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 2019 نوفمبراملرصد العبري ـ 
 د. محمد أبو سعدة

مراكز األبحاث الصهيونية ووسائل اإلعالم العبرية ، أهم ما صدر عن م2019يتناول املرصد العبري لشهر نوفمبر 

عن مصر سواء في الشأن الداخلي املصري أو السياسة الخارجية لها. فقد تركز االهتمام الصهيوني في هذا الشهر 

على القضايا الداخلية املصرية املتعلقة بملف قناة السويس، فقد رصدت الدراسات اإلسرائيلية أداء قناة 

بهدف تعزيز سبل التعاون املصري اإلسرائيلي سواء في املجال األمني أو البيئي أو االقتصادي. كما  السويس، وذلك

استعرض التاريخ الجيولوجي لتضاريس نهر النيل. بينما سلط تقرير عبري الضوء على الدور األمريكي كوسيط في 

الصراع املصري اإلثيوبي ال يخدم  حل النزاع بين مصر وإثيوبيا حول قضية سد النهضة، وذلك انطالقا من أن

املصالح األمريكية إال أن التقرير توقع فشل الجهود األمريكية في حل الخالفات حول سد النهضة. أما عسكريا فقد 

أشارت تقارير إلى القدرات العسكرية البحرية املصرية بعد امتالكها لسادس ميناء بحري لها. باإلضافة إلى الجهود 

فاعل نووي في اإلسكندرية. كما سلط الضوء على التاريخ اليهودي في مصر. اقتصاديا تم تسجيل رقم املصرية لبناء م

تاريخي لحجم العائدات السياحية في مصر لألفضل. بينما أمنيا تم مبايعة تنظيم داعش في سيناء لخليفة أبو بكر 

 بعة أشخاص مصريين لإلعدام. البغدادي. أما حقوقيا فقد أشارت بعض األخبار اإلسرائيلية عن تحويل س

أشارت مراكز األبحاث ووسائل اإلعالم اإلسرائيلية، عن وجود تهديد أمريكي للسلطة املصرية بسبب لجوء األخيرة 

لشراء طائرات سوخوي من روسيا. كما تسعى مصر جاهدة إلى استقطاب حماس إلى محورها اإلقليمي وذلك على 

ذا إلى جانب الجهود املصرية في إتمام اتفاق بين حماس وإسرائيل يتعلق حساب عالقات حماس مع تركيا وقطر. ه

بالهدنة طويلة األمد وصفقة تبادل أسرى. أما على الصعيد العسكري واألمني فقد صدرت تقارير عبرية تتحدث عن 

 هجوم مصري إلكتروني على إسرائيل.
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 مصر يف دوائر الرأي والبحث العبرية 
صد العبري أهم توجهات مراكز البحث ومقاالت الرأي الصهيونية تجاه مصر خالل شهر يتناول هذا القسم من املر 

 م، عبر محورين أساسيين، وذلك على النحو التالي:2019نوفمبر 

 األوضاع الداخلية في مصر: -األول 

من أهمها  سلطت مراكز األبحاث ووسائل اإلعالم اإلسرائيلية، الضوء على العديد من القضايا الداخلية في مصر.

ملف قناة السويس، فقد رصدت الدراسات اإلسرائيلية أداء قناة السويس، وذلك بهدف تعزيز سبل التعاون 

املصري اإلسرائيلي سواء في املجال األمني أو البيئي أو االقتصادي. كما استعرضت دراسة أخرى التاريخ الجيولوجي 

ى الدور األمريكي كوسيط في حل النزاع بين مصر وإثيوبيا لتضاريس نهر النيل. بينما سلط تقرير عبري الضوء عل

حول قضية سد النهضة، وذلك انطالقا من أن الصراع املصري اإلثيوبي ال يخدم املصالح األمريكية اال أن التقرير 

امللف توقع فشل الجهود األمريكية في حل الخالفات حول سد النهضة. تأتي ثانيا في األهمية املوضوعات التي تناولت  

العسكري والتي أشارت إلى أن القدرات العسكرية البحرية املصرية تتطور بشكل الفت بعد امتالكها لسادس ميناء 

وجود جهود مصرية حقيقية لبناء مفاعل نووي في اإلسكندرية. أما ثقافيا  آخر عنبحري. في حين أشار تقرير عبري 

يخ وذلك من خالل تسليط الضوء على النمو الديمغرافي لليهود في فقد اهتمت دراسة بتاريخ اليهود في مصر عبر التار 

 مصر باإلضافة إلى طبيعة الحياة االجتماعية لليهود في مصر. 

