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 تمهيد:

م محاًل الهتماالتي كانت القضايا المصرية القضايا المصرية في الخطاب الصهيوني، تقرير شهري يتناول أهم 

 :وذلك وذلك على النحو التاليوسائل اإلعالم ومراكز البحوث والدراسات الصهيونية، 

 

 ) يديعوت أحرنوت(عزف نشيدها "الوطني" بقصر السيسي وإسرائيل ـ 0

" بمراسم في مصر 01دى القاهرة ديفيد غوفرين "السفير الصهيوني رقم جديد لحظي السفير اإلسرائيلي ال

وقد عزف النشيد الوطني الخاص بإسرائيل والمعروف باسم "هاتكفاه" ويعني  ،استقبال حافلة بحضور السيسي

سي يوأكد غوفرين أن حوارا جرى بينه وبين الس. "األمل" في قصر االتحادية. وأبدى السفير الجديد اعتزازه بذلك

بالعربية "حيث سأله السيسي عن حياته الشخصية، فأبلغه بمعرفته العميقة بـمصر. وقد عبر عن سعادته 

 .السيسي قد صافحني بحرارة، وشعرت بمشاعر قلبية صادقة خالل مصافحته إنبقوله 

ة، وقد العبري إسرائيل"غوفرين" حائز على شهادة الدكتوراه في فلسفة وتاريخ الشرق األوسط من جامعة و

شغل منصب رئيس قسم شمال أفريقيا واألردن التابع لوزارة خارجية الكيان بالقدس المحتلة، كما أن 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4848826,00.html
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4848826,00.html
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ية والفرنس واإلنجليزية"غوفرين" قد خدم سابقا في سفارة الكيان بالقاهرة ونيويورك، ويتقن اللغات العربية 

ه "تحطم حلم الشرق األوسط" و"الحوار ناهيك عن العبرية. نشر له العديد من المقاالت ومن أبرز ما كتب

" الذي يعد من أبرز ما كتبه حول الشرق رحلة إلى الربيع العربيالديمقراطي العربي" كما أنه صاحب كتاب "

لثورات الربيع العربي. والذي تنبأ فيه بفشل الربيع العربي وبأن التغييرات الدراماتيكية  األوسط ومقاربته

التي تحصل من شأنها دمقرطة السياسة العربية، لكنها ليس بالضرورة ستفضي إلى الديمقراطية بالسرعة 

 التي يتوقعها الكثيرون.

 

 )تايمز أوف إسرائيل( مصر تجني ثمار الحرب ضد داعش.ـ 6

كال من مصر  إن. "تايمز اوف إسرائيل""، محلل شؤون الشرق األوسط لموقع يسسخاروفافي ذكر الكاتب "

هناك انخفاض في عدد  أنوإسرائيل تراقب الوضع في سيناء. وان التقارير المصرية واإلسرائيلية تتفق 

 وذلك يرجع إلى ضعف قوة التنظيم .في شبه جزيرة سيناء” داعش“الهجمات في سيناء التي شنها تنظيم 

وجه للتنظيم ضربات موجعة في جبل الحالل. والتي تعتبر "تورا بورا سيناء".  أناألسلحة. بعد  إمداداتوتقلص 

صحيح ألنه جاء نتيجة  .في سيناء” داعش“مقتل المدعو أبو األنصاري، القائد المفترض لتنظيم  أنكما 

. أخرمقاتال  55أسلحة وُقتل حوالي  خالل القصف، تم تدمير مخازن أنهدقيقة. علما  استخباراتيةلمعلومات 

تعاون وتنسيق أمني ما بين  الجيش المصري. وهذا يرجع إلى وجود استخباراتمؤكدا على وجود تحسن في أداء 

 .إسرائيلمصر و

 

 العبري() موقع ميدا  إسرائيل تقبيل أيدي مسؤوليوالعرب ـ 1

تم التطرق فيه إلى العالقات العربية  ،في تقرير طويل تم من خالله استعراض العالقات الصهيونية الخارجية

الصهيونية. وذلك من خالل أن تعاطي العرب مع إسرائيل قد اختلف كثيرا خالل الشهور الماضية، خاصة على 

ها سامح شكري رفض قبل أيام قليلة وصف المستوى الرسمي لدى بعض البلدان أبرزها مصر، فوزير خارجيت

عمليات الجيش اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين بأنها إرهابا، كما كانت االستجابة العالمية للهجوم الذي حدث في 

غزة طفيفة، فضال عن أنه ليس من قبيل الصدفة أن الترتيب اإلقليمي يؤكد تنامي العالقات مع إسرائيل 

 .أن إسرائيل أصبحت حاًل للمشكلة لمواجهة القوى المتطرفة، حتى

http://www.haaretz.com/print-edition/features/letters-to-the-editor-february-7-2011-1.341723
http://www.haaretz.com/print-edition/features/letters-to-the-editor-february-7-2011-1.341723
http://ar.timesofisrael.com/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A-%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%B9%D8%AF%D8%AF/
http://ar.timesofisrael.com/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A-%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%B9%D8%AF%D8%AF/
http://mida.org.il/2014/10/29/%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%97/
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إيران وداعش خطرا عليهم وعلى إسرائيل. واعتبر التقرير  أنالحكام العرب أصبحوا مقتنعين  إنوأضاف التقرير 

أن التحدي اإليراني تلقى العام الماضي تعزيزا من خالل االتفاق النووي مع الغرب وتدفق مئات المليارات من 

مهورية اإلسالمية نتيجة رفع العقوبات، وسيتم استثمار هذه األموال التي ستصب الدوالرات إلى اقتصاد الج

الزيت المغلي على التوترات الراهنة في المنطقة خاصة باليمن والعراق وسوريا ولبنان، وهذا األمر يشكل تهديدا 

صدير الثورة مباشرا لعدة دول رئيسية مثل السعودية واإلمارات، حيث هذا يجعل من السهل على إيران ت

 .اإلسالمية إلى أجزاء أخرى من العالم

ال يزال أيضا تحديا يهدد مباشرة سوريا والعراق، ولكن نفوذها يتزايد ” الدولة اإلسالمية“وأكد التقرير أن تنظيم 

وأشار التقرير إلى أنه على ضوء هذه التطورات استخلص كثيرون  .في أماكن أخرى مثل ليبيا وشبه جزيرة سيناء

العالم العربي النتائج واتخذوا القرار بالتحرك نحو التقارب مع إسرائيل والتعاون معها، ال سيما في ظل في 

وجود أعداء مشتركين، فبخالف داعش وإيران تعتبر جماعة اإلخوان المسلمين عدوا لكثير من الدول العربية، 

 .وإسرائيل نتيجة لوجود حماس في قطاع غزة

ضع الصعب الذي يعيشه العالم العربي، يمكن إلسرائيل في المنطقة اإلقليمي وأنها ال وأكد التقرير أن هذا الو

تهدد أي بلد آخر. وعلى هذا اكشف أول بلد عربي "مصر" عن أن الحل هو التعاون مع الجانب اإلسرائيلي، والتي 

 إسرائيل. تشترك مع إسرائيل في القلق من اإلرهاب مما يدفعها إلى التعاون وتعزيز العالقات مع

 

 )معاريف( السيسي على خطى مباركـ 5

في تقرير موسع حول قائد االنقالب العسكري عبد الفتاح السيسي، قالت معاريف: يواصل السيسي السير على 

