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 رؤي صهيونية :2017مصر 
 محمد أبو سعدة

 تمهيد
م، بدأت بعض الدراسات تراقب 2013يوليو /تموز 3منذ أن أطيح بالرئيس األسبق محمد مرسي في 

في التطور، وذلك بعد أن شهدت  اآلخذةفي عهد عبد الفتاح السيسي  ”اإلسرائيلية“ العالقات المصرية
1بين البلدين نوعًا من الفتور خالل فترة حكم مرسى العالقات طبيعة وأبعاد ح يلتوض التقرير اأتي هذوي .

التي  المقاالتوذلك من خالل رصد أهم الدراسات وم، 2017في العام  ”اإلسرائيلية“ العالقات المصرية
  .م2017على مدار عام الصحف ومراكز الدراسات العبرية  تناولتها

 دراسة 86تناولت الشأن المصري هي التي  ”اإلسرائيلية“ الدراساتو أن المقاالت ناوجدومن خالل الرصد 
، المصري االقتصاديالوضع ، وم، وذلك فقط في مجاالت السياسة الخارجية المصرية2017خالل العام 

التي  ”اإلسرائيلية“ علما أن الدراسات .األوضاع األمنية في مصر عموما وسيناء على وجه الخصوصو
اهتمت باألوضاع التي  بينما الدراسات العبرية ،دراسة 34في تحركات مصر الخارجية كانت  اهتمت

أما البعد األمني فقد حصل على النصيب األكبر في اهتمامات  ،دراسات فقط 5المصرية  االقتصادية
 (1شكل رقم ) .دراسة 47الدراسات العبرية بعد أن وصلت 

 

 

                                  
 الرابط.م، 2017-12-12 ،تاريخ االطالع ،" توجه السيسي الجديد نحو العالقات المصرية اإلسرائيلية"، معهد واشنطن ،محمد سلمان  1

39%

55%
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االهتمامات الصهيونية تجاه مصر 

السياسة الخارجية المصرية  االوضاع االمنية  االوضاع االقتصادية 

http://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/sisis-new-approach-to-egypt-israel-relations
http://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/sisis-new-approach-to-egypt-israel-relations
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كيان  ”اإلسرائيلي“ فالكيان ،باألوضاع األمنية في مصر ليس مستغربا ”اإلسرائيلي“ دالالت اهتمام الكيانو
 الى جانب أن منطلقات التدخل ،للنظام المصري هو سلوك أمني الحاليأمني بدرجة األولى؛ وكذلك السلوك 

  .ر األمنيةتروجها دوما للعالم وهي المخاطالتي  ذريعتها تتمثل في األخرىفي شئون الدول  ”اإلسرائيلي“
 

 :رؤية صهيونيةـ  م2017السياسات الخارجية المصرية  :المحور األول
 ،"دراسة 34 "تناولت تحركات السياسية الخارجية المصرية التي  ”اإلسرائيلية“ وفقا ألهم الدراسات

 ،(روسياو الواليات المتحدة االمريكية)حول  ارجية المصرية تركزت دولياً أن التحركات الخ أشارت إلى
 وقد حظي الكيان ،(اليونان ،فلسطين ،األردن ،السعوديةو اإلماراتو ”اإلسرائيلي“ الكيان)أما إقليميا 

بينما ما تعرف  ،المصرية الخارجيةتصريحات السياسة و األول في تحركات االهتمامعلى  ”اإلسرائيلي“
الخارجية المصرية في العام من خالل تحركات  بحثتالتي  كانت أكثر الملفات "صفقة القرن  "بإسم 
 .م2017

 
 م، وفقا للدراسات الصهيونية2017يوضح باألرقام أولويات السياسة الخارجية المصرية لعام  (2)الشكل رقم 

 

 عدد الدراسات الدولة المرتبة
 دراسة 12 ”اإلسرائيلي“ الكيان األولى
 دراسات 8 الواليات المتحدة االمريكية الثانية
 دراسات 5 فلسطين الثالثة
 دراسات3 المملكة العربية السعودية الرابعة

 دراسات 2 المملكة االردنية الهاشمية الخامسة
 مرتين روسيا السادسة
 مرة واحدة اإلمارات السابعة
 .مرة واحدة اليونان الثامنة

 مرة 34 المجموع
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تسير في فلك المحور  ،وفقا للدراسات الصهيونية ،يتضح من الجدول أن السياسة الخارجية المصرية
فة للواليات المتحدة وذلك من خالل تعزيز عالقاتها مع الدول اإلقليمية الحلي .األمريكي الصهيوني

وأن أهم مرتكزات استمرار حكم النظام  .(السعودية العربية المملكة – ”اإلسرائيلي“ الكيان)االمريكية 
 إال أن الدراسات .من دعم أمريكي سعودي صهيوني للنظام المصري الحالىهو ما توفر  الحاليالمصري 

