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مصر
 في اإلعالم

 ومراكز البحث
اإلسرائيلية

إيران من  خوفا  ليس  المصري  الجيش  تقوية 
كاتب إسرائيلى يمدح الحياة فى سيناء ويعد باحتاللها 
داعش بسيناء تستولى على أسلحة إيرانية موجهة لحماس

أجهزة األمن المصرية تعذيب األطفال بالكهرباء

أحرونوت إيديعوت 
عن تكتب 

كامل عباس 

أثر حرب67 على إسرائيل فى كتاب 
لمركز االمن القومي االسرائيلي

خطر التعزيزات العسكرية المصرية
 على أمن إسرائيل
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فى هذا العدد

يتناول املرصد العربي أهم ما صدر عن مراكز األبحاث الصهيونية ووسائل 
الخارجي. فقد تركز  أو  الداخيل  الشأن  العربية عن مرص سواء يف  اإلعالم 
أن  بعد  املرصي،  العسكري  البعد  عىل  الشهر  هذا  يف  الصهيوين  االهتامم 
نظمت مراكز أبحاث إرسائيلية عدداً من املحارضات التي تحدثت بالتفصيل 
عىل تطور القدرات العسكرية للجيش املرصي، إضافة إىل متابعة التدريبات 

التي أجرتها مرص مع عدد من الدول العربية بالذخرية الحية.

النخب  لدي  كبري  باهتامم  املرصية  الخارجية  السياسة  حظيت  كام 
الصهيونية، وذلك من خالل محاولة استرشاف مستقبل العالقات اإليرانية 
املرصية، ومدى توتر العالقات بينهام وصوال إىل وضع تساؤل مفاده هل 
تطور املؤسسة العسكرية املرصية يهدف إىل مواجهة عسكرية محتملة بني 

مرص وإيران؟ 
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مصر في دوائر الرأي والبحث العبرية

يتناول هذا القسم من املرصد العربي أهم توجهات مراكز البحث ومقاالت الرأي الصهيونية تجاه مرص 
خالل شهر نوفمرب 2018م، عرب محورين أساسيني، وذلك عىل النحو التايل:

األول: األوضاع الداخلية يف مصر:

املرصي.  الداخيل  الشأن  يف  الصهيونية  النخبة  اهتمت 

سيناء،  يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  تحركات  يف  وتحديداً 

تنظيم داعش  بها  قام  التي  املسلحة  وكذلك رصد عملياته 

بحق االقباط يف مرص. كام تناولت النخب الصهيونية ملفني 

داخليني وهام قضية النقاب يف مرص والسعي للتخلص منه 

من قبل النظام املرصي عرب سن قوانني تجرم ارتدائه، هذا 

إىل جانب قضية االختفاء القرسي بحق األطفال.

الثاني: السياسة الخارجية املصرية:

وصفت النخب الصهيونية أن القدرات العسكرية التي ميتلكها الجيش املرصي أصبحت كبرية، وستلعب 
دورا إقليميا يف الفرتة القادمة، معتمدة يف ذلك عىل رصد القدرات العسكرية للجيش املرصي، ومدي 
الصعب حدوث  من  انه  اإلرسائيلية  الدراسات  استنتجت  وقد  املرصية  اإليرانية  العالقات  عىل  تأثريها 
مواجهات عسكرية بني مرص وإيران وذلك نتيجة للبعد الجغرايف إىل جانب نوعية األسلحة التي متتلكها 
البلدين. كام مل تستبعد األوساط الصهيونية إمكانية استخدام السالح املرصي ضد إرسائيل مستقبال. كام 
العرب ي1) والذي شاركت فيه خمس دول عربية إىل جانب  (الدرع  العسكرية  املناورات  تم متابعة 

مرص.

كام وصفت النخب الصهيونية بان النظام املرصي الحايل له دور كبري عىل الساحة الفلسطينية عرب ملفني 
مهمني؛ األول ملف املصالحة الفلسطينية بني فتح وحامس. أما الثاين الجهود املرصية املبذولة يف تحقيق 
تهدئة بني قطاع غزة وإرسائيل. كام اعتربت النخب الصهيونية ان مرص من أكرث الدول اإلقليمية تأثريا يف 

الساحة الليبية.
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الدراسات 

 أثر حرب 67 ىلع إسرائيل كتاب ملركز االمن القومي االسرائيلي

منظور رجعي- سيايس أمني

نرش مركز االمن القومي االرسائييل كتابا يف نوفمرب 2018م، شارك فيه عدد كبري من الكتاب والجرناالت 

الصهاينة، تناول أثر حرب األيام الستة عىل إرسائيل. بعد ان قسم الكتاب إىل عده فصول، جاءت عىل 

النحو التايل:

الفصل األول: أين ستكون إرسائيل لو مل تكن حرب األيام الستة؟  »أودي ديكل«. 

الفصل الثاين: آثار حرب األيام الستة عىل السياسة اإلرسائيلية والوضع الدويل إلرسائيل »شلومو أفينريي«. 