ت الفساد وقمع حريات وأصوات القوى خطى الرئيس المخلوع حسني مبارك، خاصة فيما يتعلق بملفا

المعارضة له، وذلك من خالل تكريس القبضة األمنية. وقد أثرت هذه اإلجراءات في أوساط الشارع المصري، 

المسلمين، وصلوا إلى قناعة  اإلخوانفبعد أن كانوا يرون في السيسي مصدرا لحفظ الدولة المصرية من خطر 

 .لحكم بأنه يواصل مسيرة الفساد القديمة الجديدة في البالدبعد ثالث سنوات من استيالئه على ا

ومن أهم مظاهر الفساد التي انتشرت في زمن السيسي هو أنه في شهر يوليو/تموز الماضي فقط؛ تم فتح 

ملف فساد خاصة في مجالي تخزين القمح والوقود، والذي أدى بدروه إلى دفع شركة بلومبرج إلى تجميد  25

 .مليون دوالر 651مصر والبالغة قيمتها استثماراتها في 

http://www.maariv.co.il/news/world/Article-553742
http://www.maariv.co.il/news/world/Article-553742
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واستغرب التقرير اهتمام السيسي بتوسيع قناة السويس والتي كلفت ما يقارب ثمانية مليارات دوالر، في 

الوقت الذي يتناقص فيها احتياطي مصر المالي منذ بدء عمل هذه القناة. فقد شهدت إيرادات قناة السويس 

 .مليون دوالر 601ا إلى وصلت خسائره أنتراجعا كبير بعد 

وأضاف التقرير: إن النظام القائم حاليا في مصر والذي يبدو للوهلة األولى أنه صلب نتيجة لمكوناته المعلنة 

والذي يبدأ بالليبراليين وينتهي بالسلفيين مرورا بالكنيسة القبطية وصوال لبقايا نظام مبارك، إال أنه يشهد 

كل بصورة تثير انزعاج أجهزة األمن المصرية وقلقها، مما حدا بها بتقديم في اآلونة األخيرة حالة من التآ

توصية بعدم رفع أسعار الوقود بسبب سوء الوضع االقتصادي للمصريين. والملفت لالنتباه أن رجال النظام 

ن القديم لمبارك بدأوا يعودون للمواقع الرئيسة في الدولة، ويسيطرون على مواقع هامة. هذا إلى جانب أ

 .الصحافة المصرية قد فقدت جزءا كبيرا من استقالليتها

وانتهي التقرير إلى أن: األوضاع الصعبة في مصر ليست حديث النخب والمفكرين فحسب بل إن الكثير من 

المصريين يرون أن األوضاع الداخلية في البلد آخذة في التدهور، وأن السيسي غير ُمدرك صعوبة المشهد 

دى تفاقمها وذلك يرجع )وفق الصحيفة( بسبب أن مستشاريه ال يقومون بذلك. بل على وخطورة األوضاع وم

مليار دوالر، مع أنهم ال يعرفون كيف سوف يسددون  06العكس يدفعونه إلى االقتراض من البنك الدولي مبلغ 

 هذه المبالغ.

 

 ) يديعوت احرنوت( السيسي يخشى مصير الخديوي إسماعيل.ـ 5

مر  أنمن االقتصاد فبعد  وإنمابدأ التقرير بعبارة "السيسي يبحث عن طوق النجاة" ليس خوفا من اإلرهاب 

نه غير قادر على التعامل مع أصعب مهمة تواجه وهي السلم أ إالعليه ثالث سنوات على سده السلطة في مصر 

مما يجعل عبد الفتاح السيسي يخشى مصير الخديوي إسماعيل، وهو اإلطاحة به تحت ضغط من ، االقتصادي

 .القوى الشعبية والعالمية

م، قد كانت مصر رائدة المشاريع وعلى نطاق 0286-0221ففي عهد الخديوي والذي حكم مصر في السنوات 

كندرية حتى نستطيع القول بانه من ن نجح في حفر قناة السويس، وطور مدن القاهرة واإلسأواسع، بعد 

بناهم وطور التعليم والنقل في مصر. ولكن على الرغم من نجاحاته فقد غرقت مصر في ديون هائلة أدت في 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4846153,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4846153,00.html
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النهاية إلى اإلطاحة به تحت ضغط من القوى العالمية. هذه هي قصة إسماعيل باشا، وكابوس السيسي، الذي 

 .يسعى إلى تجنبه بأي ثمن

من محاولة السيسي تقديم نفسه بان الرئيس الذي يحارب اإلرهاب اإلسالمي والساعي إلى تحقيق وعلى الرغم 

انه لم ينجح بما حققه مبارك في خفض أسعار المواد الغذائية للفقراء، والتخفيف  إالاالستقرار في المنطقة 

 .عملمن هموم الشباب فيما يتعلق في شراء شقة أو الحصول على وظيفة للعاطلين عن ال

تركيا متمسكة برئيسها رجب طيب اردوغان لقدرته في تحقيق نمو اقتصادي لبالده،  أنوقد نسى السيسي 

هي خطوات السيسي  واألغرباالستبدادية كحال دول الخليج بفضل النفط.  واألمراءوان السكان تدعم الملوك 

 نأالعاصمة اإلدارية الجديدة وعليه  االقتصادية التي تستثمر المليارات في المناطق الصحراوية بما في ذلك

 لالقتصاد المصري؟ إنقاذيجيب هل هذه الخطوات هي 

 

المسلمين، والذي  اإلخوان، والتي تم اختيار محمد مرسي مرشح 6106فبعد االنتخابات التي جرت في مصر عام 

سيادة الحركة  لتقديم المساعدة إلى مصر من أجل تعزيز-قطر وتركيا وليبيا -نجح في تجنيد ثالث دول 

، والذي جاء بوزير الدفاع اللواء السيسي إلى السلطة 6101اإلسالمية. ولكن بعد االنقالب العسكري في صيف عام 

توقفت هذه األموال. فتعرض نظام السيسي بضرر اقتصادي. وحاول السيسي االعتماد على الواليات المتحدة 

. اإلنسانوقفها من قت ألخر دفاعا عن الديمقراطية وحقوق واالتحاد األوربي في الحصول على األموال والتي ت

كما حاول السيسي الحصول على عده مليارات من الدوالرات من دول عربية المملكة العربية السعودية واإلمارات 

  .والكويت، الذين يرون في اإلخوان المسلمون خطرا عليهم

 

ع مصر اتفاقيات أهمها بناء جسر يربط بين البلدين، كما وقع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز م

جامعة الملك  إنشاءتسعة تجمعات سكنية في سيناء. إضافة إلى  إنشاءمنطقة تجارة حرة، إضافة إلى  وإنشاء

محطة طاقة غرب القاهرة إلى جانب العديد من المشاريع األخرى والبرامج المشتركة لكال  وإنشاءسلمان 

 .البلدين
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اليوم الشارع المصري هو في ضائقة مالية كبيرة. والفجوة بين األغنياء والفقراء آخذة في تقرير: واستطرد ال

ن الخزينة المصرية استنزفت بشكل كبير أالتزايد، وهبوط حاد في العملة وارتفاع أسعار المنتجات. وال شك 

وهرب المستثمرين وانهار سوق  م، وتراجعت السياحة،6101م، إلى جانب زيادة اإلرهاب في عام 6100بعد ثورة 

 .األسهم

ويرجع ذلك لعدم قدرة دول الخليج في الوفاء بوعودها نتيجة النخفاض مطرد في سعر النفط. فالبطالة في 

