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 القضايا المصرية في الخطاب الصهيوني

 محمد أبو سعده

 

كانت القضايا المصرية محاًل الهتمام وسائل اإلعالم ومراكز البحوث والدراسات الصهيونية، خالل الفترة التي 

 ، ومن أهم ما تم رصده في هذا السياق:6102يناير  01إلى  4يتناولها التقرير من 

 ديبكا( –موقع االستخبارات الصهيونية ) مكاسب كبيرة لداعش في جنوب سيناءـ 0

ن أصبح تأثير داعش على الطرق أبعد ، المصرية سيطرتها على شبه جزيرة سيناء بسرعةتفقد السلطات 

في خطة طموحه اللتهام مساحة  ن دولة الخالفة تسير قدمًاأالرئيسية في الشمال واضح للعيان. فيبدو 

ي واسعه من األرض. كما من الواضح من تحركات داعش بانها تخطط للسيطرة على الطريق الشمالي الشرق

ساحل خليج العقبة ومنتجعات شرم الشيخ الشهيرة. وعلى الرغم من تحركات الجيش المصري إلى  الواصل

في تفجير شاحنه لجمع  ًاجندي 01ن داعش نجح في قتل أال إالدبابات وطيران الهليكوبتر  ،لياته العسكريةآب

 لى نقطة التفتيش ذاتها.القمامة مسروقة ومحملة بالمتفجرات وأعقب االنفجار هجوم بـ ار بي جي ع

سيناء إلى  كبار من داعش قد وصلوا ًان هناك ضباطأومن خالل معلومات مؤكده تحصل عليها موقع ديبكا 

، ن هناك مخططات قبائلية بدوية للسيطرة على جزء من سيناءأقادمين من العراق وسوريا عبر األردن. و

 في األيام القادمة لضربات ةسيكون فريسة سهللمصري ان الجيش الثالث أوأفادت مصادر عسكرية لموقع ديبكا 

ن مصر وإسرائيل واألردن في خطر. كما إنه في حال فتحت القبائل البدوية أراضيها لتنظيم الدولة فأداعش. و

أفكار ن أنمو تنظيم داعش في سيناء. وأشارت مصادر لموقع ديبكا مع يجب ربط الهجوم األخير في القدس 

، من 15-02الراديكالية بدأت تنتشر بين الفلسطينيين واالردنيين في الفئات العمرية اإلسالمية الدولة 

 .عمرهم

 

http://www.debka.com/article/25879/With-big-gains-in-N-Sinai-ISIS-drives-south
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 موقع جيش الدفاع الصهيوني() خسائر شديدة في تبادل إلطالق النار بين الجيش واإلرهابيين في سيناءـ 6

قتل ستة أشخاص على األقل قتلوا وأصيب آخرون في انفجار شاحنة قرب مبنى عسكري في العريش، شمال 

وقد عقب االنفجار ، ووفقا لشهود عيان، فقد انهار مبني يتكون من عده طوابق نتيجة لالنفجار، سيناء

https://www.0404.co.il/post/58732fa1a36a44316c8b456f.html
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منفذي الهجوم ينتمون  وتم اإلعالن عن أنمقتل العديد منهم، إلى  تدأاشتباكات بين اإلرهابيين والجيش 

 لتنظيم الدولة "داعش".

 

 (42)عرب السيسي "يطمئنهم"... والمصريون كعادتهم ساخرون. ـ 1

إجراءاته  تحّملهمإلى  طمأن السيسي الشعب المصري، بتعافي االقتصاد المتعثر خالل ستة شهور، منّوًها

وكان السيسي قد حث رجال األعمال  .أّن الوضع في شوارع القاهرة مختلفإلى  التقشفية المؤلمة، مضيًفا

والمستثمرين على مساعدة الحكومة على كبح ارتفاع األسعار، كما أشاد بالمصريين في طريقة "تعاملهم" مع 

 .إصالحاته االقتصادية الصعبة

بهدف حل أزمة شح الدوالرات التي تحتاجها الستيراد المنتجات المصري يه الجن تم تعويموفي الوقت الذي 

على مستويات  في المئة وهو ما أثر سلبًا 61نحو إلى  ارتفعت الضرائب وتم تخفيض الدعم وصعد التضخم

ويقول خبراء اقتصاديون إن من المتوقع أن ترتفع األسعار مجددا هذا العام  .المعيشة وأضر الفقراء بشدة

 .تيجة إلصالحات الحكومة رغم قول السيسي بأن الناس يتأقلمون بشكل جيدن

وقال السيسي "الشعب المصري كشعب باقول في كل فرصة بسجل تقديري واحترامي لنجاحه بجدارة في هذا 