تشير إلى وجود رغبة مصرية لتحسين عالقاتها مع المحور الدولى األخر الذي تقوده روسيا  ”اإلسرائيلية“
 ".ورسياو مصر "لذا من المتوقع زيادة النشاط السياسي بين البلدين في المستقبل القريب  .االتحادية

تعيشها التي  وجه المصري األخير تجاه روسيا يرجع الى عده أسباب من بينها حالة التخبط السياسيالت
 .اليالحالمملكة العربية السعودية حلفاء النظام المصري و كال من الواليات المتحدة األمريكية

 

 :التاليعلى النحو  ”اإلسرائيلي“ م، وفقا للكيان2017تناولتها السياسة الخارجية المصرية عام التي  أما أهم القضايا

 عددال الموضوع الترتيب
 5 "صفقة القرن" األولي
 3 تيران وصنافير الثانية
 3 كوريا الشمالية وصفقة السالح الثالثة
 2 حماس الرابعة

 2 مشاريع الغاز الخامسة
 2 المصالحة الفلسطينية السادسة
 2 الكيان الصهيونيو الفلسطينية بين المقاومة األسرىصفقة  السابعة
 2 حصار قطر الثامنة
 2 األزمة السورية التاسعة
 2 األمريكي الماليالدعم  العاشرة

 1 الغواصات االلمانية الحادي عشر
 1 أجهزة التجسس من االمارات الثاني عشر
 1 في مصر ”اإلسرائيلية“ السفارة الثالث عشر
 1 حركة اإلخوان المسلمين الرابع عشر
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 1 اإلرهاب الخامس عشر
 1 ليبيا السادس عشر
 1 سيناء السابع عشر
 1 إيران الثامن عشر
 1 تركيا التاسع عشر

 34 المجموع
 (3)الشكل رقم 

 

م، تشير إلى أن النظام 2017تناولتها الخارجية المصرية في العام التي  القراءة التحليلية للملفات البحثية
، بعد أن استحوذت القضية 2المصري يسعى لتقديم نفسه إقليما ودوليا بأنه الراعي للقضية الفلسطينية 

3مرة  34مرة من أصل  11الفلسطينية على   "صفقة القرن"من خالل عدد من القضايا أهمها  وذلك .
4 "طينيةالمصالحة الفلس"و بينما نجحت الخارجية المصرية في التقليل من قضايا في غاية الحساسية  .

5بعد التنازل عنها لصالح المملكة العربية السعودية  "تيران وصنافير"كقضية  .  
في تقريب وجهات النظر بين  مريكية كان لها دورأن الواليات المتحدة األ ”اإلسرائيلية“ وتعتقد الدراسات

6السعودي في مسألة تيران وصنافيرو النظام المصري لذا تشير الدراسات إلى حرص الخارجية المصرية  .
، على الرغم أن الواليات المتحدة االمريكية لم تقدم 7بعالقاتها مع الواليات المتحدة االمريكية  باالحتفاظ

ومن مظاهر ذلك حرص النظام المصري في التنصل من صفقة  ؛ي دعم النظام المصريما هو مأمول منها ف
8السالح الكورية الشمالية  . 

                                  
 الرابط.م، 2017-11-1تاريخ االطالع  ،م(19-3-2017من ترامب.. عباس في القاهرة للقاء السيسي"، تاريخ النشر ) " بدفعة  ،موقع هارتس  2
تاريخ  ،م(15-3-2017تاريخ النشر )  ،بيجن السادات للدراسات" ان تصبح جزء من األردن ومصر: ضرورة االقتصادي الفلسطيني"، مركز  ،هيليل فريش  3

 الرابط.م، 2017-11-2االطالع 
-16تاريخ النشر )  ،نقطة تحول في الساحة الفلسطينية؟"، موقع دراسات األمن القومي الصهيوني -" توقيع "اتفاق المصالحة" في القاهرة  ،شلومو بروم   4

 الرابط.م، 2017-11-1تاريخ االطالع  ،م(10-2017
 الرابط.م، 2017-11-2االطالع  تاريخ ،م(16-1-2017القضاء المصري يحسم نهائيا: تيران وصنافير مصرية"، تاريخ النشر )، "24iموقع   5
 ط.الرابم، 2017-11-1السيسي في السعودية"، تاريخ االطالع ، "موقع هارتس  6
 الرابط.م، 2017-11-1 ،تاريخ االطالع ،م(20-3-2017سيلتقي السيسي مع دونالد ترامب"، تاريخ النشر ) ، "موقع معاريف  7
-11-1تاريخ االطالع  ،م(10-3-2017" مصر تنفي تورطها في الحصول على صواريخ من كوريا الشمالية"، تاريخ النشر ) ،موقع يديعوت احرنوت  8

