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 يف دائرة الضوء: إسرائیل: هل تفقد السیطرة یلع فیروس کورونا  

 غانتس یوافق یلع شروط لیبرمان للدخول يف حکومة مقبلة  

 معلومات خطیرة حول قناصة االحتالل یلع حدود قطاع غزة  

 بمصر: هذه أوجه التعاون بین تل أبیب والقاهرة سفیر إسرائیلي سابق   

 خالء الوجود األمریکي يف سیناء إ قلق إسرائیلي مصري من   

 تقدیر موقف: منافسة ساندرز یلع منصب مرشح الحزب الدیمقراطي األمیرکي  

 دراسة إسرائیلیة: األزمة بین ترامب واالستخبارات تقّوض الحقیقة  

 الصهیوني ضد مصر کتاب یرصد اإلرهاب   

 أراء الخبراء: العنصریة ملواجهة الکورونا  

 

 فی هذا العدد:

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


  

 

1 | P a g e  

 مرصد إسرائيل
 March 2020 15 ||العدد الثالث

 

 

 

 

 
 

 مرصد إسرائيل  

املشهد تطورات دوریًا  یرصد

اإلسرائیلي عبر وسائل اإلعالم 

 ومراکز البحث اإلسرائیلیة

 رامي أبو زبیدة إعداد

 

 "وعى صناع الوعي"

وتحلیل الرصد والتوثیق  اتخدم

ومتابعة مراکز البحث  املضمون

  استطالعات الرأيو

 المرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب

 المرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 

 twitter.com/Almarsad_uk 

 @Al Marsad 

 Al Marsad 

 +905466624440 
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 هذا العدد 

املرصد العربي يرصد ويكشف صورة "إرسائيل" عن نفسها، ويوضح للمختص� واملهتم� من النخب العربية 

آلياتها للتعامل معنا، نرصد كل ما يتعلق بالتطورات الداخلية واإلسالمية كيف ترانا "إرسائيل" وكيف تعّد 

والخارجية "إلرسائيل" (سياسياً، أمنياً، عسكرياً، ثقافياً، واقتصادياً) ونرصد خارطة النظام السيايس واألمني 

 "اإلرسائييل"، من خالل مراكز األبحاث والدراسات ورصد أهم مواقع اإلعالم اإلرسائيلية.

يتناول املرصد يف هذا العدد، يف محور البنية الداخلية للنظام اإلرسائييل، مقرتح الليكود لتشكيل حكومة 

طوارئ وطنية مع أزرق أبيض، مناصفة ب� الحزب� يرتكز وضعها عىل تعديل القانون األسايس. ك� نرصد 

املشرتكة وليربمان أمام  موافقة غانتس عىل رشوط ليربمان للدخول يف حكومة مقبلة، وتوصية كل من

 الرئيس ريفل� لغانتس بتشكيل الحكومة.

ك� يتطرق املرصد ملعلومات خط�ة كشفت أساليب قناصة االحتالل عىل حدود قطاع غزة، وإقرار عدد 

من القناص� اإلرسائيلي�، بإطالقهم النار بشكل متعمد عىل املتظاهرين الفلسطيني�، خالل مشاركتهم يف 

 عودة ورفع الحصار السلمية.مس�ات ال

وتناول املرصد يف محور التفاعالت اإلقليمية والدولية؛ حديث سف� إرسائييل سابق حول العالقات 

اإلرسائيلية املرصية وانها تشهد تطورات إيجابية متالحقة باعتبارها مصدر قوة للمنطقة، خاصة لدول 

قوى األخرى، ونتابع القلق اإلرسائييل املرصي من أن املحور العريب املعتدل، وكذلك للواليات املتحدة وال

إخالء الوجود األمرييك يف سيناء، قد يؤدي إىل إحداث تشويش أمني يف شبه جزيرة سيناء، وتابع املرصد 

تقدير موقف لتحليل العالقة ب� إرسائيل والحزب الد�قراطي األم�يك عموماً، يف سياق منافسة ب�� 

ح الحزب الد�قراطي النتخابات الرئاسة يف الواليات املتحدة، حيث يتبنى ساندرز ساندرز عىل منصب مرش

اليهودي موقفا مخالفا للموقف التقليدي األم�يك في� يتعلق بالعالقة مع إرسائيل، ونختم هذا املحور 

 سلسلة مبتابعة د. صالح النعامي الباحث بالشأن اإلرسائييل، لكتاب صدر يف تل أبيب يسلط األضواء عىل

من العمليات اإلرهابية التي نفذتها االستخبارات اإلرسائيلية وخططت لتنفيذها يف مرص خالل أربعينيات 

 وخمسينيات القرن املايض.

ويف محور آراء الخرباء، يقدم الكاتب نضال وتد تحليل حول عجز رئيس حكومة االحتالل اإلرسائييل 

 دائه لكل ما هو عريب وفلسطيني.بنيام� نتنياهو عن التغلب عىل عنرصيته وع

 مع ف�وس كورونا، وتداعيات رسائييلويف دائرة الضوء، يستعرض املرصد تعامل دولة االحتالل اإل 

 وتبعات انتشاره يف إرسائيل وهل تفقد السيطرة عىل ف�وس كورونا.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 البنیة الداخلیة للنظام اإلسرائیلي  

 ومةویمنحاه األفضلیة عن نتنیاهو  املشترکة ولیبرمان یوصون بغانتس لرئاسة الحک

أوىص حزب "إرسائيل بيتنا" برئاسة أفيعدور  

ليربمان والقامئة "املشرتكة" الرئيس اإلرسائييل، 

رؤوف� ريفل�، بإلقاء مهمة تشكيل الحكومة 

القادمة عىل عاتق رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني 

 غانتس.

العربية، فإن ذلك �نح غانتس  13وبحسب قناة 

فضلية عىل حساب بنيام� نتنياهو، زعيم حزب الليكود، لتشكيل الحكومة املقبلة، وبذلك يكون حصل األ 

مقعًدا يؤيد تشكيله الحكومة املقبلة، بعد أن أوصت القامئة العربية املشرتكة بكامل  61غانتس عىل 

 مقاعدها، لصالحه.

ائييل محادثاته مع أحزاب الكنيست العربية يف ظل أزمة كورونا، فتح الرئيس اإلرس  12وحسب القناة 

املنتخب وطلب توصياتهم لرئيس الوزراء، حيث التقى الرئيس أوالً مبمثيل الليكود وسألهم عن الوضع 

القانو� لنتنياهو، ثم التقى مبمثيل حزب أزرق أبيض وتساءل عن خياراتهم لتشكيل الحكومة. وأخ�ًا، وصل 

 (الرابط)�ع لغانتس كرئيس للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة. أعضاء القامئة املشرتكة وأوصوا باإلج

 مقترح اللیکود لتشکیل حکومة طوارئ وطنیة مع أزرق أبیض

العربية أنه كجزء من املحادثات ب� رئيس الوزراء بنيام� نتنياهو وكبار املسؤول� من  12أفادت القناة 

لتشكيل حكومة طوارئ مناصفة ب� الحزب� يرتكز حزب أزرق أبيض، قدم الليكود اقرتاحاً خاصاً لهم 

 وضعها عىل تعديل القانون األسايس.

وكشف مراسل القناة عميت سيغال عن املقرتح، 

حيث سيوافق الكنيست عىل تعديل ملرة 

واحدة للقانون األسايس للحكومة إذا 

وافق الليكود وأزرق أبيض عىل بقاء 

رئيس الوزراء بنيام� نتنياهو رئيساً 

 لحكومة يف األشهر املقبلة.ل

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.mako.co.il/news-politics/2020_q1/Article-4202ec5046cd071027.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=MakoPage&utm_campaign=OngoingActivity&partner=facebook&fbclid=IwAR0EAdun0f517qSm1aoPBADnIpBh8t3egTJDT-BmVjYRNWGFFgEw-MOvKLc
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وينص التعديل أيضاً عىل أن نتنياهو لن يرفض حكومة مع حزب أزرق أبيض، ويف املقابل عدم دفع أعضاء 

 الكنيست من حزب غانتس نحو إسقاطه.

العودة إىل الرئيس لتشكيل  -سينتهي التجميد وبعد ذلك سيكون هناك خياران  -ك� أنه يف سبتمرب 

 (الرابط) من ذلك مواصلة الوحدة يف الحكومة بالتناوب برشط أن يكون نتنياهو أوالً. الحكومة، أو بدالً

 غانتس یوافق یلع شروط لیبرمان للدخول يف حکومة مقبلة 

عن قبوله بالرشوط التي حددها رئيس حزب "إرسائيل بيتنا"   أعلن رئيس تحالف أزرق أبيض بيني غانتس

 أفيغدور ليربمان لدخول االئتالف الحكومي املقبل.

