمع
سرائيمية. وقد انضمت مصر  الشريكة األخػرى الوحيػدة إلسػرائيؿ فػي المنطقػة التػي  --مدخبلت أردنية وا 

، توظػػػػػؼ 9002إلػػػػى ذلػػػػؾ النظػػػػاـ فػػػػػي كػػػػانوف األوؿ/ديسػػػػمبر  --تربطيػػػػا معيػػػػا معاىػػػػدة سػػػػػبلـ  . واليػػػػـو
ـ صػادرات تصػػؿ قيمتيػػا مصػػري وليػا حجػػ 290,000"المنػاطؽ الصػػناعية المؤىمػة" فػػي مصػر أكثػػر مػف 

مميػوف دوالر مػػف البضػائع التػي تصػؿ إلػى الشػواطئ األمريكيػة؛ ويشػػكؿ  123السػنوية إلػى مػا يقػرب مػف 
 ىذا الرقـ ثمث جميع الصادرات المصرية إلى الواليات المتحدة.

، أصػػػػبحت الواليػػػػات المتحػػػػدة البلعػػػػب الدبموماسػػػػي الحاسػػػـػ فػػػػي 2213وسػػػيط سػػػػبلـ. بعػػػػد حػػػػرب  •
دورىا كوسػيط لمسػبلـ ونتيجػة العبلقػات التػي طورتيػا مػع كػؿ مػف إسػرائيؿ ومصػر. وعمػى  المنطقة بسبب

نحو مماثؿ، عززت القػاىرة مػف مكانتيػا اإلقميميػة عمػى مػر السػنيف بسػبب عبلقاتيػا مػع إسػرائيؿ والسػمطة 
 ، فضبًل عف جيودىا لموساطة في النزاعات بينيا.«حماس»الفمسطينية وحركة 
 العامل الفمرسطلن 

ُأشػػير أعػػبله، سػػوؼ تتكبػػد مصػػر تكػػاليؼ ضػػػخمة إذا مػػا ألغػػت معاىػػدة السػػبلـ مػػع إسػػرائيؿ، حيػػػث  كمػػا
ـ ميزانيتيا العسكرية عمى حساب التنمية االقتصادية، وسيتعيف عمييا االستغناء عف المساعدات  ستتضخ

النقػد الػدولي"، تبمػغ مميار دوالر سنويًا. ووفقًا لػػ "صػندوؽ  2.2العسكرية واالقتصادية األمريكية التي تبمغ 
مميػار دوالر فقػط، وىػو مبمػغ تافػو نسػبيًا. إف نقػض المعاىػدة  32احتياطات مصر مف العمػبلت األجنبيػة 

سيشكؿ أيضًا صفعة كبيرة لمعبلقات العسكرية بيف القاىرة والواليػات المتحػدة: فػالقوات المسػمحة المصػرية 
ات. وعنػػدما ينظػر إلػى األمػور بصػورة واسػػعة، تقػدر تمػؾ العبلقػة، وسػيؤدي قطعيػػا إلػى إضػعاؼ تمػؾ القػو 

 تبدو تكاليؼ إبطاؿ المعاىدة مرتفعة لمغاية بحيث ال تستطيع مصر تحمميا.
سػرائيؿ. فيػو يقػـو عمػى اتفاقيػة بػيف حكػومتيف ولػيس  بيد، ىناؾ سمات عالية لمغايػة لمسػبلـ بػيف مصػر وا 

دؿ ثقافي بيف البمديف: وقد أدرجت القاىرة بيف شعبيف، ويظؿ اتقائيًا ويخمو مف الثقة. وليس ىناؾ أي تبا
مػػواطنيف فػػي القائمػػػة السػػوداء، مثػػػؿ الكاتػػب عمػػي سػػػالـ، لجػػرأتيـ عمػػػى زيػػارة إسػػرائيؿ، كمػػػا تعػػج وسػػػائؿ 



 
 
 

 

 261ص 
 

اإلعبلـ المصرية بصػورة منتظمػة بػآراء فجػة معاديػة لمسػامية. ولشػرح افتقارىػا لبػذؿ جيػود لممصػالحة بػيف 
 ة بغياب السبلـ بيف إسرائيؿ والفمسطينييف.الشعبيف، تستشيد مصر منذ فترة طويم

وفػي الواقػع، يبػػدو ىػذا األمػر األخيػػر أكثػر بػروزًا مػػف مصػادر أخػرى محتممػػة لبلحتكاكػات طويمػة األجػػؿ، 
مثػػؿ الػػدعوات لقطػػػع إمػػدادات الغػػػاز المصػػرية عػػػف إسػػرائيؿ أو طمػػب نػػػور إعػػادة التفػػػاوض عمػػى القيػػػود 

رية بػػػيف الػػدوؿ العربيػػة كممػػػا يبػػدو أف القػػػاىرة تتعػػاطؼ مػػػع العسػػكرية فػػي سػػػيناء. وتػػزداد الشػػػرعية المصػػ
الفمسػطيني ضػغطًا عمػى  -القضية الفمسطينية بشػكؿ أكبػر. لػذلؾ، قػد يخمػؽ اسػتمرار الجمػود اإلسػرائيمي 

باسػػػتخداـ رفػػح كمعبػػػر « حمػػاس»مصػػر لتغييػػػر سياسػػتيا تجػػػاه غػػزة، حيػػػث أف مصػػر ال تسػػػمح حاليػػًا لػػػػ 
التجارة. لكف أثناء خطاب ألقاه الشيخ يوسػؼ القرضػاوي أمػاـ مػا يقػرب  حدودي لسفر األفراد، ناىيؾ عف

مػف مميػوف مصػري فػي "ميػداف التحريػػر" بعػد فتػرة وجيػزة مػف عودتػو إلػػى مصػر بعػد عقػود فػي المنفػى، لػـػ 
يقتصػر عػػالـ الػػديف صػػاحب الشخصػػية المػػؤثرة والمقنعػػة عمػػى اإلعػػبلف بػػأف أدولػػؼ ىتمػػر عاقػػب الييػػود 

 أيضًا السياسة بشأف غزة مطالبًا بفتح معبر رفح. "بوجو حؽ"، بؿ تحدى
ويمكف أف تزداد المناقشات بيف الجميور المصري حوؿ ىذا الموضوع في سياؽ انتخابات رئاسية جديدة. 

ثنيف مف المرشحيف المحتمميف اآلخريف  األميف  --إف الجاذبية الواسعة لمقضية الفمسطينية قد تدفع نور وا 
العربيػػػة" عمػػػرو موسػػػى والمػػدير السػػػابؽ لػػػػ "الوكالػػػة الدوليػػة لمطاقػػػة الذريػػػة" محمػػػد  العػػاـ لػػػػ "جامعػػػة الػػدوؿ

إلى التنافس بيف بعضيما البعض مف خبلؿ المزايدة عمى تبني مواقؼ جريئة متباينة بشأف  --البرادعي 
ىػػذه القضػػية. ومػػع ذلػػؾ، ففػػي الوقػػت الػػراىف يقػػوؿ كػػؿ مػػف موسػػى والبرادعػػي إنيمػػا سػػوؼ يبقيػػاف عمػػى 

 دة السبلـ رغـ انتقادىما المستمر والحاد إلسرائيؿ.معاى
 الخاتمة

لقػد كانػت فوائػد السػبلـ مػع إسػرائيؿ ىائمػة بالنسػبة لمصػر، ورغـػ أف المعاىػدة مرتبطػة بنظػاـ بائػد، إال أف 
الػدعوات إللغائيػا كانػػت قميمػة وضػػعيفة حتػى اآلف. ومػػع ذلػؾ، فحتػػى فػي ظػػؿ انتقػاؿ سػػممي ومػنظـ إلػػى 

سبلمية، مف المرجح أف تتعرض جوانب مف العبلقات الثنائية لضغوط غير مسػبوقة، سمطة مدنية غير إ
ال سيما في بيئة مف الجمود الدبموماسي بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف. وتشػمؿ ىػذه الضػغوط مطالبػات 
بنشػر قػػوات عسػػكرية فػي سػػيناء ودعػػوات شػػعبية لتعميػؽ مبيعػػات الغػػاز إلسػػرائيؿ، واألىـػ مػػف ذلػػؾ كمػػو، 

اث تغييػػػر جػػوىري فػػػي السياسػػة تجػػػاه غػػزة. إف كيفيػػػة تنقػػؿ قػػػادة مصػػر الجػػػدد بػػيف الجاذبيػػػة الفاتنػػػة إحػػد
لمشعبية واالعتراؼ بالمصالح القومية المصرية سوؼ تحػدد مػا إذا كانػت العناصػر الرئيسػية ليػذه العبلقػة 

 الحيوية سوؼ تستمر فترة أطوؿ مف ]حكـ[ حسني مبارؾ.
Washington Institute for Near East Policy ،05/01/2100 
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 مايكؿ ىيرتسوغ
جػاءت االنتفاضػػات الشػػعبية فػي تػػونس ومصػػر بمثابػػة مفاجػأة بالنسػػبة إلسػػرائيؿ. وبقػدر مػػا ىػػي مروعػػة 

وليبيػػا ىػػي أيضػػػًا  لمحكومػػة والشػػعب اإلسػػرائيمي، فػػإف ىػػػذه الثػػورات واالضػػطرابات المسػػتمرة فػػػي البحػػريف
مصدر قمؽ ىائؿ إلسرائيؿ بسبب تداعياتيا االستراتيجية المحتممة. ومف ىذا المنطمؽ، ستكوف التطورات 
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فػي مصػر ذات أىميػة خاصػة بػالنظر إلػى دور القػاىرة التقميػدي فػي المنطقػة والطبيعػة الخاصػة لعبلقاتيػػا 
 الدبموماسية واألمنية واالقتصادية مع إسرائيؿ.

 خاطرارتفاع الم
نظػرت الحكومػػة اإلسػػرائيمية دومػػًا إلػى معاىػػدة السػػبلـ مػػع مصػػر والعبلقػات البلحقػػة بػػيف البمػػديف كحجػػر 
زاوية لؤلمف القومي. إذ تعد مصر مركز ثقؿ إقميمي مف الناحية التاريخية، فيي تمتمؾ أكبر قوة عسكرية 

كر االعتػداؿ العربػي وحميػؼ ىػاـ ميبًل. كما أنيا كانت قائد معسػ 220عربية وليا حدود مع إسرائيؿ تمتد 
لمواليػات المتحػػدة. وبنػاًء عميػػو، اعتبػػر اإلسػرائيميوف مصػػر الركيػزة الرئيسػػية لحػػرب العػرب أو سػػمميـ مػػع 

 إسرائيؿ.
وعمى الرغـ مف الطبيعة الباردة لمسبلـ عمى مدار ثبلثة عقود والسياسات المتعارضة حوؿ بعض القضايا 

وعمميػة السػبلـ(، إلػى أف البمػديف طػورا عبلقػات تنسػيقية وثيقػة عمػى  )مثؿ معاىدة حظر االنتشػار النػووي
حػػزب »و« حمػػاس»مػدار السػػنوات مػػف أجػؿ مواجيػػة اإلسػػبلـ المتطػرؼ واإلرىػػاب فػػي أشػكالو المختمفػػة: 

وجماعػػػات أخػػػرى. كمػػػا دعمػػػت مصػػػر فػػػي عيػػػد حسػػػني مبػػػارؾ السػػػعي الػػػدولي « القاعػػػدة»وتنظػػػيـ « اهلل
 لمواجية إيراف ووكبلئيا.

سػػرائيؿ عنػػدما تولػػت وقػػد  قيػػػادة قطػػاع غػػزة فػػي حزيراف/يونيػػػو « حمػػاس»تعػػززت العبلقػػات بػػيف مصػػػر وا 
. فقػد كػاف شػبح وجػود كيػاف إسػبلمي بػالجوار ينقػؿ التطػرؼ إلػى مصػر يطػارد حكومػة مبػارؾ. كمػا 9001

عػف  مثؿ انتشار الجماعػات الجياديػة فػي غػزة )والتػي اعتبرتيػا القػاىرة مسػؤولة --أف التطورات البلحقة 
عمػى كنيسػة قبطيػة فػي اإلسػكندرية( وتعػاوف الجيػادييف  9022اليجـو االنتحاري في كػانوف الثاني/ينػاير 

مػػع البػػدو فػػي سػػيناء وتيريػػب األسػػمحة والمتطػػرفيف مػػف غػػزة إلػػى مصػػر وىػػدـ السػػور الحػػدودي مػػف قبػػؿ 
ؽ األمنػػػي مػػػع لػػـػ تعمػػػؿ سػػوى عمػػػى تعزيػػػز مخػػػاوؼ القػػاىرة واإلسػػػياـ فػػػي زيػػادة التنسػػػي --الفمسػػطينييف 

 إسرائيؿ.
« حماس»ونتيجة لذلؾ، أبدت القاىرة موافقة ىادئة عندما شنت إسرائيؿ عممية الرصاص المصبوب ضد 

، فػي محاولػػة لسػػحؽ نيػراف الصػػواريخ مػػف غػزة. وبالتػػالي، لعبػػت مصػػر 9001فػي كػػانوف األوؿ/ديسػػمبر 
طػػػوؿ الحػػػدود، والحفػػػاظ عميػػػو.  دورًا محوريػػًا فػػػي التوصػػػؿ إلػػػى وقػػؼ إطػػػبلؽ النػػػار المسػػػتقر نسػػػبيًا عمػػى

وباإلضافة إلى ذلؾ، قامت إسرائيؿ بالتنسيؽ مع القاىرة إلغبلؽ حدود غزة، حيث طبقت مصر سياسات 
 مماثمة عمى معبر رفح الخاضع لمسيطرة المصرية.