 الرابط.م، 2017

https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.3936244
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.3936244
https://besacenter.org/perspectives-papers/becoming-part-jordan-egypt-palestinian-economic-imperative/
https://besacenter.org/perspectives-papers/becoming-part-jordan-egypt-palestinian-economic-imperative/
http://www.inss.org.il/he/publication/%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%A1-%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%A4%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%9C/
http://www.inss.org.il/he/publication/%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%A1-%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%A4%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%9C/
http://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/135232-170116-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7:-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/135232-170116-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7:-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.haaretz.co.il/news/world/middle-east/1.2062134
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/870/292.html?hp=1&cat=666&loc=58
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/870/292.html?hp=1&cat=666&loc=58
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5024141,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5024141,00.html
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لى عوالراقصة  ،البراغماتية، والسياسة الخارجية المصرية بالنشطة ”اإلسرائيلية“ وقد صنفت الدراسات
لتقليل محاولة ا مع ،وأن الخارجية المصرية ال تزال تناور اقليميا سعيا لتحقيق مصالحها .حبال المصالح

  .الحضور في كافة القضايا الوازنة إقليمياو من مشكالتها الخارجية
تعاني التي  على الرغم من المشكالت الكثيرةو أن حركة اإلخوان المسلمين ”اإلسرائيلية“ ورأت الدراسات

لك األردني المو السيسي "وذلك من خالل دراسة تناولت الخالف بين  ،إال انها ال تزال تؤرق السيسي ،منها
رفضها الملك األردني  والتي ،حول مسألة تصنيف جماعة اإلخوان المسلمين كجماعة إرهابية "عبد هللا 

9بينما كانت في محل ترحاب لدى السيسي  .  
وذلك من خالل  ،"ليبيا"مصر حول و الى وجود رؤية مشتركة بين روسيا ”اإلسرائيلية“ الدراسات وتشير

 15و مقاتل روسي 800السماح لروسيا بنشر قوات لها غرب مصر بالقرب من الحدود مع ليبيا بعد نشر 
1طن معدات عسكرية 100و طائرة هليكوبتر 0 . 

فترى الدراسات العبرية أن النظام  (ايرانو تركيا)قات مع الدول االقليمية الكبرى أما على مستوى العال
المملكة العربية  ابتزاز فضوإنما يتالعب في المواقف وفقا لمصالحه ور ،ظام اإليرانيالمصري ال يعادي الن

1دولة االماراتو السعودية في ملفات في غاية األهمية  "إسرائيل"مع ، بينما يسعى النظام إلى التقارب 1
ي إما الى زيادة والغاز المتواجد في البحر المتوسط وهذا ما شأنه أن يؤد ،بالنسبة لتركيا كالملف القبرصي

العداء بين البلدين أو التصالح وهو ما يعكس صعوبة استمرار الوضع القائم في العالقات على ما هي 
1عليه اآلن 2 .  

فقد أكدت الدراسات العبرية على وجود عالقات مصرية  ”اإلسرائيلية“ أما عن العالقات المصرية
1صهيونية  3 1بشكل أساسي على التعاون األمني فيما يتعلق بسيناء وقطاع غزة و تعتمد . 4 ؛ ومن مؤشرات 

                                  
م، 2017-11-1م(، تاريخ االطالع 24-4-2017ى خلفية ملف االخوان"، تاريخ النشر )، " بروز خالفات "نادرة" بين السيسي والملك عبد هللا عل24iموقع   9

 الرابط.
1  الرابط.م، 2017-11-1م(، تاريخ االطالع 14-3-2017اصة في مصر"، تاريخ النشر )" روسيا نشرت القوات الخ ،موقع يديعوت احرنوت  0
1  الرابط.م، 2017-11-1تاريخ االطالع  ،م(9-2-2017" مصر السيسي إلى إيران: وقف "التدخل" في المنطقة"، تاريخ النشر )  ،موقع هارتس  1
1 -11-2تاريخ االطالع  ،م(20-2-2017تاريخ النشر )  ،" زيارة السيسي لقبرص في ظل عالقات تركية مصرية متدهورة"، موقع هارتس ،جاك خوري   2

 الرابط.م، 2017
1  ،تاريخ االطالع ،م(12-4-2017بالكيان الصهيوني"، تاريخ النشر ) ’ خاصة’" الملك عبدهللا: مصر واألردن تربطهما عالقة  ،موقع تايمز اوف اسرائيل  3
 الرابط.م، 2-11-2017
1 م، 2017-11-7تاريخ االطالع  ،م(3-7-2017تاريخ النشر )  ،مركز دراسات االمن القومي الصهيوني ،" سفارة اسرائيل الفارغة في القاهرة " ،أوفير شتا  4

 الرابط.

https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/143524-170424-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%22%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%22-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4935004,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4935004,00.html
https://www.haaretz.com/middle-east-news/egypt/1.821837
https://www.haaretz.com/middle-east-news/egypt/1.821837
https://www.haaretz.com/middle-east-news/egypt/.premium-1.823900
https://www.haaretz.com/middle-east-news/egypt/.premium-1.823900
http://ar.timesofisrael.com/%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9/
http://ar.timesofisrael.com/%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9/
http://www.inss.org.il/publication/israels-empty-embassy-cairo/
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تنازل عن شرط عدم بيع غواصات  " ”اإلسرائيلي“ يويل استيرون، بأن الكيان ”اإلسرائيلي“ ذلك ما كتبه
1 "لمصر 5 كما أن مصر تحرص على إطالق سراح الجنود الصهاينة من أيدي المقاومة الفلسطينية من  ،
1حركة المقاومة اإلسالمية حماسو ”اإلسرائيلي“ لعب دور الوساطة بين الكيان خالل 6 وعن السبب  .