الفصل الثالث: حرب 1967م، نقطة تحول يف تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية » عنات كرز«. 

حفز  الذي  النرص  الستة:  األيام  حرب  الرابع:  الفصل 

عقلية ثابتة »موشيه يعلون “. 

الفصل الخامس: أثر حرب األيام الستة عىل مفاهيم 

األمن العريب »إفرايم كام “. 

منذ  اإلرسائييل  الدفاع  جيش  قوة  السادس،  الفصل 

حرب األيام الستة »غايب سيبوين وغال بريل فينكل “. 

الفصل السابع، خواطر حول قوة الردع: دروس حروب 

إرسائيل: حرب عام 1967م، منوذجا »شلومو بروم “. 

حرب األيام الستة: تقييم استخبارايت “ديفيد سيامن-

توف وشامويل حتى “. 

والتحديات  التغيريات   :1967 حرب  الثامن،  الفصل 

»آيف كوبر«. (الرابط)

http://www.inss.org.il/publication/six-days-fifty-years/?offset=0&posts=undefined&outher=undefined&from_date=undefined&to_date=undefined
http://www.inss.org.il/publication/six-days-fifty-years/?offset=0&posts=undefined&outher=undefined&from_date=undefined&to_date=undefined
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تقوية الجيش املصري ليس خوفا من إيران.

الدول  يف  التحتية  البنية  أنظمة  يف  املختص  -الباحث  ديكل  إييل  (متقاعد)  كولونيل  اللفتنانت  كتب 
العربية دراسة ملوقع مفزاك التابع للجيش االرسائييل جاء فيه، صحيح ان مرص دولة سنية ولها بعض 
الترصيحات التي تهاجم الشيعة، وهو ما يسعد عدد من اإلرسائيليني، اال ان تقوية الجيش املرصي مؤخرا، 
ال تأيت كونها ترى يف إيران تهديدا ملرص. عىل الرغم من النفوذ اإليراين يف العراق وسوريا وفلسطني.  وقد 
خلص إىل هذه النتيجة من خالل عدة منطلقات أهمها، ان قدرات إيران الربية صغرية قياسا ملرص، إضافة 
إىل بعدها الجغرايف عن مرص. وأن قدرات إيران الصاروخية املتطورة القادرة عىل رضب عدد من املواقع 
بالرشق األوسط، لكن هذه يهدد دولة صغرية بحجم إرسائيل ولكن دولة بحجم مرص ال تعترب الرتسانة 

اسرتاتيجيا ملرص.  تهديدا  اإليرانية  الصاروخية 
الدولة  كونها  من  الرغم  وعىل  مرص  أن  كام 
العربية األكرث تقدما من الناحية التكنولوجية 
وال  نووي  مفاعل  بناء  إىل  تسعى  ال  أنها  إال 
تسعي إىل تطوير ترسانتها الصاروخية. إضافة 
عاصمة  بناء  إىل  مؤخرا  تسعى  مرص  أن  إىل 
الحكومية  الوزرات  فيها جميع  ترتكز  جديدة 
ومن يبنون بهذه الطريقة ال يخشون عىل ما 

يبدو هجوما إيرانيا.(الرابط)

تحليالت وأراء

مصر ىلع وشك حظر ارتداء النقاب 

العلوم  بقسم  ابيب  تل  جامعة  يف  واملحارض  الباحث  كالوبر  إيفجيني  كتب 
السياسية مقاال ملوقع (اربسنسور) جاء فيه ان النظام املرصي يسعى إىل حظر 
النقاب، والذي ميثل مجاال للتنافس يف السنوات السابقة بني األنظمة وحركة 
االخوان املسلمني. ويقول الكاتب ان النظام سوف يعتمد عىل الربملان املرصي 
أوساط  يف  الجرمية  نرش  عىل  يساعد  بوصفه  النقاب،  يحظر  قانون  إقرار  يف 
املجتمع املرصي. وأن من تخالف ذلك تعرض نفسها لغرامة قدرها 155 دوالر. 
ويضيف الكاتب ان هذه ليست املرة االويل التي تحارب فيها مرص النقاب، فقد 
قام عبد النارص عام 1958م بخطوات حدت كثريا من انتشاره يف مرص.(الرابط)

https://nziv.net/15434/
https://nziv.net/15434/
http://www.arabsensor.co.il/%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%A8-%D7%A2%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%AA-%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%91-%D7%93%D7%A8-%D7%99%D7%91/
http://www.arabsensor.co.il/%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%A8-%D7%A2%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%AA-%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%91-%D7%93%D7%A8-%D7%99%D7%91/
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مقال إسرائيلى يمدح الحياة فى سيناء ويعد باحتاللها

كتب ماندي ريزال مقاال ملوقع بزنس العربي، تناول فيه زيارته إىل سيناء، مع شقيقة شلومو، موضحا أن 
زيارته لسيناء تأخرت عدة سنوات، إال أنه قرر زيارة سيناء للتخلص من حالة الضغط والقلق التي يعيشها 
يف منطقة سديروت، وقد أشار بانه ميكن لإلرسائيليني دخول مرص بالسيارات الخاصة بعد مراعاة تغيري 
لوحة الرتخيص. مضيفا أن عملية التنقل من إرسائيل ملرص تحتاج فقط 3 دقائق. وقد وصف معاملة 
بأنه شاهد  املعاملة بكل سهولة. مؤكدا  ينهي  بالسامحة والذي  األبيض  الزي  الرشطي املرصي صاحب 

يابانيني يتحركون من مرص إىل إرسائيل برا بكل أريحية أيضا.