 السياسة الخارجية المصرية:  -الثاني 

أشارت مراكز األبحاث ووسائل اإلعالم اإلسرائيلية، وجود تهديد أمريكي للسلطة املصرية بسبب لجوء األخيرة لشراء 

طائرات سوخوي من روسيا. أما على صعيد العالقات املصرية اإلقليمية فقد أشارت الدراسات والتقارير العبرية أن 

مصر تسعى جاهدة إلى استقطاب حماس إلى محورها اإلقليمي وذلك من خالل تحسين العالقات بين حماس 

الجهود املصرية في إتمام اتفاق بين  والسعودية، وذلك على حساب عالقات حماس مع تركيا وقطر. هذا إلى جانب

حماس وإسرائيل يتعلق بالهدنة طويلة األمد وصفقة تبادل أسرى. أما على الصعيد العسكري واألمني فقد صدرت 

تقارير عبرية تتحدث عن هجوم مصري إلكتروني على إسرائيل مستهدفا املناطق اإلسرائيلية املجاورة لسيناء بعد 

 ي املناطق اإلسرائيلية الحدودية.تعطيل شبكة االتصاالت ف
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 الدراسات
 قناة السويس: طريق لزراعة السالم مع مصر.

كتب "أوفير وينتر" دراسة ملركز األمن القومي اإلسرائيلي حول قناة 

عاًما  150السويس املصرية. جاء فيها أن مصر تحتفل حالًيا بمرور 

ًنا مهًما على افتتاح قناة السويس. وعلى مر السنين أصبحت شريا

% من التجارة العاملية. والتي 10يمر من خاللها حالًيا  -للشحن 

، عندما افتتح الرئيس 2015ازدادت مركزية مكانتها منذ أغسطس 

عبد الفتاح السيس ي قناة السويس الجديدة وهو "مشروع هندس ي 

( زيادة 1يهدف إلى زيادة إيرادات القناة". والذي كان هدفه ذو شقين:  

( تطوير املناطق الخدمية والصناعية على طول القناة بغرض 2لقناة من خالل توسيع حركة املرور عبرها إيرادات ا

 زيادة إمكاناتها االقتصادية. إضافة إلى الفوائد االقتصادية، كان ملشروع القناة الجديدة أهداف سياسية:

 يدة من الرخاء. األول تعزيز الشرعية العامة لنظام السيس ي كقوة تقود مصر إلى حقبة جد

 الثاني تحسين مكانة مصر الدولية وتعبئة الدعم الخارجي الستقرارها. 

 لقدرة مصر على مواجهة التحديات التي 
ً
والثالث هو رفع الروح املعنوية الوطنية عن طريق تسويق املشروع امتدادا

 تواجهها وبناء مستقبلها. 

 تم تقسيم املشروع الهندس ي إلى قسمين: علما أنه 

 كيلومتًرا بالتوازي مع القناة الحالية. 35األول: حفر قناة جديدة بطول 

كيلومتًرا إضافًيا. مما أتاح مرور السفن في  37الثاني: زيادة عمق وعرض بعض طرق الشحن الحالية على مسافة 

إلى  49قناة من ساعة. هذا باإلضافة إلى زيادة السعة القصوى لل 11ساعة إلى  18اتجاهين وتقليل وقت املرور من 

 53مليارات دوالر وتم تنفيذه من قبل  8سفينة يومًيا، بما في ذلك السفن الضخمة. وقد كلف املشروع حوالي  97

 % من أساطيل الحفارات في العالم. 75عامل وفوجين من الجيش و 40.000شركة و
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قناة السويس تشير إلى نجاحات من أن التقييم املؤقت للمشروع والجهود املبذولة لتطوير املنطقة االقتصادية ل

جانب وخيبات أمل من جانب أخر. ويشير التقييم املؤقت إلنجازات قناة السويس الجديدة إلى النجاحات في جانب 

خيبات أمل في جانب آخر. فعلى الرغم من أن القناة املحّسنة في السنوات األربع األولى من عملها سجلت عدًدا من 

. تتعلق خيبة األمل الكبيرة 2023أنها ال تزال بعيدة عن األهداف املوضوعة للمشروع لعام السجالت الجديدة، إال 

مليار   13.4إلى    2014مليارات دوالر في عام    5.3بإيرادات القناة من الرسوم. فبعد أن توقع املشروع ارتفاع الدخل من  

لتي نشرتها هيئة قناة السويس، جاء فيها أن %(. اال أن البيانات الرسمية ا259)بزيادة قدرها  2023دوالر في عام 

(. من املتوقع أن يصل 2014% عن عام 11.2مليارات دوالر )بزيادة قدرها حوالي  5.9بلغ  2018الدخل الفعلي لعام 

 مليارات دوالر فقط. 6.1إلى  2019ربح 

كل من مصر وروسيا على واختتمت الدراسة بجهود االستثمار الدولي في قناة السويس ومحيطها. بعد أن اتفقت 