بعد أو  اإلطالق، ووصل قيمة الجنية المصري إلى ادني مستوياته على %06مصر ارتفعت في حكم السيسي إلى 

. والسعي األخير للحصول أميونمليون هم فقراء  81ان ربع سكان مصر والبالغ جنية. و 06وصل قيمة الدوالر إلى 

مليار دوالر هو محاولة إلرسال إشارة للمستثمرين بأن االقتصاد  06على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 

 .المصري ال يزال يتعافى

سوف تلهم  أنهاهو بناء المدن الجديدة، معتقدا  اي يحاول السيسي القيام بهتمنطق المشاريع الجديدة الإن 

فكرة إنشاء مدن جديدة في الصحراء ليست جديدة. فالرئيس  أن إالقطاع العقارات والبناء وإنشاء سوق العمل، 

فشلت إلى حد كبير ألن معظم الفقراء ال يستطيعون تحمل نفقات شراء  أنها إالمبارك سعي إلى ذلك من قبل 

المدن الجديدة بحاجة إلى مواصالت عالية التكلفة وفي الغالب  أنفي المدن الجديدة. كما  أو استئجار الشقق

بناء مدن جديدة بحاجة إلى أربعة عقود، إضافة  أنكما ، تعاني من قدرتها فى توفير خدمات كافية للمواطنين

 .حكومييننجاحها صعب في ظل غياب التنظيم السليم وانتشار الفساد بين المسؤولين ال أنإلى 

أظهرت قاعدة بيانات لدراسة اقتصادية أمريكية تبشر بتحول مصر لقوة عظمي في المنطقة وذلك بفضل وقد 

من المفترض أن تكون مصر الجنة السياحية بسبب وجود بقايا الفراعنة  وأنهم. 6161الغاز مع حلول العام 

نه أال إمليار دوالر  2لموسعة والتي كلفت على طول نهر النيل. وعلى الرغم من افتتاح مشروع قناة السويس ا

 ال يزال من السابق ألوانه تقييم نجاح المشروع.

 

 )المصدر( حزب الليكود ليس أكبر حزب في إسرائيل.ـ 2

أن حزب "هناك مستقبل"، هو الحزب  ،6102سبتمبر  2، الع ُنشر في أخبار القناة الثانية اإلسرائيليةأظهر استط

أنه لو ُأجريت االنتخابات في إسرائيل بهذه الفترة فان إلى  األكبر في إسرائيل، للمرة األولى. ويشير االستطالع

مقعًدا. وفي المقابل سيخسر حزب الليكود ربع أصوات منتخبيه أي أنه  65لبيد سيحصل على  حزب يائير

http://www.al-masdar.net/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A3-%D8%A8%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85/
http://www.al-masdar.net/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A3-%D8%A8%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85/
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مقعًدا في المرتبة الثانية، أما حزب "البيت اليهودي"، برئاسة نفتالي بينيت، الحزب الثالث  66سيحصل على 

 .مقعًدا 05من حيث حجمه، كان سيحصل على 

 01بزعامة يتسحاك هرتسوغ، كان سيتراجع بشدة حاصال على  وأظهر االستطالع أن الُمعسكر الصهيوني،

مقعًدا فقط، وهناك ُمعطى مشابه أيًضا فيما يخص القائمة العربية الُمشتركة. ويلي األحزاب المذكورة آنفا: 

 .مقاعد 01حزب "إسرائيل بيتنا"، برئاسة وزير الدفاع اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الذي سيحصل على 

عدد كبير من أنصار الُمعسكر الصهيوني أصبحوا منذ  أنواضح لحزب هناك مستقبل جاء نتيجة التفوق ال

 االنتخابات األخيرة يدعمون حزب "هناك مستقبل".

مفاجأة كبيرة في االنتخابات التي أجريت في  إحداثهو رئيس حزب هناك مستقبل والذي نجح في يائير لبيد و

. متغلبا على أحزاب عريقة وشعبية. وقد تقلد 061مقعدا من أصل  08ى حصل عل أنم، بعد 6101كانون الثاني 

، حيث زاول مهنة اإلعالم، 0821ولد لبيد عام  منصب وزير المالية في حكومة نتنياهو بعد مفاوضات ماراثونية.

وقد كتب في الصحف المشهورة في إسرائيل مثل: معاريف ويديعوت احرونوت. وعمل في التلفزيون الرسمي 

 .روايات، كما واثبت لبيد بانه يمتلك مهارات سياسية تفوق مهارات كثيرين في إسرائيل 01لتجاري. وأّلف لبيد وا

يائير لبيد هو ابن السياسي المعروف يويسي "تومي" لبيد، والذي عمل أيضا في مجال الصحافة واإلعالم  أنكما 

وشغل  02مقعد في الكنيست ال  05على  6111وقاد بعدها حركة "شينوي" تعني "تغيير". وحصلت الحركة عام 

وُعرف لبيد "األب" بأفكاره ومواقفه العلمانية.  .خاللها "تومي" لبيد منصب وزير العدل ونائب رئيس الوزراء

ة ستكون نسخ أنهاواعتبر ممثلو األحزاب الدينية في البرلمان اإلسرائيلي، طموحات لبيد "االبن" السياسية، 

 .ي خصما لدودا لمواقفهم الدينية المتحفظةطبق األصل ألبيه، أ

 

 من المبكر جدا الحكم بان رئيس دولة الكيان الصهيوني القادم هو ليبد وذلك لعده أسباب:و

أصوات الناخبين الصهاينة تتغير نتيجة للظروف المحيطة بالعملية االنتخابية؛ وهذا يعني انه ليس  أن -0

ة وان االنتخابات الرئاسية الصهيونية لم تجرى في هذا تبقي النتائج على حالها خاص أنمن الضرورة 

 التوقيت.

 أننتيجة استطالع الرأي لم تظهر تفوقا واضحا وفارقا كبيرا ما بين هناك مستقبل والليكود حيث  أن -6

 الفارق فقط بمقعدين وهذا امر غير مطمئن لهناك مستقبل.
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انه غير  إالفيحافظ على هذا المستوى. نتيجة االستطالع قد تكون مقنعة لطموحات هناك مستقبل  أن -1

 سده الحكم والذي يمتلك خبرات توهله لذلك.إلى  مقنع لليكود بكل تأكيد والذي سيسعى للوصول

يحظى حزب هناك مستقبل بدرجة عالية من الكراهية في صفوف األحزاب الدينية والتي تعد مقربة من  -5

د رجل مخادع وكاذب وهذا يعني إمكانية تشكيلها تحالفات األحزاب اليسارية تعتبر لبي أنجانب إلى  الليكود.