كمػػا لعبػػت مصػػر دورًا ىامػػًا فػػي الجيػػود الفاشػػمة السػػتئناؼ مفاوضػػات السػػبلـ المباشػػرة بػػيف اإلسػػػرائيمييف 
. 9002فػي عػػاـ « حمػاس»فمسػطينييف واإلفػراج عػف جمعػاد شػاليط، الجنػدي اإلسػرائيمي الػذي اختطفتػو وال

 وعمى المستوى الشخصي، طور رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو حوارًا متقاربًا مع الرئيس مبارؾ.
 المخاوف اإلرسرايلملة

األوسط، غالبًا ما يميؿ اإلسرائيميوف  في النقاش الذي يدور بيف ]أىمية[ الديمقراطية واالستقرار في الشرؽ
إلػى تفضػيؿ االسػػتقرار. إف السػبب لػذلؾ لػػيس ألنيـػ يعارضػػوف الديمقراطيػة؛ فمطالمػا آمنػػت إسػرائيؿ بػػأف 
الشرؽ األوسط الديمقراطي سيكوف أكثر اسػتقرارًا وأمنػًا. إف مػا يقمػؽ اإلسػرائيمييف ىػو الفتػرة االنتقاليػة بػيف 

القػػوى اإلسػػبلمية المتطرفػة باسػػتغبلؿ االضػػطرابات مػػف أجػػؿ السػػيطرة عمػػى  االثنػيف، نظػػرًا لمخػػاطر قيػػاـ
ذا حػدث ىػذا فػي مصػر، فقػد تتػأثر  بعادىػا عػف مسػار الديمقراطيػة والسػبلـ. وا  العممية السياسية الداخميػة وا 

 إسرائيؿ بشكؿ مباشر.
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لػى االستشػياد بيػػا عنػدما ينػاقش اإلسػرائيميوف األحػداث فػػي مصػر، فػإف المراجػع التاريخيػة التػػي يميمػوف إ
نمػػػػا ثػػػورة 2221أو إندونيسػػػػيا فػػػي عػػػػاـ  2212ليسػػػت أوروبػػػػا الشػػػػرقية فػػػي عػػػػاـ  فػػػػي إيػػػػراف أو  2212، وا 

، والػذي أدى إلػى إقامػة نظػاـ معػاٍد 9002في االنتخابػات الفمسػطينية الديمقراطيػة عػاـ « حماس»انتصار 
اء بنيػاميف نتنيػاىو يعتػرؼ عبلنيػة بأنػو بقوة إلسرائيؿ والسبلـ والديمقراطية في غزة. ورغـ أف رئػيس الػوزر 

"كممػا كانػػت دعػػائـ الديمقراطيػة أقػػوى، قويػػت دعػػائـ السػبلـ"، إال أنػػو حػػذر مػػف أف مصػر قػػد "تحػػذو حػػذو 
 إيراف وتيدد كؿ مف يحيط بيا".

وقد تركز التخوؼ اإلسرائيمي المبدئي عمى مصير معاىدة السبلـ الثنائية. ففي بيانات ومراسبلت متباينة 
أكدت إسرائيؿ عمى أف أي حكومة مصرية  --ممت محادثة ىاتفية مؤخرًا بيف وزيري دفاع البمديف ش --

مثمػت  2212مستقبمية يجب أف تكوف ممتزمة بػاحتراـ معاىػدة السػبلـ. إف تمػؾ المعاىػدة التػي ُوقِّعػت عػاـ 
التفاقية عمى نياية فصؿ في تاريخ إسرائيؿ شمؿ أربعة حروب شاممة في أقؿ مف ثبلثة عقود. ونصت ا

جعؿ سيناء منطقة منزوعة السبلح، مما وّسع بشكؿ كبير مف ىامش األمف إلسرائيؿ ومّكف الحكومة مف 
عادة توجيييا إلى جبيات وتيديدات أخرى.  تقميص نفقات الدفاع وا 

ورغـ أف إسرائيؿ التزمت بعدـ الظيور أثناء األحداث المتكشفة في مصػر، إال أف بعػض الػردود الرسػمية 
نت غير متناسػبة بشػكؿ واضػح ]"تـػ تضػخيميا أكثػر مػف حجميػا الحقيقػي"[. إف اسػتيبلء حكومػة تشػبو كا

حكومة إيراف أو نقض معاىدة السبلـ ليس النتيجة األكثر احتمااًل. فالصورة المصرية أكثر توازناً ألسباب 
المسمحة المصرية تفضؿ  عديدة، ليس أقميا الدور الحيوي الذي لعبو الجيش. فالقيادات العميا في القوات

 الحفاظ عمى العبلقات الوثيقة مع الواليات المتحدة ودعت عبلنية لمراعاة المعاىدة مع إسرائيؿ.
ورغـػ ذلػػؾ، فػإف إسػػرائيؿ لػدييا أسػػباب أخػرى لمقمػػؽ بشػأف طبيعػػة وعمػؽ عبلقاتيػػا المسػتقبمية مػػع مصػػر. 

س بيف شعبيف، فإف المشاعر واسعة النطاؽ فنظرًا ألف السبلـ الثنائي طويؿ األمد ىو بيف حكومتيف، ولي
قد تؤثر سمبًا عمى العبلقات بشأف  --والتي عززىا نظاـ مبارؾ  --المناىضة إلسرائيؿ بيف المصرييف 

جزًء مف ائتبلؼ حاكـ. فقد أعمنت « اإلخواف المسمميف»غزة وقضايا أخرى، ال سيما إذا أصبحت جماعة 
 خيرة عف فتح معبر رفح.الحكومة المصرية بالفعؿ في األياـ األ

وفػي غضػػوف ذلػؾ، فػػإف فػراغ السػػمطة فػي القػػاىرة سػػمح بتػدىور الوضػػع األمنػي فػػي سػيناء. فعمػػى سػػبيؿ 
المثػػاؿ، تحػػػدثت التقػػارير عػػػف اعتقػػػاؿ جماعػػة مسػػػمحة مػػف غػػػزة ىنػػػاؾ بعػػد سػػػعييا لميجػػـو عمػػػى أىػػػداؼ 

زئػػي، ممػػػا أدى إلػػػى تكثيػػػؼ إسػػرائيمية. كمػػػا أف الحػػػاجز بػػيف رفػػػح المصػػػرية والفمسػػطينية تمػػػزؽ بشػػػكؿ ج
عمميات التيريب. وردًا عمى ىذه التيديدات األمنية، وافقت إسرائيؿ عمى طمبات مف القاىرة بالسماح ليا 

جندي مصري في شػماؿ وجنػوب سػيناء وفػي رفػح المصػرية، وىػو مػا يعػد انحرافػًا عػف  2200بنشر نحو 
 الحدودي الجديد مع مصر. معاىدة السبلـ. كما قررت إسرائيؿ اإلسراع في بناء السور

 2وعبلوة عمى ذلؾ، تعرض خط أنابيب الغاز الطبيعي بيف مصر واألردف في شماؿ سيناء لمتخريب في 
سػرائيؿ )الػذي لـػ يػتـ اسػتيدافو( إلػى توقػؼ  شباط/ فبراير. وقد أدى قرب خػط أنابيػب الغػاز بػيف مصػر وا 

الطاقة الكيربائية اإلسرائيمية عمى الغاز، ويتـ بالمائة مف توليد  20ضخ الغاز إلى إسرائيؿ. ويعتمد نحو 
الحصوؿ عمى قدر كبير منو مف حقؿ قبالة الشاطئ، لكػف يجػري اسػتيراد نصػفو تقريبػًا مػف مصػر. ومػف 
المػرجح أف يسػػتمر ىػذا الترتيػػب حتػى بعػػد تطػوير إسػػرائيؿ لحقػوؿ الػػنفط البحريػة المكتشػػفة حػديثًا خػػبلؿ 

ّمؽ اإلسرائيميوف آماليـ عمى أف تسود المصمحة الذاتية المصرية بحيث السنوات القادمة. وفي النياية، يع
يستمر تدفؽ الغاز وتبقى قناة السويس مفتوحة أماـ السفف اإلسرائيمية ويستمر عمؿ "المناطؽ الصػناعية 
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المؤىمة" )التي تتيح لمصر تصدير منتجات تتضمف مكونات إسرائيمية محددة إلى الواليات المتحدة بدوف 
 جمركية(. رسـو

 الرسلاق األورسع
بغػض النظػر عػػف مصػر، فػػإف إسػرائيؿ قمقػػة بشػكؿ كبيػر مػػف ضػعؼ المعسػػكر العربػي الػػذي يتسـػ بػػروح 
عمميػة فػي مواجيػة القػوى المتطرفػة الراسػخة. فمػف غيػر المػرجح أف تمعػب مصػر دورىػا اإلقميمػي الميػيمف 

السعودي بسبب قيادتو الطاعنة في  تقميديًا، وذلؾ لبعض الوقت عمى األقؿ. وباإلضافة إلى ضعؼ الدور
السػػف والمرحمػػة الحرجػػة فػػي الصػػراع بػػيف القػػوى التػػي تتسػـػ بػػروح عمميػػة واألخػػرى المتطرفػػة عبػػر أنحػػاء 

مػا لـػ تواجػو  --الشرؽ األوسط، يمكف أف يؤدي ىذا التطور إلى تنشيط العناصر المتطرفة بقيادة إيراف 
مصر. ويساور اإلسػرائيميوف قمػؽ خػاص بشػأف األردف، طيراف احتجاجات شعبية داخمية في أعقاب ثورة 

 حيث تخشى مف أنو لو مضت القاىرة في الطريؽ الخطأ، فإف عماف اليشة قد تسير في نفس االتجاه.
كما أبدى اإلسػرائيميوف اىتمامػًا وثيقػًا بالػدور األمريكػي فػي األزمػة المصػرية. فقػد خمػص بعضػيـ، بمػا فػي 

أنػػو ال يمكػف الوثػوؽ بػإدارة أوبامػا لػػدعـ حميػؼ فػي لحظػة الحقيقػة. ومػػع  ذلػؾ العديػد مػف المسػؤوليف، إلػى
ذلػؾ، يعتػرؼ الكثيػػر مػف المسػؤوليف بػػالفروؽ الدقيقػة وحػدود السياسػػة األمريكيػة. كمػا يػػدفعوف بػأف الربػػاط 
سرائيؿ ضارب بجذوره بعمؽ عمى المستوى الشعبي ويستند عمى العديد مف القيـ المشتركة،  بيف أمريكا وا 

 فقط المصالح، متفاديف الخيار بيف الديمقراطية واالستقرار. وليس
وعمػػى جبيػػة السػػبلـ، ينػػاقش اإلسػػرائيميوف فيمػػػا إذا كانػػت االضػػطرابات اإلقميميػػة تسػػتدعي جيػػدًا إلحيػػػاء 
المفاوضات مع الفمسػطينييف أو تبنػي نيػج االنتظػار والترقػب فػي فتػرة مػف االنتقػاؿ اإلقميمػي، والفػراغ فػي 

لعربي لمعممية، والتصورات اإلقميمية لمضعؼ األمريكي. بيد أف الحذر ىو الشػعور األقػوى مصر والدعـ ا
في الحكومة اإلسرائيمية في الوقت الراىف. وىناؾ نتيجة واحدة مشتركة وىي أف اتفاقات السبلـ يجب أف 

ا ال تشػػمؿ الشػػعوب، ولػػيس مجػػػرد الحكومػػات، وتكػػوف محصػػنة بترتيبػػػات أمنيػػة قويػػة. فاالتفاقػػات وحػػػدى
 تضمف االستقرار.

 الخاتمة
عند تعامميا مع الوضع الجديد، يجب عمى واشنطف أف تأخذ في الحسباف مخاوؼ إسرائيؿ وتحافظ معيا 
عمػػى عبلقػػػات أمنيػػػة ثنائيػػػة وثيقػػة. وفػػػي الوقػػػت نفسػػػو، سػػػيتعيف عمػػى الواليػػػات المتحػػػدة تنفيػػػذ إجػػػراءات 

حفػػاظ عمػػى االسػػتقرار والعبلقػػات السػػممية مػػع لمموازنػة، بمػػا يضػػمف تحػػرؾ مصػػر نحػػو الديمقراطيػػة مػع ال
إسػرائيؿ، وأكبػر قػدر مػف التعػاوف لمواجيػة التطػرؼ فػػي المنطقػة. وفػي الوقػت ذاتػو، يجػب عمػى المجتمػػع 
الػدولي أال يمػنح إيػػراف ووكبلءىػا بطاقػػة مػرور مجانيػػة. إذ يجػب تصػػعيد الضػغط ليشػػمؿ حقػوؽ اإلنسػػاف 

 رات المدوية في جميع أنحاء المنطقة.وتعزيز الديمقراطية بما يواكب روح التغيي
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 بف كسبيت
« ربيع الشعوب العربيػة»ألف المآسي كثيرة ىنا، وكمما مر الوقت، يتبيف أف ما سمي في وسائؿ اإلعبلـ 

لظػبلـ فػي اليػوة. ليسػت ىنػاؾ كممػات قاتمػة ىو، تحديدا، انجراؼ عالمي نحػو الفوضػى. إنيػا الفوضػى وا
كافية لوصؼ ما يدور حولنا: تـ ذبح القذافي، وقريبا سنشتاؽ إليو. ومف سيحؿ مكانو في ليبيا أسوأ كثيرا 
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ممػا كػاف. فالقػذافي، فػي السػنوات األخيػرة، صػار وحشػا تـػ ترويضػو. تنػازؿ عػف مشػروعو النػووي، وسػػّوى 
شػاكؿ. واآلف خمفتػو دوامػة مػف القبائػؿ المتنازعػة، التػي أحػد زعمائيػا موقفو مع الغرب، وكؼ عف إثػارة الم

 كاف ذات مرة معجبا ببف الدف.
وبعػد ذلػؾ، تػػونس: الدولػة اإلسػبلمية األشػػد انفتاحػا وىػدوءا تحػػت حكـػ بػف عمػػي، غػدت ديموقراطيػة. مػػع 

وصػمنا إلػػى  إضػافة صػغيرة: الحػزب اإلسػبلمي فػاز فػي االنتخابػات. وسػػنرى مػا سػينجـ عػف ذلػؾ. وىػا قػد
مصر. مبارؾ فػي القفػص، ويبػدو أف طنطػاوي يشػؽ طريقػو بثقػة إلػى ىنػاؾ. وسػوؼ نشػتاؽ كثيػرا ليػذيف 
الػرجميف. فػالجميور المصػػري عشػؽ الفوضػى فػػي ميػداف التحريػر، وفػػي ىػذه األثنػاء تتفكػػؾ الدولػة وقريبػػا 