 الحاليهو الجيل المصري  ”اإلسرائيلية“ الرئيسي المعطل لحدوث طفرة نوعية في العالقات المصرية
1عاما على اتفاقية السالم 40متقبل للكيان على الرغم من مرور الغير  7 .  

عن تحرك مصري حثيث  ”اإلسرائيلية“ قبلية للخارجية المصرية توقعت الدراساتوعن السياسة المست
 اليونانيةو الصهيونيةو وذلك عبر البوابة األردنية ،تجرى على قدم وثاقالتي  لتواجد في صفقات الغاز

إال انها تخشي من موقف تركي يعطل  ،وهي مسألة توليها الخارجية المصرية أهمية كبيرة .القبرصيةو
1تحركاتها  8 .  

 

 رؤية صهيونية  ،م2017قتصادية المصرية في العام األوضاع اال :المحور الثاني
األوضاع األمنية و كما حظيت السياسية الخارجيةبنفس االهتمام في مصر  االقتصاديةاألوضاع  لم تحظ

تجاه  ”اإلسرائيلي“ االهتمامم، وهذا قد يرجع الى أولويات 2017في الصحف والدراسات العبرية لعام 
أن السيسي نجح في السنوات السابقة  ”اإلسرائيلية“ فقد اعتبرت الدراسات ."السياسةو األمن"مصر وهنا 

 فقد بلغت الدراسات .مستقبله السياسيعلى  االقتصاديةم، من تقليل مخاطر األوضاع 2014-2015-2016
بينما في  ،أربع دارسات فقطم، 2017المصري خالل العام  االقتصاديبالشأن  اهتمتالتي  ”اإلسرائيلية“

 .دراسة تناولت أن السيسي في خطر جراء األوضاع االقتصادية السيئة 14م، كتبت 2016العام 
سياسة  "في مصر حول نقطتين  االقتصاديةاألوضاع  تناولتالتي  ”اإلسرائيلية“ وقد تركزت الدراسات 

الذي ُأنجز بين  االتفاق تناول وذلك من خالل ."تعاني منها مصرالتي  المشكالت السياحة"و "االقتراض
 150عبد الفتاح السيسي حول ضمان قرض لمصر بقيمة و وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون

                                  
1  الرابط.م، 2017-11-5 ،تاريخ االطالع ،م(13-7-2017تاريخ النشر )  ،ليستمجلة كالك ،" فخ التجريم " ،يويل استيرون   5
1  الرابط.م، 2017-11-5تاريخ االطالع  ،م(13-7-2017تاريخ النشر )  ،، " بعثة صهيونية تصل القاهرة للتباحث بصفقة أسرى مع حماس"24iموقع   6
1 مركز دراسات االمن القومي  ،3العدد  ،20المجلد  ،" مصر وإسرائيل: أربعون عاما في صحراء السالم البارد"، التقييم االستراتيجي ،مؤمن سالم ،أوفير الشتا  7

 الرابط.م، 2017-11-12م، تاريخ الزيارة 2017تاريخ النشر اكتوبر  ،الصهيوني
1  ،م(1-9-2017تاريخ النشر ) ،مركز دراسات االمن القومي الصهيوني ،للتطبيع : مصر االردن دراسة حالة " األنابيب" خطوط  ،إيال أنوف ،أوفير الشتا  8

 الرابط.م، 2017-11-9تاريخ االطالع 

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3717088,00.html?ref=ynet
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3717088,00.html?ref=ynet
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/150371-170714-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/150371-170714-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://www.inss.org.il/publication/egypt-israel-forty-years-desert-cold-peace/
http://www.inss.org.il/publication/egypt-israel-forty-years-desert-cold-peace/
http://www.inss.org.il/publication/pipelines-normalization-bds-era-natural-gas-deals-egypt-jordan-case-study/
http://www.inss.org.il/publication/pipelines-normalization-bds-era-natural-gas-deals-egypt-jordan-case-study/
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الرحالت البريطانية الى منتجع شرم الشيخ السياحي والتي  تئنافالسمع إلحاح القاهرة  .مليون دوالر
شخصا  224م، مما أدى الى مقتل  2015أكتوبر /علقت بعيد تحطم طائرة ركاب روسية في تشرين األول