فرصة عمل. كما من املفترض أن تقوم  35000إنشاء منطقة صناعية في شرق بورسعيد من املفترض أن توفر 

 وظيفة في اإلسماعيلية. 40000بتوفير  TEDAالشركة الصينية 

منية أما عن فرص الجهود التعاونية بين مصر وإسرائيل؛ أوصت الدراسة بضرورة التعاون في املجاالت األ 

أوصت الدراسة إلى زيادة التعاون األمني بين مصر وإسرائيل من أجل ففي املجال األمني  .واالقتصادية والعاملية

القضاء على اإلرهاب في سيناء. انطالقا من رغبة مصر في تأمين قناة السويس وإسرائيل في تأمين إيالت على خليج 

دراسة إلى ضرورة زيادة التعاون األمريكي املصري الصيني اإلسرائيلي في العقبة. أما في املجال االقتصادي فقد رآت ال

تأهيل املناطق الصناعية ذات العالقة بقناة السويس. أما عامليا فأوصت الدراسة إلى تعزيز التعاون املصري 

ادة االتصال بين البحر اإلسرائيلي البيئي بعد أن تبين وجود زعزعة في استقرار النظام البيئي والتنوع البيولوجي بعد زي

 )الرابط(األحمر واملتوسط الذي من شأنه أن يشكل سلبا على السياحة الشاطئية. 
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 اإلخوان ومثليو الجنس والسياسة

مواقف نشر معهد بحوث االتصاالت في الشرق األوسط دراسة تناولت 

اإلخوان املسلمين من مثليي الجنس. كان أهم ملخصها أن جماعة اإلخوان 

املسلمين تحذر من اختيار رجل مثليي الجنس لرئاسة الواليات املتحدة ألن 

ذلك سوف يضغط على الدول العربية إلضفاء الشرعية على املثلية 

الجنسية؛ وقد انطلقت الدراسة من مقوله النبي محمد بأمره "قتل 

املثليين". معتمدة في ذلك على ما نشره الصحفي املصري عامر شامية 

العضو في جماعة اإلخوان املسلمين مقاال على موقع حزب الحرية 

 والعدالة. 

عاما من الحزب  37وعن أهمية هذه الدراسة تأتي كونها جاءت بعد أن ترشح "بيت بوتاجي" البالغ من العمر 

وج ملدة عام من جوستين. باإلضافة إلى تضاعف عدد املدافعيه عن املثليين في الديمقراطي والذي سبق له أن تز 

%. بينما 20وصل إلى    2914% بينما في العام  3كان    1990أمريكا عن خمسة أضعاف. وأن عدد املثليين في أمريكا عام  

 .)الرابط(م2014% عام 49إلى  1990% عام 11ارتفع عدد مؤيدي الزيجات املنحرفة من 

 القاهرة في المصادر اليهودية.

نشر موقع املتحف العبري املختص في التاريخ دراسة حول الوجود 

اليهودي في مدينة القاهرة. يرجع الوجود اليهودي إلى العام الثاني عشر، 

يهودي. وأن  3330م وصل إلى 1165وأن عدد اليهود في القاهرة عام 

اليهود استقروا في منطقة بوالق على ضفاف النيل فترة الحكم 

 ي. وأن اليهود استغلوا في الترجمة واالقتصاد. وقد أشارت بعضالفاطم
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اليهود في أعمال م، قتل مئات اليهود في حارة 1735العبرية أنه في العام املصادر 

 . 3000م، عددهم فقط 1778شغب سببها االقتصاد. مما جعل اليهود عام 

م، عمل اليهود في حرف التجارة وكان من أبرزهم جاكوب باي دي 1817أما في عام  

ميناش ي. وجوزيف كاتاوي باشا والذي تم تعينه وزيرا لألعمال املصرفية واملالية. 

، وصل إلى  م1907وفي العام  5000م، وصل إلى 1882وأن عدد اليهود في العام 

 . بعد أن طردهم االالف األتراك في فلسطين إلى مصر. 20281

وبعد الحرب العاملية األولى، تم تهجير اليهود ألحياء مثل الزمالك وجاردن سيتي، 

وفي الربع  .بعد أن كانوا في منطقة العباسية، ليصبح لهم نشاط صهيوني كبير

الثاني من القرن العشرين، عاش األثرياء في محيط ميدان التحرير. ففي عام 

% منهم في 60يهودي في القاهرة. ويشارك  50000م، كان هناك أكثر من 1945

% في الصناعة والباقي في الصناعات الدينية والخدمات 18التجارة، وحوالي 

 .الحكومية

اال أنه وبعد تعزيز القومية املصرية، وقعت أعمال شغب ضد اليهود في نوفمبر 

م طرد معظم اليهود من مناصبهم. أما في العام 1947م. ليتم في العام 1945

ادة الصهيونية. بعد تولي م، تم القبض على اليهود، بما في ذلك أعضاء القي1948

وعقب حرب  .يهودي إلى إسرائيل 8000م(، هاجر حوالي 1952ناصر السلطة )