املذهل يف رحلته عىل حد وصفه انه عندما قام بتعبئة طلب الدخول ساعده رجل يرتدي مالبس انيقة 
ويجيد اللغة العربية. وعندما سأله كيف تعلمت العربية قال يف جامعة القاهرة 4 سنوات دراسية، وان 

مكتبة بيته كلها كتب عربية.

أما عن رحلته يف سيناء، يقول جاءنا سائق اسمه محمد نقله إىل مدينة نويبع، مقابل 250 شيكل، وهذه 
كانت مفاجئة لنا وهي تعاملهم بالشيكل. كام نصحهم السائق محمد بعدم الرشاء من الباعة املتجولني 
حواجز  إحدى  يف  أنه  الكاتب  يقول  الزيارة  مفارقات  ومن  أرخص.  األسعار  تكون  البلد  داخل  يف  ألنه 

التفتيش سألهم رشطي مرصي هل أنتم عرب؟ قلنا ال نحن يهود رد قائالً »ممتاز«.

ويضيف الكاتب بانه ال يشجع السفر إىل سيناء، ولكنه يقول إن اليهود الذين قتلوا يف القدس أكرث ممن 
قتلوا يف سيناء. موضحا أن السائق محمد ذهب بهم إىل أصدقائه والذين قدموا مواد ممنوعة ووجبة 
من السمك والبطاطس، والرنجيلة وكانت املفاجئة أن مثن الطعام والرنجيلة فقط 40 شيكل. وأضاف ان 

الناس هناك ال يتحدثون ال عن غزة وال عن سوريا وما يهمهم فقط حياة هادئة.

ويف أثناء التجول قفز خمسة بائعني متجولني علينا يعرضون علينا بضائعهم والتي ينخفض ربع سعرها 
مجرد أن تنظر اليها، وعندما اعتذرت لقله األموال قال يل البائع بالعربية أنتم املتدينون بخالء رغم أن 

حكومتكم تنفق عليكم كثريا.

وختم الكاتب املقال بالقول اثناء عوديت رشبت القهوة العربية يف مقهى مزين مبلصقات عربية وعربية، 
والعاملني فيه يجيدون اللغة العربية، مضيفاً: أنا ال أستطيع أن اتجول يف متاجر رهط أو أم الفحم ومل 
أشعر بالراحة كام شعرت يف سيناء. وعند الوداع قال لهم السائق محمد أمتنى أن تعودا للسيطرة عىل 

سيناء، وقلت له سنعود إن شاء الله.(الرابط)

https://bizzness.net/%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%9B%D7%9E%D7%95-%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8
https://bizzness.net/%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%9B%D7%9E%D7%95-%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8
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التقارير

القاهرة وعمان يؤكدان االلتزام بالسالم مع إسرائيل

إرسائيل  اوف  تاميز  ملوقع  اهرين  رافائيل  كتب 
واألردن  مرص  سفراء  بني  جمع  لقاء  تناول  تقريرا 
الجدد إلرسائيل مع رئيس دولة االحتالل اإلرسائييل، 
وذلك يف 8 نوفمرب 2018م، مؤكدا أن كال السفريين 
جددوا التزام بلدانهم باتفاقية السالم مع إرسائيل، 
مؤكدين عىل رضورة تحقيق تقدم يف عملية السالم 
دولة  رئيس  أعلن  كام  الفلسطينية.  اإلرسائيلية 
السفراء  بدء  ريفلني  روفني  اإلرسائييل  االحتالل 
مبهامهم بعد ان قدموا أوراق اعتامدها للرئيس يف 

مقر إقامته بالقدس.(الرابط)

داعش بسيناء تستولى ىلع شحنة اسلحة ايرانية موجهة لحماس

نرش موقع املكان اإلرسائييل تقريرا يفيد ان الخالف بني »داعش 
السالح  إمدادات  ويهدد  جلياً  يظهر  بدأ  و»حامس«  سيناء« 
تنظيم  قيام  بعد  خاصة  غزة.  قطاع  عىل  تسيطر  التي  للحركة 
»والية سيناء«، الفرع املرصي لـ »داعش«، باالستيالء عىل شحنة 
مع  متطورة  وأخرى  كورنيت،  صواريخ  بينها  نوعية،  أسلحة 
تقنيات »GPS«، كانت يف طريقها من إيران إىل حركة حامس 

يف القطاع. (املكان)

مناورات مصرية عربية بنيران حية ىلع شواطئ املتوسط.