1تنظيم الدولة اإلسالمية يومها تفجير الطائرة ىمتنها. وتبنكانوا على  9 . 
التي  حول تقييم برنامج المساعدات المالية ،الصهيونيدراسة أعدها مركز دراسات األمن القومي  وفي

جاء فيه أن مصر ال تزال تعاني من أزمة  .قدمت لمصر من قبل الصندوق الدولي بعد انقضاء العام األول
وأشارت الدراسة أن  .اقتصادية صعبة وهي ال تزال بحاجة الى رحلة شاقة وصعبة لتخلص من أزماتها

شملت على إدخال  والتي الدوليطلبت من قبل صندوق النقد التي  صالحاتتماما بشروط اإل التزمتمصر 
ضريبة القيمة المضافة؛ وتقييد األجور في القطاع العام؛ وخفض كبير في دعم الكهرباء والوقود؛ إلغاء 

 .وإزالة معظم القيود المفروضة على تداول العمالت األجنبية .ربط الجنيه المصري بالدوالر األمريكي
 4في العام األول والبالغ  الدوليرت الدراسة الى الدعم الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد وأشا

مليارات دوالر من خالل بيع السندات في األسواق  7ونجاحها في جمع نحو  .مليارات دوالر بشكل مباشر
الستثمارات األجنبية ٪ في ا6.5المصري في ارتفاع نحو  االقتصادكما ساهمت الثقة المتزايدة في  .الدولية

سعار السلع أن أال إ؛ رغم تحقيقها مكاسب للنظام المصرياال ان االجراءات المصرية و .المباشرة الواردة
 اً التضخم السنوى رقم مستوىكما بلغ  .النقل العامو الغازو الكهرباءو ارتفعت وكذلك الحال على الوقود

  .%33بلغ  اً قياسي
إقناع الجمهور العام باإلصالحات  النظام المصري يتعرض لصعوبات أهمهاوتشير الدراسات العبرية أن 

 م،2016مقارنة بالعام  %12وال سيما الطبقة المتوسطة على الرغم أن معدل البطالة انخفض الى  االقتصادية
وأن  ،وقد أكدت الدراسات العبرية إلى أن سياسة القروض المتبعة تحقق نمو اقتصاديا شكليا .12.7%

 االجتماعيوستؤدي إلى تدمير النسيج  .ة القروض الخارجية ستكون عبء على األجيال القادمةسياس
2المصري 0 . 

 
 

                                  
1  الرابط.م، 2017-12-15تاريخ الزيارة  ،م(26-2-2017، " جونسون والسيسي ينجزان اتفاقا حول ضمان قرض لمصر"، تاريخ النشر ) 24ıموقع   9
2  ،م(6-11-2017المساعدة المصرية لصندوق النقد الدولي بعد سنة واحدة"، مركز دراسات االمن القومي الصهيوني، تاريخ النشر )  برنامجأوفير الشتا، " 0

 الرابط.م، 2017-12-15 ،تاريخ االطالع

http://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/138677-170226-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/138677-170226-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.inss.org.il/publication/imf-egyptian-assistance-program-one-year/
http://www.inss.org.il/publication/imf-egyptian-assistance-program-one-year/
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 رؤية صهيونية  ،م2017السياسات األمنية المصرية في العام  :المحور الثالث
وذلك يرجع الى الطبيعة  ،من قبل الدراسات العبرية كبير اهتمامعلى  حظيت األوضاع األمنية في مصر

تتعرض لها مصر التي  إلى جانب تطور الهجمات المسلحة ،يفكر بها قادة الكيان الصهيونيالتي  األمنية
أشارت وم، 2017م، الى نوفمبر 2013يوليو  3فقد أشارت الدراسات العبرية أنه منذ  ،من حين إلى اخر

 ،معظمها في سيناء ،لعديد من المناطق المصريةعملية في ا 1165لى إالدراسات العبرية الى تعرض مصر 
في هذا الموضوع، ومن مؤشرات ذلك لو  وأن النظام المصري الحالى استطاع تضليل المواطن المصري

خمسة أو  ؛ من الممكن أن يذكرمسلحة تعرضت لها الدولة المصرية الشارع المصري عن هجمات سألت
ير الطيارة الروسية أو حادثة مسجد الروضة مثال وهو عشرة عمليات عسكرية على أكثر تقدير ؛ كتفج

2نجاح للنظام المصري في تضليل الشارع المصري ”اإلسرائيلية“ الدراسات ما اعتبرته 1  هتماموقد جاء اال .
 (4شكل رقم )على النحو التالي  يالمصر يبالشأن األمن "اإلسرائيلي"
 
 .م2017الملف األمني على الساحة المصرية للعام في  ”اإلسرائيلي“ أولويات االهتمام (4)لشكل رقم ا