 مقعد في الكنيست.10إلى  من يشكل حكومة بحاجة أنمع الليكود أقوى. علما 

لبيد يطرح في برامجه االنتخابية على ضرورة قبول المبادرة العربية وتعزيز السالم بين الكيان  يائيرإن 

الحكم في  ةالصهيوني والدول العربية وعلى راسهم مصر والسعودية. وهذا يعني في حال قدوم لبيد على سد

 النظر عن مسمياتها. دولة الكيان الصهيوني فهذا يعني بانه سوف يسعى لتقرب مع الحكومة المصرية بغض

 

 )المصدر( هيالري والسيسي: بداية صداقة وطيدة؟ـ 7

استقتل السيسي للفت انتباه الرئيس  أنشِمتَ مناهضو السيسي به بعد ، 6102سبتمبر  05كتب: شيمريت مئير 

اإلدارة األمريكية غير معَجبة بالسيسي، وهذا هو  أنإلى  وهذا يرجع .األمريكي، باراك أوباما، ولكن دونما جدوى

 لتوضيح العالقة بين أمريكا "أوباما" ومصر "السيسي". إن لم نستخدم كلمات أخرى. احتراما  وأكثرهماقل وصف 

السلطة، اّدعى محللون أمريكيون أّن سياسة أوباما هي دعم إلى  فبعد سقوط مبارك وصعود اإلخوان الُمسلمين

لتنظيمات األكثر ُمرسي بهدوء، ظنًّا منه أّن "اإلسالم السياسي" سُيضعف في نهاية المطاف دعم الجماهير ل

 .تشدًُّدا، كالقاعدة مثًلا

 ومع استيالء السيسي على السلطة، القى برودة في التعامل من جهة األمريكيين، الذين أعاقوا شحنات أسلحة

مصر. فضًلا عن ذلك، ينتقد األمريكيون تعاُمل الحكومة المصرية بشكل قاٍس مع المعارضة وسجن إلى 

 .المعارضين لها

، رأى البعض أّن قرار مرشحة الحزب الديمقراطي الرئاسية، هيالري كلينتون، لقاء السيسي، دون لهذه األسباب

إشارة واضحة منها  إرسالسواه، خالل اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة نهاية الشهر الجاري، هي محاولة 

 .بأنها ليست أوباما

 

 

http://www.al-masdar.net/%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%9F/
http://www.al-masdar.net/%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%9F/
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 (هآرتس) في حروب سابقة األسرىقتلوا عشرات  اإلسرائيليونالجنود ـ 2

مقااًل قال فيه إّن جنود الجيش اإلسرائيلي قتلوا عشرات األسرى في حرب (، 6102سبتمبر  02) الوفبن كتب:  

ل على عقوبة مضحكة، فيما تم ترفيع أّن الضابط الذي أمر بقتل األسرى تمت محاكمته وحصإلى  سابقة، الفتًا

 .أعلى المستويات، وجرى التعتيم على القضيةإلى  قائده

عشرات أسرى الحرب كانوا جنودًا لجيوش معادية، استسلموا في نهاية المعارك وتركوا سالحهم.  أنوأضاف 

الذي سيطر على احدى األماكن في  اإلسرائيليالبعض منهم كانوا مصابين بإصابات بالغة، فقد قام الجيش 

وقدموا لهم الغذاء وتحدثوا معهم عن الحياة وعن طبيعة الخدمة في الجيش. وبعدها  األسرىجمع إلى  البداية

بقليل جاءت فرقة ثانية للجيش اإلسرائيلي وجمع كل ثالثة في مجموعة ثم بدأت في قتلهم من خالل إطالق 

هذه حادثة من  كانوا يضعون الجثث في حفرة وتغطيتها في التراب. وأخيرا .النار في ظهورهم حتى الموت

الصهيونية وسلطت عليها الضوء بعد قيام بعض الجنود بتقديم اعترافات  اإلعالمحوادث تناولتها وسائل 

قيادة الجيش اإلسرائيلي شكلت محكمة في هذه الحادثة التي خرجت للضوء لتصدر  أنبهذا الخصوص. المضحك 

 كمة قائد الفرقة صاحب قرار القتل بثالث سنوات سجن، ثم أطلق سراحه بعد ثالثة أشهر فقط.قرار بمحا

 

 )هآرتس( المتحدة األمممصر تسعى إلصالح "تصورات خاطئة" خالل قمة ـ 8

لى إ لضوء على زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح في سيسيحاولت كافة المحطات اإلعالمية في مصر تسليط ا

نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة بانها نجاحا للدبلوماسية؛ في ظل الحديث عن 

 .اإلنساناالنتقادات المتزايدة لسجل مصر في مجال حقوق 

شخصية برلمانية وإعالمية موالية  65قه نيويورك في زيارة تستمر ألربعة أيام رافإلى  فبعد توجه السيسي

تحسين صورة مصر. وعلى راسهم البرلمانية نشوى الديب التي قالت للصحافيين بانها سوف إلى  له تهدف

 األوليتجتمع بأعضاء من الكونجرس إلصالح "تصورات خاطئة ومواقف" عن مصر. علما ان هذه ليست المرة 

فشلت مهمتهم في زيارة سابقة نتيجة مظاهرات ألنصار الرئيس  انه قد إالالتي يرافق بها وفد للسيسي 

 اإلسالمي محمد مرسي.

في مصر، وذلك من خالل توزيع  األرثوذكسيةوقد حظيت زيارة السيسي بترحيب من قبل الكنيسة القبطية 

 منشورات تحث أبناء طائفتها في أمريكا بحشد مظاهرات تأييد للسيسي وإظهار دعمهم.

http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.742365
http://www.haaretz.com/middle-east-news/1.742756
http://www.haaretz.com/middle-east-news/1.742756
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زيارة السيسي وبعيدا عن مسيرات التأييد المؤيدة والمعارضة له، فإنها قد حظيت بانتقاد شديد من قبل دول 

في مصر على مدى الثالث سنوات السابقة أي منذ  اإلنسانبسبب سجل حقوق  اإلنسانغربية وجماعات حقوق 

جانب نشطاء إلى  سالمييناإلمعظمهم من  األشخاص آالفبمرسي. فقد سجنت السلطات المصرية  اإلطاحة

علمانيين وليبراليين والذين نجحوا في اإلطاحة بحكم حسني المبارك المتسلط والمتوحش. فقد وصل عدد 

 مفقود.  0651إلى  ألف معتقل إضافة 21المعتقلين السياسيين 

خصيات بارزة خمسة ش أموالمحكمة القاهرة مؤخرا قرارا بتجميد  أيدتفقد  اإلنسانواستمرارا النتهاك حقوق 

بشكل غير قانوني مما يضر باألمن القومي المصري ومن المحتمل  أموالبحجة تلقيهم  اإلنسانمن دعاة حقوق 

 .سنة 65يواجه الخمسة حكما بالسجن  أن

يحاول الهيمنة على الشارع المصري من خالل  إعالمها إن إالدولة مصر والتي تعاني من إشكاليات كبيرة وعميقة 

إلضعاف  األمم"مؤامرة  األجنبيةنظريات المؤامرة إلى  ما تتعرض له مصر من انكسارات ترجعها كل أنتوضيح 

مصر" عن طريق زرع القالقل السياسية. وتحاول الوسائل اإلعالمية تصوير السيسي وجيشه بانه " الحصن"، 

 مالء أجانب. عأو  هو خونة اإلنسانحتى نشطاء حقوق أو  وان كل المعارضين على مختلف انتماءاتهم

 

 )هآرتس( جنرال متقاعد في الجيش المصري وزيرا في حكومة السيسي.ـ 10

شهرا، وزيرا للتموين خلفا للوزير خالد حنفي  02اللواء محمد على الشيخ الذي تقاعد منذ حوالي  تم تعيين

الشيخ قبل تقاعده من  أنعلما  توافر وتوزيع المواد الغذائية األساسية المدعومة.ليكون مكلفا بضمان 

والماء والوقود لجميع الوحدات.  األغذيةالعسكري الذي يشرف على توزيع  اإلمدادمسؤوال عن شبكة الخدمة كان 

 نفسها عبد الفتاح البالد تحت رئاسة ابن المؤسسة العسكرية إدارةوهذا يؤكد على تنامى دور العسكريين في 

 السيسي. 