والبحرين  واالمارات  (السعودية  عربية  جيوش  خمسة  قيام  يتناول  تقريرا  العربي  نيزف  موقع  نرش   
واألردن والكويت) باإلضافة إىل مرص، مبناورات عسكرية بالذخرية الحية، تحت اسم »الدرع العريب«، 
وذلك يف الصحراء الغربية، داخل قاعدة محمد نجيب العسكرية القريبة من شواطئ مرىس مطروح يف 

شامل غرب مرص. (الرابط)

https://www.timesofisrael.com/in-jerusalem-new-envoys-from-cairo-and-amman-recommit-to-peace-with-israel/
https://www.timesofisrael.com/in-jerusalem-new-envoys-from-cairo-and-amman-recommit-to-peace-with-israel/
https://www.makan.org.il/Item/?itemId=51650
https://www.makan.org.il/Item/?itemId=51650
https://nziv.net/15816/
https://nziv.net/15816/
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نشرت وزارة الطاقة قواعد املناقصة الجديدة للتنقيب البحري عن 
الغاز الطبيعي والنفط.

كتب اورا كورين تقريرا ملوقع (ذا ماركر) جاء فيه أن هناك 
الغاز  عن  التنقيب  مجال  يف  قادم  إرسائييل  مرصي  تنافس 
الطبيعي والنفط يف مياه البحر املتوسط، حيث تخطط مرص 
لطرح مناقصتني للتنقيب عن الغاز والنفط يف البحر املتوسط 
والبحر األحمر بحلول نهاية عام 2018م، وأن مرص تسعى يف 
بقيمة 10  استثامري  التزام  الحصول عىل  اآلونة األخرية إىل 
مليارات دوالر بحلول منتصف عام 2019م، مضيفا أن تدخل 

رشكات أمريكية يف املناقصات.(الرابط)

االختفاء القسري: قوات األمن املصرية تعذب األطفال بالكهرباء.

نرش موقع والال العربي تقرير صادرا عن منظمة العفو الدولية، جاء فيه أن قوات األمن املرصية استجوبت 
منذ العام 2015م، أطفاال من العمر 12-14 عاما، وانهم تعرضوا لتعذيب قاىس بالرضب والصعق الكهربايئ 

عىل اعضائهم التناسلية. إضافة إىل وجود حاالت اختفاء قرصى لألطفال.(الرابط)

املعركة التي غرق فيها بنيامين نتنياهو.

نرشت صحيفة إرسائيل اليوم تقريرا تناولت فيه جزءا من 
بنيامني  الحايل  اإلرسائييل  الوزراء  لرئيس  العسكرية  الحياة 
يف  للموت  فيها  تعرض  التي  الفرتة  تلك  نتنياهو، خصوصا 
فرتة حرب االستنزاف بني مرص وإرسائيل. فقد عمل نتنياهو 
جنديا مقاتال وقائدا يف فرقة (سريت متكال) مشريا التقرير 
نتنياهو يف 13 مايو 1969م، إىل رصد من قبل  إىل تعرض 
السويس  قناة  من  الرشقية  الضفة  عىل  املرصيني  الجنود 
والذين أمطروا نتنياهو ومجموعته بوابل من الرصاص، مام 
جعلهم يقزون يف املاء، ليغوص نتنياهو عميقا بسبب ثقل 
رفيقه. قبل  من  إنقاذه  ليتم  بحوزته.  كانت  التي  الذخرية 

(الرابط)

https://www.themarker.com/dynamo/1.6691271
https://www.themarker.com/dynamo/1.6691271
https://news.walla.co.il/item/3201921
https://news.walla.co.il/item/3201921
https://www.israelhayom.co.il/article/609449
https://www.israelhayom.co.il/article/609449
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من سيحقق السالم يف ليبيا؟ 

نيوز 1 تقريرا حول األوضاع يف  نرش موقع 
ليبيا جاء فيه، ان هناك تصارع فرنيس إيطايل 
حول النفط الليبي، وهناك تدخالت مرصية 
ملحاربة املتطرفني اإلسالميني يف ليبيا. كام ان 
الدول األوروبية تسعى ملحاربة الهجرة الغري 
رشعية القادمة من ليبيا. هذه الدول ليست 
الليبية، بل  الساحة  فقط العبني رئيسني يف 
تقدم نفسها بانها تسعى إىل تحقيق االمن 
اعامر  إعادة  جانب  إىل  ليبيا،  يف  والسالم 

البلد. ويتوقع التقرير ان األمور يف ليبيا لن تتحسن يف ضوء الحالة التنافسية الرشسة بني الدول سابقة 
الذكر.(الرابط)

الخطوط العريضة للمصالحة من خالل االنتقال التدريجي لسيطرة 
السلطة الفلسطينية ىلع غزة