 عدد الدراسات الملف األمني الترتيب
 دراسة 20 األوضاع في سيناء األولى
 دراسة 14 "داعش "تنظيم الدولة  الثانية
 دراسات 5 قطاع غزة الثالثة
 دراسات 4 حركة االخوان المسلمينو حسم الرابعة

 دراسات 3 االقباط الخامسة
 دراسة واحدة رجال مبارك ودورهم في المؤسسات االمنية السادسة

 دراسة 47 المجموع
 

                                  
2  الرابط.م، 2017-12-7(، تاريخ االطالع 18-10-2017تاريخ النشر ) ،" نظرة على الجهاد العالمي" ،مركز االستخبارات و االعالم  1

http://www.terrorism-info.org.il/he/%D7%9E%D7%91%D7%98-%D7%9C%D7%92%D7%94%D7%90%D7%93-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99-3-18-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8-2017/
http://www.terrorism-info.org.il/he/%D7%9E%D7%91%D7%98-%D7%9C%D7%92%D7%94%D7%90%D7%93-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99-3-18-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8-2017/
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من  %90نلحظ أن  ،في الملف األمني المرتبط بمصر ”اإلسرائيلي“ لالهتمامومن خالل قراءة متأنية 
  .والعالقة بين سيناء وقطاع غزة ،"داعش "تنظيم الدولة و قد تناولت سيناء الدراسات العبرية

ومحاولة  ،إلى وصف األوضاع األمنية بسيناء بأنها تشكل خطرا على وجوده ”اإلسرائيلي“ يسعى الكيان
التي  مستشهدا بالممارسات ،بالفصائل الفلسطينية المقاومة في قطاع غزة "داعش "ربط تنظيم الدولة 

 التدخالت األمنية وذلك بغرض تبرير .يقوم بها الجيش المصري إلغالق اإلنفاق الواصلة بين غزة ومصر
فقط كشفت الدراسات العبرية عن  .عبر بوابة سيناء الداخليبالشأن المصري  ”اإلسرائيلية“ العسكريةو

من خالل غرفة مشتركة تعرف باسم غرفة  وذلك ،األمنية المباشرة ”اإلسرائيلية“ االتصاالت المصرية
تقدم من خاللها بعض المعلومات ترصد الوضع على األرض في سيناء بشكل دقيق و والتي ،"الحرب"

2للجهات األمنية المصرية 2 .  
 

 م2017تناولتها الدراسات العبرية في األوضاع األمنية في مصر عام التي  أما أهم القضايا
 عدد الدراسات الموضوع المرتبة
 دراسات 9 قلق صهيوني من سيناء األولى
 دراسات 9 النظام المصري ينهزم في سيناء الثانية
 دراسات7 دور صهيوني أمني وعسكري في سيناء الثالثة
 دراسات7 ربط حماس بتنظيم الدولة في سيناء الرابعة

 دراسات 4 يتقرب من األقباط ”اإلسرائيلي“ الكيان الخامسة
 دراسة11 موضوعات أخرى

 
 التدخل األمنيمن أجل زيادة  الى ربط أمنهم باألوضاع الجارية في سيناء ”اإلسرائيلي“ يسعي الكيان

2 ،في الشأن السيناوي ”اإلسرائيلي“ العسكريو 3  ومن مؤشرات ذلك قيام مكتب مكافحة االرهاب 
بقيام  وادعائهم .أكثر من مرة ”اإلسرائيلي“ بإغالق معبر طابا الواصل بين مصر والكيان ”اإلسرائيلي“

                                  
2 م، 2017-12-18 ،تاريخ االطالع ،م(19-4-2017تاريخ النشر )  ،"هكذا تحمي إسرائيل إيالت من والية سيناء" ،فيديو يوتيوب ،القناة الثانية االسرائيلية  2

 الرابط.
2  الرابط.م، 2017-12-18تاريخ االطالع  ،م(10-4-2017تاريخ النشر )  ،موقع معاريف ،" يجب العودة من مصر فورا " ،ارييل كاهانا  3

https://www.youtube.com/watch?v=CdsBeAVnxAg
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/873/621.html?hp=1&cat=875&loc=1
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/873/621.html?hp=1&cat=875&loc=1
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2جنوب قطاع غزة ”اإلسرائيلية“ تنظيم داعش بإطالق صواريخ من سيناء تجاه المستوطنات 4 كما بات  .
كسب  هجوم تجاه األقباط المصريين من أجل أي الستغالليسعى  ”اإلسرائيلي“ من الواضح ان الكيان

2ودهم  5  المؤشرات السابقة تشير الى وجود رغبة صهيونية في التدخل بشكل أكبر في الشأن السيناوي .
 :أسس وهي ةوذلك انطالقا من عد

2يعاني من الجيش المصري في تعامله مع تنظيم الدولة في سيناء التي  استغالل حالة الضعف –1 6 بعد  .
2فشله في محاربة الجماعات السلفية الجهادية 7 . 

