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 ج 
 شاعر إشرائيلي ًثير عاصفة شياشية بقصيدثه عن عهد التميمي

 3112\1\32أمد/ تل ابيب: 
له  إااةها الجهيش اإلسهرائيمي أصدر وزير الجيش اإلسرائيمي افيغدور ليبرمان تعميماتهو صهباح اليهوم الاءاها  ا

 بالكف ةن استضافا الشاةر اإلسرائيمي يونتان غيفن او اسماع أي من اشعاره ةم  ااير اإلااةا الماكورة.
ويههيتي ىههاا البظههر بعههد ان نشههر الشههاةر غههيفن ةمهه  صههفبا التواصههل افجتمههاةي منشههورا يشههبو فيههو الصههبيا 

  جنهود إسهرائيميين بالصهبيا الييوديها فنها فرانهك التهي تبولهت الفمسطينيا ةيد التميمي المشتبيا بافةتهدا  ةمه
الهه  اسههطورة بعههدما اشههتيرت بمههاكراتيا التههي دونتيهها فههي مإبيىهها فههي ىولنههدا إبههان مطههاردة النههازيين لمييههود فههي 

 سنوات األربعين.
إااةيها وصرح الوزير ليبرمان: "أصدرت تعميماتي ال  قائهد إااةها الجهيش بوقهف بهث أي اشهعار او م هابءت 

مههي يونتههان غههيفن فههي كههل بههرامش إااةهها الجههيش". وأضههاف الههوزير: "لههن تمههن  إسههرائيل منصهها لشههإص سههكير 
بهههين يسهههاوي بهههين فتهههاة قضهههت نببيههها فهههي المبرقههها وىهههي مناضهههما بطمههها تصهههدت لمنازيههها وبهههين ةيهههد التميمهههي 

ن مايهر لءشهمئزاز. ان المشاغبا التي اةتدت ةم  الجنود". وتابي ليبرمهان: "ان سهعي غهيفن فبهتءل العنهاوي
 المنصا المءئما لسإافات غيفن ىي مبطا المنار التابعا لبزب اهلل".

تجهدر اإلشهارة اله  ان قههرار الهوزير ليبرمهان جهها  فهي اة هاب بضههعا ابيهات نشهرىا الشههاةر يونتهان غهيفن ةمهه  
 بسابو ةم  شبكا التواصل افجتماةيا "انستغرام" جا  فييا )ترجما بتصرف(:

 من العمر 71ميما في اله "صبيا ج
 قامت بعمل سي ،

 وبين توغل جندي إسرائيمي فإور ال  بيتيا
 صفعتو ةم  وجيو.
 انيا ولدت وسط ىاا،

 وىاه الصفعا
 سنا ابتءل واافل، 05بممت 

 وبين ت ص بكايا النضال،
 فإن ةيد التميمي اات الشعر األبمر،
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 كما صفي داوود جوليات،
 ستصطف ال  جانب

 بنا ساشا وفنا فرانك".جان دارك و 
 الوزير ريغيف: ل د تإط  الإط األبمر

من نابيتيا ة بت وزيرة الا افها ميهري ريغيهف ةمه  قصهيدة الشهاةر يونتهان غهيفن، ب وليها: "ل هد تإطه  الإهط 
األبمر. ان بهديث يونتهان غهيفن المايهر لمغضهب ةهن ةيهد التميمهي ةمه  انيها موازيها لبنها سهنش وفنها فرانهك 

 ، ليي جز  من ىموساتو".والممك داوود
وإاطبهههت الهههوزيرة الشهههاةر ف الهههت: "يونتهههاني ان ةيهههد التميمهههي ليسهههت بريئههها وليسهههت تمهههك الطفمههها افجمهههل فهههي 
الروضا، انيا مشاغبا داةمها لررىهاب وىهي ت بهي اين فهي المعت هل. انصهبك بهالعودة اله  اشهعارك والتإمهي 

 ةن دورك كشاةر ُجِند لتبرير فمسطين".    
 ر ال ضائي: ليبرمان ليس لو صءبيا بالكالمستشا

وتع يبهها ةمهه  اةههءن الههوزير ليبرمههان، أوضهه  المستشههار ال ضههائي لمبكومهها اإلسههرائيميا افيبههاي منههدلبميت، ان 
الههوزير ف يممههك صههءبيا قانونيهها لمتههدإل بمبتويههات البههث اإلااةههي فههي مبطهها إااةهها الجههيش اإلسههرائيمي". 