بعػػػد بضػػعة شػػػيور  سػػوؼ يظيػػر، كمػػػا ىػػي العػػػادة، الحػػزب اإلسػػػبلمي لجمػػع الغنػػػائـ. وىػػذا ال يعنػػػي أنػػو
ستنشب الحرب مع مصر، ألف مصر ال تممؾ القدرة االقتصادية عمى خوض حرب، ولكف ىذا يعني أف 
. وأف الحدود اليادئة في الجنوب سوؼ تتحوؿ إلى حدود إشكالية. وأف حماس  ما كاف لف يكوف بعد اليـو

نػػػػا مصػػػػغية ىنػػػػاؾ، وأف سػػػػترفع رأسػػػػيا وبػػػػدال مػػػػف أف تتمقػػػػى ضػػػػربة عمػػػػى رأسػػػػيا مػػػػف القػػػػاىرة، سػػػػتجد آذا
حسب وصؼ شمعوف بيريز لحسني مبارؾ، جرفت نحو البحر العاصؼ، الذي ييدد بإغراؽ « الصخرة»

 الشاطئ.
الخيار »ونواصؿ الجولة: األردف ييتز، والممؾ يرتعد خوفا، وىو يسمع مف تؿ أبيب أقواال عف استئناؼ 

يحػػػذر وينػػذر ووصػػػؿ إلػػى راـ اهلل وفػػػي وىػػو «( أالردف ىػػػو فمسػػطيف)»بصػػيغتو األشػػػد يمينيػػة « األردنػػي
األساس يصمي. واليمف سقطت. فقػد خنػع الػرئيس المػوالي لمغػرب وقػدـ اسػتقالتو. ومكانػو ثمػة خطػر بػأف 

 تسود الفوضى.
وسوريا تعيش في لييب. وىاكـ في نياية المطاؼ أمر جيد. األسد يطمؽ النار في كؿ االتجاىات، وىػو 

د أنو يسقط، ألف ذلؾ قد يضر بالمحور بيف بيروت وطيراف، والسؤاؿ قد سقط، لكنيـ لـ يخبروه بعد. جي
ىو فقط مف سيحؿ مكانو. إف الفوضى عمى الطريقة المصرية يمكف أف تجعؿ مف حدود ىضبة الجوالف 

 منطقة متوترة، وأف نضطر لبلنفصاؿ حتى عف ىذا اليدوء النسبي.
ذا ابتعدنا قميبل إلى الشرؽ، سنجد العراؽ، الذي يفر  غ مف القوات األميركية، ويعػيش خطػر التشػرذـ إلػى وا 

عناصر، ومف بعده إيراف: التي تواصؿ مسيرتيا المعتادة وكؿ ىذا قبؿ أف نتحػدث عػف الباكسػتاف )وعػف 
 القنبمة الباكستانية التي يمكف أف تتسرب في كؿ لحظة إلى أي مكاف(.

ؾ ُتضػحكوف أحمػدي نجػاد. أميركػا غيػر واآلف، مف الذي يفترض بو أف يعالج كػؿ ىػذا؟ أميركػا؟ إنكـػ بػذل
موجػودة. مكانػة الواليػات المتحػدة لـػ تكػف أدنػى ممػا عميػو اليػـو منػذ انتيػاء الحػرب العالميػة الثانيػة. العػالـ 
كؼ عف حساب األميركييف، الذيف لـ تعد ليـ ىيبة، وال سيطرة، وال أحد يرىبيـ، حيث اف أوباما أفمح في 

أساسػيا )رغـػ تصػفية بػف الدف( وفعػؿ كػؿ األخطػاء الممكنػة فػي الشػرؽ تدمير أسس الردع األميركي مػف 
األوسط. ومنذ فوزه في االنتخابات قبؿ ثبلثة أعواـ يسمـ أوباما عالما أصعب مف ذاؾ الذي تسممو، ومع 
حمفاء أقؿ )حيث أنو ألقى شخصيا بقسـ مف حمفائو لمكبلب( وبصدقية أقؿ، والكثير مف األعداء ومثيري 

مع سبلـ ونظاـ أقؿ. وماذا عف أوروبا؟ إنيا تنيار. ال وجود ألوروبا. ىػذه القصػة انتيػت. إذًا النزاعات و 
مػػاذا تبقػػى؟ الػػدجؿ الروسػػي واالقتصػػاد الصػػيني. لقػػد كػػاف ىػػذا العػػالـ ثنػػائي األقطػػاب، فػػي زمػػف الحػػرب 

اليػػـو متعػػدد  البػاردة، بعػػد ذلػؾ غػػدا أحػػادي القطػب، بعػػد انتصػار أميركػػا وتفكػػؾ االتحػاد السػػوفييتي، وىػو
األقطاب، ولكف بالمعني السمبي لمكممة. وكؿ ابف حراـ ممؾ. وكػؿ خيػاؿ رجػؿ. كػؿ واحػد يفعػؿ مػا يػروؽ 

 لو. واألخطر، وقد تكينتـ بذلؾ، ىو ما يجري ىنا.
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وعمػى خمفيػػة الفوضػػى فػػي منطقتنػا تبػػرز حقيقػػة أف األنظمػػة الممكيػة تحديػػدا ال تػػزاؿ صػػامدة حتػػى اآلف. 
البحريف وفي األساس المغرب. وقد أفمح الممؾ المغربػي محمػد السػادس فػي اسػتجماع  السعودية، األردف،

الشجاعة والرؤية وفعؿ ما لـ يجرؤ زعماء آخروف عمى فعمو: نقؿ صبلحياتو لمبرلماف، والحكومػة المقبمػة 
( ستختار رئيس الحكومة وستكوف ممزمة بتقديـ تقاريرىا لمبرلماف.  )االنتخابات تجري اليـو

سػػس الممػػؾ بالضػػبط نظامػا برلمانيػػا ممكيػػا وأثبػػت أف زعيمػػا شػابا، عصػػريا ومواليػػا لمغػػرب يمكنػػو أف لقػد أ
يػدخؿ التحػػديث إلػػى الحكـػ شػػرط أف يسػػتثمر بالمقابػؿ فػػي التعمػػيـ ورفاىيػة الشػػعب. وىػػذا مػا فعمػػو الممػػؾ 

عاممػػة منفػردة، وىػـػ المغربػي ولػػذلؾ ال يػزاؿ معنػػا. وبالمناسػبة، فػػي مقدمػة الدسػػتور المغربػي ينػػاؿ الييػود م
 يعتبروف جزءا مف اليوية المغربية.

 2100-00-25معارلف 
 28/00/2100، الرسفلر، بلروت
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 يوراـ ميتاؿ 
اليّزة التي تعصُؼ بمنطقة الشَّرؽ األوسط منذ بداية ىذا العاـ تصُؿ في ىذه األياـ إلى ذروِتيا. فتيار 

نما أيًضا  اإلسبلـ السياسّي أصبح قوةً  مييمنًة ليس عمى الّساحة السياسيَّة في مصر القريبة فحسب، وا 
في كؿ مف تونس، وليبيا، والمغرب. وترى إسرائيؿ بصورٍة رسميَّة في التحّوؿ التاريخي الذي يجري في 
ا، المجتمعات العربيَّة تيديًدا. وقد جـز رئيس الحكومة بنياميف نتنياىو، في خطابو أماـ الكنيست مؤخرً 

ّنما يسيروَف إلى الخمؼ". قي، وا   بأف العرب "ال يتقّدموف إلى األماـ في اّتجاه التقّدـ والرُّ
وكاف إسقاط الرئيس حسني مبارؾ عبر االنتفاضِة المدنيَّة في مطمع ىذا العاـ أثاَر في إسرائيَؿ مشاعر 

الخوؼ مف إمكاف أف يؤدي استيبلء الّذىوؿ والخوؼ. والّذىوؿ مف االنتفاضة المدنّية شديدة الوقع امتزَج ب
فيف عمى دّفة السُّمطة إلى انييار اتفاقيَّة السَّبلـ مع إسرائيؿ. كما أف فوز األحزاب  اإلسبلمّييف المتطرِّ
 اإلسبلميَّة في االنتخابات ُينظر إليو عمى أّنو تحقيؽ لسيناريو الّرعب الذي كاف متوقًَّعا مسبقًا كما يبدو.

ه األحزاب تطمُح لتطوير أجندة وطنيَّة تختمؼ كميِّا عف أجندة األنظمة التي تـّ وال شّؾ في أفَّ ىذ
نجازات  إسقاطيا، في قضايا المجتمع واالقتصاد، مثمما ىو أيًضا في السياسة الخارجيَّة واألمف القومي. وا 

ف المسمميف ترجمة ومكاسب حزب "الحريَّة والعدالة" في االنتخابات البرلمانيَّة تحتُـّ عمى قياديي اإلخوا
 شعارىـ التاريخي "اإلسبلـ ىو الحؿ" إلى خطواٍت عمميٍَّة في مختمؼ مجاالت التَّشريع والسياسات.

ٍة أخرى في المجتمع المصري، بما في ذلؾ األقميَّة  ىذه الوضعيَّة تثير قمًقا شديًدا لدى قطاعات ىامَّ
مّسؾ بوجيات نظٍر ليبراليَّة ويساريَّة. ىذه القوى القبطيَّة الكبيرة وتشكيمة واسعة مف المجموعات التي تت

يناير وال يزاؿ ليا تأثير عمى الّتطورات عمى الّساحة السياسيَّة. المؤّسسةُ  25لعبت دوًرا حاسًما في ثورة 
األمنيَُّة القوّية، والجيش في مقدِّمتيا، تدير شؤوف مصر في المرحمة االنتقاليَّة وتأثيرىا عمى الّتطورات 

 يتواصؿ أيًضا في المستقبؿ. سوؼ
اإلنجازات والمكاسب التي حققتيا القوى اإلسبلمية ستزيد مف حدة الّصراع بيف القوى المتصارعة عمى 
السُّمطة في المجاؿ السياسي حوؿ القضايا المصيريَّة بخصوص صياغة الدستور الجديد واالنتخابات 

يناير سيطرت مؤّسسة الرئاسة واألجيزة األمنيَّة  25رة الرئاسيَّة المرتقبة في مطمع الصيؼ القادـ. حتى ثو 
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ئاسة، والمؤسَّسة  بقبضٍة مف حديد. والصِّراع بيف القوى يجري اآلف بيف أربعة مراكز: البرلماف، والرِّ
 األمنيَّة، وقوى غير برلمانيَّة.

شيٍء يتجاىؿ ىذا الواقع  إف االفتراض بأفَّ فوز التيار اإلسبلمي في االنتخابات البرلمانيَّة ىو جوىر كؿّ 
السياسي. فالصراع األصعب ىو حوؿ صياغة ىوية المجتمع المصري وسياسة الحكومة، وقد دخؿ اآلف 
قامة النظاـ الجديد سوؼ تستغرؽ فترة طويمة وال يمكف التنبؤ متى وكيؼ سوؼ تكتمؿ.  مرحمة خطيرة. وا 

رة في سمـ األولويات الوطنيَّة المصريَّة. والتوقُّعات مف مسألة إسرائيؿ واتفاقّية السَّبلـ معيا ال تحتؿُّ الّصدا
القيادة المنتخبة اآلف كبيرة جًدا، وىي مطالبة بعرض خطط عمميٍَّة إلصبلح األوضاع االقتصاديَّة 
ة. وحتى قيادة اإلخواف المسمميف تدرؾ  والماليَّة المترديَّة، وحّؿ مشاكؿ البطالة وضائقة الخدمات العامَّ

اتفاقيَّة السَّبلـ مع إسرائيَؿ تنطوي عمى شبكٍة مف المصالح األمنيَّة، واالقتصاديَّة والسياسيَّة،  حقيقة أفّ 
 التي تصّب في مصمحة الّدولة المصريَّة.

ويمكف االفتراض أّنو في المستقبؿ المنظور سيتواصؿ التزاـ مصر باّتفاقيَّة الّسبلـ، إاّل أفَّ عبلقات 
دىوَر إلى الحضيض. القيادة المنتخبة برئاسة األحزاب اإلسبلميَّة بمقدورىا أف الدولتْيف مف شأنيا أف تت

تطمَب إعادة النظر في االتفاقّيات السياسيَّة واالقتصاديَّة الموّقع عمييا، وزيادة اىتماـ مصر بالممؼ 
ؿ الفمسطيني، بما في ذلؾ فتح معبر رفح بصورٍة منتظمة، وتطبيؽ اتِّفاؽ المصالحة بيف الفصائ

 الفمسطينيَّة والحصوؿ عمى اعتراٍؼ دوليٍّ بحماس.
ولممواقؼ اإلسرائيميَّة إزاء التطوّرات الدراماتيكّية في مصر تأثيٌر كبيٌر عمى العبلقات بيف الدولتْيف. 
وباإلضافة إلى عدٍد كبير مف الّنقاشات واالستعدادات المتوّقعة مف األجيزة األمنيَّة، ىناؾ تصريحات يتـ 

مف ِقبؿ الّناطقيف باسـ االئتبلؼ وأعضاء الحكومة تدّؿ عمى أّف ىؤالء يجدوَف في التحّوالت التي إطبلقيا 
 تمّر بيا المنطقة فرصًة لتعزيز األجندة األيديولوجّية لميميف في إسرائيؿ.

دعـ كما أفَّ مواقؼ الحكومة اإلسرائيمية التي تعارض إمكانية انطبلؽ عمميَّة الّسبلـ مع الفمسطينييف وت
الّتشريعات القومّية المتطرفة غير المسبوقة والخطيرة في الكنيست، أضيؼ إلييا اآلف تقديرات ال أساس 
فة. وبحسب ما ادعى رئيس الحكومة في  ليا ووفًقا ليا فإّف مصر سوؼ تتحّوؿ إلى إمارٍة إسبلميَّة متطرِّ

نتنياىو وحكومتو يبموراف اآلف صيغًة الكنيست فإف "َمف ال يرى ذلؾ يدفُف رأسو في الّرمؿ". وعميو فإف 
 حديثًة لنظرية "الجدار الحديدي" التي عرضيا زئيؼ جابوتينسكي َقبؿ تسعيف عاًما.