وحسب صحيفة هآرتس اإلرسائيلية، قال غانتس عىل 

تويرت: "ما قاله ليربمان متفق عليه ويجب أن �يض 

 قدماً".

ومن رشوط ليربمان، تعديل قانون التجنيد بنصه 

طرحه الجيش اإلرسائييل ويلزم الشبان  األصيل، الذي

الحريدي� بالتجنيد، وإلغاء قانون إغالق املحال 

التجارية وتسي� املواصالت العامة أيام السبت مبوجب 

قرار السلطة املحلية، وإتاحة الزواج املد� للجميع ك� بإعادة املصادقة عىل خطة حائط الرباق والس�ح 

ثوذكسية بالصالة يف حائط الرباق وتخصيص مساحة لهم، باإلضافة إىل رفع الحد لليهود من التيارات غ� األر 

 (الرابط)األد� لألجور لجميع املتقاعدين. 

 العقدة السیاسیة بعیدة عن الحل 

 مقال يديعوت أحرونوت: مورن أزوالي

أيام مرت عىل االنتخابات وما زالت العقدة السياسية بعيدة عن الحل، اليوم االثن�، وألول مرة منذ نرش 

رق أبيض" بيني غانتس برئيس حزب "إرسائيل بيتنا" أفيغدور ليربمان. النتائج الحقيقية، يلتقي رئيس "أز 

سيلتقي الطرفان عىل خلفية ترصيحات ليربمان يف محادثات مغلقة، والتي ّرصح فيها بأن أهم يشء 

 اآلن هو أن يتلقى غانتس مهمة تشكيل الحكومة أوالً.

املشاورات لدى الرئيس، وباألمس من املُتوقع أن يوصوا يف "إرسائيل بيتنا" بغانتس خالل جولة 

نُرشت رشوط ليربمان من أجل الدخول يف الحكومة، ومن بينها فتح املحال يوم السبت، والتي 

ستكون خاضعة لقرار السلطات املحلية، ووجود النقل العام يوم السبت، تسهيالت يف عملية 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.mako.co.il/news-politics/2020_q1/Article-5a10cd546dcd071027.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=MakoPage&utm_campaign=OngoingActivity&partner=facebook&fbclid=IwAR0QXkmzgT213boS5jhBJZRqvK7jg8aiTLNTb2n0KHOE_49K7lO88TTDvS4
https://www.haaretz.com/israel-news/elections/.premium-gantz-agrees-to-lieberman-s-terms-for-entering-government-1.8638959?fbclid=IwAR3-e02qqotdb4uJQa639zexmGahLyvvI1vNRA2MEziuOyB2RnoruFGEPVg
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ساعات معدودة من ذلك، رد غانتس التحويل بالديانة التي ستتم عىل يد حاخامات املدينة وغ�ها. بعد 

 عىل تلك املطالب وكتب "متفق عليه".

عىل الجانب اآلخر، بدأ "الليكود" بالضغط عىل من يعتربونهم "ضعفاء" يف كتلة يسار الوسط. ومن املُتوقع 

أن تنطلق يف الساعات املقبلة مظاهرات لرجال اليم�، مظاهرات تطالبهم بعدم الخضوع لحكومة أقلية 

عي للوحدة. ما زالوا يف "أزرق أبيض" و"الليكود" متمسكون كٌل مبوقفه، والتقدير هو أن فرص الوحدة والس

ضعيفة جداً، وخصوصاً يف ظل الخالفات حول من يرتأس الحكومة أوالً، بالتناوب. يف "أزرق أبيض" 

كذلك يف يستبعدون فرصة حكومة تحت حكم نتنياهو مع الئحة اتهام وملفاته ما زالت مفتوحة، و 

 "الليكود" يرفضون الس�ح لغانتس بالبدء بالتناوب.

تتزايد التقديرات يف املنظومة السياسية بأن غانتس سيسعى ليكون األول يف حكومة األقلية املؤقتة، وبعد 

ذلك سيحاول أن يضم إليها أحزاباً أخرى. مسؤول سيايس رفيع املستوى قال بأن "الهدف هو تشكيل حكومة 

غانتس سيجري   -. �كن اآلن أن نقدر بأنه لن يكون هناك حملة انتخابية رابعة". لقاء ليربمان  قبل كل يشء

عىل أساس الفهم بأنه يف حال واصل غانتس رشاكته مع ليربمان، معنى ذلك أنه ال �كن إجراء أّي نقاش 

 ة أقلية.مع أي من أحزاب الحريديم بهدف دخولهم للحكومة، واالحت�ل الوحيد بالفعل هو حكوم

يف هذه األثناء، من املتوقع أن يطلقوا يف "الليكود" هذا األسبوع حملة واسعة عىل اإلنرتنت ضد حكومة 

أقلية وضد القانون الذي يهدف ملنع من لديه الئحة اتهام من أن يُشكل حكومة. وكان نتنياهو، أمس، قد 

راء، وفريق الحملة، استخدامها. لقد أظهر صاغ اسرتاتيجية و�اذج رسائل، طالباً من أعضاء الكنيست، الوز 

تطبيق القانون الفردي ضده يف األيام املاضية عىل أنه "مساس بالد�قراطية"، واعترب حكومة األقلية كـ 

"حكومة مع داعمي اإلرهاب"، وقد سعى نتنياهو يف كل مقابالته لتأكيد جملة "كيف يستطيع ثالثة رؤساء 

 الثكاىل يف اليوم التايل؟"، فضًال عن رسائل كث�ة من هذا القبيل. أركان أن ينظروا لعيون عائالت

يف القامئة املشرتكة يقولون بأنه بغض النظر عن التوجهات األولية التي جرت لجهات غ� رسمية، إال أنه مل 

يتم تقديم طلب رسمي لهم. ك� أوضحوا أنه من اجل أن يوصوا بغانتس ويتشاركوا مع حكومة أقلية؛ 

  (الرابط) عىل غانتس أن يتواصل معهم بشكل مبارش، وبعد ذلك فقط سيعلنون عن موقفهم. سيتع�

 معلومات خطیرة حول قناصة االحتالل یلع حدود قطاع غزة 

شكل متعمد عىل املتظاهرين الفلسطيني�، خالل أقّر عدد من القناص� اإلرسائيلي�، بإطالقهم النار ب

 مشاركتهم يف مس�ات العودة ورفع الحصار السلمية.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5689889,00.html
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ونرشت صحيفة "هآرتس" اإلرسائييل تقريرا 

نقلت فيه أقوال القناصة اإلرسائيلي�، الذين 

رسدوا قصصهم حول إطالق النار عىل 

 املتظاهرين الفلسطيني�.

ه، إن "إيدن وقالت الصحيفة، يف تقرير نرشت

الذي أكمل خدمته يف الجيش اإلرسائييل 

باعتباره قناصا يف لواء املشاة يف جوال� قبل 

ستة أشهر، يعرف بالضبط عدد الركب التي أصابها، لوقت طويل، حين� كان يتمركز عىل طول الحدود مع 

 .قطاع غزة، وكانت مهمته صّد املتظاهرين الفلسطيني� الذين يقرتبون من السياج"

، 52واعرتف إيدن بأنه يحتفظ بأغلفة الرصاصات لكل جولة أطلقها، وقّدر أن عدد الركب التي أصابها يبلغ  

وعندما ُسئل ع� إذا كانت هناك رضبات غ� مؤكّدة، قال القناص إن "الحوادث التي تقع تتمثل يف عدم 

 توقّف الرصاصة وإصابة الشخص الذي يقف وراء الهدف".

ذة يف كتيبته، مش�اً إىل أن من جهة أخرى، تبا هى بحقيقة أنه يحمل الرقم القيايس يف عدد الرضبات املُنفَّ

 زمالءه يلّقبونه "بالقاتل".