جدن  ملوقع  تقريرا  دافيد  بن  اييل  كتب 
العربي، جاء فيه ان جهاز املخابرات املرصية 
عىل  عرض  الخالق  عبد  احمد  خالل  ومن 
الفلسطينية خطة مصالحة  والسلطة  حامس 
يف  الفلسطينية  السلطة  تتوىل  متدرجة، 
البداية املسؤولية املدنية عن قطاع غزة الذي 
الحكومية  الوزارات  عىل  السيطرة  يشمل 
واإلدارة الكاملة لالقتصاد، وبعد ذلك ستتوىل 
عىل  الحفاظ  مسؤولية  الفلسطينية  السلطة 

النظام عن طريق السيطرة عىل الرشطة، وإذا سارت األمور عىل ما يرام، ستقوم حامس أيًضا بعد عدة 
سنوات نقل جناحها العسكري إىل السلطة الفلسطينية. ويف غضون ذلك، سيتم إجراء االنتخابات للربملان 
الفلسطيني وسيتم مترير دستور جديد. وان حركة حامس مستعدة للنظر يف االقرتاح باإليجاب، ويبقى 

انتظار رد السلطة الفلسطينية.(الرابط)

http://www.news1.co.il/Archive/0043-D-130828-00.html
http://www.news1.co.il/Archive/0043-D-130828-00.html
https://www.jdn.co.il/breakingnews/1064820/
https://www.jdn.co.il/breakingnews/1064820/
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من اجل التهدئة؟ لقاء بين السيسي وعباس.

جاء  العربي،  ماكو  ملوقع  تقريرا  شنايدر  يارون  كتب 
فيه ان لقاءا جمع بني السييس وعباس، يف رشم الشيخ، 
والذي يهدف إىل قيام مرص بطأمنة عباس بان التهدئة 
الفلسطينية، علام  السلطة  لن ترض  بني غزة وإرسائيل 
ان الرئيس عباس من الرافضني التفاق التهدئة بني غزة 
وإرسائيل عرب  غزة  بني  التهدئة  وان  وحامس. خصوصا 

الرعاية املرصية باتت قريبة. (الرابط)

في دائرة الضوء

شخصية العدد )عباس كامل(

رئيس  حول  تقريرا  احرنوت  يديعوت  صحيفة  نرشت 
جهاز املخابرات املرصية عباس كامل، جاء فيه انه ميثل 
واصفه  حامس.  وحركة  إرسائيل  بني  املحادثات  محور 
إياها بانه قليل الظهور اإلعالمي، اال انه مؤثر بشد يف 
قطاع غزة. وقد اتهم التقرير عباس كامل بانه متعاطف 
مع حركة حامس، وان إرسائيل تتعامل معه انطالقا من 
من  وقربة  الفلسطينية،  الساحة  عىل  املؤثرة  قدراته 

الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس. (الرابط)

تصريح رسمي

لقاء مع مجلة مرصية وصف سفري  األول: يف  الترصيح 
إرسائيل لدى مرص دافيد غوفرين العالقات بني الدولتني 
باالسرتاتيجية والقوية. قائال ان زعيمي الدولتني يجتمعان 
للبلدين  املشرتكة  التهديدات  اخر. ملناقشة  إىل  من حني 
األوسط  الرشق  يف  املتزايد  اإليراين  النفوذ  مقدمتها  ويف 
رأى  الفلسطيني  الصعيد  عىل  وأما  الداعيش.  واإلرهاب 

https://www.mako.co.il/news-world/arab-q4_2018/Article-bd56c536659d661004.htm?Partner=rss
https://www.mako.co.il/news-world/arab-q4_2018/Article-bd56c536659d661004.htm?Partner=rss
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5408025,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5408025,00.html
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غوفرين أن مرص تلعب دورا حيويا يف الرشق األوسط يتيح لها أن تتوسط بخصوص املصالحة الفلسطينية 
وعملية السالم مع إرسائيل.  وحول التبادل التجاري بني الدولتني أشار إىل أن حجم التصدير املرصي إىل 
إرسائيل ازداد بنسبة 14%. وأضاف غوفرين أن سفارته تعكف عىل عقد لقاءات بني رجال اعامل من 

البلدين. (الرابط)

الترصيح الثاين: رصح مستشار رئيس الوزراء اإلرسائييل السابق ورئيس هيئة االمن القومي سابقا، »عوزي 
أراد«، بانه مستغرب من إخفاء رئيس الوزراء اإلرسائييل نتنياهو عن الدوائر األمنية موافقته ألملانيا لبيع 
امن إرسائيل، مطالبا برضورة تشكيل لجنة تحقيق  بالخطري جدا عىل  االمر  غواصات إىل مرص. واصفا 

لنتنياهو يف هذا امللف.( الرابط)

مصر في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية

يف  املرصي  بالشأن  اهتاممها  الصهيونية  اإلعالم  وسائل  حرصت 
عده مجاالت، فعىل مستوى السياسية الخارجية رصدت وسائل 
االعالم العربية التوتر بني مرص وإيران من ناحية، والدور املرصي 
املتنامي يف قطاع غزة من ناحية اخري. كام حصل نبأ إطالق نار 
من عسكري مرصي عىل دورية إرسائيلية عىل الحدود، ومقتل 

عدد من االقباط املرصيني حيز كبري يف الصحف العربية.