م(، تمت مصادرة املمتلكات اليهودية وإغالق املؤسسات املجتمعية. 1956سيناء )

يهودي في  8500م، ليبقى حوالي 1960ليغادر الكثيرون إلى إسرائيل. بحلول عام 

(؛ فتم مغادرتهم ملصر ليبقى تقريبا 1967الستة ) أما بعد حرب األيام .مصر

 .األرامل وكبار السن

م، 1917م، أهمها: كنيس عزرا. وفي العام  1938معبًدا يهودًيا في القاهرة عام    29أما الحياة املجتمعية فقد كان هناك  

، تم فتح 1875ام ، عملت أربع مدارس يهودية. وفي ع1872تم تشغيل مستشفى يهودي صغير في القاهرة. في عام 
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في عام  فصول للفتيات اليهوديات، ودرس علماء التوراة وقد تأسست أول مدرسة "جميع أصدقاء إسرائيل

 )الرابط(.1896

 مليون سنة: تم الكشف عن سر "استقرار" النيل.  30قبل 

نشر موقع يديعوت أحرنوت تقريرا تفصيال لدراسة بعنوان "دور 

 30التضاريس الديناميكية في الحفاظ على نهر النيل على مدى 

" املنشورة في املجلة زوهار جفيرتسمانمليون عام" للكاتب "

م، 2019-11-11العلمية "طبيعة علوم األرض" املنشورة بتاريخ 

فيه أن نهر النيل هو واحد من أطول نهرين في العالم ومصدر جاء  

للحضارة اإلنسانية. ويعد بمثابة شريان الحياة لدول مثل أوغندا 

 .كيلومتر 6600والسودان ومصر. حيث يبلغ طول النيل، حوالي 

وقد توصلت الدراسة وبعد استخدام أدق أدوات املسح 

يل عمرها أكثر من الجيولوجي أن الشكل التضاريس ي الحالى للن

 )الرابط(مليون سنة.  30

 التقارير
الواليات المتحدة تهدد بفرض عقوبات على مصر في حال اشترت طائرات مقاتلة 

 روسية.

 جاء فيه أن مسؤوال رفيع املست
ً
وى لوزير الدولة للشؤون العسكرية والسياسية، أ. نشر موقع والال العبري تقريرا

مع واشنطن" وقد كالرك كوبر صرح "إنه إذا لم تقم القاهرة بإلغاء الصفقة مع موسكو، فسيتضرر تعاونها األمني 

مقاتلة بقيمة ملياري  35جاء هذا التصريح بعد أن اتفقت مصر مع روسيا على شراء طائرات من طراز سوخوي 

أن وزير الخارجية األمريكي مايك بومبو ووزير الدفاع مارك راسبير بعثا برسالة إلى وزير الدفاع املصري دوالر. علما 

موضحين أن صفقات األسلحة الكبيرة مع روسيا سوف تعقد التعامالت  .محمد زكي يحثاه فيها على إلغاء الصفقة

 .)الرابط(ملصر املستمرة بين مصر وأمريكا وستعرقل املساعدات األمريكية األمنية 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.bh.org.il/he/%D7%94%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D/
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لكن على إسرائيل أن تعلم أنه ال توجد هدايا  -أوقفت حماس تصعيد غزة هذه المرة 

 مجانية.

كتب زفي باريل، تقريرا ملوقع هارتس، جاء فيه أن توقف حماس عن املشاركة العسكرية في املواجهة األخيرة مع 

ئيل مكتفية بدور حركة الجهاد اإلسالمي. بأنه يرجع في املقام األول لتحركات حركة حماس الخارجية، والتي إسرا

باتت تتحرك كدولة وليست كتنظيم. وأنه بات لها طموح سياس ي خارجي كبير. بعد أن نجحت في تعزيز عالقاتها مع 

إضافة إلى الزيارات املتبادلة بين قيادات حركة مصر والتي ترتب عليها فتح معبر رفح بين مصر وغزة بشكل كامل. 

