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 مصر في الخطاب الصهيوني
 محمد أبو سعدة

 تمهيد
بريل، أتناول هذا التقرير أهم التقارير والدراسات التي نشرتها المواقع الصهيونية حول القضايا المصرية خالل شهر ي

 م.2018
 

 الداخلية:الشئون  -أولا 
 )معاريف(٪ من األصوات97االنتخابات بـ مصر: فاز السيسي رسميًا في 

٪ من األصوات. والمثير 97الفتاح السيسي رسميا بولية ثانية، في نهاية عملية فرز األصوات التي منحته  فاز عبد
الثاني رغم أنه لم  على المركزمحمد صالح حصل  اإلنجليزي المنتخب الوطني المصري والدور  ان لعبللدهشة 

 .يخوض في النتخابات
 

 )معاريف( م هو نهاية وجود تنظيم داعش في سيناء.2018مصادر في مؤسسة الدفاع المصرية تقدر ان العام  
مئير   .)مركز معلومات المخابرات و االرهابصر ابو زقول في اشتباكات مسلحة بسيناء الجيش المصري يقتل نا

 أميت(
خير لوجود تنظيم م، سيكون العام األ2018ن العام أن المؤسسة العسكرية المصرية تتوقع أ، تب يوسي ميلمانك

 السرائيلية في وقف تدفق الجهاديون سباب، منها نجاح المخابرات الغربية و أ ةعدإلى  داعش في سيناء وذلك يرجع
ضعف الروح المعنوية لدي و  .يةفاسيناء المحليين خبرات عسكرية كفقدان سكان إلى  ضافةإ .شبه جزيرة سيناءإلى 

 العراق.تعرض لها التنظيم في سوريا و  لتياعناصر التنظيم بعد النهزامات المتتالية 
 

 .) مركز موشية ديان(وسائل اإلعالم االجتماعية  ير عند الطالب المصريين كما تراهقمع حرية التعب
، حول صدى قرار المحكمة الجنائية المصرية لنشرها قائمة بأسماء ام بها مركز موشية ديان للدراساتفي دراسة ق

، قامت الدراسة بتحليل ي تضمنت أسماء أربعة طالب مصريين، والتالمرتبطة باإلرهاباألفراد والمنظمات المصرية 
سماء طلبة أ ن وجودأهم نتائج الدراسة أ وجاء من  .تحليلهاود الفعل و دوسائل العالم الجتماعية المصرية بمعرفة ر 

الحكومة المصرية بالنسبة للعديد من  اتمارسه التيخطر سياسات القمع أ، من يةمن المصر جهزة األأين لدى لقمعت

http://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-630260
http://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-630260
http://www.maariv.co.il/journalists/Article-630644
http://www.maariv.co.il/journalists/Article-630644
http://www.terrorism-info.org.il/he/%D7%9E%D7%91%D7%98-%D7%9C%D7%92%D7%94%D7%90%D7%93-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99-18-%D7%91%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C-2018/
http://www.terrorism-info.org.il/he/%D7%9E%D7%91%D7%98-%D7%9C%D7%92%D7%94%D7%90%D7%93-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99-18-%D7%91%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C-2018/
https://dayan.org/content/%E2%80%9Cblack-february%E2%80%9D-%E2%80%93-suppressing-freedom-expression-egyptian-students-seen-social-media%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF
https://dayan.org/content/%E2%80%9Cblack-february%E2%80%9D-%E2%80%93-suppressing-freedom-expression-egyptian-students-seen-social-media%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF
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 .، في استقطاب تعاطف قوى يسارية مصرية في هذا الملفة. فقد نجح أنصار حزب مصر القويةالجهات المصري
 ، باإلضافةوصحفيون كما شارك بها محاضرون  ،يافن من مختلف الطو فقد وقعت عريضة شارك بها طلبة مصري

وقد عبر الطالب اليساريون عن ندمهم على التصويت لصالح السيسي في النتخابات  ،خمسة أحزاب يساريةإلى 
 واتهموا أنفسهم بمساعدة "ولدة نظام ". ،2014الرئاسية عام 

 

 .)هارتس(مزارعو األرز في مصر يستعدون لمواجهة األزمة 
رئيسيا له، كما يقول  م، بعد عقود من كونها مصّدرا 2019من المرجح أن تكون مصر مستوردة لألرز في عام 

زمة أضرورة زراعة الرز وتجاهل إلى  المزارعون في قرية كفر زيادة في دلتا نهر النيل دعي، لذا فقد تجار األرز
كما ان الجهود  تنجحن هذه الجهود لن أل إ .ثيوبيا بملء الخزان الضخمإخاصة مع بدء  .تهدد النيل التي المياه

رز مع نهايات بالتالي سوف تضطر مصر لستيراد األ .يضا لن ينجحأصر المائي السياسية الرسمية لضمان حق م
شخاص الذين من اعتقال األ كيدات هذه القراءة تأتي في ضوء ما تقوم به الشرطة المصرية مؤخراا أم. وت2018العام 