أهم عناوين االخبار 

مرص منعت هنية من الذهاب إىل مؤمتر يف إيران. )والال العربي(

السييس يف رسالة إىل إيران: سندافع عن دول الخليج يف حال تهديد أمنها. )والال العربي(

بات واضحا ان النظام املرصي، بات يغرد يف تجاه الدول املعادية إليران. ففي غضون شهر اتخذت مرص 
خطوتني تزيد من حدة التوتر يف العالقات املرصية اإليرانية وهام ترصيح السييس انه سوف يدافع عن 
امن دول الخليج يف حالة أي اعتداء، والثاين عدم سامح السلطات املرصية لرئيس املكتب السيايس لحركة 

حامس إسامعيل هنية بزيارة إليران. وميكن تحليل التوجه املرصي مؤخرا يف عده احتامالت وهي:

ان مرص باتت جزء من فكرة الناتو العريب (املرشوع األمرييك العسكري يف املنطقة).	 

ان مرص تسعى إىل اشغال االعالم بقضايا بعيدة عن مقتل جامل خاشقجي ورمبا يكون ذلك بطلب 	 
من اململكة السعودية.

https://www.makan.org.il/Item/?itemId=51421
https://www.makan.org.il/Item/?itemId=51421
https://www.makan.org.il/Item/?itemId=51431
https://www.makan.org.il/Item/?itemId=51431
https://news.walla.co.il/item/3202049
https://news.walla.co.il/item/3202049
https://news.walla.co.il/item/3198578
https://news.walla.co.il/item/3198578
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محاولة النظام املرصي ابتزاز النظام السعودي، الذي يعاين من إشكاليات كبرية جراء مقتل اإلعالمي 	 
جامل خاشقجي. ليك يحقق بعض املكاسب املالية.

عناوين الصحف العبرية

رصدت الصحف العربية لهذا الشهر مرص من منظورين خارجي وداخيل. فعىل املستوى الخارجي ركزت 
الصحف العربية عىل التعاون دور مرص يف ملف املصالحة الفلسطينية، والجهود املرصية إلحداث تهدئة 
يف قطاع غزة. هذا إىل جانب تأكيدات مرصية عىل أهمية العملية السلمية بني مرص وإرسائيل. هذا إىل 
جانب رصد حالة من التوتر بني إيران ومرص، من خالل دفاع األخرية عن امن الدول العربية يف الخليج، 
إىل جانب منعها لرئيس حركة حامس هنية بزيارة إيران. أما عىل املستوى الداخيل ركزت الصحف العربية 
عىل قضايا داخلية متنوعة أهمها مقتل عدد من املسيحيني االقباط عىل يد مجموعة مسلحة، وقيام 

االمن املرصي بقتل عدد من املشتبهني بهم.

رابط الخبرعنوان الخبر

المصرية دون  الحدود  إسرائيلية على  تجاه مركبة عسكرية  نار  إطالق 
إصابات.

العاشرة  )القناة 
اإلسرائيلية(

)موقع والال العبري(طلبت مصر من حماس وقف مظاهرات الحدود والسفن.
المواطنين  ومعظم  مستقر،  إسرائيل  مع  السالم  اتفاقية  مصر:  رئيس 

يؤيدونها.
يديعوت  )موقع 

احرنوت(
يديعوت مرص: قتلت قوات األمن 19 مشتبهاً بهم يف هجوم عىل مسيحيني. )موقع 

احرنوت(
األقباط يف هجوم عىل حافلة للحجاج جنوب  قُتل سبعة من املسيحيني 

القاهرة.
)هآرتس(

مرص: داعش تحمل املسؤولية عن الهجوم الذي قتل فيه سبعة من األقباط 
املسيحيني.

)يديعوت احرنوت(

)موقع والال العبري(اجتمع محمود عباس مع الرئيس املرصي وناقش معه التوتر يف قطاع غزة.
)معاريف(للمرة األوىل خالل عام: اجتمع أبو مازن والسييس يف مرص

العاشرة “وافق أبو مازن: مرص ستقود الهدوء وستضمن الهدوء يف قطاع غزة” )القناة 
اإلسرائيلية(

)والال العبري(مرص هددت نتنياهو برضورة وقف إطالق النار يف غزة.

https://www.20il.co.il/%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%A2-%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%9F/
https://www.20il.co.il/%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%A2-%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%9F/
https://www.20il.co.il/%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%A2-%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%9F/
https://www.20il.co.il/%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%A2-%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%9F/
https://news.walla.co.il/item/3198495
https://news.walla.co.il/item/3198495
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5388651,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5388651,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5388651,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5388651,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5388604,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5388604,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5388604,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5388604,00.html
https://www.haaretz.co.il/news/world/africa/.premium-1.6615747
https://www.haaretz.co.il/news/world/africa/.premium-1.6615747
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5386926,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5386926,00.html
https://news.walla.co.il/item/3197804
https://news.walla.co.il/item/3197804
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-668874
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-668874
https://www.10.tv/news/175410
https://www.10.tv/news/175410
https://www.10.tv/news/175410
https://www.10.tv/news/175410
https://news.walla.co.il/item/3201015
https://news.walla.co.il/item/3201015
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حامس شكرت مرص وقطر والرنويج واألمم املتحدة عىل “وقف العدوان 
اإلرسائييل”.