َؿ إلى شتاٍء رجعي في إسرائيؿ.  إف التحّوالت الدراماتيكيَّة التي تيزُّ المجتمعات العربيَّة تيّدد بأف تتحوَّ
لحديدي" الذي يفصؿ بيف إسرائيؿ والعرب ستجعمو أكثر ُسمًكا ويبدو أف الصيغة الجديدة لمفيـو "الجدار ا

 وارتفاًعا.
 13/12/2011المركز الفمرسطلن  لمدرارسات اإلرسرايلملة )مدار(، 
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 البروفيسور افرايـ ياعر والبروفيسورة تمار ىيرماف
في المائػة(  20ط بيف الجميور الييودي )ماذا سيحصؿ في أعقاب االنتخابات في مصر؟ قمة صغيرة فق

تعتقد بانو مع صعود القوى االسبلمية الى الحكـ سيبقى اتفاؽ السبلـ مع اسػرائيؿ كمػا ىػو. امػا االغمبيػة 
فػي المائػة( فيقػدروف بػاف االتفػػاؽ لػف يمغػى رسػميا ولكػف العبلقػػات ستتضعضػع، فيمػا ينقسـػ البػػاقوف  22)
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فػػػي المائػػػة(،  22رسػػػميا وينشػػأ وضػػػع "الػػػبل سػػػبلـ والػػػبل حػػػرب" ) بػػيف مػػػف يعتقػػػدوف بػػػاف االتفػػػاؽ سػػػيمغى
 في المائة(. 22والمؤمنيف باف االتفاؽ سيمغى ومصر ستعود الى حالة الحرب مع اسرائيؿ )نحو 

في المائة( يقدروف باف التغييػرات  21.2وكيؼ ستؤثر التغييرات في العالـ العربي بشكؿ عاـ؟ االغمبية )
 جي السرائيؿ الى السوء. ستدفع الوضع االستراتي

وماذا عف ايراف؟ في الموضوع االيراني ايضا يبدو أف اغمبية الجميور الييودي ال تتوقع خيرا. اكثر مف 
في المائة( يعتقدوف باف المساعي المعمنة لمدوؿ الغربيػة لمنػع ايػراف مػف الوصػوؿ الػى قػدرة  29النصؼ )

فػي المائػة( يػروف اف عمػى  22فيػة فػاف أغمبيػة كبيػرة )انتاج نووية ليست حقيقية وصادقة. عمػى ىػذه الخم
اسرائيؿ اف تسمـ باف ايراف ستتزود في نياية المطاؼ بسبلح نووي، وبالتالي عمييا اف تبمػور اسػتراتيجية 

 أمنية مبنية عمى ىذه الفرضية. 
يحسػف موقػؼ واذا ما وقع اتفاؽ سبلـ مع الفمسطينييف؟ نحو الثمث فقط يعتقدوف باف مثؿ ىذا االتفػاؽ س

في المائة بػاف العػالـ العربػي سػيبقى معاديػا  23العالـ العربي مف اسرائيؿ في الوقت الذي يعتقد فيو نحو 
 تجاه اسرائيؿ حتى اذا ما وقع اتفاؽ. 

فػي المائػػة يعتقػدوف بانػو فػػي  22وعميػو، مػاذا ينبغػي السػػرائيؿ أف تفعػؿ؟ رغـػ التقػدير المتشػػائـ ىػذا، فػاف 
 ينبغي السرائيؿ أف تبذؿ جيودا خاصة الستئناؼ المفاوضات مع الفمسطينييف. وضع االمور الحالي 

في المائة يعتقدوف باف حكومة اسرائيؿ تؤدي دورىػا عمػى نحػو جيػد بمػا فيػو  22وكيؼ تفعؿ ىذا عمميا؟ 
الكفايػة فػي كػؿ مػا يتعمػؽ بػادارة المفاوضػات مػع الفمسػطينييف. عمػى ىػذه الخمفيػة يمكػف أف نفيـػ االغمبيػػة 

في المائة( التي تدعي باف رئيسة المعارضة، تسيبي لفني، لـ تتصرؼ عمى نحو سميـ حيف التقت  21)
 مؤخرا بابو مازف.

فػػي المائػة( ىػػو أنػو بشػػكؿ مبػدئي ال يحتمػػؿ اف  22ىػؿ التػػديف والديمقراطيػة يسػػيراف معػا؟ الفيػـػ السػائد )
وتحػافظ عمػػى حقػوؽ االقميػة، حريػػة  تكػوف حكومػة فييػا أغمبيػػة لبلحػزاب الدينيػة تسػػيطر بشػكؿ ديمقراطػي

 التعبير والمساواة بيف كؿ االدياف والمعتقدات وبيف الجنسيف.
فػي المائػة( قمقػة مػف ىػذا  22.2وماذا في شأف التطرؼ الديني في اسػرائيؿ؟ أغمبيػة كبيػرة بػيف الجميػور )

دارة الدولة في اسرائيؿ في المائة( يعتقدوف باف مكانة الديف في ا 22الميؿ. بذات الروح، قرابة النصؼ )
فػي المائػة فػي الػرأي بانيػا  91في المائػة يعتقػدوف بانيػا اضػعؼ ممػا ينبغػي و  21أقوى مما ينبغي، نحو 

 مناسبة.
 04/02/2100لدلعوت 
 04/02/2100، وكالة رسما اإلخبارلة
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 ديفيد شينكر
ؿ مجمس تشريعي لمصر ما بعد مبارؾ. وسيييمف اإلسبلميوف عمى كانوف الثاني/يناير، ينعقد أو  23في 

البرلماف األدنى المعروؼ باسـ "مجمس الشعب" حيث مف المقرر أف يحوز "حزب الحرية والعدالة" التابع 
بالمائة مف مقاعد  70سوية مع "حزب النور السمفي" عمى ما يقرب مف « اإلخواف المسمميف»لػ جماعة 

. وبما أنو ُحكـ عمى االنتخابات كحرة ونزيية وكانت النتائج 498والتي يبمغ عددىا البرلماف المنتخب 
حاسمة جدًا فسوؼ َيظير المجمس التشريعي بشرعية شعبية لـ يسبؽ ليا مثيؿ. ومع ذلؾ، ففي الوقت 
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نفسو، ما تزاؿ مدى سمطة البرلماف غير محددة المبلمح. وفي الفترة البلحقة سيكوف ىذا النقص في 
 وضوح مصدرًا لمتوتر بيف اإلسبلمييف و"المجمس األعمى لمقوات المسمحة" ]"المجمس العسكري"[ الحاكـ.ال

قد كمؼ  2011لقد كاف دور البرلماف غامضًا طواؿ المرحمة االنتقالية. وكاف استفتاء آذار/مارس 
وؼ تمكِّف المجمس بتشكيؿ لجنة لكتابة دستور جديد. غير أنو بعد أف أُدرؾ بأف ىذه الصيغة س

بما في ذلؾ التحوؿ مف نظاـ رئاسي إلى آخر  -اإلسبلمييف مف إحداث تغيير كبير في النظاـ السياسي 
أعمف "المجمس العسكري" مف جانب واحد أنو سيتجاىؿ نتائج االستفتاء ويختار أغمبية المجنة  -برلماني 

 الدستورية بنفسو.
« اإلخواف المسمميف»لػ "مجمس الشعب" إال أف لدى  وفي حيف يتصور "المجمس العسكري" دورًا محدوداً 

أف تؤسس البرلماف « الجماعة»عصاـ العرياف تأمؿ « اإلخواف»رؤية أوسع. ووفقًا لمزعيـ السياسي لػ 
كمركز سمطة مسؤوؿ ليس فقط عف المساعدة في صياغة دستور جديد بؿ أيضًا عف تشريع وتوفير 

 نيا "المجمس العسكري".رقابة عمى الحكومة االنتقالية التي عيَّ 
وعمى الرغـ مف أف ىذه الرؤى المختمفة ىي بالفعؿ مصدرًا لمجدؿ إال أنو مف غير الواضح ما إذا كاف 
اإلسبلميوف سيسعوف إلى المكاشفة مع "المجمس العسكري" حوؿ ىذه المسألة. ولموقت الحالي يبدو أف 

ىي في مزاج أكثر  -المائة مف المقاعد ب 46التي تسيطر عمى نحو  -« اإلخواف المسمميف»جماعة 
لف تتحدى « الجماعة»استرضائية. وفي وقت سابؽ مف ىذا الشير عمى سبيؿ المثاؿ، قاؿ العرياف إف 

"المجمس العسكري" مف خبلؿ محاولة عزؿ الحكومة الحالية بتصويت نزع الثقة. ومع ذلؾ، ربما يكوف 
 وعًا متكررًا في الدورة البرلمانية المقبمة.الصراع بيف اإلسبلمييف و"المجمس العسكري" موض

وىناؾ قضايا كبيرة أخرى تواجو المجمس التشريعي وىي تدىور االقتصاد والخبلؼ الداخمي بيف جماعة 
دراكًا إللحاح المشكمة االقتصادية، التقى مسؤولوف مف « اإلخواف المسمميف» مع « اإلخواف»والسمفييف. وا 

في القاىرة، وذلؾ في األسبوع الثالث مف كانوف الثاني/يناير لمناقشة ممثمي "صندوؽ النقد الدولي" 
اإلخواف »شروط قرض بمبمغ ثبلثة مميار دوالر. وفضبًل عف االقتصاد، ىناؾ توترات بيف جماعة 

لضغط مف اليميف مف أجؿ « اإلخواف»والسمفييف التي مف المرجح أف تتعمؽ حيث يتعرض « المسمميف
 حافظة اجتماعيًا بما يتوافؽ مع الشريعة اإلسبلمية.تقديـ تشريعات أكثر م

مما « اإلخواني»وفي الواقع، مف المرجح أف يكوف "حزب النور" الشوكة المستمرة في حمؽ الجانب 
« اإلخواف»يقوض المبادرات البرلمانية ويسبب إحراجًا البف عمو اإلسبلمي األقؿ تشددًا نوعًا ما. وبعكس 

ف مف عبء مسؤولية الحكـ ولكنيـ حصموا عمى نسبة كبيرة مف المقاعد تبمغ المتحرري -فإف السمفييف 
سوؼ يركزوف ُجؿَّ ىمِّيـ عمى ترويج برنامجيـ االجتماعي الذي ييدؼ إلى جعؿ مصر  -بالمائة  23

أكثر إسبلمية. وبالفعؿ، ففي األسبوع الثالث مف كانوف الثاني/يناير عمى سبيؿ المثاؿ، انتقد "حزب 
وىي القروض الضرورية لمنع  -دة احتمالية قياـ "صندوؽ النقد الدولي" بمنح قروض لمصر النور" بش

معتبرًا إياىا "ربا" وانتياكًا لمشريعة  -قياـ أزمة تتعمؽ باالحتياطيات المستنزفة مف النقد األجنبي 
 اإلسبلمية.

أكثر تدرجًا لتطبيؽ سيفضموف اتباع منيج أقؿ استفزازًا و « اإلخواف المسمميف»ليس ىناؾ شؾ بأف 
الشريعة اإلسبلمية، ولكف حيث يواصؿ السمفيوف التضييؽ عمييـ فقد ال تتوفر ليـ ىذه الرفاىية. وىذه 

التي ربما تمتد في نياية المطاؼ إلى الكحوليات ولباس الشواطئ وعدد ىائؿ  -األنواع مف االختبلفات 
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وفي النياية مف المرجح أف تدفع «. خوافاإل»ستكوف ُمربكة لػ  -مف األعراؼ االجتماعية األخرى 
 نحو اتباع أجندة اجتماعية أكثر تحفظًا.« الجماعة»

ونظرًا ليذا التركيز عمى الشؤوف المحمية، مف المرجح أف ال تمثؿ السياسة الخارجية أولوية بالنسبة 
سياسي" يمكف لممجمس التشريعي. غير أف فرص االقتصاد الكئيبة وحاجة اإلسبلمييف إلى إظيار نجاح "

أف تستحث البرلماف عمى اعتبار إسرائيؿ كبش فدائو. وفي الواقع، فإف الدعوات لمتحوؿ بعيدًا عف 
إسرائيؿ قد حققت بالفعؿ إجماعًا واسعًا عبر الطيؼ السياسي المصري. وعمى أقؿ تقدير، سوؼ يميؿ 

. 1979دة السبلـ مف عاـ المجمس التشريعي بصورة شديدة نحو اتخاذ مسار شعبوي وسينتقد بشدة معاى
َف  بموافقة البرلماف  -ورغـ أف مثؿ ىذه المشاعر ربما تقتصر عمى الخطاب فقط إال أنيا يمكف أف ُتَضمَّ

مرارًا. وفي الوقت الذي « اإلخواف»في استفتاء شعبي عمى المعاىدة، وىو اليدؼ الذي أوضحتو قيادة  -
عمى مصر وعمى  -فإف نقؿ عواقب ىذا المسار « خوافاإل»تواصؿ فيو إدارة أوباما حوارىا المستمر مع 
 ينبغي أف يكوف ىو األولوية. -العبلقة الثنائية وعمى االستقرار اإلقميمي 
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 إييود يعاري
رة المصرية في العاـ الماضي برزت واندالع الثو  2005منذ انسحاب إسرائيؿ مف قطاع غزة في عاـ 

شبو جزيرة سيناء كبؤرة ساخنة جديدة في الصراع العربي اإلسرائيمي المعقد مع بنية تحتية إرىابية متمددة 
تجعميا جبية أخرى لمواجية محتممة. فالبدو اآلف في وضع يجعميـ يبدؤوف األزمات التي ال تريدىا 

ىناؾ حاجة إلى «. حماس»ت نفسو عمى الصراع ضد إسرائيؿ أو مصر، في حيف يؤثروف في الوق
اتخاذ تدابير لمحيمولة دوف االنييار التاـ لؤلمف في شبو الجزيرة والمناطؽ المحيطة بيا وتجنب بروز 
دويمة بدوية مارقة ومسمحة وتقميص خطر انييار السبلـ اإلسرائيمي المصري تحت وطأة الضغوط مف 

