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 ج 
 مً إلاسرائيلي لىتيياهو: امىع حرًبا غير ضرورية مع قطاع غزةلا 

 2102\2\5  ترجمة صفا -القدس المحتلة 
يواصل األمن اإلسرائيلي منذ أيام  ووييار رسامئل ورذيرياح ولر وماح اإلسارائيليح دهارن واك ور وهاي  و و امع 

 وت.على يدهح قطمع غزة  من آخر م وصريرمت ورئيس األر من ولييش غمكي آيزن 
ورذر آيزن وت خالل ر اورل ويلساح اور وماح اإلسارائيليح اوياو  األراك مان خطاورة األو امع اإلنسامنيح اوواي 
يعيهااهم قطاامع غاازة ودخمصااح أزمااح او هرداامش خاالل اصاال اوهااومش اورااموي دمإل ااماح ومهاام ل اومياامل واوصاارح 

 وغير م.
عااكة مسااددمت ماان هاارنهم وسااري  عيلااح وقاامل آيزن ااوت درسااق ماام نللاات وساامئل إعاال  إساارائيليح إن  ولاامط  

  .8102موايهح يكيكة قك ول  اي اوعم  اورموي 
ودرسق مسؤووين ومؤسسمت كوويح اإن س من اولطامع اوداموع عاكك   نراو ملياوني نسامح يعامنون مان أو امع 

ماوك غميح اي اووعليك دسدق اورصمر اإلسرائيلي اومهكك واإلياراشات اوعلمدياح اوواي يهر اهم رئايس اوسالطح مر
 عدمس على اولطمع.

وياااارا مراقدااااون ولهاااارن اإلساااارائيلي أن وسااااخينم  إعلمياااام  إساااارائيليم  ييااااري رموياااام  إذ كأق مرللااااون عساااا ريون 
إسرائيليون على إطلق ورذيراوه  من ررق وهي ح م  اولطمع مم و  ووكار  اور ومح اوو ا  وورامول منعهام 

 دكال  من انوظمر م.
يااح اوعدرياااح اونلاامق عااان إرساامل قااامكة األماان اإلسااارائيلي درسااموح ورذيرياااح وااارئيس وساادق ذوااا   هااة اولنااامة او من

اووزراش اإلسرائيلي دنيممين نونيم و مهمك م أنر ااي رامل وار  األماور علاى رموهام دمولطامع اموموايهاح قمكماح ال 
لي ورر ااح مرموااح وذواا  علااى اواارغ  ماان عااك  رغدااح اولعدااين اورئيساايين دهاامن اااي إهاامرة إوااى او ياامن اإلساارائي

 رممس.
ودرسق اومرللين اإلسرائيليين اموصكاح واولكر الط ومنعمن اهوعمل األمور على يدهح اولطامع وأن األو امع 

 .8102وهدر إوى رك  دير ول  األو مع اووي سمكت غكاة اوررق األخيرة دموعم  
اوخمصاااح داااموعدر  و منااات مصااامكر عسااا ريح إسااارائيليح قاااك  هاااهت قدااال أهاااهر يااازشا  مااان اوووصااايمت اوعسااا ريح

اومسوخلصاااح مااان اورااارق األخيااارة علاااى اولطااامع ومااان دينهااام اوساااعي اويااامك ومنااا  اورااارق ووااايس وساااريعهم ألن 
  إسرائيل  و  ودلور سيمسوهم دعك إزاش اولطمع.



 

 4صهيوهيةشــــؤون 
 

 ورذير قمكة األمن أي م
ويااروي ورااذير آيزن ااوت دعااك يااو  وارااك الااط ماان و اا  قاامكة األذرع األمنيااح اإلساارائيليح ولرياار ا  هااكيك اوخطااورة  

 عن و   قطمع غزة على طمووح نونيم ون مرذرين من موايهح عس ريح روميح إذا و  يو  وكار  األمور.
ت اوو   علاى صاعيك اولطامع خطيارة ودرسق مم أوركور اولنمة  او منيح  اوعدريح مسمش أمس اوسدت اإن ولكيرا

دهاا ل خاامصن إذ دعااث  داامر قاامكة األماان ورااذيراوه  ونونياام و مااؤخر ا دهاارن كالئاال علااى وااك ور كرامااموي ي اااي 
 اوو   االقوصمكي واإلنسمني كاخل اولطمع.

إوااى وزعماات اولناامة أن خطااورة اوو اا  كاعاات وكراسااح إم منيااح إرساامل اومااواك اوػذائيااح واألكويااح عداار  إساارائيل  
 غزة ولمرة األووى.