 

 حرنوت(أيديعوت ) مصر تعذب الغزاويينـ 00

 االجتماعي التواصل موقع رئيسة تحرير موقع المصدر على" شتريت مائير" اإلسرائيلية اإلعالمية نشرت

 مغادرة يحاولون الذين غزة سكان من للفلسطينيين المصريين" تعذيب" تجسد إنها قالت صورة" تويتر"

 األرض يفترشون األطفال من عددا الصورة وتظهر.دائمة شبه بصورة مصر تغلقه الذي رفح معبر عبر القطاع

http://www.haaretz.com/middle-east-news/1.740619
http://www.haaretz.com/middle-east-news/1.740619
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4851260,00.html
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لحقت الصحفية أوقد  .السفر وحقائب عائالتهم جانبإلى  الفارغة، المياه وزجاجات القمامة وسط مزر، بشكل

 أنجانب إلى  ن االقتصاد الفلسطيني متدهور في غزة.إقالت فيه  أحرنوتتغريدتها بمقال على يديعوت 

معدالت الوفيات الرضع في غزة ارتفع بشكل كبير. وان الحقوق اإلنسانية األولية لسكان غزة كالمياه والكهرباء 

 للسماح بطلب أسابيع 5 منذ تقدم هنية” القيادي  حتى المصريين يعذبوهم بشكل كبير. أن إالغير متوفرة. 

 ما ساعات حتى خروجه على توافق القيادة المصرية لم أن إال السعودية،إلى  غزة قطاع حجاج مع بالخروج له

” الموافقة المصرية جاءت بعد جهود كبيرة بذلها أنعلما  ."غزة مغادرته شهد الذي االثنين يوم ظهر قبل

 فوزي. خالد اللواء وتحديدا مع ، المصريين المسؤولين مع مرزوق أبو موسى القيادي

 
 

 االنقالب التركي والتقارب مع مصري: القومي الصهيوني األمنمعهد أبحاث ـ 60

انسداد إلى  م، أدت6102-7-05تركيا في التي تعرضت لهاتوصلت دراسة صهيونية أن محاولة االنقالب الفاشلة 

أفق أي تقارب كان متوقعا لها مع مصر، مما يعني أن األزمة القائمة بينهما ما زالت بعيدة عن إيجاد صيغة 

 .توافقية لحلها على األقل في الفترة القريبة القادمة

األوسط وشمال افريقيا والباحثة "غاليا ليدن قد قام كال من الباحث "اوفير فينتر" الخبير في شئون الشرق و

إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يبدو مهتما في قادم وقال أوفير فينتر بهذه الدراسة.  شتراوس" 

األيام باستقرار نظامه الداخلي أكثر من اهتمامه بتحسين العالقة مع مصر، مع وجود محاوالت قد تظهر على 

http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4257&researcherid=123
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من خالل جهود ووساطة سعودية، والتي  الجانبينبين عالقة الترميم لمحاولة د المديين المتوسط والبعي

 عليها عالمات استفهام في موقفها من محاولة االنقالب الفاشل.

أن حجر الزاوية في الرؤية المصرية تجاه تحسن العالقة مع تركيا يكمن في اعتراف أنقرة بنظام إلى  وأشار

تقييد حرية عمل جماعة اإلخوان المسلمين إلى  إضافةالسيسي، وتخفيف حدة العداء التركي تجاه القاهرة، 

، الباحثكما يقول -رط تركيا وعلى الجانب اآلخر، تشت .الناشطة في تركيا، خاصة األنشطة السياسية واإلعالمية

العالقات مع مصر أن يفرج نظام السيسي عن الرئيس السابق محمد مرسي، وكبار قادة اإلخوان  لتحسين

 .المسلمين، وإعادة النظر في الموقف السياسي المصري من الجماعة

بة أمل كبيرة، حيث األنباء عن فشل محاولة االنقالب األخيرة في تركيا قوبلت في مصر بخي أنوأوضح فينتر 

االحتفال بصورة مبكرة بما عّدته اإلطاحة بأردوغان، إلى  سارعت وسائل اإلعالم المصرية المقربة من السيسي

ء غير أن تواتر األنبا ،قاعدة لعمل وتحركات اإلخوان المسلمينإلى  ، وحوَّل تركيابالسيسيالذي يرفض االعتراف 

هرة، وشكل مناسبة ألن يقارن أردوغان بينها وبين ما قام به السيسي حزن في القاإلى  عن فشل االنقالب تبدل

 .ضد الرئيس مرسي، حين نفذ انقالبا عسكريا ضده

إن محاولة االنقالب شكلت فرصة  "ليدن شتراوسغاليا "في شؤون تركيا  جهتها، قالت الخبيرة الصهيونية من

لدولة، ومدى مشروعية اإلطاحة برئيس منتخب، إلثارة العديد من التساؤالت المصرية حول عالقة الجيش با

 .وماهية العالقة بين الجيش والقوى السياسية ومستقبل السلوك المصري تجاه جماعة اإلخوان المسلمين

ن مصر اتخذت خطوة عقب فشل االنقالب كانت بمثابة تعبير واضح عن انزعاجها من قدرة أردوغان إوأضافت 

 .نقالبعلى البقاء في السلطة وإفشال اال

وتجلى هذا االنزعاج في رفض مصر بوصفها عضوا غير دائم بمجلس األمن الدولي الموافقة على قرار للمجلس 

يدين االنقالب، بذريعة أنه تضمن دعوة كل األطراف في تركيا الحترام الحكومة الشرعية التي انتخبت بشكل 

 .ديمقراطي

ي تركيا عززت لدى أردوغان قناعات سابقة بعدم االعتراف شتراوس أن محاولة االنقالب الفاشلة ف وذكرت ليدن

بما حصل في مصر من اإلطاحة بمرسي واعتالء السيسي السلطة، وعدم اعتبار ما جرى هناك عملية شرعية 

 .قانونية
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 خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة:: معاريفـ 10

لكيان تحدث رئيس الوزراء الصهيوني في الجمعية العامة لألمم المتحدة في الكثير من النقاط أهمها؛ ان ا

أكثر الدول احتراما لحقوق االنسان وتطبيقا  والصهيوني لن يقهر وينتظره مستقبل كبير في الشرق األوسط. فه

لحقوق المرأة. كما يعد الكيان الصهيوني شريكا ضد اإلرهاب الدولي. و من أكثر الدول تقديرا هوللديمقراطية. 

 ضل. جل حياة أفأوله دورا كبيرا في التطور التكنولوجي من 

العالم سوف يدهش بشكل العالقات العربية الصهيونية قريبا؛ فنحن متفقين مع مصر "ن أياهو نوضح نتأو

طعام شعوبهم إ ايمكن نانأخاصة وان الحكومات باتوا يعرفون واألردن من اجل استقرار الشرق األوسط، 

عد نحليفا ولم  ناأصبح نانأم منطقة الشرق األوسط باتت تتفهفي  ةالعربيدول الن أكما وتحسين حياتهم. 