 حدود سيناء الوعرة.
 ممخص تنفلذي

كـ مربع أو ثبلثة أضعاؼ مساحة إسرائيؿ تقريبًا. وما تزاؿ شبو الجزيرة  61000بمغ مساحة سيناء ت
نطاقًا راكدًا عبر معظـ الفترات بمنأى عف حاالت الثوراف الكبرى في منطقة الشرؽ األوسط. وُيشكؿ 

مجموع  بالمائة مف 70شخص ما يقرب مف  300000البدو المحميوف الذيف يزيد عددىـ اآلف عمى 
بالمائة( و  10بالمائة( والمياجريف مف عبر قناة السويس ) 10السكاف أما الباقوف فيـ مف الفمسطينييف )

سبلالت منحدرة مف البوسنييف واألتراؾ وغيرىـ مف المستوطنيف مف الفترة العثمانية وخاصة في العريش 
رؾ البدو في القتاؿ عمى الرغـ بيف إسرائيؿ ومصر لـ يشا 1948بالمائة(. وخبلؿ حروب ما بعد  10)

بشكؿ أقؿ  -مف أف كبل الجانبيف كاف قد نجح في تجنيد بعض أفراد القبائؿ ألغراض استخباراتية و 
 لعمميات سرية وراء الخطوط األمامية. -تكرارًا 

ومع ذلؾ، ففي اآلونة األخيرة بدأ سكاف سيناء يحّولوف المنطقة إلى العب شبو مستقؿ في الساحة 
يمية حيث يضطمع البدو ألوؿ مرة بدور مستقؿ في تحديد السيطرة عمى شبو الجزيرة وعبلقاتيا مع اإلقم

المناطؽ المجاورة. ونتيجة لذلؾ تبرز سيناء بسرعة كبؤرة ساخنة جديدة في الصراع العربي اإلسرائيمي 
ف في وضع يجعميـ المعقد مع بنية تحتية إرىابية متوسعة تجعميا جبية أخرى لصداـ محتمؿ. فالبدو اآل
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يؤثروف عمى العبلقات اإلسرائيمية المصرية ويبدؤوف أزمات ال تريدىا أي مف الحكومتيف بينما يؤثروف 
 «.حماس»في الوقت نفسو عمى الصراع بيف إسرائيؿ و

كـ قد أصبح مصدر قمؽ  240إف خطر االنفجار عمى الحدود بيف إسرائيؿ ومصر والتي يبمغ طوليا 
افة بأف التطورات المحمية في سيناء يمكف أف تفتت السبلـ الثنائي اليش مع مصر. دائـ مع خطورة مض

وعبلوة عمى ذلؾ، ىناؾ أجزاء مف سيناء بدأت اآلف تشبو امتدادًا لمساحة الفمسطينية حيث إف ثمة 
مجموعات معينة ُتبـر عبلقات عسكرية وسياسية وأيديولوجية واقتصادية وثيقة مع قطاع غزة المجاور. 

تنظر « حماس»بما أف السمطات المصرية كانت مترددة في فرض سيطرتيا عمى شبو الجزيرة أصبحت و 
إلى المنطقة باعتبارىا ميداف نفوذ ليا فوصمت إلى السكاف المحمييف وكشفت باستمرار عف ثقة متنامية 

 في قدرتيا عمى الحصوؿ عمى حرية مناورة كبيرة ألنشطتيا ىناؾ.
 شبكات إرىابلة ناشية

ي اآلونة األخيرة، وسَّع عدد متزايد مف الشبكات اإلرىابية وجوده وأنشطتو في أنحاء كثيرة مف سيناء. ف
وتمثؿ ىذه الشبكات عصابات تيريب قديمة تحولت جزئيًا إلى اإلرىاب، وفصائؿ بدوية تشكمت حديثًا 

الجياد »و« حماس»تعتنؽ الفكر السمفي الجيادي، ومنتميف لمنظمات فمسطينية في غزة بما في ذلؾ 
 و"لجاف المقاومة الشعبية" و"جيش اإلسبلـ" الذي تمثمو عشيرة دغمش.« اإلسبلمي

لسيناء وأسرت العديد مف أفراد التنظيـ. وفي « حزب اهلل»وكشفت السمطات المصرية أيضًا عف تغمغؿ 
ء أصدرت ضدىـ أحكامًا بالسجف لمدة تصؿ إلى خمس عشرة سنة. غير أف معظـ ىؤال 2010عاـ 

النشطاء قد تمكنوا مف اليرب مف سجونيـ أثناء الثورة المصرية حيث تمقى قائد الخمية الشيعي المبناني 
حسف نصر اهلل وذلؾ لدى عودتو إلى بيروت « حزب اهلل»سامي شياب ترحيب األبطاؿ مف قبؿ زعيـ 

 .2011في شباط/فبراير 
في سيناء. وفي آب/أغسطس « القاعدة»ـ وقد استمرت مصر في إنكار التقارير التي تفيد بوجود تنظي

عمى المواقع « القاعدة»ظير إعبلف عف إقامة "إمارة شبو جزيرة سيناء" المزعومة مف قبؿ تنظيـ  2011
الرسمية ليذه الشبكة اإلرىابية لكف اإلعبلف قد ُحذؼ بسرعة. وقد كانت المنشورات التي تحمؿ ىذا 

احؿ سيناء. وقد كرر اإلعبلف نفسو شكاوى البدو القديمة اإلعبلف توزع أيضًا حوؿ العريش في شماؿ س
كانوف األوؿ/ديسمبر أعمف  20مف سموؾ قوات األمف المصرية ودعا إلى النضاؿ ضد الييود. وفي 

وىي "أنصار الجياد" لتكوف مكرسة « القاعدة في سيناء»بياف آخر إقامة جماعة جديدة منتمية لػ تنظيـ 
 لمنضاؿ ضد "الييود."

آب/أغسطس التي ُقتؿ فييا ثمانية إسرائيمييف وُجرح واحد وثبلثوف أف جميع  18تحميؿ ىجمات ويكشؼ 
النشطاء االثنى عشر كانوا مف سكاف سيناء حيث إف أربعة منيـ كانوا في ميمة تفجير انتحارية. وقد 

ض قتؿ كانت تمؾ أوؿ حالة يخترؽ فييا نشطاء مف سيناء، دولة إسرائيؿ ويرتدوف أحزمة ناسفة بغر 
إسرائيمييف. وقد كانت تمؾ أيضًا المرة األولى التي ُأطمقت فييا صواريخ مضادة لمطائرات محمولة عمى 
الكتؼ مف سيناء ضد مروحيات إسرائيمية. وباإلضافة إلى ذلؾ، عكست تمؾ العممية الفاصمة عـز البدو 

)الذي يقع شماؿ  421قـ عمى شف ىجـو في الجوار القريب لموقع "قوات األمف المركزي" المصرية ر 
 إيبلت(. وقد دعت الخطة األولية إلى إخفاء الرىائف في سيناء أو نقميـ عبر أنفاؽ رفح إلى غزة.

لقد كاف ىجـو آب/أغسطس أيضًا خروجًا عف النمط الذي رسختو عمميات البدو اإلرىابية السابقة التي 
 ىدفت جميعيا إلى ضرب أىداؼ داخؿ سيناء وليس إسرائيؿ.
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أوائؿ التسعينيات مف القرف الماضي اشتبؾ السمفيوف في مصادمة شرسة مع الطرؽ الصوفية  ففي
الراسخة سابقًا في سيناء. وأدت تمؾ المواجية إلى حدوث انشقاقات داخؿ الوحدات القبمية والعائمية مما 

التي تقـو  -قوض مف البنية االجتماعية لمكثير مف المجتمعات البدوية. وقد ساىمت شبكات التيريب 
بصورة أكثر في حمحمة التراتبية  -بأنشطة واسعة وظيرت في منتصؼ العقد األوؿ مف ىذا القرف 

التقميدية حيث حولت السمطة الفعمية مف المشايخ القبمييف إلى اإلسبلمييف وزعماء العصابات. واليـو يجد 
ذيف تركوا قبائميـ ليعيشوا حياتيـ المرء في جميع أنحاء سيناء معسكرات سمفية جديدة مؤلفة مف البدو ال

 اليومية وفقًا لمعتقداتيـ اإلسبلمية الجديدة.
وعمى الصعيد العممياتي يعتمد الجياديوف السمفيوف عمى بنية تحتية واسعة تخدـ صناعة التيريب، فضبًل 

، بعد وقت 1995عف وجود تنظيمات إرىابية فمسطينية في شبو الجزيرة. وفي وقت مبكر مف عاـ 
نشاطًا سريًا في سيناء ال سيما في صفوؼ « حماس»ير مف إقامة السمطة الفمسطينية، باشرت قص

وجماعات « الجياد اإلسبلمي»السكاف الفمسطينييف في منطقة رفح/العريش الساحمية. وسرعاف ما حذا 
ائيؿ مما أخرى حذوىا. وقد حفر العديد مف النشطاء أنفاقًا تحت "ممر فيبلدلفيا" الذي تسيطر عميو إسر 

سمح بنقؿ األسمحة مف سيناء إلى غزة. ولـ تكف القوات اإلسرائيمية قادرة بتاتًا عمى تدمير كافة األنفاؽ 
« حماس»وعمى األخص في الضواحي المكتظة بالسكاف في رفح. وباإلضافة إلى ذلؾ، غالبًا ما ترسؿ 

بية متحاشية بذلؾ الرقابة اإلسرائيمية نشطاء عبر األنفاؽ إلى سيناء ومنيا إلى داخؿ إسرائيؿ والضفة الغر 
 الصارمة في المعابر الحدودية والحواجز األمنية المحيطة بغزة نفسيا.

غير أف الفوراف الحقيقي في مثؿ ىذا النشاط قد أتى بعد فؾ االرتباط االسرائيمي عف غزة في عاـ 
خراج القوات الحقًا مف الحدود بيف سيناء وغزة. وقد زاد حجـ ا 2005 لتجارة المحظورة وتيريب وا 

األسمحة ليصؿ إلى معدالت جديدة، بؿ وأصبحت قطاعات أكبر مف سكاف شماؿ سيناء مرتبطة بغزة 
وأمثاليا. ورغـ أمنية رئيس الوزراء « حماس»وواقعة تحت النفوذ السياسي واأليديولوجي لػ حركة 

ية غير رسمية عف شؤوف قطاع غزة اإلسرائيمي آنذاؾ أريئيؿ شاروف الصامتة بأف تتحمؿ القاىرة مسؤول
 بتصدير نفوذىا إلى داخؿ األراضي المصرية.« حماس»إال أف االنسحاب اإلسرائيمي ىو الذي سمح لػ 
في ذروتيا  1200حيث وصؿ عددىا إلى ما ال يقؿ عف  -وحيث كانت الزيادة اليائمة في عدد األنفاؽ 

مات فمسطينية أخرى في سيناء ]قد سجؿ ومنظ« حماس»ىي المحفز، فقد كاف التوسع في أنشطة  -
عصرًا جديًا[ لـ يسبؽ لو مثيؿ. وفي الحقيقة كاف تدفؽ األسمحة يتحرؾ في الغالب عكسيًا حيث تأتي 

تقـو بالفعؿ « حماس»وقبؿ اإلطاحة بمبارؾ كانت  2010أسمحة مف غزة إلى سيناء. وفي أواخر عاـ 
سرية في سيناء، بما في ذلؾ صواريخ غراد وصواريخ بنقؿ صواريخ ثقيمة طويمة المدى ألماكف تخزيف 

تشريف األوؿ/أكتوبر مف ذلؾ العاـ ُضرب ميناء إيبلت اإلسرائيمي  6القسَّاـ ذات المدى األوسع. وفي 
ومثيمو األردني في مدينة العقبة بوابؿ مف الصواريخ التي أطمقت مف سيناء. وقد وقعت اليجمات عمى 

بأال تستخدـ شبو الجزيرة كمنصة لشف « حماس»الشديدة الميجة لػ  الرغـ مف التحذيرات المصرية
العسكريوف « حماس»اليجمات عمى إسرائيؿ. وفي رٍد أصبح منذ ذلؾ الحيف ىو القاعدة، تجاىؿ قادة 

 الطمب المصري ثـ أنكروا المسؤولية الحقًا.
المجموعات الفمسطينية  في زرع نشطائيا في جميع أنحاء شبو الجزيرة سواء بيف« حماس»وقد استمرت 

 في ممر العريش/رفح أو في المخيمات البدوية.
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العسكرييف بصفة دائمة في سيناء ويعمموف مجنديف « حماس»واليـو يتركز عدد كبير مف نشطاء 
مت « حماس»كما أنشأت «. حماس»وجواسيس ودعاة لػ  أيضًا مكتبًا عممياتيًا سريًا في القاىرة فضَّ

في غزة و « كتائب عز الديف القسَّاـ»تجاىمو. وىذا المكتب متصؿ بقيادة السمطات المصرية أف ت
الجياد »وحركة « حماس»في دمشؽ. وباإلضافة إلى ذلؾ، استمرت « حماس»"المجمس العسكري" لػ 

التي تنتج صواريخ محمية  -الفمسطينية وغيرىما مف الفصائؿ تنقؿ بعض ورشيا التفجيرية « اإلسبلمي
نع وقذائؼ و   مف غزة إلى سيناء في األشير األخيرة. -مدافع الياوف وعبوات ناسفة وغيرىا الصُّ

في سيناء مسؤولة أيضًا عف نقؿ أسمحة إلى غزة معظميا ميرب مف إيراف عبر « حماس»وشبكة 
السوداف إلى مصر، ومف ىناؾ يتـ نقميا عبر قناة السويس وعف طريؽ شبو الجزيرة. وقد كانت األسمحة 

 3-بعض األحياف مف دوؿ البمقاف. إف ىذا التدفؽ لؤلسمحة والذي يشمؿ صواريخ فجر تأتي أيضًا في
المتقدمة القادرة عمى الوصوؿ إلى مشارؼ تؿ أبيب قد أضيؼ إليو معدات ميربة مف ليبيا مثؿ  5-وفجر

المضادة لمطائرات والتي يمكف  SA-18و  SA-16و  SA-14الصواريخ الروسية المتطورة مف طراز 
ؿ تيديدًا عمى الطائرات اإلسرائيمية ومطار إيبلت. وقد أصبحت صواريخ الجيؿ الثالث المضادة أف تشك

لمدبابات متاحة أيضًا في المنطقة ويمكف استخداميا الستيداؼ مدينة إيبلت وكذلؾ القرى القريبة مف 
نطاؽ أوسع، الشريط الحدودي بؿ والسفف التي تبحر عبر مضايؽ تيراف عند مدخؿ خميج العقبة. وعمى 

قطعة مف  100000يقدر مصدر بدوي أف العدد اإلجمالي لؤلسمحة في شبو الجزيرة بما ال يقؿ عف 
 جميع األنواع.