وأوضحت الصحيفة أن املظاهرات الج�ه�ية عىل السياج الفاصل مع قطاع غزة بدأت يف يوم األرض، يف 

اير املايض، وحصدت هذه املواجهات املستمرة ، واستمرت أسبوعياً حتى كانون الثا�/ ين2018آذار/ مارس  

 شخصاً جراء استع�ل االحتالل للذخ�ة الحية. 7996متظاهراً، يف ح� أصيب  215حياة 

وبيّنت الصحيفة أن ستة قناصة وافقوا عىل إجراء مقابالت معهم، حيث إن خمسة منهم من ألوية املشاة 

إلرهاب"، ويف الواقع، مل يكن الهدف من قبولهم "كرس باإلضافة إىل واحد من وحدة دوفدفان ملكافحة "ا

 الصمت" أو التكف� عن أفعالهم، وإ�ا فقط لرواية ما حدث من وجهة نظرهم.

يف حالة إيدن، إن حقيقة قتله ملتظاهر عن طريق الخطأ ال تخيفه، ويقول يف هذا الصدد، إنني "كنت عىل 

 يكن بفضلنا، لحاول اإلرهابيون عبور السياج"، بحسب الجانب الصحيح، وقمت باليشء الصحيح، ألنه إن مل

 تعب�ه.

وأضاف إيدن أنه حطم "الرقم القيايس يف إصابة الركب" خالل املظاهرة التي اندلعت يف اليوم الذي 

، الفتا إىل أنه قام بذلك 2018أيار/ مايو  14افتُتحت فيه السفارة األمريكية الجديدة يف القدس، يف 

خص آخر يُعرف "مبحدد املوقع"، الذي تتمثّل مهمته يف إعطاء بيانات دقيقة لرشيكه، باالشرتاك مع ش

 مش�اً إىل أنه� حققا أكرب عدد من الرضبات.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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وكشفت الصحيفة أن إيدن يتذكر بوضوح أّول مرة أطلق فيها النار عىل ركبة أحدهم، حيث إن هدفه كان 

 مرتاً. 20بعد حوايل متظاهرا يقف عىل لفائف من األسالك الشائكة عىل 

أنه يف تلك الفرتة، مل يُسمح له بإطالق النار عىل محرّض رئييس إال إذا كان واقفاً حتى ال يُهدر   وأوضح إيدن

الفرصة وتنفد الذخ�ة، وقال عن ذلك: "يف إحدى املراحل، كان املتظاهر واقفاً أمامي ويستفز�، ثم أىت 

تهم والعامل كله يراقبونني يف التفويض بإطالق النار، وكانت لحظة صعبة، إذ كان الجنود من حويل، وزوجا

  (الرابط)أول محاولة يل (..)، أتذكر مشهد الركبة وهي تنفجر". 

 التفاعالت االقلیمیة والدولیة 

 سفیر إسرائیلي سابق بمصر: هذه أوجه التعاون بین تل أبیب والقاهرة

 

قال سف� إرسائييل إن "العالقات اإلرسائيلية املرصية تشهد تطورات إيجابية متالحقة باعتبارها مصدر قوة 

ور العريب املعتدل، وكذلك للواليات املتحدة والقوى األخرى، فمنذ وصول عبد للمنطقة، خاصة لدول املح

الفتاح السييس للسلطة يف مرص، متيزت العالقات اإلرسائيلية املرصية بالتعاون يف املجاالت الدفاعية 

 االسرتاتيجية عىل أساس التهديد املشرتك الذي متثله إيران واملنظ�ت اإلسالمية".

رين، السف� السابق يف مرص، مبقاله يف صحيفة ج�وزاليم بوست، ترجمته وأضاف حاييم كو 

"، أن "مرص وإرسائيل لديه� مصلحة مشرتكة يف إدارة امللف الفلسطيني بشكل عام، وعىل 21"عريب

وجه التحديد ساحة غزة، ألن الدور الذي تلعبه مرص وسيطا مه� ب� ح�س وإرسائيل أمر حاسم 

 نف الدورية، ما يجعل إرسائيل تعترب سالمها مع مرص رصيدا بالغ األهمية".يف إنهاء جوالت الع

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.haaretz.com/opinion/.premium-the-israeli-army-doesn-t-have-snipers-on-the-gaza-border-it-has-hunters-1.8637587?fbclid=IwAR16KVVRcGiVCCux07qxpYASq0nqCiiEWP-s_pyyEteWFKjqWAPqdZIgYj0
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وأوضح كورين، السف� السابق بجنوب السودان، وعضو فريق العمل باملعهد اإلرسائييل للسياسات 

ميتافيم، ومحارض باملركز متعدد التخصصات بهرتسليا، أن "أربعة عقود من السالم  -الخارجية اإلقليمية

ييل املرصي أثبتت قدرتها عىل مواجهة موجات الصدمة الذي تعرض لها، ووفر منصة لتعاونه� اإلرسائ

 االسرتاتيجي، رغم أن عالقاته� توصف بأنها سالم بارد، طاملا بقي النزاع مع الفلسطيني� دون حل".

ح املشرتكة الحاسمة، وأشار إىل أن "مرص غ� قادرة عىل التقدم نحو التطبيع الكامل مع إرسائيل، رغم املصال

والتعاون الدفاعي االسرتاتيجي املتنامي ب� إرسائيل والدول املعتدلة يف املنطقة الذي ال يزال �يل طبيعة 

ومدى العالقات، ومع ذلك فإن الروابط اإلرسائيلية املرصية مصدر قوة للمنطقة، وتعزيز لالستقرار اإلقليمي 

 بعد فرتة من االضطراب الكب�".

ن "مرص شكلت مكونا محوريا يف عالقات إرسائيل والفلسطيني�، ولعبت دورا مركزيا مبحاوالت وقف وأكد أ 

إطالق النار مع ح�س بوساطة األمم املتحدة وقطر، وتسعى إرسائيل ومرص للحد من نفوذ إيران بالرشق 

وكبح ج�ح نشاطات األوسط، وتعزيز العقوبات املتزايدة ضدها، ومحاربة وكالئها املنترشين باملنطقة، 

 تركيا برشق البحر املتوسط".

وأضاف أن "مرص وإرسائيل شنتا حمالت ضد املنظ�ت املسلحة، وبات لديه� تصورات مشرتكة عن التهديد 

الذي تشكله واالستجابات املطلوبة، ك� تشرتكان بوجهات نظر م�ثلة حول دور الواليات املتحدة يف 

يل مرصي يف بعض املجاالت كاملناطق الصناعية املؤهلة وفق اتفاقية الكويز، املنطقة، ما أدى لتنسيق إرسائي

 والتعاون الدبلومايس واألمني، ما عزز عالقاته� يف السنوات األخ�ة".

وأشار إىل أنه "بجانب التنسيق الدبلومايس االسرتاتيجي، ظهر التعاون ب� إرسائيل ومرص بقضايا الطاقة 

ة لتعزيز تعاونه� مع قربص واليونان، ورمبا لبنان مستقبال، بتشكيل مركز بارزا، واتخذت خطوات مهم

إقليمي إلنتاج الغاز الطبيعي كأساس للتصدير ألوروبا، وإطالق منتدى غاز رشق البحر األبيض املتوسط 

EMGF  يف القاهرة من سبع حكومات رشق أوسطية وأوروبية، بينها إرسائيل والسلطة الفلسطينية، دون

 ة تركيا ولبنان".مشارك

وأوضح أن "تعزيز التعاون متعدد األطراف يف رشق املتوسط يساعد عىل تعزيز العالقات الثنائية، مبا فيها 

إمدادات الغاز من إرسائيل إىل مرص، ومل يكن لتحصل أيا من هذه التطورات مبختلف املجاالت دون 

ات مهمة أخرى يف التعاون اتصاالت مكثفة ب� القاهرة وتل أبيب، رغم عدم حصول تغي� 

االقتصادي: الصناعي، والزراعي، والطاقة الشمسية، وتحلية املياه، والطاقة الخرضاء، والتعاون 

 العلمي، والطبي، والتكنولوجي، واألكاد�ي".

ولفت الكاتب "لزيادة عدد الزوار اإلرسائيلي� ملرص، حيث زار مئات اآلالف سيناء، وآالف تجولوا 

وزيادة أعداد األقباط املرصي� املسافرين إلرسائيل، خاصة بأعياد الفصح، وارتفع مبرص نفسها، 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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، وإحراز تقدم بالتزام مرص بتجديد مواقع 2015مقارنة مع خمسة آالف يف    2019عددهم لسبعة آالف يف  

دعوة سفراء الرتاث اليهودي، ومجمع مقربة البسات� اليهودية بالقاهرة، وترميم معبد إلياهو باإلسكندرية، و 

 دول عديدة لحفل الكنيس".