 .اعداؤنا مشتركين وهم إيران وداعشن أعدوا. و

 

 لقاء السيسي والجاليات اليهودية في نيويورك: :معاريفـ 50

استغل السيسي زيارته لنيويورك بمناسبة اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة، لاللتقاء بممّثلين عن 

نيويورك هي المدينة التي تضم أكبر عدد من اليهود في العالم،  نأعلما الجاليات اليهودية الرائدة في المدينة، 

 ، رغم االنتقاداتليهود والكيان الصهيونيلعالقات بين ال من السيسي كتعزيزاستثنائية وتأتي هذه كخطوة 

 .التي ُتوّجه إليه بسبب ذلك في مصر

السيسي على  أثنىوفيه ممّثلون عن جالية "بني بريت" و "المؤتمر اليهودي العالمي"،  في اللقاء وقد شارك

 للقضاء على اإلرهاب في شبه جزيرة سيناء. الهادف ومصر  التعاون الناجح بين الكيان الصهيوني

لمصر بتفعيل قواتها العسكرية في المنطقة رغم تجاوز االتفاق في وقد سمح الكيان الصهيوني رسميًّا 

قصفت ثكنات تابعة لداعش،  وتفيد تقارير بان الطائرات الصهيونية قدمعاهدة السالم بين البلدين. 

معلومات مهمة للجيش المصري حول نشاط التنظيم اإلرهابي  الصهيونيةذلك تنقل االستخبارات إلى  وباإلضافة

 .في سيناء

 

 

 

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/831/783.html?utm_source=Taboola_internal&utm_medium=referral
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/831/783.html?utm_source=Taboola_internal&utm_medium=referral
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/830/496.html?utm_source=Taboola_internal&utm_medium=referral
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 :اإلسكندريةالسفير الصهيوني في  :المصدرموقع ـ 50

مدينة اإلسكندرية، في شمال مصر ورافقه إلى  في مصر، دافيد جوفرين، بزيارة نادرة قام السفير الصهيوني

الزيارة هي األولى من نوعها التي يقوم  هذهوُتعتبر طاقم من السفارة، وقد التقى زعيم الجالية اليهودية فيها. 

 .لمدينة اإلسكندرية الصهيونيةفيها ُممثلون من السفارة 

الكنيس الكبير الذي يحمل اسم "كنيس النبي إلى  وأهم ما تضمنته زيارة السفير، التي استمرت ليومين، جولته

وكان  08مبنى فخم ماثٌل منذ القرن الـ إلياهو" وإلى مكاتب تابعة للجالية اليهودية. هذا الكنيس عبارة عن 

يخدم الجالية اليهودية في اإلسكندرية، التي كان يزيد تعداد أفرادها حتى الثالثينات من القرن العشرين عن 

 .ألف يهودي 61

 07والتقى السفير مع ممثل الجالية اليهودية، يوسف بن غوان، وعرف منه أن عدد اليهود اليوم في مصر هو 

 .الجالية تحاول، قدر اإلمكان، ترميم الكنيس الفخم ومساعدة أبناء الجالية الُمحتاجين شخًصا وأن

زار السفير أيًضا مكاتب تابعة للجالية اليهودية التي ُتقدم الخدمة ألبناء الجالية ومن بينها محكمة دينية، كما 

 .إلسكندرية"، وغيرهامدرسة، مكاتب تسجيل، مكاتب استصدار التصاريح، فريق رياضي اسمه "مكابي ا

 

 ""بيجنإلى  إسرائيل تغير اسم معبر طابا: القناة السابعةـ 20

كشفت القناة السابعة في التلفزيون اإلسرائيلي عن تغيير إسرائيل اسم معبر طابا وتسميته باسم رئيس 

بحضور مسئولين  ،67/8/6102، مناحيم بيجن وذلك في حفل أجري الثالثاءالوزراء اإلسرائيلي السابق 

وقالت القناة في تقريرها: "أجريت مراسم إطالق اسم بيجين بمشاركة وزير المواصالت اإلسرائيلي ، مصريين

 ،"يسرائيل كاتس"، وأسرة "بيجن" والقنصل المصري في إيالت، ومدير عام هيئة المطارات، ورئيس بلدية إيالت

ومندوبين عن مركز تراث رابين، وطالب مدرسة "مناحيم بيجن" في إيالت ووغيرهم من كبار الشخصيات من 

 ”. إسرائيل ومصر

، في نفس اليوم 6102سبتمبر  67وأوضحت القناة اإلسرائيلية أن "مراسم تغيير اسم المعبر جرت الثالثاء 

على  07وامتناع  08عضوا بالكنيست، ومعارضة  25( الذي صوت فيه 0872سبتمبر  67عاما ) 12التاريخي قبل 

االتفاقات اإلطارية لكامب ديفيد بين إسرائيل ومصر، بعد عام من تعيين بيجن في منصب رئيس وزراء 

 إسرائيل".

http://www.al-masdar.net/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89/
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/331012
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/331012
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، دعا "بيجن" الرئيس المصري أنور السادات لزيارة تاريخية في القدس وبعد مفاوضات 0877وقبل ذلك بعام في 

اشنطن على معاهدة السالم مع مصر وحصل مناصفة مع السادات على جائزة نوبل للسالم. مكثفة وقع في و

وتعد معاهدة السالم مع مصر األولى من نوعها التي توقعها إسرائيل مع دولة عربية. وبتوقيع المعاهدة تم 

داية عمل المعبر من افتتاح معبر طابا أمام المارة، بعد يوم واحد من االنسحاب اإلسرائيلي من سيناء. في الب

 .داخل خيمة، بعدها تم إضافة كرافانات وأكواخ وبمرور الوقت تم إقامة المبنى

وبعد تحكيم دولي حول منطقة طابا صدر قرار بنقل الشاطئ العام وفندق سونيستا للسيادة  0828وفي عام 

 0885ة يوميا. في سبتمبر ساع 65حركة المسافرين والنشاطات على المعبر وفتح  تالمصرية. بعد ذلك، تزايد

 .افتتح المعبر الجديد

"تتميز منطقة المعبر بقطاع ضيق بين الجبل والبحر يمر خالله نحو مليون مسافر سنويا.. القناة: وبحسب 

وتدير سلطة  إسرائيل.ويستغل الحجاج من مصر واألردن والسعودية المعبر في الحج للمناطق المقدسة في 

كليومترات جنوب إيالت. ومعظم  01على بعد نحو  81المطارات اإلسرائيلية المعبر الواقع على الطريق رقم 

ل التجوأو  المارين في المعبر من الحجاج ومواطنين إسرائيليين يقصدون المنتجعات في خليج إيالت وسيناء

 ”. صح والمظال وشهور الصيففي المناطق المسيحية المقدسة، خاصة في فترات أعياد الف

 

 الخارطة السكانية إلسرائيل: موقع واالـ 70

مليون  2.508نسمة بينهم نحو  2.525إلى  ، وصل عدد سكان الكيان الصهيوني”walla"في تقرير نشره موقع 

من السكان، وفقا لمعطيات نشرها  %61.2مليون عربي هم  0.722من السكان، ونحو  %75.2يهودي، يشكلون 

مكتب اإلحصاء اإلسرائيلي، ووفقا للتقديرات اإلسرائيلية، سيصل عدد سكان إسرائيل  6102سبتمبر  67الثالثاء 

إسرائيليين ونصف السكان اليهود  01من كل  5مليون نسمة. وبحسب المعطيات فإن  01.1إلى  6151عام 

( في منطقة 52من السكان العرب )فلسطيني  %21وسط إسرائيل، فيما يسكن نحو يعيشون في منطقة 

 الشمال. 