)يديعوت احرنوت(

)والال العبري(مصدر يف مرص: مل ننجح يف منع التصعيد يف غزة، وإرسائيل هي املسؤولة.
)والال العبري(دول الوساطة بني غزة وارسائيل: مرص واألمم املتحدة والرنويج وسويرسا.

) ذا ماركر(هل سيتم تعليق تصدير الغاز إىل مرص بسبب خلل يف االنابيب.
)موقع والال العبري(مرص منعت هنية من الذهاب إىل مؤمتر يف إيران.

)والال العبري(أشاد الرئيس اإلرسائييل ريفلني بسفراء األردن ومرص.
)والال العبري(السييس يف رسالة إىل إيران: سندافع عن دول الخليج يف حال تهديد أمنها.

)هارتس(معركة النيل: مرص تخىش أن ينهي السد االثيويب عىل امنها املايئ.

تلفزيون

الفيديو األول: »خطر التعزيز املصري ألمن دولة إسرائيل« - محاضرة 
فوتوغرافية.

نرش موقع نيزف جزء من محارضات قدمها اللفتنانت كولونيل املتقاعد إييل ديكل محارضة حول كيفية 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5400719,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5400719,00.html
https://news.walla.co.il/item/3200043
https://news.walla.co.il/item/3200043
https://news.walla.co.il/item/3200326
https://news.walla.co.il/item/3200326
https://www.themarker.com/markets/.premium-1.6618343
https://www.themarker.com/markets/.premium-1.6618343
https://news.walla.co.il/item/3202049
https://news.walla.co.il/item/3202049
https://news.walla.co.il/item/3199160
https://news.walla.co.il/item/3199160
https://news.walla.co.il/item/3198578
https://news.walla.co.il/item/3198578
https://www.haaretz.co.il/news/world/africa/.premium-MAGAZINE-1.6659022
https://www.haaretz.co.il/news/world/africa/.premium-MAGAZINE-1.6659022


      November , 2018  || 15 العدد   

14Page

دوروت   « العامة  املكتبة  يف  أكتوبر   25 يف  وذلك  املرصية  للجيش  العسكرية  التعزيزات  مع  التعامل 
»مبدينة اللد، قسمت إىل ثالث محاور. تناول املحور األول البيانات والبني التحتية العسكرية للجيش 
العسكرية  القوة  باستخدام  توقعات  الثاين  املحور  بينام  واملتسارعة.  باملتطورة  وصفها  والتي  املرصي 
املرصية ضد إرسائيل، موصيا برضورة عدم تجاهل تطور الجيش املرصي ألنها موجه ضد إرسائيل عىل حد 

زعمه. املحور الثالث تناول مستقبل العالقات اإلرسائيلية املرصية.(الرابط)

الفيديو الثاني: اكتشاف مومياوات قطط عمرها 3000 عام يف مصر.

نرش موقع القناة اإلرسائيلية العارشة 
اكتشاف  تناول  مرص،  حول  تقريرا 
املرصيني مقابر قدمية جنوب القاهرة، 
ومتاثيل  خشبية  قطط  متاثيل  تضم 
آلهة مرصية من القطط. وتعود هذه 
سنة.   3500-3000 بني  ما  املقابر 

(الرابط)

الفيديو الثالث: نشرت صفحة إسرائيل يف مصر ىلع

 الفيس بوك فيديو للسفري اإلرسائييل يف مرص » دافيد جوفرين« يقوم بزراعة شجرة زيتون يف حديقة 
السالم يف رشم الشيخ.(الرابط) 

https://nziv.net/15535/
https://nziv.net/15535/
https://www.20il.co.il/%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%99%D7%90%D7%9E%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA-3000-%D7%94%D7%AA%D7%92%D7%9C%D7%95-%D7%91%D7%9E%D7%A6/
https://www.20il.co.il/%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%99%D7%90%D7%9E%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA-3000-%D7%94%D7%AA%D7%92%D7%9C%D7%95-%D7%91%D7%9E%D7%A6/
https://www.facebook.com/IsraelinEgypt/videos/vb.154763831201547/1079445878883030/?type=3&theater
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اإلذاعة العبرية