حماس وكبار مسؤولي املخابرات املصرية. وقد أشار التقرير أن العالقات بين مصر وحماس باتت متطورة جدا. بعد 

أن أصبحت مصر عامال مؤثرا في العالقات بين حماس وتركيا وقطر. كما أن هناك جهودا مصرية لتحسين العالقات 

 لسعودية. بين حماس وا

وقد أضاف الكاتب أن مصر تتعامل مع حماس كالعب إقليمي مهم وليست مجرد حركة محلية. وأن مصر تعول 

كثيرا على حماس من أجل مساعدتها في سياسة مصر اإلقليمية. أما عن املواجهة العسكرية األخيرة بين الجهاد 

زع العالقات بين الجهاد اإلسالمي وإيران، لكنها اإلسالمي وإسرائيل. أخبرت حماس مصر بأنها ال تستطيع أن تزع

اقترحت أيًضا أن تزيد القاهرة من عالقاتها بالجهاد اإلسالمي وأن تنظر إليها كشريك. أما عن مسألة الدعم القطري 

بدخول األموال القطرية، إال أن الهدف املصري يتمثل  –دون رض ى  –لغزة وحماس فقال الكاتب بأن مصر وافقت 

 .)الرابط(اف النفوذ اإليراني في غزة في إيق

 عاًما. 15تربط إسرائيل ومصر مصيرهما النشط بـ 

ليئور غوتمان تقريرا ملوقع كليكاس جاء فيه أن  كتب

الحكومة املصرية ستستضيف مؤتمر الغاز اإلقليمي، 

والذي سيضم، مسؤولين من وزارة الطاقة اإلسرائيلية، 

واألردن وقبرص. والغرض الرئيس ي من االجتماع هو 

صياغة طرق طويلة األجل للعمل من أجل التنمية 

في دول املنطقة، بالتعاون املتبادلة القتصاديات الطاقة 

 .في التنقيب عن النفط والغازمع الشركات العاملة 
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وهو شهادة أخرى على  -مصر وسيعقد االجتماع قبل أسابيع فقط من بدء تدفق الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى 

 أمريكية.تحت رعاية العالقة بين األقاليم التي أقيمت في السنوات األخيرة بين إسرائيل واألردن ومصر، 

 86علما أن هناك صفقة إسرائيلية مصرية تضمنت تعزيز التعاون في مجال تحسين دفع البنية التحتية. بقيمة 

عاما. وعليه ستقوم إسرائيل في شهر  15% من حجم الغاز املوجود في إسرائيل. وملده 9مليار دوالر. وشراء حوالي 

وقد  .هذا املثلث إلى محور اقتصادي إقليمي يصعب تجاهله م، بتزويد األردن ومصر بالغاز وتحويل2019ديسمبر 

أكد الكاتب أن الخارجية األمريكية معنية بشده في إنجاح التعاون االقتصادي األردني اإلسرائيلي املصري سواء في 

 .)الرابط(حكومة أوباما أو ترامب 

 تقدم في مفاوضات صفقة األسرى مع حماس؛ إسرائيل تنفي.

كتب "ديفيد غولدبرغ" تقريرا ملوقع جدن العبري، جاء فيه 

أن هناك صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل برعاية 

سجينا فلسطينيا. مقابل   50مصرية تنص على إطالق سراخ  

ستو وهشام السيد أورون شاؤول وهدار غولدين وأبرا منغ

وأن الوفدين اإلسرائيلي  .املحتجزين لدى املنظمة

والحمساوي توجدا في نفس الفندق خالل الوساطة 

اال أن إسرائيل نفت ذلك بقولها إنه ال يوجد تقدم  .املصرية

واقعي في املفاوضات مع حماس على الرغم من وجود رغبة 

 )الرابط(ألة الجنود اإلسرائيليين في غزة.حقيقية لرئيس الوزراء اإلسرائيلي نتياهو لحل مس 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3772966,00.html
https://www.jdn.co.il/breakingnews/1225954/


Page 10 of 17 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

December 6, 2019     

أقل ما يمكننا فعله": العبو كرة القدم الذين انضموا إلى االحتجاجات في العالم "

 العربي.

كتب روي كيس ملوقع كان اإلسرائيلي جاء فيه؛ 

أنه في السنوات األخيرة، قام العديد من العبي 

كرة القدم في العالم العربي بتجريد زيهم الرسمي 

والتعبير عن موقفهم السياس ي كجزء من 

مطالبين باإلطاحة  -االحتجاجات في البلدان 

بالحكومة. فلم يظلوا يجلسون على السياج، وال 

 -فقد انضم إلى االحتجاجات في العراق علي عدنان  .يدعمونهان في اللعب في دولة تسيطر عليها الدولة وال يرغبو 

العب الفريق املحلي الذي يلعب حالًيا كمدافع يساري في فانكوفر بالواليات املتحدة. والذي وصل إلى البلد الذي ولد 

ذا أقل ما يمكن أن نفعله إلخواننا"، أوضح في مقابلة بإحدى فيه لحضور االحتجاج وتوزيع الطعام على املحتجين. "ه

 .املظاهرات

بينما في سوريا، حصل املتظاهرون أيًضا على دعم حارس مرمى املنتخب الوطني الشاب، والذي كان يطلق عليه في 

. عندما بدأ االحتجاج ضد الرئيس السوري بشار األسد، والذي توفي خالل هذه العملية "حارس الثورة"

االحتجاجات. علما أن الالعب عمر السوما قد امتنع عن اللعب ملنتخب سوريا فترة من الزمن قبل أن يعتذر ويعود 

 لفريقه مرة أخرى.