ات ال انونيههها فهههي تبديهههد واإتيهههار المبتويهههات التهههي تبايههها اإلااةههها مهههن وبسهههب قهههول منهههدلبميت: "ان الصهههءبي
نصيب المسؤولين المينيهين فهي اإلااةها ااتيها ف هط". اله  الهك أوضه  المستشهار ال ضهائي لمبكومها ان "ىهاا 

 ف يعني من  أي شرةيا لممبتويات المايرة لمغضب التي قيمت".
ول افمههر ورد قههائء: "ميمتههي كههوزير لكمههن ان أكههون ورفههض الههوزير ليبرمههان موقههف المستشههار ال ضههائي بهه

درةا لبمايا الجنود الاين ف يستطيعون الرد ةم  السياسيين والشإصيات العاما. انني اتصرف وف ا ل هانون 
 الع ل السميم الاي يرت ي فوق كل التوجييات البيروقراطيا".

مههه  الهههك ب ولهههو: "الشهههاةر يونتهههان غهههيفن وة هههب ةهههوفر شهههيم ، رئهههيس الكتمههها البرلمانيههها لبهههزب "يهههش ةتيهههد" ة
شإصيا ا افيا إسرائيميا، وألنو كالك بالاات: فش التعابير، مباشر، وأبيانا مستفز، فإنهو سهيبتل الهااكرة زمنها 
طويء جدا بعد ان تغوص أسما  الكايرين منا نبن السياسيين ال  جوف النسيان. إااةا إسهرائيميا لهن تكهون 

 ي يونتان غيفن، ومن غير المسموح لوزير افمن التدإل في ىاا".متكامما بدون قصائد واغان
 فئبا اتيام ضد التميمي
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يشار ال  ان النيابا العسكريا اإلسرائيميا ت دمت مطمي الشير الجاري بءئبها اتيهام ضهد الصهبيا الفمسهطينيا 
تتعمههق بإمههس وقههائي  ةيههد التميمههي تنسههب الييهها تيمهها "افةتههدا  ةمهه  جنههدي وةمهه  ضههابط إسههرائيميين" وتيمهها

مإتمفههها "ىاجمهههت إءليههها مهههن يإهههدمون فهههي صهههفوف الجهههيش اإلسهههرائيمي وال هههت باتجهههاىيم البجهههارة وىهههددتيم 
واةاقت ةمل قوات افمن وشاركت في افةمال المإما بالنظام وبرضت ايإرين ةم  المشاركا فهي الهك"، 

ت المبكمهها العسههكريا مههدة اةت ههال الصههبيا وف هها لءئبهها افتيههام التههي اودةتيهها النيابهها فههي المبكمهها. وقههد مههدد
 ةيد التميمي بت  افنتيا  من اإلجرا ات ال ضائيا في ممفيا.

كما ت دمت النيابا العسهكريا اإلسهرائيميا بءئبها اتيهام ضهد والهدتيا، ناريمهان تميمهي، تنسهب الييها "التهورط فهي 
بنتيهههها فههههي واقعهههها يههههوم الاههههامن مههههن بههههادث افةتههههدا  ةمهههه  الجنههههدي والضههههابط اإلسههههرائيميين والمشههههاركا مههههي ا

والتبهههريض ةبهههر فيسهههبوك ةمههه  ال يهههام بعمميهههات ةدائيههها"، وف ههها لءئبههها افتيهههام  7571ديسهههمبرنكانون األول 
 التي اودةتيا النيابا لدى المبكما العسكريا اإلسرائيميا.