وختم بالقول إن "العالقات اإلرسائيلية املرصية تشهد عىل مدى أربعة عقود تطورا متناميا لحفظ مصالحه� 

املشرتكة، رغم العقبات والخالفات والتوترات، وأدى الواقع اإلقليمي والدويل الناشئ خاصة منذ وصول 

ال يزال تجنب التعاون الثقايف بينه� عقبة كب�ة أمام العالقة، رغم أن السييس للسلطة لزيادة التعاون، و 

وسائل التواصل االجت�عي متكن من إجراء حوار مبارش وشامل ب� الجانب�، وهي ساحة أخرى تعمل فيها 

  (الرابط) ".إرسائيل

 قلق إسرائیلي مصري من إخالء الوجود األمریکي يف سیناء

قال مركز القدس للشؤون العامة إن إعالن البنتاغون للكونجرس األمرييك حول إمكانية إلغاء أو تقليص 

املشاركة األمريكية يف القوة متعددة 

عاًما يث�  38الجنسيات يف سيناء بعد 

 قلق إرسائيل ومرص.

صدر هذا اإلعالن للكونغرس خالل 

جلسة است�ع األسبوع املايض، وأضاف 

املركز انه تم إبالغ إرسائيل حول هذا 

املوضوع، حيث قال املسؤولون 

األمريكيون إن هذه الخطوة يتم 

يع أنحاء اعتبارها جزًءا من سياسة الرئيس ترامب الخاصة بالحد من التدخل العسكري األمرييك يف جم

 العامل وأيًضا ألسباب تتعلق بامليزانية.

جندياً يف شبه جزيرة سيناء، وقد تقلصت هذه  450تحتفظ الواليات املتحدة بكتيبة مشاة مكونة من 

القوة عن املايض، يرتكز دورها باإلرشاف عىل تنفيذ الجوانب العسكرية التفاقية السالم ب� مرص وإرسائيل، 

بة عىل قدرات القوات املرصية من السالح عىل طول الحدود املرصية مع من خالل عملية املراق

 قطاع غزة وتخفيفها وكذلك عىل قطاع ضيق من الجانب اإلرسائييل.

من املحتمل أن يرتبط أحد أسباب إجالء الوجود األمرييك يف سيناء بتعزيز وجود داعش يف شبه 

ضاء عىل داعش، ويبدو أن مرص تواجه جزيرة سيناء. حيث يواجه الجيش املرصي مشكلة يف الق

صعوبة يف تزويد هذه القوة ببيئة آمنة وض�ن سالمها، وهذا رمبا يشجع اإلدارة األمريكية عىل 

 النظر يف استمرار وجودها يف سيناء.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabi21.com/story/1252732/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://arabi21.com/story/1252732/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://arabi21.com/story/1252732/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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تخىش مرص وإرسائيل من أن يؤدي إجالء أو خفض قوة الواليات املتحدة إىل إحداث تشويش أمني يف شبه 

 ، ك� ستشجع الدول األخرى األعضاء يف القوة متعددة الجنسيات عىل اتخاذ خطوات م�ثلة.جزيرة سيناء

ويضيف املركز أن مثل هذه الخطوة �كن أن تشجع املنظ�ت اإلرهابية عىل تكثيف عملياتها يف شبه 

�ت جزيرة سيناء أو شن هج�ت عىل القوات متعددة الجنسيات لإلرساع بإجالئها، وكذلك تكثيف الهج

 عىل الجيش املرصي والقوات اإلرسائيلية.

ب� إرسائيل ومرص يف شبه جزيرة سيناء هو األوثق. كاله� يعمالن ضد اإلرهاب حيث يعد التعاون األمني  

من قبل ح�س وداعش، يقول كبار املسؤول� يف القدس إن كال البلدين سيطلبان من الواليات املتحدة 

 (الرابط)  يص القوة األمريكية يف شبه جزيرة سيناءتجنب أي تحرك إلجالء أو تقل

تقدیر موقف: منافسة ساندرز یلع منصب مرشح الحزب الدیمقراطي األمیرکي..  

 الزاویة اإلسرائیلیة 

قدم املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية "مدار" تقدير موقف لتحليل العالقة ب� إرسائيل والحزب 

افسة ب�� ساندرز عىل منصب مرشح الحزب الد�قراطي النتخابات الد�قراطي األم�يك عموماً، يف سياق من

الرئاسة يف الواليات املتحدة التي ستجري يف شهر ترشين الثا� املقبل، حيث يتبنى ساندرز اليهودي موقفا 

 مخالفا للموقف التقليدي األم�يك في� يتعلق بالعالقة مع إرسائيل، وملوقف إدارة دونالد ترامب خصوصا.

قال أنطوان شلحت، الباحث يف الشؤون اإلرسائيلية، 

"وضعت منافسة ب�� ساندرز عىل منصب مرشح 

الحزب الد�قراطي النتخابات الرئاسة يف الواليات 

املتحدة، التي ستجري يف شهر ترشين الثا� املقبل، 

موضوع العالقة ب� إرسائيل والحزب الد�قراطي 

الجدل يتعلق  األم�يك عموماً، داخل دائرة من

األم�كية، حيث  -مبستقبل العالقات اإلرسائيلية

يتبنى ساندرز اليهودي موقفا مخالفاً للموقف التقليدي األم�يك في� يتعلق بالعالقة مع إرسائيل، وملوقف 

 إدارة دونالد ترامب خصوصاً.

فقط عىل ضوء  وأشار أنطوان أن "أهمية فهم العالقة ب� الحزب الد�قراطي وب� إرسائيل ليس

ترشح ساندرز داخل الحزب فحسب، وإ�ا أيضاً يف سياق التحوالت التي تحدث يف السنوات األخ�ة 

يف العالقة ب� هذين الجانب�، وتحديداً بعد تويل بنيام� نتنياهو رئاسة الحكومة يف فرتة الرئيس 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://jcpa.org.il/article/%D7%93%D7%90%D7%92%D7%94-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%9E/
https://jcpa.org.il/article/%D7%93%D7%90%D7%92%D7%94-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%9E/
https://jcpa.org.il/article/%D7%93%D7%90%D7%92%D7%94-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%9E/
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انعكس عىل العالقة ب� نتنياهو والرئيس األم�يك السابق باراك أوباما، وما شهدته العالقة بينه� من توتر 

 األم�يك الحايل.

وختم التقدير بالقول "تتجسد النتيجة الظاهرة للعيان حتى اآلن، من الزاوية اإلرسائيلية التي قرأنا عربها 

هذا املوضوع، يف أن ترشح ساندرز وتقدمه يف االنتخابات الداخلية يعكسان ويعربان عن هذه التحوالت، 

إىل تحوالت تتعلق بالقضايا الداخلية األم�كية، ورمبا تش� إىل بداية تغ� يف وضعية إرسائيل،  باإلضافة

 (الرابط)كحالة إج�ع فوق حزبية يف املشهد السيايس األم�يك عموماً".  

 دراسة إسرائیلیة: األزمة بین ترامب واالستخبارات تقّوض الحقیقة

 

تعقيدات العالقة ب� صناع القرار وأجهزة االستخبارات يف الواليات املتحدة معقدة، إال أن العالقة ب� رغم  

هذه األجهزة والرئيس األم�يك، دونالد ترامب، تعكس أزمة عميقة. وبحسب دراسة سعت إىل تحليل هذه 

اً من انتقادات ترامب األزمة، وصدرت عن "معهد أبحاث األمن القومي" يف جامعة تل أبيب، فإن جزء

مربرة وتعكس مشاكل أساسية تعا� منها االستخبارات األم�كية، إال أنه يف أساس األزمة "يوجد مفهوم 

مقلق لدى ترامب إزاء دور أجهزة االستخبارات يف استيضاح الواقع خالل عملية اتخاذ القرارات ومكانة 

ختالف العالقات ب� االستخبارات وصناع القرار الجهات املهنية التي تعمل يف هذا املجال... ورغم ا

يف إرسائيل عن تلك التي يف الواليات املتحدة، إال أن الحالة األم�كية تضع إشارات تحذير أمام أجهزة 

 االستخبارات اإلرسائيلية أيضا".