كرة القدم واالنضمام إلى حملة ، قرر العب الوسط املصري محمد أبو تريكة االعتزال من عالم 2013أما في عام 

ممثل اإلخوان املسلمين محمد مرس ي. ولكن بعد ذلك تم إلقاء القبض على مرس ي واعتقاله، ليتم اتهام أبو تريكة 

بأنه إرهابي لدعمه لجماعة اإلخوان املسلمين. فكان عليه أن يهرب إلى قطر، حيث ال يزال يعيش ويعمل 

 .)الرابط(كمعلق
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 مصر نفذت هجوًما إلكترونًيا ضد إسرائيل.

كتب عامي روهكس دومبا ملوقع )إسرائيل ديفنس( 

اإلسرائيلي تقريرا جاء فيه أن سبب انقطاع وتشويش 

االتصاالت الذي عاشته مستوطنات غالف غزة في شهري 

ا الجيش ، هو حرب إلكترونية شنه2018فبراير ومارس 

  .املصري بشكل متعمد ضد إسرائيل

وذلك بعد أن نشر الجيش املصري منظومات للتشويش 

على االتصاالت اإلسرائيلية بشكل متعمد، بزعم أن 

عناصر )تنظيم الدولة( يستخدمون شرائح اتصاالت 

ففي فبراير  .كلةإسرائيلية، حيث إن الجيش املصري فضل عدم التعاون مع إسرائيل والتنسيق املسبق لحل املش 

م، عانى حدود غزة ومواقعها القريبة من الحدود املصرية من انسداد شبه دائم للشبكات الخلوية في 2018ومارس 

 )الرابط(منطقتها. 

 بناء ميناء آخر للبحرية المصرية في بور فواد.

داليتسكي تقريرا ملوقع ديكل كتب إيلي ديكل 

إيجبت العبري جاء فيه أنه بات من املرجح أن 

% تقوم ببناء ميناء آخر للبحرية 80مصر وبنسبة 

ليصل عدد املوانئ العسكرية في مصر  .املصرية

ستة موانئ بينما املدنية أربعة موانئ. وأضاف 

الكاتب أن مصر أصبحت اآلن كسادس أكبر 

 )الرابط(أسطول في العالم. 
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 .من المحتمل أن المصريين بدأوا في تنفيذ األعمال األولية لبناء المفاعل النووي 

كتب إيلي ديكل داليتسكي ملوقع ديكل إيجبت العبري تقريرا 

، جاء فيه؛ وقعت مصر عقًدا مع 2017ديسمبر  11في 

كيلومتًرا غرب   145على بعد حوالي    روسيا لبناء مفاعل نووي 

اإلسكندرية على ساحل البحر املتوسط. بهدف توفير 

دوالر. ورجح الكاتب أن مليار  30اإلمدادات النووية. بكلفة 

الهدف من املفاعل النووي سيكون عسكريا وليس مدنيا 

كون مصر اكتشفت مؤخرا موارد طاقة كبيرة جدا تغنيها 

ج الطاقة. وقد استندت الدراسة عن املحطات النووية إلنتا

، وقد 25.08.2019على تصوير األقمار الصناعية بتاريخ 

رجحت الدراسة أن أعمال البدء في املفاعل النووي بدأت في 

 )الرابط( .2019يناير 

 لوضع في إثيوبيا ومصرالحرب على النيل: الواليات المتحدة تعمل على تنظيم ا

 استراتيجيا ملركز القدس 
ً
كتب زفي مازال تقريرا

للسياسات العامة جاء فيه؛ أنه في أوائل شهر أكتوبر، 

أعلنت مصر أنها استنفدت جميع إمكانيات التوصل 

إلى اتفاق مع إثيوبيا بشأن شروط تشغيل سد النهضة 

، "GERD" اإلثيوبي الكبير الذي استكمل مشروع

والذي من املقرر أن يتم االنتهاء من بنائه العام املقبل. 

مما دفع الواليات املتحدة األمريكية التدخل في حل 

الخالفات بين الدولتين كونهما دولتين كبيرتين وتقعان 

إلى  في منطقة استراتيجية حساسة. خاصة وأن الواليات املتحدة األمريكية ترى أن أي مواجهة بينهم سوف تؤدي

تقويض االستقرار في شرق إفريقيا والبحر األحمر. وبعد أن استعرض الكاتب تفاصيل مراحل املفاوضات بين 
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البلدين وحجم الفجوة بينهما، ومدى خطورة األمر على أمن البلدين توقعت الدراسة أنه ليس بالضرورة أن تنجح 

 ) الرابط(الواليات املتحدة األمريكية في حل الخالفات.