وأهمرت اولنمة إوى أن  اوو   دمولطمع يسير نراو اوهموياح مام يراا  مان اارص اناكالع موايهاح عسا ريح علاى 
 اورغ  من عك  رغدح رممس ديووح أخرا .

وهن وزراش اي  او مدينت   يوم م هاكيك اولهياح ويامل مام أسامول  سيمساح اإلاالس اوواي ونوهيهام اور وماح إزاش 
 يك اولمك  من اوينوق .اووهك

وذ رت اولنامة أنار سادق وليايش أن راذر ااي كيسامدر اومم اي مان ذوا  اوساينمريو داموينوقن إذ يارا و لياة 
رئاايس ميلااس األماان اولااومي ددلااورة اقوراراامت وورسااين اوو اا  دمولطاامع خاالل  ل ااح أساامدي ن إال أن خمسااح 

 رمت على اورغ  من اسومرار وك ور اوو  .أسمدي  مرة منذ ذو  اورين وو  يلك  أي م من  ذل اوملور 
ودرسق اولنمةن رّذر اوييش اي ذو  اورين من أن و   اولطمع اويو  يهادر اوو ا  اواذي سامك قديال اناكالع 

 .8102اوررق دصية اوعم  
ونللت اولنمة عن اويهمت األمنيح قووهم إن ورا   اوو   اإلنسمني اوخطير وغيمق او هردمش واوميمل وعاك  كاا  
رواوااق اومااوظهينن واإلرداامط ماان اوهاامق اومصاامورح دااين رماامس واااوم ومواصاالح اوياايش وااكمير أنهاامق رماامسن 

 من هرنر وويير اونمر دمويمل  إسرائيل  على ه ل موايهح عس ريح اي اومكا اولريق.
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 كيف ثىظر اسرائيل الى الدول املحيطة؟

 2102\2\5  -معا -بيت لحم
ش ورر مت اوملمومح و ورات اوردي  اوعردي... ي قللح من  ال هايش واقنعات قللح من اوكول واوييو    اسرائيل

 نهسهم انهم اي خطر من ايل ادلمش ارولل االرا ي اوعرديح والسطين.
اهااي ولرياار عر ااور اولناامة اوعمهاارة عماام يللااق اساارائيل ماان ييرانهاام اوعاارق ا اال عاان او ااهح اوػرديااح وقطاامع 

ن رممس م ل ورووات مان رر اح ار مدياح اواى سالطح وهام يايش و ومئاق غزة. قمل او ووونيل ريوهمرك  ممق  ا
 وصواريخن اي م رزق اهلل يووايك على طول اوهممل وسيرول اويليل اي اي موايهح ملدلح  .

اي م عرض اوولرير صورا وولمرير مصورة وليممعامت اومسالرح د ال وها يلوهم ااي اواكول اومريطاح وووصال 
اوعنمصااار واورر ااامت مونااامررة ايمااام دينهااام و نهااام موهلاااح ان اسااارائيل يياااق ان  اواااى رليلاااح مهمك ااام ان   ااال ولااا 

 وزول .
  مم وطرق اوولرير اوى ايران و ية انهم دسطت نهوذ م واسلروهم على طول اودرر اومووسط .

اال   ايمم عر ر اوولرير اومصور مرمووح اسرائيل واقنامع نهساهم دامن وخليهام عان ارولوهام ساواش ااي او اهح 
 ور االركن او اويوالن سوة ينهيهم .او غ

وا اامة ارااك اومرللااين االساارائيليين   ال يم اان ان وااكاا  اساارائيل عاان نهسااهم اماام  اوونظيماامت اذا وخلاات عاان 
 غور االركن . اي م دمونسدح ويدل اوهيخ و  دح اويوالن واو هح اوػرديح .