 وأشارت الدراسة إىل أن سعي ترامب لتعي� سياسي�، مثل مندوب والية تكساس يف مجلس النواب،

)، "يعكس أزمة عميقة يف العالقة ب� DNIجون راتكليف، ملنصب مدير االستخبارات الوطنية (

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.madarcenter.org/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81/8429-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%25A
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أجهزة االستخبارات ومؤسسة الرئاسة املستمرة منذ بداية واليته". فقد وصف ترامب أداء االستخبارات 

"أملانيا النازية"؛ وأقال األم�كية، بعد التحقيقات يف التدخل الرويس يف انتخابات الرئاسة السابقة، بأنه مثل  

؛ وبعد سنة ادعى 2017)، جيمس كومي، يف أيار/مايو العام FBIترامب رئيس مكتب املباحث الفدرالية (

، ألغى ترامب التصنيف 2018ترامب أن أجهزة االستخبارات تراقبه بشكل غ� قانو�؛ ويف آب/أغسطس 

برن�، بعد أن انتقده األخ�؛ ونرش ترامب تغريدة )، جون  CIAاألمني لرئيس وكالة االستخبارات املركزية (

بعد استعراض التهديدات السنوية يف الكونغرس، تغريدة يف "تويرت" وصف فيها أفراد أجهزة االستخبارات 

بأنهم "ساذجون وجامدون" ودعاهم إىل "العودة إىل املدرسة"؛ ويف متوز/يوليو املايض أقال ترامب مدير 

 دان كونس.االستخبارات الوطنية، 

وأشارت الدراسة إىل أن أداء ترامب يف هذا السياق هو جزء من رصاع أوسع، "الذي يخوضه ترامب وقادة 

حالي� آخرين يف أنحاء العامل ضد أجهزة اعتربت طوال سن� أنها مسؤولة عن استيضاح الواقع وفهمه 

قانون، األكاد�يا ويف بعض الحاالت بواسطة تحليل مهني يستند إىل حقائق، وبينها جهاز القضاء وإنفاذ ال

وسائل اإلعالم أيضاً. وبنظر ترامب ومؤيديه، تسيطر عىل هذه األجهزة ’ الدولة العميقة’، أي ’حكم الظالل’ 

لنخب تفرض مواقفها وقيمها عىل املستوى السيايس املنتخب. وينظر ترامب ومؤيدوه إىل أجهزة 

بالتحقيق يف التدخل الرويس يف االنتخابات وبإجراءات اإلطاحة االستخبارات األم�كية، وخاصة مبا يتعلق 

ضده يف الكونغرس، عىل أنها رشكاء كامل� يف محاولة اإلطاحة، إىل جانب مندويب الحزب الد�قراطي 

 ووسائل اإلعالم".

رفض ترامب تقيي�ت االستخبارات يف عدة حاالت، وفقا للدراسة، بينها رفضه عدة مرات لتقيي�ت 

ستخبارات حيال مستقبل الربنامج النووي لكوريا الش�لية ومدى التزام األخ�ة بالتفاه�ت مع الواليات اال 

حول وجود  CIAاملتحدة؛ وبعد اغتيال الصحايف السعودي، ج�ل خاشقجي، نفى ترامب تقرير الـ 

االغتيال؛ هاجم معلومات استخبارية موثوقة تش� إىل ضلوع ويل العهد السعودي، محمد بن سل�ن، يف 

ترامب، يف بداية العام املايض، التقيي�ت االستخبارية، ومبوجبها أن تنظيم "داعش" سيستمر يف تشكيل 

 خطر عاملي رغم الرضبات التي تلقاها.

وهاجم ترامب أجهزة االستخبارات بعد استعراضها تقرير التهديدات السنوي أمام الكونغرس، بداية العام 

أن إيران ال تخرق االتفاق النووي، الذي كان ترامب انسحب منه. كذلك انتقد املايض، وجاء فيها 

 11ترامب أساليب عمل أجهزة االستخبارات "القد�ة" وفشلها يف منع هج�ت تنظيم القاعدة يف 

، وتقيي�تها الخاطئة بشأن وجود أسلحة غ� تقليدية بحوزة العراق يف 2001أيلول/سبتمرب العام 

يف بداية واليته، أعلن ترامب أنه ليس بحاجة إىل إحاطة االستخبارات اليومية له، . و 2003العام 

والتي تعترب أحد أعمدة العالقة ب� االستخبارات والرئيس. وهاجم ترامب هذه األجهزة، يف عدة 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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بهدف   مناسبات، ووصفها بأنها مسيسة، وأنها ال تعمل مبوجب القواعد املتبعة، واتهمها بالعمل غ� القانو�

 املس بصورته.

وقالت الدراسة إن "تحليل الخالفات يظهر أن قس� من انتقادات ترامب مربرة وتتطرق إىل مشاكل أساسية 

معروفة وموجودة بالفعل لدى أجهزة االستخبارات األم�كية وغ� أم�كية، وبينها فجوات منهجية وتنظيمية 

ة وال تتالءم مع التغي�ات الحاصلة يف عامل تشبب إخفاقات بالتقديرات، وكذلك إجراءات عمل قد�

املعلومات. ك� أن ترامب يشخص بشكل صحيح قيود االتجاه االستخباري القديم ومشاكله، والتي متيز 

أجزاء من أجهزة االستخبارات األم�كية وتنعكس من خالل ادعاءات منتقديه. وهذا االتجاه، بصيغته 

رات كمرب� لصناع القرار ويطلبون ألنفسهم احتكار استيضاح الواقع املتطرفة، ينظر إىل أفراد االستخبا

بشأن العدو واملحيط. وتدل عدة كتب صدرت مؤخراً، من تأليف مسؤول� كبار سابق� يف االستخبارات، 

أن لهذا االتجاه وجود قوي يف أجهزة االستخبارات األم�كية... وأعداد كبار املسؤول� يف االستخبارات الذين 

ستقالوا ومتت إقالتهم يدل أيضا عىل الصدامات والخالفات ب� ترامب وكبار مسؤويل املؤسسة السياسية ا

 األمنية". –

وأشارت الدراسة إىل أنه "يف أساس األزمة ب� ترامب وأجهزة االستخبارات مثة يشء أعمق، ومتعلق بأسلوب 

الواقع يف عملية صناعة القرار. ويف السياق   ترامب أكرث من أن ذلك مبفهومه األسايس مهمة أجهزة استيضاح

االستخباري، ترامب يقوض عمليا، بشكل علني وصارخ، أساس� مركزي� للعمل االستخباري: التشديد عىل 

الخربة املهنية، محاولة واستخدام أساليب عمل منهجية غايتها تقليص أخطاء وض�ن تحليل محايد بقدر 

يف العملية االستخبارية. ويف حاالت كث�ة،  –’ الحقائق’  –ات واملعلومات اإلمكان للواقع؛ ومركزية املعطي

ادعاءات ترامب ليست جزءا من نقاش رشعي حول مضمون التقييم االستخباري اإلسرتاتيجي، وإ�ا نفي 

 شامل ملجرد رشعيتها والضالع� يف بلورتها".

من دون شك من وضعه السيايس والقضايئ. ورأت الدراسة أن موقف ترامب من أجهزة االستخبارات "متأثر  

. ويرى ترامب باالستنتاجات 2016واملثال األبرز هو تعامله مع قضية التدخل الرويس يف انتخابات العام 

االستخبارية الحازمة، التي تدل عىل أنه جرى تدخل رويس متشعب وموجه لصالح انتخابه، مسا جوهريا 

 ا، من خالل تشويه مقصود للحقائق الواضحة يف هذه القضية".برشعيته كرئيس منتخب. ولذلك هو يقوضه

قالت الدراسة إن األزمة ب� ترامب وأجهزة االستخبارات األم�كية "تعكس صداما وجها لوجه ب� 

وجهتي نظر مختلفت� حيال الواقع: األوىل، ترى به أمرا حقيقيا، ينبغي استيضاحه وفهمه؛ والثانية 

� بالقوة. ومثة مكان لهذين املنظورين طبعا، لكن الخلط بينه� يصّعب ترى به ساحة ألعاب لتأث

القدرة عىل استيضاح الواقع وفهمه. وهذا الصدام ليس جديدا، لكن ما تم فعله يف املايض يف الغرف 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 الخلفية، أو بعد خروج أفراد االستخبارات من الغرفة، يتم فعله لدى ترامب بشكل مكشوف بالكامل".

دراسة أنه يصعب تحليل تبعات األزمة وأضافت ال

عىل األداء الفعيل ألجهزة االستخبارات ونوعية عملية 

صناعة القرار يف شؤون األمن القومي. "وما تم نرشه 

بهذا الصدد منحاز جدا إثر التقاطب السيايس ومثة 

شك إذا كانت املرحلة الراهنة توفر وجهة نظر الئقة 

إنه حتى قرار للبحث يف هذه املسألة. وهكذا، ف

صحيح ومربر لرتامب باغتيال قائد فيلق القدس 

اإليرا�، قاسم سلي��، الذي عكس أيضا، عىل ما يبدو، رؤية واقعية من جانبه إىل الواقع املعقد، يواجه 

 انتقادات كث�ة من جانب معارضيه".

