ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﺳﯿﻨﺎ؛ وﺣﺸﺖ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ
و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺎﻫﺮه
ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﻋﺮب زﺑﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن رژﯾﻢ
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺳﯿﻨﺎ آن را ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای وﺣﺸﺖ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺼﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن  ،ﭘﺎﯾﮕﺎه رای اﻟﯿﻮم در ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺎ
ـﯽ
ـﯽ و ﻧﮕﺮاﻧـ
ـﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﯿﺴـ
ـﺮﺧﻮردﮔﯽ ﻋﺒـ
ـﯿﻨﺎ ﺳـ
ـﺎت ﺳـ
ـﻮان “ﻋﻤﻠﯿـ
ﻋﻨـ
ﻧﺘﯿﺎﻧﯿﺎﻫﻮ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ” آورده اﺳﺖ :زﺧﻤﯽ ﺷﺪن دو ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ زن ﺑﻮد و آن ﻫﻢ در ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﺤﺎری
ﻋﻠﯿﻪ ﮔﺸﺘﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ در ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺼﺮ در ﺳﯿﻨﺎﺳﺒﺐ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻣﺼﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و وﺣﺸﺖ ﻣﯽ
اﻧﺪازد.
اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﺤﺎری در ﺣﺎﻟﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ دوره آراﻣﺶ ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎور وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺼﺮی ﻋﻠﯿﻪ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ در ﺳﯿﻨﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺴﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺼﺮ ﺑﺎ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ)ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ( ﺷﺪه اﺳﺖ.
رای اﻟﯿﻮم ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
اﻧﻔﺠﺎر ﯾﮏ ﺗﺎﻧﮏ ﻣﺼﺮی در ﺳﯿﻨﺎ و ﮐﺸﺘﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻈﺎﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﯾﺎدآوری ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ در ﻧﺎﺑﻮدی
ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
رای اﻟﯿﻮم ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﮑﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎن
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺲ ﺷﺪ و ﻧﯿﺰ
ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻏﺰه ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ وزﯾﺮان ﺧﺎرﺟﻪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﭘﻨﺠﺎه ﮐﺸﻮر ﺑﻮد؛ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ از ﻧﻈﺮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،آﮐﺎدﻣﯿﮏ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دوﻟﺖ و
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻬﺎی آن ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺻﻠﺢ
از ﺳﻮی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺼﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﺎ
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪن اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ در ﺳﯿﻨﺎ
ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ در ﮐﻨﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻣﺖ ﻋﺮﺑﯽ و آرﻣﺎن

ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ.اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎری در ﻗﺒﺎل ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ و
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﯾﻮرش ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺧﯽ
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻣﺼﺮ ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﮑﻮت ﻣﻮﻗﺘﯽ
اﺳﺖ و زﯾﺎد ﺑﻪ ﻃﻮل ﻧﻤﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﺤﺎری از آن ﻧﻈﺮ ﮐﻪ دو ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ و
ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪه آن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ از آن ﺟﻬﺖ ﺣﺎﺋﺰ
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻏﺰه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.اﯾﻦ در واﻗﻊ
زﻧﮓ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺼﺮی و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻤﺎم
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ و ﻣﺎه ﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ
زﯾﺮا ﻫﻨﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﺷﻐﺎل را اﺷﻐﺎل ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
در ﺳﯿﻨﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ.