 آراء وتحليالت
 ريا كما فقدنا طابا.فقدنا نها

كتب "إنشاء عناب"، مقاال ملوقع يديعوت أحرنوت جاء فيه، أن نتنياهو 

أصاب عندما أقال وزير الزراعة اإلسرائيلي "الفاشل"، أوري أرييل. مطالبا 

بمعاقبتة، ألنه هو من يقف خلف رفع أسعار املياه واملنتجات الزراعية. وقد 

بسبب العقلية املتعجرفة للقادة فسر الكاتب ضياع طابا من إسرائيل 

م. وأن سياسة نتنياهو وآرييل املتعجرفة والرجعية 1982اإلسرائيليين عام 

القديمة هي من تقف اليوم خلف تدمير مدينة نهاريا الزراعية. بعد أن أضاع 

 .)الرابط(عاما من املصريين 99الصهانية فرصة استئجار طابا ملده 

وعاد إلى مالكها في إسرائيل: لوح التزلج الذي عاد مع  -عبرت الحدود إلى سيناء 

 رسالة سالم.

كتب "سوف ينير" مقاال ملوقع والال العبري، حول لوح تزلج إسرائيلي جرفته األمواج من مياه خليج إيالت بعيدا حوالي 

شبه جزيرة سيناء. وفي التفاصيل بعد أن سافر املواطن اإلسرائيلي "نير" أحد سكان تل أبيب  كم وبالقرب من 70

وركب األمواج الشراعية، واملظلة ملمارسة رياضة ركوب األمواج على الشاطئ بالقرب من مرصد إيالت في إيالت. 

مه "عدنان" يعود ملواطن مصري سقط "نير" عن لوح التزلج لتجرفة األمواج. إال أن أحد مستخدمي الفيس بوك اس

عرض صورة لوح التزلج إلى جانب عبارة "وجدته" ليجيب عليه أحدهم أن صاحبه في تل أبيب. لتبدأ بعدها محدثات 

واتس آب. انتهت بأنني أحبك وأتمنى أن نبقى أصدقاء لألبد. واختتم الكاتب املقال بالقول على الرغم أن اللوح سعره 

دوالر. اال أن مؤشر  30شيكل تقريبا  100دوالرا أمريكيا للجديد بينما القديم يصل إلى  250شيكل تقريبا  1000

 .)الرابط(التعاون بين الجانبين توضح رسائل السالم التي يحملها لوح التزلج
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 أكثر بكثير من األهرامات: الرحلة إلى مصر.

كيرين" مقاال ملوقع يديعوت أحرنوت جاء  كتب "يواف

فيه أن مصر عندما كنت في قاربا بنهر النيل اقترب مني 

لوح صغير لركوب األمواج لصبي يبلغ من العمر سبع 

أو ثماني سنوات والذي أخذ يقترب منا رويدا رويدا 

ليتمسك بالقارب الخاص بنا. ليصعد بعدها لسفينة 

مع بعض القطع ويغني "مصطفى يا مصطفى". ثم يج

املعدنية الصغيرة "جنيهات مصرية". وعندما تتجول 

بالقرب من النيل ماشيا تسمع انتقادات الذعة وأقدام 

عارية. فمصر لم تعد فقط تلك املكان املخصص للسيارات الفاخرة واملعابد القديمة. وعند بقائي في مصر لعدة 

والجذب السياحي: كاألهرامات وأبو الهول، ومعابد األقصر وأبو أيام توصلت إلى: أوال أن مصر هي جنة لعلماء اآلثار  

ثانيا أن مصر قوة إقليمية، مليئة بالقواعد العسكرية. أما الثالث فمصر والتي  .سمبل، املتحف املصري في القاهرة

ا صحيا يموت. دوالًرا شهرًيا؛ فإن مواطنها الذي ال يمتلك تأمين 120يقطنها ما يقرب من مئة مليون، براتب متوسطه  

 )الرابط(هذا إلى جانب مشاهدة أكوام القمامة واملجاري وعربات الحمير. 

 مصر يف وسائل اإلعالم اإلسرائيلية
على الصعيد الداخلي أشارت بعض األخبار عن تسجيل رقم تاريخي لحجم العائدات السياحية في مصر لألفضل. 