 .الحكومة رز رغم قرارصرون على زراعة األي  
 

 (48)عرب  النوبيين عن نظام السيسيصرية ضد ماذا تكشف الحملة العنصرية الم
ولة موجة تحريضية غير مع إعادة انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر، شن اإلعالم الذي تسيطر عليه الد

، رات المصريةمات صادرة من المخابيمقالت بتعل 10مسبوقة على أعضاء األقلية النوبية، فقد ظهرت على القل 
هل النوبة والذين وصفوا في المقالت بلغة مهينة تعرض صور وأسماء كاملة لمدافعين عن حقوق اإلنسان أل

مصريين. حيث اتهموا بـ "تدويل" القضية النوبية وبالتالي تشويه سمعة  عناصر نوبية"، بالرغم من كونهم مواطنينبـ"
السيسي.  وفي الغالب تعبر هذه الحملة اإلعالمية المدبرة عن استعداد النظام لستخدام العنصرية ضد األقلية 

 النوبية المصرية من أجل تشويه سمعة المعارضة السلمية. 
 
 
 
 
 

 

https://www.haaretz.com/world-news/asia-and-australia/egypt-s-rice-farmers-brace-for-crisis-as-ethiopia-prepares-mega-dam-1.6026667
https://www.haaretz.com/world-news/asia-and-australia/egypt-s-rice-farmers-brace-for-crisis-as-ethiopia-prepares-mega-dam-1.6026667
https://www.arab48.com/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86/2018/04/23/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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 السياسة الخارجية المصرية: -ثانياا 
 ) جورزليم بوست(غزة. إلى  «البطش»وزيران إسرائيليان يطالبان مصر بمنع دخول جثمان 

ر ليبرمان ونفتالي بينت مصر بعدم السماح لدخول جثمان مهندس طالب كل من الوزيرين اإلسرائيليين أفيجدو 
جثمان الشهيد  بإدخالن مصر سمحت أل إ .غزةإلى  الكهرباء الفلسطيني فادي البطش الذي اغتيل في ماليزيا

 .الفلسطيني بعد عدة ايام من اغتياله
 

 تايمز اوف اسرائيل(بعد زيادة التوترات بين فتح وحماس.. هل تنقذ مصر المصالحة؟)
قدرة مصر على إنقاذ المصالحة الفلسطينية، بعد زيادة التوترات بين  نع“إسرائيل تساءلت صحيفة "تايمز أوف 

تزامنت مع مطالبة عباس لحماس بتسليم القطاع كامال للسلطة، الفلسطينية  والتيرة األخيرة "فتح وحماس" في الفت
 .وهو ما رفضته حركة حماس

فمنذ محاولة اغتيال رئيس  الفلسطينية،نه بات قريبا اسدال الستار على الجهود المصرية في المصالحة أيبدو و 
بعيدا عن التفصيالت فمنذ محاولة اغتيال و  .لى طريق مسدودإية وصلت المصالحة الفلسطين هلل،الوزراء رامي الحمد 

 ن الجهودأجانب إلى  توجيه التهامات المتبادلة بين كال من فتح وحماس.إلى  رئيس الوزراء رامي الحمد هلل وصول
وهو نفس الهدف بالنسبة للرئيس الفلسطيني  حماس،نزع سالح حركة  هدفب تالمصرية في مجال المصالحة كان

صبحت الجهود العسكرية هي الحل البديل لنزع أوبالتالي  فشلت،ن هذه الجهود السياسية أويبدو  عباس،محمود 
 كبر.أاقتراب الحرب على غزة بشكل إلى  سالح المقاومة الفلسطينية وهو ما يشير

 

 )معاريف(وسيفتح معبر رفح في االتجاهين -سعودية لحماس: أوقفوا "مسيرة العودة" مصر والمملكة العربية ال
 )معاريف(وراء الكواليس: مصر على اتصال مع إسرائيل وحماس لمنع تصعيد 

ع قطاع غزة. ووفقا لبعض على الحدود الجنوبية م وضاعذكرت بعض المصادر أن مصر تعمل لمنع تصعيد األ
طينية والفصائل دبلوماسية مع الوليات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلس قامت باتصالت، فإن مصر التقارير

، في إيقاف المسيرات لم تنجحجهود ن هذه الأإل  بهذا الخصوص. اإلسالمي، بما في ذلك حماس والجهاد الفلسطينية
نجاز مهم ل يمكن إن مسيرات العودة قرار شعبي و أسماعيل هنية إن أكد رئيس حركة حماس السيد أخصوصا بعد 

 الستغناء عنه بسهولة.
 

https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Liberman-We-asked-Egypt-to-stop-return-of-Hamas-engineers-body-to-Gaza-552403
https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Liberman-We-asked-Egypt-to-stop-return-of-Hamas-engineers-body-to-Gaza-552403
https://www.timesofisrael.com/egypt-sending-mediators-to-gaza-in-bid-to-save-faltering-unity-deal-report/
https://www.timesofisrael.com/egypt-sending-mediators-to-gaza-in-bid-to-save-faltering-unity-deal-report/
http://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-630744
http://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-630744
http://www.maariv.co.il/news/politics/Article-630047
http://www.maariv.co.il/news/politics/Article-630047