وىذا المزيج مف الشبكات اإلرىابية الفمسطينية والبدو الجيادييف السمفييف قد حوؿ شبو الجزيرة إلى مبلذ 
فقًا إلحدى التقديرات المصرية فإف المنطقة ىي اآلف آمف لئلرىابييف ذوي األسمحة الثقيمة والمتطورة. وو 

 جيادي سمفي مسمح. 1600مأوى لما يقرب مف 
 قوة البدو المتناملة

لقد تسارع بشكؿ كبير انتشار المعاقؿ اإلرىابية في سيناء وبروز الميميشيات القبمية المسمحة تسميحًا جيدًا 
بو الجزيرة خبلؿ الثورة. وقد طارد البدو بسبب انييار قوات الشرطة المصرية في جميع أنحاء ش

المسمحوف في أساطيؿ مف شاحنات الػ "پيؾ آب" والدراجات البخارية أفراد "األمف المركزي" واضطروىـ 
إلى التخمي عف قواعدىـ والفرار. وقد ُنيبت مستودعات األسمحة والذخائر وُأحرؽ العديد مف مراكز 

خص، الكثير منيـ مف رجاؿ الشرطة، في االشتباكات التي ش 100الشرطة. وقد ُقتؿ ما ال يقؿ عف 
. وسرعاف ما أكد البدو ىيمنتيـ عمى محافظة شماؿ 2011شباط/فبراير  -وقعت في كانوف الثاني/يناير

سيناء، ومنذ ذلؾ الحيف لـ تتمكف السمطات المصرية مف استئناؼ العمميات بشكؿ فعاؿ في مراكز 
 .الشرطة الثبلثة عشر في المنطقة

وفي األشير التي تمت اإلطاحة بمبارؾ عزز البدو وضعيـ مف خبلؿ المزيد مف األعماؿ العدائية. فقد 
فجر رجاؿ القبائؿ خطوط أنابيب الغاز التي تزود إسرائيؿ واألردف بالغاز في عشر مناسبات مختمفة مما 

مميوف دوالر.  80 تسبب في انقطاعات طويمة في تدفؽ الغاز وخسارات تقدر بصورة متحفظة بحوالي
وكانت بعض المتفجرات التي ُزرعت في محطات الضخ أو عمى طوؿ خط األنابيب متطورة لمغاية. 
فعمى سبيؿ المثاؿ في إحدى الحاالت ُنفذت اليجمات بحنكة عالية بحيث تدمر الخط الواصؿ إلى 

 إسرائيؿ بدوف تعطيؿ نظيره الواصؿ إلى األردف.
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يوف في شبو الجزيرة، البدو بأنيـ "ييود سيناء" معبريف عف عدـ ثقتيـ وفي الماضي اتيـ مسؤولوف مصر 
في والئيـ السياسي وُمممحيف إلى عبلقاتيـ الودودة مع اإلسرائيمييف الذيف كانوا يسيطروف عمى المنطقة 

 .1982و  1967ما بيف 
بح ظيور اقتصاد وعمى الرغـ مف زيادة التوترات والصدامات المسمحة، لـ ُيبذؿ قط أي جيد منتظـ لك

 2011بدوي مواز يرتكز عمى التيريب وأشكاؿ أخرى مف التجارة غير المشروعة. وبحموؿ نياية عاـ 
 مميوف دوالر. 300قُدر الحجـ السنوي ليذا االقتصاد األسود بما يزيد عف 

حدث وقد تحولت شبكات التيريب إلى ميميشيات واسعة التنقؿ وكبيرة الحجـ ومجيزة تجييزًا جيدًا بأ
وسائؿ االتصاالت. وتتمدد العقود التجارية ليذه الشبكات بسرعة وبعمؽ داخؿ مصر وليبيا وغيرىما. 
فراغ حمولتو مف قوارب في ميناء  فعمى سبيؿ المثاؿ شمؿ أحد المشروعات استيراد أسمنت مف تركيا وا 

لبنزيف عبر األنفاؽ العريش الصغير ثـ تيريبو إلى غزة. وتحتفظ الشبكات أيضًا بخطوط أنابيب تضخ ا
 إلى غزة حيث وصمت األسعار ذات مرة إلى أربعة أضعاؼ نظيرتيا في سيناء.

وحيث «. حماس»وفي الحقيقة فإف ازدىار التيريب قد ربط بدو سيناء اقتصاديًا بغزة الواقعة تحت حكـ 
وأيديولوجي. فقد ينمو االعتماد التبادلي بيف المنطقتيف فقد أعقب العبلقات االقتصادية نفوٌذ سياسي 

وأشد عدائية تجاه إسرائيؿ عندما « حماس»أصبح البدو أكثر تعاطفًا مع القضية الفمسطينية وعقيدة 
عممت ىذه األخيرة عمى وقؼ التيريب عبر األنفاؽ. وعمى ىذه الخمفية سرعاف ما ظيرت جماعة 

احمي المأىوؿ كأبرز حزب سياسي في الشريط الس 2011في مصر في عاـ « اإلخواف المسمميف»
 بالسكاف عمى طوؿ البحر المتوسط.

 رسلارسة مصر نحو رسلناء
 -صناعة السياحة الجديدة  -ذىبت معظـ الوظائؼ التي جاءت بيا مبادرة الحكومة الرئيسية في سيناء 

إلى مصرييف مف المناطؽ الرئيسية لمببلد حيث أبقى الكثير منيـ عائبلتيـ عمى الجانب اآلخر مف قناة 
لـ تكف لدييـ النية في أف يصبحوا مقيميف دائميف في شبو الجزيرة. أما فرص العمؿ األخرى السويس و 

فقد أخذىا مقيموف ومزارعوف مف غير البدو الذيف يقطنوف المدف والمناطؽ الزراعية القميمة في شماؿ 
 سيناء. وذىبت معظـ وظائؼ القطاع العاـ إلى المصرييف مف المناطؽ الرئيسية أيضًا.

انتيى حمـ تمصير شبو الجزيرة باإلخفاؽ حيث احتفظ البدو بأغمبيتيـ العددية الكثيفة. بؿ إف وقد 
بدوي ما يزالوف  100000الكثيريف منيـ ما يزالوف غير متمتعيف حتى بالجنسية المصرية )أكثر مف 

 غير مواطنيف(، وكقاعدة عامة ال يتـ تجنيدىـ في الجيش.
المصرية ىي الييئة الوحيدة المكمفة بمتابعة شؤوف البدو، بيد  وحتى وقت قريب كانت "المخابرات"

 اضطمعت االستخبارات العسكرية بيذا الدور بعد الثورة.
وقد تـ السماح باستمرار التيريب إلى غزة ببل انقطاع كما أف اإلغبلقات األسبوعية لنفقيف أو ثبلثة لـ 

 ُيضعؼ نطاؽ التجارة غير المشروعة.
تيجية مع الرفض القديـ بيف أعمى المراتب العسكرية بالسماح بانخراط الجيش في أي وتتفؽ ىذه االسترا

مواجية مع األىالي. فقد عارض رئيس "المجمس األعمى لمقوات المسمحة" المشير محمد طنطاوي بشدة 
وباستمرار مثؿ ىذا االنخراط. بؿ إنو حتى منع الجيش مف المساعدة في حماية خطوط األنابيب في 

. وعندما كاف وزيرًا لمدفاع خبلؿ فترة مبارؾ رفض طنطاوي العديد مف الطمبات اإلسرائيمية سيناء
لمحصوؿ عمى مساعدة الجيش في التعامؿ مع التيريب إلى غزة وحوؿ األنشطة اإلرىابية الفمسطينية في 
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في موقع جميع أنحاء شبو الجزيرة. وكانت سياسة القيادة العميا المصرية ىي إبقاء الشرطة وحدىا 
المسؤولية. وحالما انيارت قوات الشرطة خبلؿ الثورة ُىجرت العديد مف مخافرىا في جميع أنحاء وسط 

 سيناء.
سرائيؿ، يسمح لمجيش بالحفاظ عمى  جندي في  22000ووفقًا لمبروتوكوؿ العسكري الموقع بيف مصر وا 

زيرة. لكف في معظـ الفترات سيناء، وبقتصر وجودىـ في المنطقة )"أ"( الواقعة أقصى غرب شبو الج
بالمائة فقط مف ىذا العدد في المنطقة. وعندما وافقت  80إلى  70وضع الجيش المصري ما بيف 

إسرائيؿ عمى السماح لمقوات المصرية بالدخوؿ إلى المنطقتيف )"ب"( و)"ج"( في وسط وشرؽ سيناء، 
رة بداًل مف جمب تعزيزات مف المناطؽ نشرت القاىرة الكتائب المحدودة المرابطة بالفعؿ في شبو الجزي

الرئيسية لمببلد ]غرب قناة السويس[. كما وافقت إسرائيؿ أيضًا عمى السماح لعشريف دبابة مصرية 
 بالدخوؿ إلى المنطقتيف )"ب"( و)"ج"( لكف القاىرة امتنعت عف إرساليا.

ز إلرساؿ حتى عدد الوحدات وبما أف الجيش لـ يكف مستعدًا لئلشراؼ عمى سيناء فمـ يكف لديو أي حاف
التي يسمح بيا "البروتوكوؿ العسكري". واختصارًا فقد تصور الجيش أف دوره دفاعي خالص شاغبًل نفسو 
بالتدريب الروتيني عمى عبور قناة السويس مع االبتعاد في الوقت نفسو عمى أكبر قدر ممكف مف 

 المسافة عف شؤوف البدو.
وما يزاؿ  -بي إلى داخؿ إسرائيؿ، فإف االتجاه العاـ لسياسة القاىرة كاف وفيما يتعمؽ بنشاط البدو التيري

عدـ التدخؿ. بؿ حتى عند القبض عمييـ، تمقى ميربو المخدرات البدو المتوجييف إلى إسرائيؿ  -
 عقوبات أخؼ بكثير مف تمؾ التي تعرض ليا مف يحمموف المخدرات ويتوجيوف بيا إلى داخؿ مصر.

وقؼ عمى تفسير التسامح النسبي لمصر إزاء النشاط التجاري األخير لمبدو وىو توجيو وقد يساعد ىذا الم
 50000أعداد ىائمة مف المياجريف األفارقة غير الشرعييف إلى داخؿ إسرائيؿ. ويقدر أف ما ال يقؿ عف 

ؿ قد وصولوا إلى إسرائي -ومعظميـ مف المسمميف السودانييف واالريترييف  -مف ىؤالء المياجريف 
إلى  500كبلجئيف منذ أف بدأت ىذه الممارسة. وعادة ما يدفع المياجروف لمرشدييـ مف البدو ما بيف 

دوالر عف الفرد الواحد مقابؿ نقميـ مف المناطؽ الرئيسية لمببلد إلى الحدود اإلسرائيمية. وقد  3000
تبذؿ القاىرة أي جيد ذي باؿ أنشأت القبائؿ البدوية تطويقات مسّيجة إلبقاء المياجريف عمى الطريؽ ولـ 

لوقؼ ىذا النقؿ. وخبلؿ العاميف الماضييف وسع بعض البدو أيضًا تجارتيـ إلى مجاؿ جديد تمامًا وىو 
جمع األعضاء البشرية لبيعيا في الخارج. وقد تـ الكشؼ في وسط سيناء عف العديد مف المقابر 

 ف أجؿ الحصوؿ عمى أعضائيـ.الجماعية التي تحوي جثث لمياجريف أفارقة تعساء قتموا م
لى جانب المنظمات الفمسطينية « حماس»وقد كانت مصر متساىمة تمامًا مع نشاط  في شبو الجزيرة. وا 

شعورًا بالحصانة مف اإلجراءات المصرية المضادة طالما لـ « حماس»اإلرىابية األخرى اكتسب نشطاء 
 يحدثوا صخبًا وال جمبة أثناء أنشطتيـ.