أن معدل النمو السكاني إلى  ، وتذهب6105األرقام تناولت خصائص الخارطة السكانية إلسرائيل حتى نهاية 

غ معدل النمو ، وهي نفس النسبة التي شهدتها إسرائيل في العقد الماضي. ويبل%6إلى  خالل نفس العام وصل

http://news.walla.co.il/item/3001109
http://news.walla.co.il/item/3001109
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، وقتها 6112-0882، بانخفاض من المعطيات الموازية بين أعوام %6.6وبين العرب  %0.8السكاني بين اليهود 

 .%5.0إلى  . وبين سكان إسرائيل في مستوطنات الضفة الغربية وصلت النسبة%1.0بلغ متوسط النمو 

. مع ذلك سجل 5.52إلى  ربي وصل العدد، وفي الوسط الع1.06إلى  وصل متوسط عدد أفراد كل أسرة يهودية

فرد وفي منقطة القدس وصل  5.70أعلى متوسط ألفراد األسرة بين المستوطنين بالضفة الغربية إذ بلغ 

 .فرد لكل أسرة 1.87، وفي الشمال 5.76إلى  العدد

ها في نسبة فرد. وتتميز تل أبيب بتصدر 1.66وسجل أقل متوسط لعدد أفراد األسرة في منطقة تل أبيب، مع 

من إجمالي الزيجات بالمنطقة، بينما يصل المتوسط في باقي  %11الزيجات التي لم تسفر عن أطفال، إذ تشكل 

 .%65إلى  أنحاء إسرائيل

 05وصل عدد األطفال حتى سن  6105ويعد المجتمع اإلسرائيلي مجتمعا شابا مقارنة بالدول الغربية. في عام 

عاما وما فوق لتشكل هذه الشريحة  25لي السكان. مع ذلك ارتفعت نسبة أبناء من إجما %62.1إلى  في إسرائيل

 .من اإلسرائيليين 00.0%

 68.2وصل العمر الوسيط لألفراد  6105استمرار اتجاه السكان نحو الشيخوخة، ففي عام إلى  وتشير المعطيات 

عاما  62.7كان  6105لرجال في . وبالمقارنة بين الجنسين فإن العمر الوسيط ل6111في عام  67.7مقابل 

 .11.8والنساء 

. وجاء من 6105عن عام  %02مهاجر جديد، بارتفاع  67.812بالنسبة للمهاجرين وصل إسرائيل العام الماضي 

ـ  2.216مهاجرا ومن روسيا  2.222أوكرانيا  . في المقابل 6.550مهاجرا والواليات المتحدة  2.262وتليهم فرنسا ب

، غالبيتهم من دول االتحاد السوفيتي السابق، 6105مواطن أجنبي بتأشيرات عمل عام  56.211زار إسرائيل نحو 

 .مهاجرا للخارج بحثا عن عمل 12.211والفلبين وتايلند، فيما شهد نفس العام خروج 

 

 ن السيسي وأبو مازنتسريب قناة مكملين والعالقة بي: موقع واالـ 20

اإلسرائيلي إن التسريب األخير الذي بثته إحدى  ”walla" قال "آفي يسسخروف" محلل الشئون العربية بموقع

القنوات التابعة لإلخوان المسلمين، ويكشف ما دار في مكالمة هاتفية بين وائل الصفتي مسئول الملف 

ة فتح محمد دحالن، يهدد بأزمة دبلوماسية بين الفلسطيني بالمخابرات المصرية والقيادي السابق بحرك

http://news.walla.co.il/item/3000649
http://news.walla.co.il/item/3000649
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القاهرة ورام اهلل، بعد حديث المسئول المصري عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن( بشكل 

 سلبي.

وقال يسخروف: ُيسمع في التسجيل الذي بثته قناة "مكملين" المصرية المحسوبة على جماعة "اإلخوان 

الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية وهو يشبه أبو مازن بـ"الجمل" خالل  المسلمين" وائل الصفتي مسئول

حديث مع خصم أبو مازن بحركة فتح محمد دحالن. ويقصد بهذا التشبيه أن أبو مازن يعود ويتبنى أفكارا 

ا يقديمة. كذلك وصف الصفتي أبو مازن بـ"العجوز الغبي"، وزعم أن حركة فتح "انهارت" بسببه وأنه "ليس ذك

 بالمرة".

ويتوقع أن تفاقم المكالمة األخيرة التي ُسربت بصوت الصفتي التوترات بين النظام المصري والسلطة 

الفلسطينية، السيما على خلفية تقارب القاهرة لدحالن في السنوات الماضية واالنتقادات التي تتردد في مصر 

 ضد أبو مازن.

اإلمارات العربية أحد أبرز رجاالت فتح، بل واعتبر في الماضي  وقال يسخروف: يعد دحالن الذي يقيم حاليا في

وينظر إليه على أنه مقرب للغاية من حاكم اإلمارات والرئيس المصري، وذكر معلقون ”.  "أقوى رجل في غزة

إسرائيليون اسمه كمرشح لخالفة أبو مازن عندما يحين األوان. مع ذلك وعلى خلفية صراعات كثيرة بينه وبين 

، ُطرد دحالن من فتح والضفة بعد 6100دة الحزب، تعتبر فرص فوزه برئاسة السلطة ضعيفة. في عام قيا

 .اندالع صراع بينه وبين أبو مازن

واصل دحالن منذ طرده انتقاد سياسات رئيس السلطة وكذلك تمويل مشروعات مختلفة في أرجاء السلطة 

وضعه. وال ينظر رجال أبو مازن بعين الرضا لخطوات الفلسطينية، بغزة والضفة، في محاولة منه لترسيخ 

دحالن التي يعتبرونها كمحاوالت لتحدي رئيس السلطة. أعرب دحالن مؤخرا عن دعمه لترشح مروان البرغوثي، 

 .المسجون في إسرائيل، لخوض انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية في المستقبل

صر واألردن واإلمارات والسعودية، ترفض قيادة فتح بشدة وأضاف يسخروف: رغم محاوالت الوساطة من قبل م

إعادة دحالن ألراضي السلطة الفلسطينية ولقيادة الحركة. ومع اقتراب االنتخابات المحلية بالسلطة 

الفلسطينية امتنع رجال دحالن من الترشح على قوائم منفصلة عن رجال فتح، وهو اإلجراء الذي يعتبر خطوة 

الحة مع أبو مازن. وذلك على خلفية ضغوط مارسها زعماء عرب دعوا اللجنة المركزية لحركة إيجابية تجاه المص
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فتح إلعادة استيعاب رجال دحالن في صفوفها، حتى إذا لم ينطبق ذلك على دحالن نفسه. ويخشون في 

 .فوز حماس في الصناديقإلى  الحركة أن يؤدي االنقسام قبل االنتخابات

 

 :مركز لتطوير المروحيات الروسية في حلوان: إسرائيل ديفنسـ 80

ز مركإلى  قال موقع "إسرائيل ديفينس" المتخصص في التحليالت العسكرية إن موسكو بصدد تحويل مصر

تطوير وصيانة للمروحيات الروسية بإفريقيا، وأوضح الموقع أن روسيا زودت مصر مؤخرا بثالثة مروحيات 

مروحية أخرى من نفس النوع على األراضي المصرية،  50أنها سوف تطور إلى  ، إضافةMi-8T معدلة من طراز