 وا مة اومرلل   ووال ول  اويدمل و منت اسرائيل م هواح .
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 الجيش الصهيووي املرثبك

 2102\2\5  رأي اليوم  عبد الستار قاسم
منااذ أن اااوم السااطيني اوناامر علااى مسااووطن صااهيوني وقولاار وياايش اوصااهمينح يماار اااي اواارة عصاايدح يميز اام 

راول إواى رماز االرودم  واالرويمويح واويري وراش  ل طرة معلومح يم ن أن يسوهكي دهم إوى اوهكائي اواذي و
السطيني  دير و و خموك نصار يارار.  ال ياو   نام  نهامطمت ويايش اوصاهمينح ااي او اهح اوػردياح دخمصاح 
اي ق مش ينين ورول دلكة درقين دمووركيك. ييش اوصاهمينح ينهار اوراوايز او مدواح واوطيامرة وياكقق ااي   يار 

ن كون ياكوا وػمياح ا،نن وناكعو اهلل من األريامن ااي دطمقامت  وياح اوماواطنين عسامل يياك أ ارا ومطلاوقن و ا
أال و ااون  ناام  يااكوا مسااولدل. ودماام أن قياامكة عداامس وااكعو إوااى اوملمومااح اوساالميح اإنناام ننوظاار اويااو  اوااذي 

هعمل اونمر ايهم.  وكعو اير إوى ويمي  دطمقمت اوهويح اي اوميمكين اوعممح وا 
ين وواكي دارقين و هيارتن وردمام يوسا   ل يو  ولريدم يرسل ييش اوصهمينح رهوكا و ارق رصامر علاى دارق

اواااكائرة ووصااال يعداااك واوهمهاااميح واومخاااي  و هاااراكان و هااار قاااوك ومير ااام وقدمطياااح. واوعدااارة  نااام دموو اااموية اوواااي 
يو دك م ييش اوصهمينح دملرلح اكائي وارك الط. اممذا وو  من اي او هح اوػرديح عهرون اكائيم م ال خمواك 

اوصاهمينح مان وػطياح و اموية انوهامر ييهار علاى يدهامت غيار معروااح  نصر يرار؟ عنك م ون يوم ن ييش
اودكايمت واونهميمت. عناك م سوصادم و اموية دلامش االراولل أ  ار د  يار مان و اموية دلمئار وسي اطر ولرريال 
عااان او اااهح اوػردياااح وعااان اولاااكسن وسااايهرق األمري ياااون مااان ساااهمروه  اواااذين يعوزماااون إقمموهااام ااااي اومكيناااح 

 اوملكسح.
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 رصد إسرائيلي ملخاطر ثفكك ليبيا

 2102\2\5   العربي الجديد  صالح النعامي
رااااّذرت كراسااااح صاااامكرة عاااان مر ااااز أدراااامث األماااان اولااااومي اإلساااارائيلين ماااان وااااكاعيمت اووطااااورات اااااي ويدياااام 

اوخطيرة على األمن اإلسرائيلين كاعيح إوى  وو يق اووعمون واوونسيق دين ول أديق ونظام  اوارئيس وانع مسموهم 
اومصااري عدااك اوهوااامح اوسيسااي وموايهوهاام . وااااي كراسااح دعناااوان  اوكووااح اوليديااح ووه ااا   ووقعاامت وواااكاعيمت ن 

راااّذر اومر ااز مااان أن نهاارت اااي ميلاااح  اإليياامز االسااوراوييي ن اوصااامكرة عناار ونهاار م موقعااار أمااس األرااكن 
 اوورااوالت اووااي وهااهك م ويدياام ورماال اااي طيموهاام مخاامطر اسااوراويييح  دياارة وخطياارةن علااى رأسااهم إم منيااح أن 
وسهر عن وقاوع ويديام ورات سايطرة حاومراور اإلسالمي اإلقليماي ن اواذي يرظاى داكع   ال مان ور يام وقطار ن 

 سرائيل ونظم  اوسيسي .مهككة على أن  وعمظ  ور ير  ذا اومرور ال يخك  مصموم إ
اي  ذا اوسيمقن ذ رت اوكراسح اووي أعاك م  ال مان سامرة داوييرن وأوايار انواورن وآرييار  يساوينن ودامر ووااون 
أن  اووطاااورات ااااي ويديااام يم ااان أن وه اااي إواااى وهكياااك اساااولرار نظااام  اوسيساااين و اااو مااام يم ااال مسااام  مدمهااارا  

مليااامت وهرياااق اوسااالح اوواااي واااو  عدااار اوراااكوك اومصاااريح دمومصاااموم اولومياااح اإلسااارائيليح . وراااذرت مااان أن  ع
اوليديح مرورا دسينمشن ومنهم إوى رر ح رممس اي قطمع غزةن ومّ ل مصاكر وهكياك مدمهار و مان اإلسارائيلي . 
وأهااامرت اوكراساااح إواااى أن   ااال ساااينمريو يساااهر عااان وعااامظ  رر ااامت اإلسااال  اويهااامكي يم ااال وراااكيم  إلسااارائيل 

. ورساق اوكراساحن ااإن   نام  مام يؤهار إواى أن اووراوالت ااي ويديام سامرت دوعامظ  ومصر واومنطلح درسر م 
 اووكخل اوروسي اي اودلكن األمر اوذي يونمقض م  اومصموم األمير يح واإلسرائيليح على رك سواش .