قد عاممت سيناء باعتبارىا فناءًا خمفيًا  -سواء قبؿ أو بعد اإلطاحة بمبارؾ  -مصر  وباختصار، كانت
ميمبًل وأبقت االستثمارات، فضبًل عف الحكـ واالنتباه العسكري، عند أدنى مستوياتيا. وقد تساىمت 
السمطات بشكؿ عاـ مع الحدود المميئة بالثغرات مع كؿ مف إسرائيؿ وغزة مما سمح لمبدو ببناء 

 اقتصادىـ المنفصؿ وميميشياتيـ المسمحة، بينما تجاىمت بروز الشبكات اإلرىابية.
 التحدي أمام إرسرايلل
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تـ الحصوؿ عمى معظـ معمومات إسرائيؿ عف التطورات في سيناء عف طريؽ المراقبة المكثفة لؤلنشطة 
اجة الماسة لمعرفة المزيد عف الفمسطينية المنبثقة مف قطاع غزة. ولـ تنتبو المخابرات اإلسرائيمية إلى الح

الحظ  2010. غير أنو في عاـ 2011ظيور تيديدات إرىابية مف شبو الجزيرة حتى منتصؼ عاـ 
محمموف إسرائيميوف في كؿ مف االستخبارات العسكرية وجياز األمف العاـ الضعؼ المستمر لمشرطة 

 المصرية وبروز تحديات إرىابية جديدة.
ضطرت إسرائيؿ إلى إجراء إعادة تقييـ شامؿ لمموقؼ عمى الحدود المصرية وعمى مدار العاـ الماضي ا

ومف ثـ ظيرت بسرعة تغييرات في السياسة. أواًل، كما ُذكر سابقًا أسقطت إسرائيؿ اعتراضاتيا تدريجيًا 
بعدد متفؽ عميو مف الجنود  -ضد انتشار الجيش المصري شرؽ المنطقة )"أ"( مما يسمح لوحدات 

بالدخوؿ إلى المنطقتيف )"ب"( و )"ج"( لفترات محددة سمفًا. وفي الحقيقة فقد بدأت  -ة ومعدات محدد
بعد أف اندفع حوالي نصؼ مميوف فمسطيني إلى سيناء. وفي  2008ىذه العممية في كانوف الثاني/يناير 

ي جندي مصري إلى منطقة العريش/رفح. وف 750وقت الحؽ، بعد الثورة ُأعطيت الموافقة عمى دخوؿ 
حصمت القاىرة عمى تصريح بنشر سبع كتائب في "المناطؽ المحرمة."  2011أيموؿ/سبتمبر 

وباختصار، وافقت إسرائيؿ جوىريًا عمى إبطاؿ ]اتفاؽ[ نزع السبلح عف شرؽ سيناء وقبوؿ وجود عسكري 
 ي.مصري شبو دائـ عمى مقربة مف حدودىا، وكؿ ذلؾ بناءًا عمى األمؿ العبثي بتحسيف الوضع األمن

ثانيًا، تبنت إسرائيؿ إجراءات دفاعية جديدة عمى طوؿ طرفيا الحدودي، أىميا ىي عممية "الساعة 
 1.5متر ويمتد  5.5كـ وارتفاعو  240الرممية" التي تتضمف بناءًا متسارعًا لسياج مزدوج يبمغ طولو 

جديد الذي مف المقرر مترًا تحت األرض ليكوف بمثابة حاجز مادي بيف البمديف. وسيتضمف ىذا السياج ال
مجموعة متنوعة مف األجيزة اإللكترونية القادرة عمى الكشؼ عف  2012اكتمالو بحموؿ نياية عاـ 

األنشطة المشبوىة عمى جانب سيناء. وحالما يتـ االنتياء مف بنائو فمف المتوقع أف ُيوقؼ السياج تدفؽ 
لنطاؽ، واألىـ مف ذلؾ يكوف عائقًا أماـ المياجريف غير الشرعييف ويعرقؿ عمميات التيريب الواسعة ا

 الغارات اإلرىابية في حيف يمنح القادة المحمييف تحذيرًا مبكرًا وقويًا.
ثالثًا، عزز "جيش الدفاع اإلسرائيمي" انتشاره عمى طوؿ حدود سيناء. ويعكس ىذا االنتشار الجديد إدراكًا 

نشطة اإلجرامية إلى التصدي لمتيديدات مف كبح األ -بأف الميمة الرئيسية عمى الحدود قد تغيرت 
اإلرىابية. وباإلضافة إلى ذلؾ فإف كؿ القرى اإلسرائيمية القريبة مف الحدود قد تـ توجيييا إلنشاء فرؽ 

 لمنع التسمؿ اإلرىابي. -كبناء أسوار تحيط بالقرى  -طوارئ مسمحة واتخاذ خطوات أخرى 
ية حتى اآلف بالصمت وسط دعوات متزايدة مف قبؿ وعمى الصعيد السياسي الذت الحكومة اإلسرائيم

سياسييف وصحفييف وشخصيات عسكرية متقاعدة ومسؤولي استخبارات سابقيف مصرييف إللغاء جميع 
 4القيود المفروضة عمى الوجود العسكري المصري في شبو الجزيرة كما ىو منصوص عميو في المادة 

ات قد جاءت مف قبؿ رئيس األركاف السابؽ والمرشح مف معاىدة السبلـ. واألبرز ىو أف ىذه الطروح
الحالي لمرئاسة الفريؽ مجدي حتاتة مما يعكس عمى األرجح توجيًا بيف مرؤوسيو السابقيف في "المجمس 
األعمى لمقوات المسمحة". وقد فسر بعض المسؤوليف المصرييف امتناع إسرائيؿ عف االستجابة الرسمية 

رونة بشأف ىذه المسألة عمى الرغـ مف أف الصمت ربما يأتي عمى ليذه الدعوات كعبلمة عمى الم
 األرجح مف الرغبة في تجنب النقاش العاـ حوؿ مستقبؿ المعاىدة.

إلى السمطة في مصر يثير مخاوؼ إضافية لدى إسرائيؿ. « اإلخواف المسمميف»إف صعود جماعة 
حوؿ الحدود إلى منطقة صداـ دائـ حيث دورًا رئيسيًا ربما تسمح بأف تت« اإلخواف»فحكومة يمعب فييا 
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العمؿ بيا عمى طوؿ وادي « فتح»تعمؿ ميميشيات مف سيناء بحرية بنفس الطريقة التي اعتادت حركة 
األردف في أواخر الستينات مف القرف الماضي وتمؾ التي عممت بيا "منظمة التحرير الفمسطينية" وحركة 

 المبنانية اإلسرائيمية. عمى طوؿ الحدود« حزب اهلل»"أمؿ"، والحقًا 
 توصلات رسلارسلة

إف وقوع ىجـو إرىابي كبير مف سيناء سواء عمى يد فمسطينييف أو بدو مف شأنو أف ُيعرض معاىدة 
السبلـ اليشة لمخطر. وسيتحقؽ األمر نفسو لو اضطرت إسرائيؿ إلى توجيو ضربة وقائية في سيناء مف 

ية. والتحوؿ المحتمؿ لمحدود إلى منطقة صداـ ومناوشات أجؿ تفادي وقوع خسائر في األرواح اإلسرائيم
دائمة سيخمؽ بالتأكيد مناخًا مف المواجية المتجددة بيف البمديف حتى لو امتنع الجيش المصري في 

-1968( ووادي األردف )1969البداية عف االنخراط المباشر. ففي كؿ مف جنوب لبناف )منذ عاـ 
ت الصدامات اإلسرائيمي1970 ة مع اإلرىابييف جيشا الدولتيف النظامييف في نياية المطاؼ إلى ( جرَّ

 مصادمات مع "جيش الدفاع اإلسرائيمي" وىو التطور الذي سيتخذ شكبًل أخطر لو حدث في مصر.
ولتجنب مثؿ ىذه السيناريوىات ينبغي عمى جميع األطراؼ النظر في عدة اقتراحات سياسية تيدؼ إلى 

 المتزايد في سيناء.التصدي لمتيديد اإلرىابي 
 انتشار الجلش المصري عمى طول الحدود -

أدركت إسرائيؿ بالفعؿ الحاجة إلى أعداد أكبر مف الوحدات العسكرية المصرية في شبو الجزيرة. ولسد 
ىذه الحاجة يمكف السماح لممزيد مف وحدات الجيش بالدخوؿ إلى المنطقتيف )"ب"( و )"ج"(عبر "آلية 

يا" التي أبرمت سرًا بيف إسرائيؿ ومصر قبؿ عقد مف الزمف تحت رعاية "مراقبيف األنشطة المتفؽ عمي
وقوى متعددة الجنسيات". وىذا الترتيب غير المنشور وغير المعمف عنو يمكِّف الطرفيف مف تفادي حظر 

 معاىدة السبلـ ضد وضع وحدات جيش مصرية شرؽ المنطقة )"أ"(.
ئيؿ أف تسمح لمصر بنشر قوة عسكرية يبمغ قواميا ما يقرب مف وانطبلقًا مف ىذه النقطة ينبغي إلسرا

نصؼ حجـ فرقة مشاة )ما يصؿ إلى ثماني كتائب( في العديد مف المناطؽ الرئيسية: عمى طوؿ الطريؽ 
الساحمي والمراكز السكنية المجاورة في شماؿ سيناء وعمى طوؿ الحدود بيف غزة وسيناء وخاصة رفح 

الذي تمولو الواليات المتحدة والذي يسير محاذيًا لمحدود مع إسرائيؿ وفي  وعمى طوؿ الطريؽ السريع
مناطؽ حساسة مف وسط سيناء مثؿ النخؿ. وينبغي أف تكوف األولوية القصوى ىي إحباط اليجمات 
اإلرىابية المذىمة مثؿ إطبلؽ صواريخ مضادة لمطائرات عمى طائرات مدنية إسرائيمية حوؿ مطارات 

لى ميناء إيبلت. وثمة حاجة إيبلت وعوفدا أ و إطبلؽ صواريخ مضادة لمدبابات ضد سفف تبحر مف وا 
إلى وجود عسكري مصري أيضًا بالقرب مف مضايؽ تيراف الضيقة التي تعتبر بوابة إلى خميج العقبة 

 الواقعة إلى الجنوب مف شـر الشيخ.
 إحكام التنرسلق المصري اإلرسرايلم  -

وف االستخباراتي عمى طوؿ الحدود بيف غزة وسيناء نظرًا لتيريب األسمحة ينبغي إيبلء اىتماـ خاص لمتعا
في كبل االتجاىيف. وعمى الرغـ مف أف السمطات المصرية قد  -بينيا صواريخ ثقيمة  -الواسع النطاؽ 

أو « حماس»مالت إلى التغافؿ عما يجري عمى طوؿ "ممر فيبلدلفيا" إال أنيا بالتأكيد ال تريد أف ترى 
مف المنظمات اإلرىابية الفمسطينية تضع المزيد مف الجذور في سيناء وتواصؿ تحويؿ شبو  غيرىا

الجزيرة إلى مرتع لورش ومستودعات السبلح. كما أف القاىرة أيضًا غير مستريحة بالمرة مف المرور 
ش البشري غير المسجؿ عبر األنفاؽ. غير أف التبادؿ الوثيؽ لممعمومات مع إسرائيؿ سيساعد الجي
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المصري عمى إحكاـ قبضتو عمى ىذه المنطقة الحساسة وتشديد الرقابة عمى نوع التجارة التي تجري 
 ىناؾ.

 إعادة ترتلب أولولات المعونة األمرلكلة -
إف النضاؿ مف أجؿ تفكيؾ "القنبمة الموقوتة" في سيناء يمكف أف يستفيد مف المساعدة األمريكية في 

اجعة خطط التنمية االقتصادية. وفيما يتعمؽ بجيود وقؼ تدفؽ مجاليف: كبح تيريب األسمحة ومر 
يراف وسوريا والسوداف  -األسمحة  يمكف لمواليات المتحدة ممارسة نفوذىا، الذي ما  -خاصة مف ليبيا وا 

يزاؿ كبيرًا، في القاىرة لمتشجيع عمى المزيد مف الرقابة الصارمة عمى نقؿ البضائع عبر قناة السويس. 
كما أف  -سواء أكاف نفقًا أـ جسرًا أـ معبرًا  -فعاؿ مراقبة العدد المحدود لنقاط المرور ويمكف بشكؿ 

توفير التكنولوجيا األمريكية المتقدمة مف شأنو أف يساعد مصر عمى تنفيذ مراقبة أفضؿ عمى الشحنات 
إلى  التي تشؽ طريقيا نحو سيناء. وحيث إف معظـ حاالت نقؿ األسمحة تمر عبر مصر في طريقيا

شبو الجزيرة فينبغي أف ينظر إلى ]قناة[ السويس عمى أنيا خط الدفاع الحاسـ ضد تحوؿ سيناء إلى مبلذ 
 آمف لئلرىابييف.

تستطيع دعـ البرامج  -وخاصة "الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية"  -ومف جانبيا فإف الواليات المتحدة 
ط بعد في عمميات التيريب أو الشبكات اإلرىابية الجديدة. الموجية إلى ىذه القبائؿ البدوية التي لـ تنخر 

تتوؽ إلى خدمات يمكف تقديميا إلييا بنفقة  -وعمى األخص في محافظة جنوب سيناء  -وىذه القبائؿ 
منخفضة نسبيًا مثؿ العيادات المتنقمة والفرص التوظيفية والتعميمية األفضؿ. ومف خبلؿ إظيار حرص 

ياجات ىؤالء البدو بإمكانيا أف تقطع شوطًا طويبًل نحو إقناعيـ بتجنب المخاطر الدولة عمى الوفاء باحت
 التي تترتب عمى عمميات التيريب أو اإلرىاب.

ينبغي أف تبقى جميع األطراؼ ُمركزة عمى األىداؼ األشد إلحاحًا واألكثر أىمية وىي منع االنييار التاـ 
ة بدوية مارقة ومسمحة والتقميؿ مف مخاطر انييار لؤلمف في شبو الجزيرة وحوليا وتجنب بروز دويم

 معاىدة السبلـ اإلسرائيمية المصرية تحت ضغوط الجبية الوعرة في سيناء.
Washington Institute for Near East Policy ،10/1/2012 
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 صالح النعامي
ممجازفة بالسماح بتحقؽ التوقعات السوداوية التي تدلؿ كؿ المؤشرات عمى أف إسرائيؿ غير مستعدة ل

تنبأت بيا نخبيا العسكرية والسياسية بشأف ما يمكف أف تسفر عنو ثورات التحوؿ الديمقراطي في الوطف 
سقاطاتيا السمبية عمى األمف "القومي" اإلسرائيمي. وقد بادرت تؿ أبيب بالفعؿ لمحاولة تقميص  العربي وا 

بلؿ استعدادات عسكرية غير مسبوقة، تمثمت بشكؿ أساسي في إحداث تغييرات األضرار المتوقعة مف خ
 بنيوية في تركيبة الجيش اإلسرائيمي. 