 .Mi-17-1V فضال عن تطوير ثالثة مروحيات من طراز

 خارج مصري عسكري موقع في المصرية الجوية القوات لصالح وتابع أن المروحيات الروسية سيتم تطويرها

أنها ستعمل على  6105تطورة. كانت روسيا قد أعلنت في ديسمبر الم للصناعات حلوان مصنع" باسم القاهرة

تطوير المصنع المصري ليكون بإمكانه تعديل وصيانة أنواع المروحيات المختلفة. وختم الموقع بالقول إن 

في  Denel Aviation جانبإلى  "المصنع في مصر سيكون مركز الخدمة الثاني لتلك المروحيات في إفريقيا

 .فريقيا، فيما تخطط موسكو الفتتاح مصنع جديد في نيجيريادولة جنوب إ

 

 شروط لسالمة السيسي 5: الحاخام نير بن آرتسيـ 16

شروط أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كي  5وضع الحاخام اإلسرائيلي المثير للجدل "نير بن آرتسي" 

لرعاية اإللهية وال تصله أيادي من أسماهم بالمتطرفين، جاء ذلك خالل عظته األسبوعية التي ينتظرها تحفه ا

اآلالف من أتباعه في إسرائيل، ويتوقع خاللها أحداثا يقول إنها ستقع في منطقة الشرق األوسط وأسيا وفي 

لسيسي أن يعيش بسالم مع إسرائيل، أمريكا وأوروبا. وقال الحاخام: "في مصر التي تتضور جوعا. يتعين على ا

وتابع "بن آرتسي" يواصل المسلمون المتطرفون ”. وال يسمح بإخال الذخيرة من صحراء سيناء لقطاع غزة

 ”. داعش وحماس البحث عن السيسي إليذائه، يريدون افتراسه

ة الفلسطينية. ومضى يقول "على السيسي أن يحافظ على نفسه وال يتدخل مطلقا في مسألة )إنشاء( الدول

إذا ما ظل في سالم مع إسرائيل ولم يسمح بدخول السالح والذخيرة من سيناء، فستكون لديه حراسة. يا 

 سيسي ال تثق في أحد حولك". 

http://www.israeldefense.co.il/he/content/%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%A7%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%94-%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%99-mi-8t-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9D
http://www.israeldefense.co.il/he/content/%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%A7%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%94-%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%99-mi-8t-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9D
http://www.kikar.co.il/210883.html
http://www.kikar.co.il/210883.html
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كان قد توقع اإلطاحة بنظام اإلخوان المسلمين في مصر وعزل الرئيس السابق محمد ” بن آرتسي“الالفت أن 

سبتمبر التي استهدفت الواليات المتحدة األمريكية،  00ما سبق وتوقع هجمات مرسي أثناء وجوده في الحكم، ك

وهو زعيم روحي لطائفة كبيرة من اليهود، معظمهم من المستوطنين، ويزعم أن لديه قدرات خارقة، وكان 

سائق جرار حتى ظهر له أحد الصديقين في المنام، منذ ذلك الوقت أعلن توبته وأسس جماعة تحمل الصبغة 

مؤسسة دينية جنوب فلسطين المحتلة. ويكثر خالل عظاته من الحديث  61لمسيحية، وأنشأ شبكة مكونة من ا

 عن المسيح والخالص القريب.

 

 استمرار الدوري بدون جمهور يهدد نظام السيسي: القناة العاشرةـ 06

قناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي إنه مع انطالق الموسم الجديد للدوري العام لكرة القدم في مصر، قالت ال

تتصاعد االحتجاجات من قبل روابط األولتراس بهدف إلغاء قرار إقامة المباريات بدون جمهور الذي اتخذته 

 .6106دي األهلي في فبراير السلطات بعد مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها العشرات من مشجعي النا

-الذين ينتقدون سياسته-ورأت القناة في تقريرها أن أكثر ما يخشاه السيسي هو عودة أعضاء األولتراس 

للشوارع، ومن ثم فإن استمرار إقامة مباريات الدوري العام بدون جمهور يمكن أن يقود الندالع احتجاجات 

 .واسعة النطاق

يجاد حل كامل لهذه المسألة في المستقبل القريب، فسيكون ذلك على يبدو وختم التقرير أنه: حال عدم إ

مسألة وقت، حتى نرى أكثر ما يخشاه النظام في مصر، خروج أعضاء رابطة األولتراس المصريين مجددا عن بكرة 

 .أبيهم للشوارع وعدم عودتهم حتى يحققوا هدفهم، بعودة الجماهير للمدرجات

 

 إسرائيل ُتخرج السيسي عن النص مرتين: جيروزاليم بوستـ 66

شكل عفوي )خارج النص المكتوب( أثناء إنها المرة الثانية هذا العام التي يدعو فيها السيسي إسرائيل للسالم ب

خطاب عام". جاء ذلك تعليقا من صحيفة جيروزاليم بوست على مناشدة السيسي إسرائيل في خطابه الثالثاء 

 للجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك. 70ضمن فعاليات الدورة 

http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1211240
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1211240
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Sisi-Arab-Israeli-conflict-core-reason-for-instability-in-the-Middle-East-468270
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Sisi-Arab-Israeli-conflict-core-reason-for-instability-in-the-Middle-East-468270
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قائال خالل خطابه باألمم المتحدة:  اإلسرائيليينإلى  بشكل عفوي، وجه السيسي نداء مباشرا“وقالت الصحيفة: 

الشعب اإلسرائيلي إلى  اسمحوا لي بأن أخرج عن النص، أتوجه من هذا المنبر الذي يمثل صوت العالم بنداء“

 ”. والقيادة اإلسرائيلية بضرورة إيجاد حل لهذه القضية

 

ة تجاه السالم، والتجربوأضاف: "لدينا فرصة حقيقية لكتابة صفحة مضيئة في تاريخ المنطقة بالتحرك في ا

المصرية رائعة ومتفردة ويمكن تكرارها مرة أخرى بحل مشكلة الفلسطينيين وإيجاد دولة لهم بجانب الدولة 

 ”. اإلسرائيلية تحقق األمن واألمان للفلسطينيين ولإلسرائيليين

 

ي خالل افتتاح محطة المرة األخرى التي خرج فيها السيسي عن النص المكتوب، كانت في خطابه في مايو الماض

ممكن حد يقول إن السالم “كهرباء بأسيوط في مايو الماضي، وقال السيسي آنذاك مستخدما اللهجة العامية: 

مع إسرائيل مش دافئ لكنني أقول إنه سيتحقق سالم أكثر دفئا لو قدرنا نحل المسألة الخاصة بأشقائنا 

لسطينيين في إقامة دولة وتكون هناك ضمانات لكال الفلسطينيين، لو قدرنا نحل المسألة ونعطي أمال للف

 ".الدولتين

 

هناك مبادرة عربية وفرنسية وجهود أمريكية ولجنة رباعية تهدف جميعا لحل القضية الفلسطينية. “وتابع: 

لو قدرنا كلنا “ونحن في مصر مستعدون لبذل كل الجهود التي تساعد في إيجاد حل لهذه المشكلة". وأردف: 

مع بعض حل هذه المسألة وإيجاد أمل للفلسطينيين وأمان لإلسرائيليين ستكتب صفحة أخرى  نحقق كلنا

 جديدة يمكن تزيد عما تم إنجازه من معاهدة السالم".