الحقائق ك� هي هو أحد وأشارت الدراسة إىل أنه "يف أمور أخرى، يبدو أن عدم استعداد ترامب لتقبل 

األسباب التي تجعله �تنع عن العمل ضد تهديدات معينة، موجودة وآخذة بالتبلور. ويف حاالت أخرى، 

عدم رغبته بالعمل، يقوده إىل الكفر بحقائق وتحليل مهني يستند إليها. ويف جميع األحوال، خصوم 

تراجع الثقة بأجهزة االستخبارات بهدف دّب الواليات املتحدة، مثل إيران وروسيا، يسعون إىل استغالل 

الشك لدى الجمهور، الرئيس ورشكاء أجانب مبا يتعلق باستنتاجاتها وأساليب عملها. وتوجد عىل ما يبدو 

شهادات، مبوجبها أن اعت�د ترامب عىل مصادر معلومات غ� موثوقة، يقود إىل أن مناورات إعالمية 

 فة صناعة القرار، وتؤثر عىل قرارات تتعلق باألمن القومي".ومعلومات خاطئة تجد طريقها إىل غر 

وتؤثر هذه األزمة عىل عمل أجهزة االستخبارات األم�كية. "يف بعض األمور، ومثال عىل ذلك التقديرات 

، 2010التي استعرضت حول موضوع حساس جدا مثل تدخل رويس محتمل يف انتخابات الرئاسة يف العام 

ات عىل آرائها املهنية. ورغم ذلك، توجد أدلة عىل االمتناع عن احتكاكات مع ترامب ترص أجهزة االستخبار 

يف بعض املواضيع. كذلك يالحظ حدوث تراجع عن سياسة الشفافية النسبية التي ميزت إدارة سلف ترامب، 

علني ال  الرئيس باراك أوباما، و�تنع كبار املسؤول� يف االستخبارات بشكل يكاد يكون مطلقاً عن ظهور

 يلزم القانون به".

وخلصت الدراسة إىل التطرق للعالقة ب� صناع القرار واالستخبارات يف إرسائيل. "صعوبة استيضاح 

الواقع وفهمه واتخاذ قرارات صحيحة يف شؤون األمن القومي كان موجودا دامئا. وقاد إىل إخفاقات 

ت االستخبارات وصناع القرار يف إرسائيل كب�ة ومعروفة، لالستخبارات اإلرسائيلية أيضا. وعالقا

مختلفة عن تلك املوجودة يف الواليات املتحدة، واالستخبارات اإلرسائيلية متحررة من جزء من 

املشاكل التي متيز منذ سنوات نظ�تها األم�كية. ورغم ذلك، �ثل ترامب، مبفاهيم مختلفة، الفرتة 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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ق� الكامن يف الواقع الدينامي، وإ�ا سلسلة مشاكل جديدة. التي تواجه فيها االستخبارات، ليس فقط الي

وروح هذه الفرتة ليست محدودة يف أم�كا، فصعوبة استيضاح الواقع ظاهر اليوم يف أماكن كث�ة ومكانة 

الحقيقة تتقوض يف إرسائيل. وتضع الحالة األم�كية إشارات تحذير ألجهزة االستخبارات يف إرسائيل أيضا 

ن يؤمن أن استيضاح الواقع وفهمه هو عنرص هام يف بلورة السياسة واتخاذ القرارات يف قضايا وأمام كل م

 (الرابط) األمن القومي". 

 کتاب یرصد اإلرهاب الصهیوني ضد مصر 

الباحث بالشأن اإلرسائييل تابع د. صالح النعامي 

عرب موقعه الشخيص، كتاب صدر األسبوع املايض 

يف تل أبيب يسلط األضواء عىل سلسلة من 

العمليات اإلرهابية التي نفذتها االستخبارات 

اإلرسائيلية وخططت لتنفيذها يف مرص خالل 

 أربعينيات وخمسينيات القرن املايض.

 قصة -وكشف الكتاب "عمالء ليسوا األمثل

املخابرات اإلرسائيلية" ملؤلفيه يويس ميل�ن ودان 

رفيف النقاب عن أن سلسلة العمليات اإلرهابية 

التي خططت لها املخابرات اإلرسائيلية يف مرص 

ونفذ بعضها خالل هذه الفرتة شملت تنفيذ 

عمليات اغتيال وتفج� مؤسسات أجنبية 

ارص وتسميم آبار مياه وإىل جانب دراسة تزييف ومحاولة اغتيال الرئيس املرصي الراحل ج�ل عبد الن

 أوراق نقدية بهدف املس باالقتصاد املرصي وأ�اط متعددة من الحرب النفسية.

بعد أن رشعوا يف  1954ولفت الكتاب إىل أن خلية العمالء اليهود املرصي� الذين ضبطتهم مرص يف العام 

الوحيدة التي عملت لصالح املخابرات اإلرسائيلية،  تنفيذ عمليات إرهابية يف ربوع مرص، مل تكن الخلية

مش�ا إىل أن خاليا أخرى تابعة للمخابرات اإلرسائيلية عملت يف مرص قبل كشف هذه الخلية وإلقاء 

 القبض عىل أفرادها وبعد ذلك.

ولفت الكتاب إىل أن قادة األجهزة االستخبارية يف إرسائيل بعيد اإلعالن عنها تأثروا بالعمليات 

"الجريئة واإلبداعية" التي نفذتها املخابرات األمريكية والربيطانية خالل الحرب العاملية الثانية ضد 

األهداف األملانية، مش�ا إىل أن بعض هذه العمليات تأثرت بأفالم وروايات حول عمليات استخبارية 

 خيالية مل تحدث عىل أرض الواقع.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.inss.org.il/he/publication/speaking-the-truth-to-trump/
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رسائيلية ترفض حتى اآلن نرش معلومات حول الكث� من هذه ولفت الكتاب إىل أن الرقابة العسكرية اإل 

العمليات، مش�اً إىل أن الج�االت الذين تعاقبوا عىل قيادة شعبة االستخبارات العسكرية اإلرسائيلية "أمان" 

ظلوا يرفضون الس�ح بالكشف عن هذه التفاصيل، إىل جانب أن بعض وزراء الحرب طلبوا من املحاكم 

 عىل هذه العمليات. فرض حظر نرش

وأشار الكتاب إىل أن التنافس ب� األجهزة االستخبارية التي تشكلت بعيد اإلعالن عن إرسائيل لعب دورا 

مه� يف الدفع نحو تنفيذ هذه العمليات، حيث كان التنافس محتدما ب� جهاز املخابرات الداخلية 

ارجية، الفتا إىل حقيقة أن جهاز "االستخبارات "الشاباك" و"أمان"، وقسم الشؤون السياسية يف وزارة الخ

مل يكن يلعب دورا مه� يف العمل االستخباري،   1949للمهام الخاصة" (املوساد) الذي أعلن عنه يف ديسمرب  

 حيث كان دوره يف السن� األوىل من عمر إرسائيل التنسيق ب� األجهزة االستخبارية األخرى.

املرصية "الجنيه" جاء تجسيدا لفكرة تزييف األوراق النقدية التي قامت   ولفت إىل أن فكرة تزييف العملية

 بها املخابرات األملانية والربيطانية والفرنسية خالل الحرب العاملة الثانية.

وحسب الكتاب، فأن التخطيط لتزييف األوراق النقدية يف مرص جاء بهدف زيادة التضخم يف مرص، مش�ا 

 العليا يف تل أبيب رفضت الفكرة.إىل أن القيادات 

ونوه الكتاب إىل أن املخابرات اإلرسائيلية درست تزييف طوابع بريدية مرصية بهدف املس مبكانة الرئيس 

 املرصي الراحل ج�ل عبد النارص وبعث اليأس لديه.

م الدبلوماسية وأوضح الكتاب إىل أن قادة "القسم السيايس" يف وزارة الخارجية عمدوا إىل استغالل مكانته

وعملوا داخل أوروبا، حيث قاموا بتجنيد يهود داخل القارة وإرسالهم إىل دول عربية بهدف تنفيذ عمليات 

 تخريبية لصالح إرسائيل، وضمنها مرص.