صال وأهمرت اوكراسح إوى أن  اووراكيمت اوواي دموات وم لهام ويديام ووطلاق مان صانمع اولارار ااي وال أدياقن اوووا
ماا  نظاام  اوسيسااي ماان أياال اوووااااق علااى قواعااك ولونساايق واووعاامون وموايهوهاام ن منو ااح إوااى أن   اال  ماان واال 
أديق واولام رة يووياق أن يوعمونام مان أيال عاك  اوساممح دوقاوع ويديام ااي ياك اومراور اوساني اإلقليماي اوماكعو  

ساال  اويهاامكي خاامرج ويدياام . ماان ور ياام وقطاارن إوااى يمنااق اوعماال علااى اول اامش علااى ااارص ومااكك رر اامت اإل
ورأا معّكو اوكراسح أن  موايهح  ذا اووركي ووطلق أن ودمكر اوليامكة اإلسارائيليح إواى إياراش راوار اساوراوييي 
عميااال ومدمهااار مااا  اوليااامكة اومصاااريح ومنمقهاااح سااادل موايهاااح  اااذل اووراااكيمتن و ااامن ذوااا  منمقهاااح منظوماااح 

ق ونظاام  اوسيسااي وورسااين قكرواار علااى صااك اومخاامطر اومند لااح أنماامط اومساامعكة اووااي يم اان أن ولااكمهم واال أدياا
 عن اوسمرح اوليديح .
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وكعااام معاااّكو اوكراساااح إواااى  وزوياااك اويااايش اومصاااري دمنظومااامت ولنياااح واساااوخدمريح ومسااامعكور علاااى موايهاااح 
ل عملياامت وهريااق اوساالح ماان ويدياام ن ور ااوا اولياامكة اإلساارائيليح علااى  اووينيااك وصااموم نظاام  اوسيسااي ماان خاال

كعوة اوميوم  اوكووي وولكي  ومك يك اومسمعكة وار ااي رردار علاى اإلر امق . ور ات اوكراساح صانمع اولارار ااي 
إسرائيل على  كراساح إييمديامت وسالديمت أي ورار  إسارائيلي ومطموداح األما  اوموراكة دراا  رظار اوسالح عان 

م  اوسيسااي دهاارن ماام ييااري اااي نظاام  اوسيسااي . وأهاامرت إوااى أن  وعزيااز اووعاامون األمنااي واوسيمسااي ماا  نظاا
 ويديمن ييق أن ي ون مر دم  آخرا  من مر دمت اووعمون األمني او ري واونما  اوذي يوواصل رمويم  اي سينمش .

ورسااق اوورقااحن اإناار  يوويااق علااى اولياامكة اإلساارائيليح اسااوػلل نهوذ اام اااي واهاانطن إلقناامع اووالياامت اومورااكة 
وذواا  وموايهااح ودعاامت زياامكة اووااكخل اوروسااي اااي اواادلك . ورأت أن  زياامكة دزياامكة مسااووا وااكخلهم اااي ويدياامن 

اووكخل األمير ي ال يعني دمو رورة اوكا  نرو وكخل عس ري ن مهيرة إوى أنار  ي هاي أن وساعى إكارة وراماق 
قناامعه  ددااروز قااوة م اامكة ووااكخله   إلقناامع رلهمئهاام األوروديااين دعاارض يدهااح مورااكة  ااك اوااروس اااي ويدياام وا 

نم  . ورأا معكو اوكراسح أنار  يووياق اساوػلل اووويهامت اوعمماح ولارئيس األمير اي كونمواك وراماقن وور يازل  
قنمعر درن اووكخل األمير ي ااي ويديام يم ان أن يه اي إواى اساوهمكة  على اوعوائك اوممكيح ولسيمسح اوخمرييحن وا 

ار ميمااا  اوااانهط اواااوطني اوليداااي أخيااارا  واهااانطن مااان ساااوق اوااانهط واوطمقاااح اوليداااي . واعودااارت اوكراساااح أن  قااار 
 دماوومح م ودين ور اي  ل من و سمس ودوسطن يم ل ارصح ووسويع اووكخل األمير ي اي ويديم .

 

 ثم بحمد هللا