 .لكن ذلك لم يلق صدى لدى كثير من المصريين الذين يكافحون بالفعل للعيش ."االختبار

 

 (42)عرب موالنا"... عاصفة من ردود الفعل في مصر. ـ فيلم 4

، والمأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عيسى، إذ "موالنا"أزمة أخرى في المجتمع المصري يثيرها الفيلم المصري 

ات وعلى مواقع اإلنترنت، بين مؤّيد ة في الصحف والقنواذ على العناوين الرئيساالستحو استطاع الفيلم

إثارة الجدل على الفيلم ما جعل البعض يطالب بمنعه من العرض، حّتى قبل عرضه، كما ت ومعارض، ووصل

ية من أّن هدف الفيلم األساسي هو 'السخرإلى  طالب كبير األئمة بوزارة األوقاف، وقف عرض الفيلم، مشيًرا

 ".األئمة وإظهارهم بشكل سيء

عضو مجلس الشعب، اللواء شكري الجندي، الذي طالب إلى  الفيلم قبيل عرضه، اووصلت إثارة الجدل التي أثاره

، معّلًلا رأيه بأنه ال تجوز السخرية من األئمة، كما طالب بعرض النصوص الدرامية على الجهات فوًرابوقف الفيلم 

http://www.arab48.com/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/2017/01/08/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86%D9%87%D9%85--%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%86
http://www.arab48.com/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-48/%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2017/01/08/-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7--%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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الدينّية، وذلك لخضوع الفيلم لرقابة العقالء، وليس لرقابة أصحاب األهواء من المختصة من المؤسسات 

 .المصالح الشخصية، على حّد تعبيره

قرصنة إلى  ووسط هذه الضجة التي أثارها الفيلم، لم تقف المطالبات عند هذا الحّد، بل امتدت خالل ساعات

لشركة المنتجة للفيلم خالل ساعات من إفشال الفيلم وعرضه على شبكة اإلنترنت بشكل مجاني، واستطاعت ا

وتدور أحداث  .محاوالت سرقة العمل وتسريبه، إذ أغلقت الجهات المختصة الرابط الذي تّم عرض الفيلم عليه

 الفيلم حول تالعب الحكومة بداعية إسالمي، ومحاولة استغالله لتحقيق مصالحها.

 

 (i24). يكشف ألول مرة عن حجم قواته في سيناء ـ السيسي5

ألف مقاتل تواجه الجماعات المسلحة  65كتيبة من الجيش المصري تضم  40هناك كشف السيسي ألول مرة، أن 

أن هناك حشد آخر كبير للقوات في مختلف إلى  وأشار السيسي في تصريحات متلفزة أيضا .في شبه جزيرة سيناء

كيلو  0611مناطق الجمهورية وخاصة على الحدود، ومنها الحدود الغربية مع ليبيا التي يصل طولها ألكثر من 

رفض  ،وأضاف السيسي أن دوال وأجهزة .، مما يضاعف الكلفة المالية التي تخصصها مصر لمواجهة اإلرهابًامتر

أنه خالل األشهر الثالثة الماضية إلى  ماعات اإلرهابية في سيناء بالعتاد والمال، مشيرًاليها، تدعم الجإاإلشارة 

 .فقط تم ضبط ألف طن متفجرات وماليين الجنيهات والدوالرات

ضرب وحدة الشعب المصري، انتقاما من التحول الذي أحدثه إلى  وقال السيسي إن "هذه الدول واألجهزة تهدف

"، الذي أسهم في تغيير ما وصفه بترتيبات كان يجري 6101ي الثالثين من يونيو عام الشعب المصري بخروجه ف

 .كتلة مشتعلة بشكل أكبر مما هي عليه اآلنإلى  اإلعداد لها، كانت ستحيل المنطقة

وأكد السيسي أن أجهزة األمن "حققت إنجازات ملموسة بمواجهة الجماعات اإلرهابية في سيناء"، مشيرا في 

أن "هذه المواجهات ستستمر لفترة، وستطول بسبب حرص قوات الجيش والشرطة على عدم إلى  هالوقت ذات

المساس بمدنيين أبرياء خالل هذه المواجهات، خاصة أن بعض خاليا اإلرهاب تتعمد االختفاء وسط تجمعات 

شمالي سيناء، وعلق السيسي على الهجوم المزدوج الذي استهدف حاجزين أمنيين بمدينة العريش،  ".سكانية

صباح اإلثنين وقال السيسي: "اإلرهاب ال ينتهي في يوم وليلة، وإن تأمين الجنود في سيناء يتم على أكمل 

 .(1)."وجه

                                  
 عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية".اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة ( 1)

http://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/134721-170110-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1