2تنظيم الدولة في سيناء و حماس مقاتليادعائهم بوجود تعاون بين  -2 8 تخوفهم من انتقال مقاتلى و .
2سي لى سيناء كما جاء على لسان السيإالعراق و داعش من سوريا 9 . 

ضد حكم نظام السيسي  "تمرد شعبي"هو  ألن ما يجري في سيناء أنه ال هدوء في المنظور القريب -3
تشكل بيئة خصبة  والتي ،يعاني منها الشعب السيناويالتي  االقتصادية واالجتماعية لإلشكالياتنظرا 

3الستقطاب المقاتلين كونها منطقة تمرد 0 . 
هتمام كبير لدى صناع باالسيناوي يحظى و الشأن المصري األمنيتوضح أن التي  ومن أهم المؤشرات

 مكافحة شعبة –تحت مسمي  ”اإلسرائيلية“ ة الخارجيةرافتتاح موقع تابع لوز، ا”اإلسرائيلي“ القرار
3عد تقريرا نصف شهريا حول األوضاع األمنية المصريةيُ  - اإلرهاب 1 .  

 
 
 

                                  
2  الرابط.م، 2017-12-1تاريخ االطالع ،م(10-4-2017) ،ئولية اطالق صاروخ من سيناء الى غزة"" داعش يتبني مس ،موقع الجيش الصهيوني  4
2  الرابط.م، 2017-12-1 ،تاريخ االطالع ،م(9-4-2017تاريخ النشر )  ،" الجهة السخنة لداعش : االقباط في مصر "، موقع معاريف ،عساف غابور  5
2 -12-2 ،تاريخ االطالع ،م(12-3-2017تاريخ النشر )  ،" أصحاب المنزل في العريش: داعش يقوم بفحص أمني"، موقع يديعوت احرنوت ،روي حالة  6

 الرابط.م، 2017
2 " حرب مصر على اإلرهاب في شبه جزيرة سيناء: التحالف مع القبائل، و الشراكة مع إسرائيل؟"، مركز االمن القومي االسرائيلي  ،أوفير الشتاء ،يورام شفايتزر 7

 الرابط.م، 2017-12-2ريخ االطالع تا ،م(15-6-2017تاريخ النشر ) ،للدراسات
2  الرابط.م، 2017-12-2تاريخ االطالع  ،م(11-7-2017تاريخ النشر )  ،مركز القدس للشئون العامة ،يوني بن مناحيم، " قطاع غزة وسيناء اإلرهاب"  8
2  الرابط.م، 2017-12-5تاريخ االطالع  ،م(23-10-2017والعراق"، تاريخ النشر ) ، " السيسي يخشى انتقال جهاديين الى مصر من سوريا 24Iموقع   9
3 -12-5تاريخ االطالع  ،م(24-8-2017" تحول مصر من مكافحة اإلرهاب إلى مكافحة التمرد في سيناء"، تاريخ النشر ) ،ميراف مالتر ،أوفير الشتاء  0

 الرابط.م، 2017
3  الرابط.م، 2017-12-7(، تاريخ االطالع 18-10-2017تاريخ النشر ) ،" نظرة على الجهاد العالمي" ،و االعالم مركز االستخبارات  1

https://www.0404.co.il/post/58eb7fd7a36a445b258b456b.html/
https://www.0404.co.il/post/58eb7fd7a36a445b258b456b.html/
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/873/560.html?hp=1&cat=479
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/873/560.html?hp=1&cat=479
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4933810,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4933810,00.html
http://www.inss.org.il/publication/egypts-war-terrorism-sinai-peninsula-alliance-tribes-partnership-israel/
http://www.inss.org.il/publication/egypts-war-terrorism-sinai-peninsula-alliance-tribes-partnership-israel/
http://jcpa.org.il/2017/07/%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%AA-%D7%A2%D7%96%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99/
http://jcpa.org.il/2017/07/%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%AA-%D7%A2%D7%96%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99/
http://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/158451-171024-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/158451-171024-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://www.inss.org.il/publication/egypts-challenging-shift-counterterrorism-counterinsurgency-sinai/
http://www.inss.org.il/publication/egypts-challenging-shift-counterterrorism-counterinsurgency-sinai/
http://www.terrorism-info.org.il/he/%D7%9E%D7%91%D7%98-%D7%9C%D7%92%D7%94%D7%90%D7%93-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99-3-18-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8-2017/
http://www.terrorism-info.org.il/he/%D7%9E%D7%91%D7%98-%D7%9C%D7%92%D7%94%D7%90%D7%93-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99-3-18-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8-2017/
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 :اتخالص
ما يجري في سيناء  ةسيناء لن تستقر في المنظور القريب واصف أن األمور في أكدت الدراسات العبريةـ 1

3ضد حكم السيسي "يتمرد وعصيان شعب"بحالة  2 ألوضاع سيناء يأتي في  "اإلسرائيلي" االستغاللو .
  :سياقين