وكشف الكتاب أن أحد هؤالء العمالء كان تيودور غروس، الذي كان مطربا يف إحدى فرق األوبرا اإليطالية 

 الربيطانية خالل الحرب العاملية الثانية. والتحق باملخابرات

، حيث 1948ولفت الكتاب إىل أن غروس الذي اكتشف جذوره اليهودية هاجر إىل إرسائيل مطلع العام 

تم تكليفه باإلرشاف عىل تنفيذ عمليات اغتيال تطال عددا من كبار املسؤول� املرصي� باالستعانة مع عدد 

ين تم تجنيدهم يف وقت سابق لصالح املخابرات اإلرسائيلية. من الشباب اليهودي املرصي، الذ

 وأوضح الكتاب أنه تم إلغاء املخطط يف نفس اليوم الذي كان من املقرر فيه تنفيذ املهمة.

، حيث قدم 1952ولفت الكتاب إىل أن املخابرات املرصية متكنت من تجنيد غروس مطلع العام 

األنشطة اإلرهابية التي تنفذها إرسائيل داخل مرص، للقاهرة معلومات استخبارية حساسة حول 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 عاما.  15مش� إىل أنه تم اكتشاف أمره يف إرسائيل وقدم للمحاكمة حيث صدره بحقه حك� بالسجن ملدة  

وأشار الكتاب إىل أن املخابرات اإلرسائيلية استعانت بتجار مخدرات أوروبي� وتوظيف خدماتهم يف جمع 

 عن مرص. املعلومات االستخبارية

اثن� من عمالئها وه� ديفيد مزراحي   1948ولفت الكتاب إىل أن املخابرات اإلرسائيلية أرسلت خالل العام  

وعزرا حورين إىل قطاع غزة الذي كان تحت الحكم املرصي، بهدف تسميم آبار املياه هناك، لكن تم 

رضار بالغة بالجسم. وقامت ضبطه� وبحوزته� مواد كي�وية وسموم تتضمن ميكروبات تؤدي إىل أ 

 السلطات املرصية بإصدار حك� باإلعدام عليه�، حيث نفذ يف نفس اليوم الذي صدر فيه الحكم.

وأوضح الكتاب أنه بعد صعود الرئيس ج�ل عبد النارص، قام ضابط املخابرات اإلرسائيلية إبراهام هدار 

اليهود املرصي�، الذين تم نقلهم بعد ذلك بالتوجه ملرص بهوية مزورة وقام بتجنيد عدد من الطالب 

إلرسائيل حيث أخضعوا لتدريبات عىل تنفيذ عمليات تفج� سدود ومؤسسات إىل جانب التدرب عىل 

تنفيذ عمليات رصد وجلب معلومات حساسة. ولفت إىل أن أعضاء الخلية قاموا بتنفيذ عمليات إرهابية 

املتحدة وبريطانيا، حيث قام أعضاء الخلية بتفج� املكتبة   هدفت إىل املس بعالقات مرص بكل من الواليات

األمريكية يف كل من القاهرة واإلسكندرية ومؤسسة ثقافية بريطانية. وأشار الكتاب إىل أن السلطات 

املرصية متكنت من اعتقال أفراد الخلية، حيث نفذ حكم باإلعدام يف إثن� من أعضائها وأحكاما طويلة 

 ين.بالسجن عىل اآلخر

وحسب الكتاب فقد أعد هدار مخططا لتصفية عبد النارص عرب تفج� بنايت� كان يتواجد بينه� يف إحدى 

   (الرابط)االحتفاالت يف إحدى املحافظات املرصية، مش�ا إىل أن املخطط مل يقر يف النهاية. 

 أراء الخبراء 

 العنصریة ملواجهة الکورونا 

 بقلم: نضال محمد وتد

كان من األسهل رمبا استعارة عنوان آخر مثل "عنرصية يف زمن الكورونا"، 

، "حب يف زمن مبا يحيل القارئ مبارشة لرائعة غابريال غارسيا ماركيز

الكول�ا"، لوصف عجز رئيس حكومة االحتالل اإلرسائييل بنيام� نتنياهو 

 عن التغلب عىل عنرصيته وعدائه لكل ما هو عريب وفلسطيني.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://snaamy.com/index.php/news/View?id=1450&fbclid=IwAR3NiM_WWdm-Bh1Po8p-ngwinaiX2vo2DLIGjXM2i7vyMp9PgBRoYu6Q6e4#.XmSKv6jXLIU
http://snaamy.com/index.php/news/View?id=1450&fbclid=IwAR3NiM_WWdm-Bh1Po8p-ngwinaiX2vo2DLIGjXM2i7vyMp9PgBRoYu6Q6e4#.XmSKv6jXLIU
http://snaamy.com/index.php/news/View?id=1450&fbclid=IwAR3NiM_WWdm-Bh1Po8p-ngwinaiX2vo2DLIGjXM2i7vyMp9PgBRoYu6Q6e4#.XmSKv6jXLIU
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ففي� أبدع ماركيز يف وصف قوة املشاعر النبيلة القادرة عىل تخطي وباء الكول�ا، مل يكن نتنياهو بحاجة 

يخلق نفسه مجدداً، وهو يوظف خطر الكورونا ملصلحته السياسية، داعياً إىل لقدر كب� من "اإلبداع" ل

 تشكيل حكومة طوارئ قومية.

عىل تكريس التحريض كعنرص رشعي يف الخطاب اإلرسائييل  2015مل يرتك نتنياهو، الذي واظب منذ العام 

وهم وال نقول أمال، العرتاف ضد الفلسطيني� يف الداخل ونوابهم يف الكنيست، مجاالً ألي تأويل، أو حتى 

املؤسسة السياسية يف إرسائيل برشعية مه� كانت لفلسطينيي الداخل، حتى يف مقاومة وباء يرص نتنياهو 

 نفسه عىل أنه أول من شّخص كونه وباء عاملياً.

فقد سارع نتنياهو إىل "وضع الحد يف مارسه" ك� يقول املثل الفلسطيني الشعبي، معلناً أن حكومته 

نائباً فلسطينياً  15الطارئة، التي يريدها، يجب أن تبقى خالية "من مؤيدي اإلرهاب"، يف إشارة واضحة لـ 

 من األحزاب العربية يف الداخل.

نتنياهو كشف، بفعل عنرصيته التي ال يقوى عىل إخفائها، خالفاً لخصومه يف "كاحول لفان"، حقيقة توظيفه 

لسياسية والشخصية، للفرار من املحكمة من جهة، وتأجيل بدئها من لوباء الكورونا، يف خدمة أجندته ا

 جهة ثانية.

يف املائة من "مواطني" دولة االحتالل،  20لكن األخطر من كل ذلك هو، تكريس فاشيته القومية ضد 

بإخراجهم وإقصائهم كلياً من أي دور يف مواجهة وباء خط�. هي فاشية عنرصية جديدة تقبل وتتعامل 

ف األطباء والطبيبات واملمرض� واملمرضات من فلسطينيي الداخل �لؤون املشايف اإلرسائيلية، ك� مع آال 

 لو كانوا ع�الً وافدين. أما إدارة األزمة ومواجهتها فينبغي أن تكون يهودية صهيونية خالصة بدون عرب.

النازي جوزيف  هذه فاشية ال تقل خطورة عن فاشية موسوليني، وال عن تنظ�ات شيطان الطب 

منغيل، وإن كان سبق نتنياهو يف إشهارها نجم "كاحول لفان" النائب املستوطن يوعز هندل، الذي 

أعلن، يف مقابلة صحافية قبيل االنتخابات، أن العرب مل يرقوا بعد، وفق نظرية النشوء واالرتقاء، 

قة خطابها لشعبها ملرحلة الحديث عن "حقوق اإلنسان". هذه هي حقيقة إرسائيل اليوم وحقي

 بدون تجميل.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 يف دائرة الضوء  

 إسرائیل: هل تفقد السیطرة یلع فیروس کورونا 

 

 70مريض، وإن ما يزيد عن    213وصل لـ    قالت إحصائيات نهاية األسبوع إن عدد املرىض بف�وس الكورونا

ألفاً تم إخضاعهم للحجر الصحي، من بينهم من تحرروا مع مرور األيام. وقالت تقديرات يف وزارة الصحة 

 إن عدد املرىض يف إرسائيل قد يُعد باآلالف، وهذا ما سيتب� يف األيام القريبة.