 اوري افنيري يشبو ةيد التميمي بجان دارك
أبد الكتاب او الشعرا  بربط اسم ةيهد التميمهي بيسهما  فتيهات  ياكر ان ىاه ليست البالا األول  التي يجرؤ

اشتيرن ةبر التاريخ في التصدي لجهيش أجنبهي. ف هد ربهط الكاتهب الصهبفي اليسهاري المعهروف اوري افنيهري 
فههي م ههال نشههرتو صههبيفا ىهه رتس الشههير الماضههي بههين الصههبيا ةيههد التميمههي وبههين المناضههما الفرنسههيا جههان 

قديسها بفضهل مشهاركتيا فهي بهرب المائها ةهام بهين فرنسها وانجمتهرا فهي ال هرن الإهامس  دارك التي تبولت ال 
 ةشر ضمن صفوف الجيش الفرنسي.
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 مىقع عبري: إًران ثىعز إلى حماس بتشكيل قىة في شىريا

 3112\1\32أمد/ تل أبيب: 
قههال موقههي ةبههري مسهها  اليههوم الاءاهها ، أن إيههران أةطههت تعميمههات لبمههاس إلنشهها  فههرع لمتنظههيم فههي الجههوفن 

 بروب.السوري، بت  يتمكن من ممارسا الضغط ةم  إسرائيل في أوقات ال
وببسههب موقههي "والء"العبههري، فههإن "العءقههات بههين إيههران وبمههاس تبسههنت فههي ايونهها األإيههرة  وتإمميهها دةههم 

 اقتصادي، وتعاون ضد إسرائيل.
ووف ههها لموقهههي ، "أةطهههت إيهههران تعميمهههات لبركههها بمهههاس بإنشههها  قهههوة فمسهههطينيا مهههن نفهههس التنظهههيم، بهههالجوفن 

ةمهه  إسههرائيل إههءل المعههارك والبههروب، وممارسهها الضههغط  السههوري المبتههل، لمعمههل ةمهه  إطههءق الصههواريخ
 ةمييا".

وادة  الموقي، أن إسرائيل كشفت مؤإًرا ةن مباوفت بركا بماس العمل العسكري من جنوب لبنان، وأكهد 
وزير الجيش ليبرمان أن بماس تجد صهعوبا فهي تنفيها ةمميهات مهن الضهفا الغربيها، لهالك تبهاول فهت  جبيها 

 ".أإرى بجنوب لبنان
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 من إشرائيل.. كيف؟خبير إشرائيلي: هزيمة ألاكراد مصت بأ

 3112\1\32  أحمد صقر -31عربي -غزة
أكههد إبيههر إسههرائيمي فههي الشههؤون العربيهها، أن األجيههزة األمنيهها اإلسههرائيميا لههن تسههم  لممميشههيات الشههيعيا التههي 

 ت ترب من بدود فمسطين المبتما الشماليا، بمس "سيادة إسرائيل"، التي مس أمنيا بعد ىزيما األكراد.
 متعاظمنفوا إيراني 

وأوضههه  إبيهههر الشهههؤون العربيههها، المباضهههر فهههي جامعههها "بهههار إيهههءن" اإلسهههرائيميا، إيهههدي كهههوىين، أن "النفهههوا 
اإليرانههي المتعههاظم فههي منط هها الشههرق األوسههط ىههو مسههيلا مركزيهها فههي إسههرائيل"، منوىهها بههين "إيههران تههنج  فههي 

 تابت وجودىا ومواقي ليا في العراق وسوريا ولبنان".
لهو بصهبيفا "إسهرائيل اليهوم" العبريها، إله  أنهو "منها سه وط المدينها الكرديها كركهوك فهي أيهدي  ولفت، فهي م هال

الجههيش العراقههي، بههدأت إيههران بإرسههال مميشههيات شههيعيا لممنط هها الغنيهها بههالنفط، كمهها أن المسههافا ال ريبهها مههن 
 البدود السوريا تجمب قوات الاورة اإليرانيا".
كهههانون األولن  9ىهههل البهههق" العراقيههها، فهههي شهههريط مصهههور بتهههاريخ وظيهههر قهههيس الإزةمهههي، زةهههيم "ةصهههائب أ

ديسههمبر الماضههي ةنههد البههدود المبنانيهها الجنوبيهها، وىههو يؤكههد أن "قواتههو جههاىزة ةمهه  الفههور لمسههاةدة بههزب اهلل 
 في بل المشكما الفمسطينيا ضد افبتءل اإلسرائيمي"، وفق ما أورده كوىين.