ولعؿ التطور العمني الذي يعكس أنماط االستعداد العسكري اإلسرائيمي لمرحمة ما بعد الثورات العربية ىو 
ير ديسمبر/كانوف األوؿ الماضي، القرار الصادر عف ىيئة أركاف الجيش اإلسرائيمي، في منتصؼ ش

والقاضي بتشكيؿ قيادة عسكرية جديدة تختص بتخطيط وتنفيذ عمميات عسكرية في قمب الدوؿ العربية، 
وقد أطمؽ عمى القيادة الجديدة "قيادة العمؽ"، في إشارة إلى طابع المياـ التي ستوكؿ ليا في العمؽ 

 العربي.
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دات خاصة تنفذ عمميات سرية في قمب الدوؿ العربية، كما حدث لقد احتفظ الجيش اإلسرائيمي دومًا بوح
وفي السوداف مؤخرًا وفي لبناف وتونس في الماضي، إال أف الحديث كاف  2006في سوريا أواخر عاـ 

 يدور عف تنفيذ عمميات عسكرية محددة وموضعية. 
إلدراؾ القيادة العسكرية  لكف تشكيؿ القيادة الجديدة وتنصيب ضابط برتبة جنراؿ يتولى قيادتيا يأتي

اإلسرائيمية أف حجـ التحديات العسكرية التي ستواجييا إسرائيؿ في ظؿ الثورات العربية سيكوف كبيرًا 
 ومتشعبًا لدرجة تستدعي ىذه الخطوة غير المسبوقة.

ركاف وما يشكؿ دليبًل عمى حجـ الرىانات التي تعمقيا إسرائيؿ عمى تشكيؿ ىذه القيادة، ىو قرار ىيئة أ
 الجيش أف تضـ القيادة الجديدة ضباطا وجنودا أكثر وحدات الجيش اإلسرائيمي نخبوية.

 مخاطر بالجممة
ىو أف الربيع  -الذي تتصرؼ ىيئات التقدير اإلستراتيجي في إسرائيؿ عمى أساسو-إف االفتراض الرئيس 

تتحوؿ مع الوقت إلى  العربي سيحمؿ في طياتو مخاطر إستراتيجية جمة عمى األمف اإلسرائيمي، قد
 مخاطر وجودية.

فالنخب العسكرية اإلسرائيمية تخشى أف تتحوؿ الدوؿ التي شيدت ثورات تحوؿ ديمقراطي، إلى قواعد 
انطبلؽ لتنفيذ عمميات عسكرية ضد األىداؼ اإلسرائيمية خارج حدود فمسطيف. وضمف ىذه الحسابات، 

مطالبيف باالستعداد لمعمؿ في قمب دوؿ، بعيدة جدًا فإف صناع القرار في إسرائيؿ يروف أنيـ سيكونوف 
ف كانت المستويات السياسية والعسكرية اإلسرائيمية ال تحاوؿ  عف حدود فمسطيف، مثؿ اليمف، والعراؽ. وا 
أف تفصؿ جممة المخاطر التي تأخذىا بعيف االعتبار، إال أف اليمف تعتبر أحد أكثر الدوؿ التي تثير 

 انع القرار اإلسرائيمي.األوضاع فييا اىتماـ ص
% مف التجارة اإلسرائيمية تمر عبر البحر األحمر في طريقيا إلى جنوب 30فمف المعروؼ أف حوالي 

شرؽ آسيا، كما أف السفف والغواصات الحربية اإلسرائيمية تمخر عباب ىذا البحر ضمف تدريباتيا 
مسمحة مف اليمف، الذي يطؿ عمى  العسكرية، وبالتالي فإف اإلسرائيمييف يخشوف أف تنطمؽ مجموعات

مضيؽ باب المندب الستيداؼ السفف التجارية والحربية اإلسرائيمية، وىذا يستدعي االستعداد لمعمؿ ضد 
 أي جية يمكف أف تنفذ مثؿ ىذه العمميات.

وما ينطبؽ عمى اليمف ينطبؽ عمى مصر. صحيح إف كبًل مف المجمس العسكري واألحزاب المصرية، 
حركات اإلسبلمية التي فازت في االنتخابات، ترسؿ برسائؿ اطمئناف بشأف االلتزاـ بمعاىدة بما فييا ال

"كامب ديفد"، لكف صناع القرار في إسرائيؿ ينطمقوف مف افتراض مفاده أف صعود اإلسبلمييف لمحكـ في 
 مصر سيسمح بتوفير بيئة معادية إلسرائيؿ في أرض الكنانة.

سرائيمي ىو مستقبؿ األوضاع في سيناء، حيث يخشى اإلسرائيميوف أف ولعؿ أكثر ما يثير القمؽ اإل
تتحوؿ سيناء إلى نقطة انطبلؽ لمعمؿ العسكري ضد إسرائيؿ. وىذا ما يعني أف القيادة العسكرية الجديدة 

 ستكوف مطالبة بتنفيذ عمميات خاصة في قمب سيناء، أو أي مكاف في مصر.
رائيمي األسبؽ عوزي دياف بأف إمكانية تنفيذ عمميات عسكرية وقد صرح رئيس مجمس األمف القومي اإلس

في قمب سيناء ىو أمر يجب أال يكوف مستبعدًا. لكف أكثر ما يثير حساسية اإلسرائيمييف ىو مستقبؿ 
األوضاع في األردف، حيث إف ىناؾ إجماعا داخؿ إسرائيؿ عمى حجـ إسياـ النظاـ األردني في حفظ 

 ؿ تأميف الحدود مع فمسطيف، وىي الحدود األطوؿ.األمف اإلسرائيمي مف خبل
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لكف ىناؾ شكوكا كبيرة داخؿ إسرائيؿ حوؿ مستقبؿ النظاـ الحالي، وصناع القرار في تؿ أبيب يعمموف 
وفؽ "أسوأ" االحتماالت، أال وىو انييار النظاـ الحالي، أو عمى األقؿ تغييره مف ممكية مطمقة إلى ممكية 

 دستورية.
اإلسرائيميوف لمواجية تداعيات انييار النظاـ األردني، وضمف ذلؾ تحوؿ الساحة األردنية مف ىنا يستعد 

كساحة النطبلؽ العمؿ المقاـو ضد إسرائيؿ، مما يعني أف الوحدات الخاصة العاممة التي تضميا القيادة 
 العسكرية الجديدة مطالبة باالستعداد لمعمؿ في قمب األردف.

 األميركي مف العراؽمواجية تداعيات االنسحاب 
تبدي دوائر التقدير اإلستراتيجي في إسرائيؿ قمقًا كبيرًا إزاء تداعيات االنسحاب األميركي مف العراؽ، 
وتفترض ىذه الدوائر أف ىذا االنسحاب سيزيد مف دافعية األطراؼ المعادية إلسرائيؿ عمى استيدافيا في 

 .بيئة مثالية، وال سيما إيراف وأدواتيا في العراؽ
وأكثر ما يثير القمؽ اإلسرائيمي أف يتمكف اإليرانيوف مف نصب قواعد صواريخ عمى األراضي العراقية، 
وال سيما في غرب العراؽ، واستخداميا في ضرب إسرائيؿ، في حاؿ ىاجمت األخيرة المنشآت النووية 

 اإليرانية.
مثؿ ىذا التيديد في حاؿ تحققت مف ىنا فإنو مف ضمف مياـ القيادة العسكرية الجديدة سيكوف معالجة 

ىذه التوقعات. وتفترض النخب العسكرية أف االنسحاب األميركي قد يسمح بتحوؿ بعض المناطؽ في 
 العراؽ إلى ساحة انطبلؽ لجماعات سنية تعمؿ ضد إسرائيؿ في المستقبؿ.

نيا إسرائيؿ ضد في الوقت نفسو، فإف القيادة الجديدة ستمعب دورًا أساسيًا في أية حممة عسكرية تش
المنشآت النووية، إذ إف ىيئة أركاف الجيش اإلسرائيمي تفترض أف أية غارات سيشنيا سبلح الجو 
اإلسرائيمي ضد المنشآت النووية لف تكوف كافية وحدىا لضماف إلحاؽ أذى كبير وبالغ بيذه المنشآت، لذا 

ة، عبلوة عمى أف وجود ىذه فإف ىناؾ حاجة لوحدات خاصة تعمؿ عمى األرض مف أجؿ إنجاز الميم
 الوحدات عمى األرض اإليرانية يسمح بتوسيع دائرة األىداؼ المكممة لمضربة الجوية.

 تبعات مرحمة ما بعد نظاـ األسد
تفترض دوائر التقدير اإلستراتيجي في إسرائيؿ أف فرص نجاح النظاـ السوري في اإلفبلت مف المصير 

رؾ وبف عمي آخذة بالتقمص، وبالتالي فيي تستعد لمواجية التبعات الذي انتيت إليو أنظمة القذافي ومبا
 الثقيمة لمرحمة ما بعد األسد.

وعمى رأس مخاوؼ إسرائيؿ مف ىذه المرحمة إدراؾ النخب العسكرية اإلسرائيمية حقيقة أف أي نظاـ 
إلى  مف منع تحوؿ ىضبة الجوالف –عمى األقؿ في المرحمة األولى–سيحؿ محؿ األسد، لف يتمكف 

ساحة النطبلؽ العمؿ المقاـو ضد إسرائيؿ، مع العمـ أف ىذا التحوؿ يحمؿ في طياتو تغييرًا جذريًا في 
البيئة اإلستراتيجية اإلسرائيمية، حيث إف اليضبة تطؿ عمى الكثير مف المراكز الحضرية والصناعية 

 الييودية في منطقة الجميؿ وعمى ساحؿ البحر األبيض المتوسط.
وقت، فإف تفجر األوضاع عمى الساحة السورية يعني تدىور البيئة األمنية في المستوطنات في نفس ال

الييودية التي أقيمت عمى ىضبة الجوالف، والتي ظمت تنعـ باألمف واليدوء طواؿ فترة حكـ عائمة األسد، 
راغبيف في اإلقامة وىو ما وجد تعبيره في الزيادة الكبيرة التي طرأت في العقديف األخيريف عمى الييود ال

 في اليضبة.
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ومما يزيد مف تعقيد األمور حقيقة أنو سيكوف مف المستحيؿ عمى إسرائيؿ تحقيؽ الردع في مواجية 
الجماعات والحركات التي يتوقع أف تقؼ وراء عمميات المقاومة مف سوريا، وال سيما باستخداـ العمميات 

 العسكرية التقميدية.
شتاقوف لؤلياـ التي كاف فييا نظاـ األسد يحكـ، ألف تؿ أبيب نجحت وبشكؿ يدرؾ اإلسرائيميوف أنيـ سي

كبير في مراكمة قوة الردع إزاء ىذا النظاـ، بحيث أنو ابتمع كؿ اإلىانات التي وجيتيا لو إسرائيؿ دوف 
 حتى أف يممح بالرد. 

، وقاـ 2006أواخر عاـ فقد قامت إسرائيؿ بقصؼ المنشأة البحثية النووية السورية في شماؿ شرؽ سوريا 
الموساد بتصفية عدد مف المسؤوليف عف البرنامج النووي السوري، فضبًل عف تصفية قائد الذراع المسمح 
 لحزب اهلل عماد مغنية، دوف أف يتخذ نظاـ األسد خطوة عممية واحدة جادة ولو عمى الصعيد اإلعبلمي.

لو لـ يسقط النظاـ ودخمت سوريا في مرحمة وترى دوائر التقدير اإلستراتيجي في إسرائيؿ أنو حتى 
الحرب األىمية، فإف ىذا التطور يحمؿ في طياتو مخاطر جمة، ألنو سيسمح بتشكؿ تنظيمات وعصابات 

 مسمحة، ستتجو في وقت الحؽ لمعمؿ ضد إسرائيؿ.
ت. وفي مف ىنا تبرز الحاجة إلى قياـ القيادة العسكرية الجديدة بمعالجة ىذه التيديدات في حاؿ تحقق

الوقت نفسو، تفترض إسرائيؿ أف نظاـ األسد، عندما يدرؾ أنو في أيامو األخيرة سيعمؿ عمى نقؿ ترسانة 
السبلح الثقيؿ لديو لحزب اهلل، مما يستدعي مف إسرائيؿ التدخؿ لضرب قوافؿ السبلح أثناء تحركيا، أو 

 مياجمة المخازف التي سيتـ تخزينيا فييا.
 يح المقاومة الفمسطينيةالسعي لتجفيؼ منابع تسم

يستشؼ مف خبلؿ الجدؿ اإلسرائيمي الذي أثير حوؿ تشكيؿ القيادة الجديدة أف القيادة العسكرية 
اإلسرائيمية تنطمؽ مف افتراض مفاده أف الثورات العربية تزيد مف قدرة المقاومة الفمسطينية عمى الحصوؿ 

 إسرائيؿ.عمى أسمحة يمكف أف تخؿ بالتوازف القائـ بينيا وبيف 
وال خبلؼ بيف دوائر صنع القرار اإلسرائيمي عمى أف األوضاع السائدة في عدد مف الدوؿ العربية التي 

لعدـ قدرة  –عمى األقؿ–شيدت ثورات تحوؿ ديمقراطي ستسمح بتدفؽ السبلح لقطاع غزة، وذلؾ 
 يبيا.الحكومات في ىذه الدوؿ عمى فرض رقابة عمى إقميميا وحدودىا، وتحديدًا مصر ول

والذي يزيد األمور تعقيدًا بالنسبة إلسرائيؿ أنيا باتت تواجو معضمة تدفؽ السبلح لقطاع غزة في ظؿ 
تراجع مستوى التعاوف األمني بينيا وبيف بعض دوؿ المنطقة، وىذا سيزيد مف الحاجة لتكثيؼ عمؿ 

 .الوحدات الخاصة في قمب الدوؿ التي تتـ منيا أو عبرىا عمميات تيريب السبلح
ف كاف قد بات في حكـ المؤكد أف إسرائيؿ قد عممت مرارًا ضد عمميات تيريب السبلح عبر السوداف،  وا 
فإنو يمكف االفتراض أف ميمة إحباط عمميات تيريب السبلح لقطاع غزة ستتسع، مما يعني أف القيادة 

 العسكرية الجديدة سيكوف ليا الكثير مما تحاوؿ إنجازه عمى ىذا الصعيد.
القوؿ إف استيداؼ العمؽ العربي والعمؿ في قمب الدوؿ العربية، سيكوف أحد أىـ آليات التحرؾ قصارى 

سقاطات ثورات التحوؿ الديمقراطي في الوطف العربي.  اإلسرائيمي الحتواء تداعيات وا 
 13/1/2012الجزلرة نت، الدوحة، 
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