نيام� نتنياهو، السبت، عن إغالق املطاعم واملقاهي وقد أعلن رئيس الوزراء اإلرسائييل املنتهية واليته ب

واملجمعات الرتفيهية يف البالد، اعتباراً من األحد، بهدف محاربة انتشار ف�وس كورونا. وقال نتنياهو يف 

مؤمتر صحفي بثته صفحته الرسمية عىل تويرت: "اعتباًرا من الغد (األحد)، سيتم إغالق املجمعات الرتفيهية 

 املقاهي".واملطاعم و 

  10ونوه نتنياهو إىل أنه تقرر أيًضا إغالق املدارس الخاصة ورياض األطفال، إىل جانب حظر تجمع أكرث من  

أشخاص يف مكان واحد، ووجه رسالة لإلرسائيلي� قائال: "كل من هو غ� مجرب للخروج للعمل فال 

 يخرج".

املخابرات العامة (الشاباك) من أجل   وكشف نتنياهو يف املؤمتر الصحايف عن إصداره تعلي�ت لجهاز

املشاركة يف تطبيق اإلجراءات املذكورة من خالل استخدام تطبيقات ووسائل تكنولوجية لتعقب 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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املصاب� بالكورونا أو امللزم� بالحجر الصحي، من أجل التأكد من التزامهم بهذا الحجر الصحي والتعرف 

 منع تفيش العدوى. عىل من األشخاص الذين التقوهم وكل ذلك بغية

ك� كشف أن املوساد أيضا له مشاركة يف هذا املجال إذ سيقوم بتقديم التقنيات السيربانية من أجل تتبع 

وتعقب املشتبه بهم بعدم االلتزام بالتعلي�ت من خالل مراقبتهم عرب هواتفهم املحمولة. ك� سيشارك 

لحصول عىل معدات طبية حيوية ملكافحة فايروس “املوساد”، يف الجهود التي تبذلها حكومة االحتالل ل

يف التلفزيون اإلرسائييل التي قالت إن إرسائيل فشلت حتى اآلن بإقناع  12كورونا بحسب ما أفادت قناة 

 الهند باقتناء مواد خام ألدوية عالوة عىل الك�مات الطبية الواقية رغم اتصال نتنياهو بنظ�ه الهندي.

بة العسكرية اإلرسائيلية، سمحت لها بنرش هذا التقرير وجاءت هذه الخطوة، بعد وأضافت القناة أن الرقا

نقص آالف املعدات الطبية يف إرسائيل، نتيجة لتفيش كورونا. منوهة اىل أن إرسائيل تفتقر حاليا آلالف 

 املعدات حاليا، ويعمل “املوساد” إىل جانب جهات أخرى، عىل الحد من النقص. وسيتيح جلب املعدات

إىل إرسائيل، توسيع دائرة الفحص، لتشمل اإلرسائيلي� الذين ال يشعرون بخ�، حتى لو مل يعودوا من 

الخارج، أو تواصلوا مبريض مصاب بالكورونا. وقالت اإلذاعة اإلرسائيلية العامة إن املستشار القضايئ 

ه الخطوات تحاشيا للحكومة صادق عىل هذه اإلجراءات منوهة أنه بنفس الوقت فرض قيودا عىل هذ

 للمساس بخصوصيات املواطن�.

وك� كان متوقعا أعلن وزير القضاء اإلرسائييل أم� اوحانا أمسعن تعليق العمل يف املحاكم اإلرسائيلية 

كإجراء وقايئ للحيلولة دون تفيش فايروس” كورونا” وبالتايل تأجيل الجلسة األوىل ملحاكمة نتنياهو بتهم 

مايو/ أيار املقبل، بعد أن كانت مقررة ليوم الثالثاء. وأوضح الوزير اإلرسائييل أنه  24فساد تأجلت إىل 

سيتم تعليق عمل املحاكم والجهاز القضايئ، بسبب حالة الطوارئ، بحيث يرسي القرار لليوم� املقبل�، 

 يوما. 30عىل ان يتم تجديد القرار يوميا، وذلك ملدة 

سكرية إرسائيلية من تحقق السيناريو األخطر حول انتشار ف�وس وعىل الصعيد العسكري حذرت أوساط ع

 الكورونا وهو انتقال العدو لطياري سالح الجو أو الوحدات الربية القتالية.

ونقلت صحيفة "معاريف" العربية عن ضابط كب� قوله بأن سيناريو إصابة أحد الطيارين بالف�وس أو 

ن أخطر السيناريوهات حيث سيضطر الجيش لوضع املئات إصابة أحد جنود األلوية القتالية يعد م

من الجنود والطيارين قيد الحجر الصحي ما يعني إحداث حالة من الشلل العمليايت وبالتايل الحد 

 من قردة الجيش عىل مواجهة األخطار عىل جميع الجبهات.

ة منها لح�ية ك� أن انتشارا أوسع للف�وس سيستنزف طاقات الجيش التي سيكرس أجزاء كب� 

 وتقديم املساعدة لإلرسائيلي�.
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يف الضفة الغربية أو ب� الضفة و "إرسائيل"   A-B-Cيف ح� أوضح الضابط بأن الف�وس ال يفرق ب� مناطق  

مشيداً بالتعاون املشرتك ب� وزارة الصحة اإلرسائيلية ونظ�تها الفلسطينية يف مكافحة الف�وس عرب تأهيل 

 وتزويد الصحة الفلسطينية بوسائل كشف اإلصابة بالف�وس.طواقم فلسطينية 

ولفت عدد من الصحف اإلرسائيلية إىل أن أرضار هكذا ف�وس عىل االقتصاد اإلرسائييل من املمكن أن 

 تكون أشد بكث� من العمليات العسكرية التي خاضها جيش االحتالل عىل مدار السنوات املاضية.

يف كيان االحتالل اإلرسائيّيل أّن انتشار ف�وس الكورونا يف إرسائيل قد أّدى حتى أكّدت املصادر االقتصاديّة 

اليوم إىل خسائر كب�ٍة يف قطاعات االقتصاد، وأّن فرع الط�ان والسياحة قد باتا يف خرب كان، تارك� وراءه� 

لدى الخرباء تؤّكد أّن عرشات آالف املوظف� عاطل� عن العمل، ولفتت املصادر عينها إىل أّن التوقعات 

األزمة االقتصاديّة ستتفاقم كث�ًا وأّن الخسائر لالقتصاد اإلرسائيّيل ستِصل إىل عرشات مليارات الدوالرات 

 األمريكيّة.

وال شك يف أن الرضبة القاسية تلقاها قطاع السياحة، وحتى هناك من يصف الرضبة الحالية بأنها أقىس 

% من حجوزات الفنادق، التي 80لحروب اإلرسائيلية. وتم إلغاء ما يقارب  من رضبات هذا القطاع يف زمن ا

بدأت بترسيح آالف العامل� لديها يف إجازات ليست مدفوعة األجر. ويقدر رئيس اتحاد الفنادق 

اإلرسائيلية، أم� حايك، بأن خسائر الفنادق ودور الضيافة عىل مختلف مستوياتها، والسياحة بشكل عام، 

 مليار دوالر باملعدل. 3.5مليار شيكل، ما يعني حوايل  12مليارات اىل  10ما ب�  قد ترتاوح

وداهمت أزمة ف�وس كورونا دولة االحتالل يف وضعية اقتصادية معقدة، خلفتها األزمة السياسية املستمرة 

 كانت حكومة ، في�2020منذ قرابة عام، إذ مل تتشكل حكومة ثابتة، ما منع إقرار ميزانية العام الجاري 

. ولهذا فإن الحكومة 2018، يف نهاية شهر آذار من العام 2019بنيام� نتنياهو قد أقرت ميزانية العام 

شهرا، وهذا �نع عمليا رفع امليزانية، عىل  12، مقسمة إىل 2019ترصف ميزانيتها، بناء عىل ميزانية العام 

ميد الكث� من جوانب الرصف، ومن مشاريع البنى األقل مبا يحتاجه التكاثر الطبيعي خالل عام، وتم تج

التحتية، إال تلك التي ميزانيتها كانت مقررة من قبل. األمر الذي يزيد الوضع سوًءا، ك� قالت املصادر 

لقنوات التلفزيون العربيّة التي خصصت جميع برامجها اإلخباريّة لنقاس تداعيات وتبعات انتشار الـ 

 .)1(  ل ُمواجهة هذا الف�وس الخط�”كورونا” يف إرسائيل وسب

  

 

 

 

 .رصد) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال تعرب بالرضورة عن امل1(
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