ومفاجئ  حقيقي  تقدم  هناك  مرصيون،  دبلوماسيون 
بني إرسائيل وحامس  مبارشة  الغري  املفاوضات  يف ملف 
إرسائيل  أعطت  ان  بعد  االرسى،  تبادل  مبلف  الخاص 
حامس،  وضعتها  التي  الرشوط  لقبول  مبدئية  موافقة 

الخاصة بإطالق رساح جميع سجناء صفقة شاليط.
أصدر تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) يف سيناء فيديو 
متهمني  رجلني  اعدام  فيه  يظهر  دقيقة،   34 مدته 
الجيش  متهمة  اإلرسائييل.  املوساد  لصالح  بالتجسس 

املرصي بالتعاون مع إرسائيل .
السالم  إن  السييس  الفتاح  عبد  املرصي  الرئيس  رصح 
الذين  املرصيني،  وان  وقوي.  مستقر  اليوم  إرسائيل  مع 
يشكلون ثلث سكان الدول العربية يف املنطقة متفقني 

عىل ذلك.

الشباب  منتدى  يف  كلمته  خالل  السييس  كلمة  جاءت 
العاملي يف رشم الشيخ. وقال السييس أن السادات اختار 
خطوة  تعترب  والتي  عاما   50 منذ  للسالم  الطريق  هذا 

فريدة من نوعها يف جيله
أعلنت وزارة الداخلية يف مرص أن 19 إرهابيا متورطني 
يف عدد من الهجامت اإلرهابية يف البالد، مبا يف ذلك آخر 
الجمعة املايض، قتلوا  هجوم عىل مجموعة قبطية يوم 
أسلحة  العثور عىل  تم  قد  وانه  النار.  تبادل إلطالق  يف 

وذخرية يف حوزتهم. 
لوفد  مرص  سمحت  سنوات،  خمس  منذ  األوىل  للمرة 
برملاين حمساوي بزيارة عدد من الدول يف الخارج، ومن 
وتركيا  قطر  من  كال  الحمساوي  الوفد  يزور  أن  املتوقع 

وإيران وروسيا ودول أخرى.

https://twitter.com/kann_news/status/1063823788536672258
https://twitter.com/kann_news/status/1063173016660643841
https://twitter.com/kann_news/status/1063173016660643841
https://twitter.com/kann_news/status/1059033624253734912
https://twitter.com/kann_news/status/1059033624253734912
https://twitter.com/kann_news/status/1059033828814135296
https://twitter.com/kann_news/status/1059033828814135296
https://twitter.com/kann_news/status/1065475690072600576
https://twitter.com/kann_news/status/1065475690072600576
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سوشيال ميديا

فيس بوك

زار السفري اإلرسائييل دافيد جوفرين مدينة السالم – رشم الشيخ، معربا عن  سعادته  حينام رأى رمز 
مؤمتر السالم الذي عقد عام 1996 م، حيث شارك بالحضور فيه شخصياً كدبلومايس إرسائييل يف مرص.وقد 
كان هذا املؤمتر هو األول من بني العديد من املؤمترات الساعية للسالم، كام زار السفري الصهيوين أيضاً 

»متحف السالم والبيئة« وقد أسعدته رؤية كلمة »سالم« باللغة العربية مكتوبة عىل جدران املتحف.

https://www.facebook.com/IsraelinEgypt/posts/2229740120370564?__xts__%5b0%5d=68.ARDlBOnEHQaQ9a7f8l24-v31DoTrSVfnZAPyxZEjMTxR7SqAC8V0A6P6x6eFNoew5b7d6JGGWnaccYmqS6BDg9MTanyMt93PYq6-u6eal73wZRcJNUxt1C8GZ-Tp1QW3a_e0b1Ac8A1uLyxnM_f_-u5snpBRUyYojFgi6uePD62tsPpNFK272kKs5aMIwqFgnvZ6ydm6R0jcSZWX1vuhO7UQmnRS8HpCp1XXWbjbWfimD1GuYxzTTvFSMkBloSpJP7VIxj2RRqa8dU9_N4CePG3SFMz8IM9iKNSkipzXwe_MhJctm2KFgP9JNiaDZLPKHZWSD30B9hYntyinPuyYd1lUsg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/IsraelinEgypt/posts/2229740120370564?__xts__%5b0%5d=68.ARDlBOnEHQaQ9a7f8l24-v31DoTrSVfnZAPyxZEjMTxR7SqAC8V0A6P6x6eFNoew5b7d6JGGWnaccYmqS6BDg9MTanyMt93PYq6-u6eal73wZRcJNUxt1C8GZ-Tp1QW3a_e0b1Ac8A1uLyxnM_f_-u5snpBRUyYojFgi6uePD62tsPpNFK272kKs5aMIwqFgnvZ6ydm6R0jcSZWX1vuhO7UQmnRS8HpCp1XXWbjbWfimD1GuYxzTTvFSMkBloSpJP7VIxj2RRqa8dU9_N4CePG3SFMz8IM9iKNSkipzXwe_MhJctm2KFgP9JNiaDZLPKHZWSD30B9hYntyinPuyYd1lUsg&__tn__=-R
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