البغدادي. أما حقوقيا فقد أشارت بعض األخبار  هذا الرغم من مبايعة تنظيم داعش في سيناء لخليفة أبو بكر

اإلسرائيلية عن تحويل سبعة أشخاص لإلعدام. أما على الصعيد الخارجي فقد أشارت أخبار صهيونية لوجود 

تحذير مصري لحركة الجهاد اإلسالمي الفلسطيني، باإلضافة إلى زيادة تشديد الرقابة الحدودية بين مصر وغزة 

 س.بمساعدة من حركة حما
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 ميديا
 التماسيح والقطط وشبل األسد: كشفت مصر عن مومياوات مقدسة. -الفيديو األول 

نشر موقع والال العبري تقريرا متلفزا عرض فيه مومياوات 

عام. تم اكتشافها في موقع جنوب  2500لحيوانات مقدسة منذ 

القاهرة. ومن بين أهم االكتشافات كان أسدان، باإلضافة إلى 

لتماسيح والطيور والقطط من الفترة املصرية العديد من ا

 )الرابط(.قبل امليالد 332قبل امليالد و 664املتأخرة، ما بين 

 

مصر مش حتطلع من اليهود. مصر "يمكن يطلعوا اليهود من مصر لكن    –الفيديو الثاني  

 ."في القلب

بهذا التعبير وصفت اإلسرائيلية "ليفانا زمير" رئيسة جمعية يهود مصر ومنظمات يهود الدول العربية في إسرائيل 

شعورها عندما زارت مع بناتها وأحفادها مصر قبل بضعة أشهر بعد أن طردت مع ذويها وهي طفلة في منتصف القرن 

 ) إسرائيل تتكلم العربية ( قصتها ومقابلتها مع تلفزيون بي بي س ي عربي. املاض ي. شاهدوا

 

 ساهم اليهود في بناء الدول العربية فكان جزاؤهم الطرد واإلقصاء.

نشر موقع إسرائيل تتكلم العربية على صفحتها 

ألف  ٨٥٠"ونحن على عتبة ذكرى هجرة وتهجير 

يهودي من الدول العربية بعد تنامي املشاعر 

العدائية عند قيام دولة إسرائيل نتذكر عددا من 

أعالم اليهود في مختلف الدول العربية الذين 

 .)الرابط(ادين"ساهموا في مختلف املي
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 أقوى جوازات السفر في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

شر مؤشر "هنلي أند بارتنرز للقيود على التأشيرات" الذي يصّنف دول العالم بحسب حري
ُ
ة تنّقل مواطنيها في كل ن

ل املؤشر، بالتعاون مع اتحاد النقل الجوي الدولي، أنظمة التأشيرات في دول حول العالم ووفقا 
ّ
أنحاء العالم. ويحل

(، وتأتي اإلمارات   22دولة دون تأشيرة )املرتبة    159لهذه املعطيات فإن الجواز اإلسرائيلي يسمح لحامله بدخول  
ً
عامليا

 .)الرابط(دولة 172في املرتبة األولى في املنطقة حيث يتيح جوازها بدخول  العربية املتحدة

 

 بعيدا عن السياسة. تعاون فني بين مصري وإسرائيلية.

يسعدنا أن نرى املمثل املصري عمرو واكد يشارك إلى جانب بطلة فيلم املرأة 

في فلم جديد من إنتاج هوليوود بعد  الخارقة اإلسرائيلية جال جادوت

النجاح الباهر الذي حققه فلمها األول. نتمنى لهما النجاح والتألق في أعمال 

سينمائية جديدة. وإلى املزيد من التعاون البناء في عالم متكامل 

 .)الرابط(املجتمعات
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 توت عنخ آمون، من أشهر ملوك مصر، بالعبرية

العلم منذ الصغر كالنقش على الحجر! هذا الكتاب الذي يتناول بالكلمة والصورة 

تاريخ هذا امللك ويشرحه ببساطة لصغيري السن في إسرائيل يغرس املعرفة 

والتقدير للحضارة الفرعونية ضاربة القدم. نحن نؤمن أن هذا هو السالم 

لعبرية قالها الكهنة في الكتاب تجد جملة فرعونية قديمة وعتيقة با .الحقيقي

 ".) الرابط(مصر يا جميله ما أروع جمالك" :الفراعنة

 

 رحيل الفنان المصري القدير هيثم زكي

 نعى فيه الفنان املصري هيثم أح
ً
مد زكي، جاء نشر موقع إسرائيل بالعربية منشورا

فيه: نيابة عن عشاق السينما املصرية في إسرائيل يؤسفنا جدا رحيل الفنان املصري 

القدير هيثم زكي وهو ابن أحمد زكي، في عز شبابه بصورة مفاجئة، بعد مسيرة فنية 

 .وبطوالت سينمائية وتلفزيونية تابعنا منها ما تيسر

، 2016، سكر مر  2011، نقطة دم  2011من أبرز األفالم التي شارك فيها كف القمر  

، الصفعة 2011، ومسلسالت دوران شبرا 2018، الكنز الجزء الثاني 2017الكنز 

". هللا يسكنه 2018-2، كلبش2015، أستاذ ورئيس قسم  2014، السبع وصايا  2012

 )الرابط(فسيح جناته.
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