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سّجلوا اآلن!تلّقوا نشرتنا اليومّية إلى بريدكم اإللكتروني

تداول اإلعالم المصري مؤخرا قصة دینا محمد علي المصري (اسمھا الحالي دینا عوفادیا)، وھي مصریة أسقط رئیس
مجلس الوزراء المصري جنسیتھا عنھا، وذلك اللتحاقھا بالخدمة العسكریة في الجیش اإلسرائیلي. ورّكز اإلعالمیون
المصریون، وعلى رأسھم أحمد موسي، على "العار" الذي ألحقتھ الشابة المصریة في السابق بالمجتمع المصري بعد
التحاقھا ب "جیش الكیان الصھیوني"، دون التطرق إلى العار الذي دفعھا ودفع عائلتھا للھروب من مصر. من ھي ھذه

الشابة وما حكایتھا؟

تبدأ قصة دینا في مدینة اإلسكندریة،
حیث ولدت وترعرعت. وكان اسمھا
آنذاك، كرولین عبدهللا. وروت عوفادیا
في مقابلة مطّولة مع الموقع اإلعالمي
للجیش اإلسرائیلي، أنھا لم تعرف أنھا یھودیة النسب حتى جیل متقدم، وحدث ذلك جّراء حادثة عنیفة، صدمتھا في

العمق، وسّببت في ھجرة عائلتھا من مصر إلى إسرائیل.

والحادثة التي تحدثت عنھا عوفادیا بألم، كانت اقتحام مجموعة من أتباع التیار السلفي في مصر بیت العائلة وتھدیدھا
بمغادرة مصر على الفور. وجاء في وصف الحادثة حسب ما روت الشابة على موقع الجیش "قاموا بالصراخ في المنزل
وبكسر كل ما وقع في ایدیھم وبالصراخ ب"عیلة الیھود" لم یخطر في ذھني انھم یقصدون ذلك وعندما خرجوا قمت بتفقد

المنزل وأدركت حینئذ ان ھدفھم كان لیس سرقة شيء من بیتنا".

وثمة حادثة أخرى سببت مزیدا من اإلحباط لعوفادیا، وجعلت "المسافة بین اإلسكندریة وتل أبیب أٌقصر" كما روت،
وھي رفض صدیقتھا "أمل"، من اإلسكندریة، مقابلتھا، حیث أقفلت باب المنزل في وجھھا. واضطرت العائلة جّراء غلق

المجتمع المصري أبوابھ في وجھ العائلة "الیھودیة" إلى الرحیل من مصر، والبحث عن حیاة جدیدة.

وبعد وصول العائلة المصریة إلى إسرائیل واستقبالھا بحرارة، تحّول اسم الفتاة اإلسكندریة إلى دینا عوفادیا، وكان
عمرھا آنذاك 15 عاما، فالتحقت بمدرسة دینیة في أورشلیم القدس، ومن ثم التحقت بالجیش اإلسرائیلي كسائر أترابھا،
وكان من الطبیعي أن تصل إلى وحدة الناطق بلسان الجیش اإلسرائیلي، وأن تعمل تحت أفیخاي أدرعي المتحدث لإلعالم

من ھي دینا عوفادیا التي أسقطت مصر جنسیتھا عنھا؟
تداول اإلعالم المصري قصة الشابة المصریة التي أسقطت جنسیتھا عنھا اللتحاقھا بالجیش اإلسرائیلي، مسلطا
الضوء على العار الذي ألحقتھ بالمجتمع المصري، دون الحدیث عن "العار" الذي أدى إلى تھجیرھا وعائلتھا
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العربي.

أما اإلعالم المصري، وعلى رأسھ اإلعالمي أحمد موسى، فقد استغل القصة للحدیث عن العار الذي ألحقتھ الشابة
بالمجتمع المصري قائال: "ال یشرف أي مصري أبدا.. واحدة تربت وسطینا.. في مصر.. أصبحت جزء من الكیان

الصھیوني. النازین الجدد". وأردف "عار علینا إن كان عندنا حد كده". وافتقر تناول اإلعالمي للقصة إلى الحدیث عن
تعامل المجتمع المصري مع العائلة الیھودیة، وحادثة الترھیب التي قامت بھا المجموعة المحسوبة على التیار السلفي.

لكن ال رجاء من إعالمي تابع ھجومھ على إسرائیل، في التقریر، قائال إنھا لیست دولة إنما "مجموعة من حثاالت العالم،
جبوھم في المكان ده، عشان یدمروا الدینا كلھا". وكما عّودنا اإلعالم المصري في عھد الرئیس المصري، عبد الفتاح

السیسي، انتھى الحدیث باإلثناء على سیاسیة السیسي بالقول "عبد الفتاح السیسي لم یلتق ولم یتحدث ولم یصافح واحد من
الخونة دول (أي اسرائیل).. زي ما عمل الجاسوس مرسي".

نذكر أن دینا عوفادیا رفضت التعلیق على قرار إسقاط جنسیتھا وتعلیق اإلعالم المصري على حادثتھا.
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