زةمها  مميشهيات شهيعيا، ن هء ةهن م تهدى الصهدر قولهو: "اين بهين وسب يا ببضعا أيهام تصهريبات مشهابيا ل
تبتهههل الطريهههق مهههن طيهههران إلههه  سهههوريا ال هههوات الشهههيعيا، لهههن تكهههون مشهههكما بالنسهههبا لنههها لموصهههول إلههه  بهههدود 

 إسرائيل والصدام معيا بت  تبرير ال دس".
بها  الشهيعيا، أكهرم الكعبهي، أن تشهرين الاهانين نهوفمبر الماضهي، األمهين العهام لمميشهيا النج 7كما أةمن، يهوم 

 بركتو "ت اتل داةش، وستصل فمسطين قريبا".
 س وط كركوك

ورأى الإبير اإلسرائيمي أن س وط كركوك سم  بهدإول ففف الم هاتمين الشهيعا إله  المنهاطق التهي كانهت فهي 
يرانيهون أإهاوا أيدي األكراد، وىم الاين ةمموا من قبل ةم  إغءق الطريهق إله  سهوريا، موضهبا أن "ضهباط إ

زمام ال يادة، وقاد قاسم سميمان، قائد قهوة ال هدس فهي البهرس الاهوري ومينهدس البهروب ضهد األكهراد، الجهيش 
 العراقي وفق استراتيجيا ىدفيا إمق تواصل شيعي بين إيران، والعراق، وسوريا ولبنان".
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نط ها جبهال سهنجار فهي شهمال ونوه بين "بكومها العهراق، التهي ىهي دميها فهي يهد إيهران سهيطرت مهؤإرا ةمه  م
غرب العراق وشمال شرق سوريا، وىاه منط ا استراتيجيا بالنسبا إلسرائيل"، مؤكدا أن "ىزيما األكهراد مسهت 
باألمن ال ومي اإلسرائيمي، ومي كل مس فإر باألكراد أو بمناط يم، ست ترب إيران والجماةات الشيعيا أكاهر 

سرائيل )  فمسطين المبتما(".وأكار من بدود سوريا، لبنان وا 
وأكد كوىين أن "العراق، الاي تسيطر ةميو إيران، أصب  دولا معاديا تفعل كهل شهي  لممهس بإسهرائيل، ف بهل 
نبو اءاا أشير، صهادق البرلمهان العراقهي ةمه  قهرار يمنهي رفهي ةمهم إسهرائيل"، منوىها بهين "إمفيها ىهاا ال هرار 

ىرات األكههراد بههإقميم كردسههتان وفههي أوروبهها، وىههو األمههر المنههاىض إلسههرائيل كانههت رفههي ةمههم إسههرائيل فههي مظهها
 الاي أغضب اإليرانيين جدا".

وزةههم الإبيههر اإلسههرائيمي أن "لبنههان سههترتكب إطههي ميسههاويا فههي بههال سههم  لممميشههيات العراقيهها بالعمههل ضههد 
 إسرائيل )من ةم  أراضييا(".

قهههها، وةمييمهههها أن تعرفهههها بههههين جيههههاز األمههههن وأمهههها بالنسههههبا لسههههوريا والعههههراق، قههههال: "كمتاىمهههها دولهههها فاشههههما وممز 
اإلسرائيمي لن يسم  بالمس بسيادة إسرائيل أو مواطنييا، وكل مس مهن جانهب الجماةهات الشهيعيا سهيجر رد 

 فعل مناسب من جانب إسرائيل"، وفق قولو.
 

 ثم بحمد هللا