 ،ومكثف يبمعني أن نشهد تدخال عسكريا صهيونيا بشكل صريح وعلن ،السيناريو السوري :السياق األول
 .الدعاوي والمبررات األمنية بحجج ،في سيناء

ينية على حساب األراضي المصرية لى تصفية القضية الفلسطإاستراتيجي هادف  :السياق الثاني
في ظل وجود رغبة أمريكية سعودية صهيونية في  .نالفلسطينييعبر مخططات التوطين لالجئين  "سيناء"

 ةومجارا ،الرغبة في األموال ،النظامضعف  :ةال يعارض النظام ذلك ألسباب ثالثومن المتوقع أ ،ذلك
 .الحلفاء

فتي يحفص ،بالشأن المصري من الصحف اليسارية اهتماماأن الصحف العبرية المتطرفة كانت أكثر ـ 2
 60من أصل موضوعًا  36ا بنشر تقام "اإلسرائيلية" القريبتين من الحكومة"معاريف ويديعوت أحرنوت 

 "اإلسرائيلية" نيةيهتمام الحكومة اليموهو ما يعكس ا ،2017خالل  الصحف العبرية نشرتها موضوع
له رؤية  ”اإلسرائيلي“ علما أن اليمين ،اليميني بالشأن المصري بشكل ملحوظ "اإلسرائيلي" الشارعو

 ،دينية تجاه سيناء ةله نظرأن كما  ،سياسية تجاه سيناء تهدف من خاللها تصفية القضية الفلسطينية
 (6شكل رقم ) .انطالقا من كون منطقة وسط سيناء هي مناطق مقدسة وفقا للديانة اليهودية

 
 
 
 
 
 

                                  
3  الرابط.م، 2017-12-6م(، تاريخ االطالع 22-1-2017تاريخ النشر ) ،مركز مكافحة االرهاب للدراسات  ،" حرب مصر ضد التطرف " ،شاي شاؤول  2

37%

23%

23%

17%

 بالشأن"توزيع الصحف 
ً
2017يرصر املاإلسرائيلية األكثر اهتماما

معاريف

يديعوت احرنوت 

هارتس

موقع الجيش الصهيوني

https://www.ict.org.il/Article/1920/egypts-war-against-islamic-extremism#gsc.tab=0
https://www.ict.org.il/Article/1920/egypts-war-against-islamic-extremism#gsc.tab=0
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 ”اإلسرائيلي“ جاء اهتمام مركز دراسات األمن القومي ،على مستوى مراكز الدراسات الصهيونيةـ 3
(I NS S)  بمقدار  ،دراسة 26دراسه تتعلق بالشأن المصري من أصل 14بالمرتبة األولي بعد قيامه بنشر

، ويتعامل في مجاالت شؤون م1977وهو معهد بحثي تابع لجامعة تل أبيب، تأسس في عام  ،النصف
والصراعات والتوازنات العسكرية في الشرق األوسط  االستراتيجيةاألمن القومي مثل الجيش والشؤون 

سابق واالستخبارات ال ”اإلسرائيلي“ ويرأس المعهد رئيس أركان الجيش .إضافة إلى الحرب اإللكترونية
وهو مقرب بشكل كبير  ”اإلسرائيلي“ في دولة الكيان (1رقم )ويعتبر المركز  العسكرية، عاموس يادلين،
  .من صناع القرار الصهيوني

 والدليل على ذلك أن الدراسات ،بالشأن المصري باالهتماموهذا يكشف عن وجود رغبة صهيونية خاصة 
 4م كانت 2011م، وصوال الى العام 2006بالشأن المصري منذ العام  ةتناولها المركز ذات العالقالتي 

وهذا يوضح  ،دراسة 145م، 2017-2011اهتمت بمصر من عام التي  بينما الدراسات ،دراسات فقط ال غير
 (.7شكل رقم )مصر على وجه الخصوص و من التغيرات العربية عموما ”اإلسرائيلية“ زيادة المخاوف

 

 
 

أوفير  "مختصا في الشأن المصري وهو المدعو  ،دراسات األمن القومي الصهيونيوقد خصص مركز 
على درجة  وهو حاصل .مركز هذا العام 14دراسات عن الشأن المصري للمركز من أصل  7الذي أعد  ،"الشتا

في  ”اإلسرائيلية“ "وله كتاب بعنوان  ،دراسات الشرق األوسط في جامعة تل أبيب الدكتوراه من قسم

52%

23%

19%

6%

 بالشأن"توزيع املراكز البحثية 
ً
2017يرصر املاإلسرائيلية األكثر اهتماما

مركز االمن القومي الصهيوني

مركز القدس للدراسات العامة 

السادات-مركز بيجن 

مركز مكافحة االرهاب
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م، ويركز اهتماماته في السياسة 2016وقد قامت جامعة مانشستر بنشره في العام  ،"خطابات العربية ال
 .المصرية ومتابعة أحوال المسيحيين في الدول العربية

 


