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 ج 

 غاباي: إضزائيل بحاجت لشعيم يطخغل الفزصت لحل الدولخين لشعبين

 2012\2\3 -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام اهلل
ين تقول عموع عوات  قال آفي غاباي زعيم المعارضة اإلسرائيمية، اليومم السوبت،  ن  ول العوراع مول النمسوطي ي

 الجيل ال الي في إسرائيل مليس عمع عات  الرئيس األميركي دم الد ترامب.
م مضووغ غابوواي موومل مووفتمر سقووافي  وويس زيم ووا غوورب الرممووة،   ووو بعوود الجتماعووات مالعوومر التووي التقط ووا 

 5.4يعيشومن ه وا مول ب يامين  ت ياهم مول تراموب مالورئيس الرمسوي فمديميور بومتين فوان اإلسورائيميين ل زالوما 
 مميمن فمسطي ي.

 م ضاف "عمي ا  ن   ل مشكمت ا، م عتقد  ن ال ل هم دملتين لشعبين  تع  عيش ه اك مل  غمبية ي مدية".
متوابل "فووي الشوور  األمسووط بوورزت فرعووة  قيقيووة لمتمعوول إلووع اتنووا  تريوودد الوودمل العربيووة المعتدلووة  يضووا، إن 

 ف بالنرعة ميعرف كينية ت نيذها".دملة إسرائيل ب اجة إلع زعيم يعتر 
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 ألامً إلاضزائيلي يقدم لىخيياهى جقديزاث خطيرة عً وضع غشة

 2012\2\4  ترجمة صفا -القدس المحتمة 
مطمرة" عن مضول قطواع غوزة عموع طاملوة رئويس الومزرا  مضل قادة األذرع األم ية اإلسرائيمية تقريًرا "شديد ال

 ب يامين  ت ياهم، م ذرين من مماج ة عسكرية  تمية إذا لم يتم تدارك األممر.
مب سووب مووا  مردتووو الق وواة "السا يووة" العبريووة مسووا  السووبت ضوومن  مبووار   ايووة األسووبمع، فووان تقووديرات المضوول 

ر قووادة األموون ت ووذيرات م ل ت يوواهم مووفمًرا بشوو ن دلئوول عمووع عووعيد القطوواع مطيوورة بشووكل موواص، إذ بعووث كبووا
 عمع تدهمر دراماتيكي في المضل القتعادي ماإل سا ي دامل القطاع.

مزعمووت الق وواة  ن مطوومرة المضوول دفعووت لدراسووة إمكا يووة إرسووال المووماد ال ذائيووة ماألدميووة عبوور "إسوورائيل" إلووع 
 غزة لممرة األملع.

بالقطاع يسير   وم ال اميوة موا يرفول مون فورص ا ودلع مماج وة عسوكرية عموع  م شارت الق اة إلع  ن "المضل
 الرغم من عدم رغبة  ماس بجملة  مرى".

مشن مزرا  في "الكابي ت" هجمًما شوديد الم جوة تجواد موا  سوممد "سياسوة اإلفومس التوي ت ت ج وا ال كمموة إزا  
 الت ديد القادم من الج مب".

 ن  وذر فوي ديسومبر الماضوي مون ذلوك السوي اريم بوالج مب، إذ جورى تكميوف مذكرت الق واة   وو سوب  لمجويش 
رئوويس مجمووس األموون القووممي ببموومرة اقترا ووات لت سووين المضوول بالقطوواع موومل سمسووة  سووابيل، إل  ن ممسووة 

  سابيل مرة م ذ ذلك ال ين ملم يقدم  ًيا من هذد المقتر ات عمع الرغم من استمرار تدهمر المضل.
ة،  ّذر الجيش في ذلك ال ين من  ن مضل القطاع اليمم يشوبو المضول الوذي سواد قبيول ا ودلع مب سب الق ا

 .4105ال رب بعيف العام 
م قمت الق اة عن الج ات األم ية قمل ا إن تراكم المضل اإل سا ي المطير مغياب الك ربا  مالمياد معودم دفول 

س مفووتغ ممماعوومة الجوويش توودمير   نووا   موواس، رماتووب الموومظنين، ماإل بوواط موون اتنووا  المعووال ة بووين  مووا
 من ش  و تمجيو ال ار باتجاد "إسرائيل" عمع شكل مماج ة عسكرية في المدى القريب.

مفي السيا ، قال الم مل العسكري في ع ينة "معاريف" العبريوة "يمسوي ممموان" إن "يود القودر م ودها ت ومل 
البيئووة المعوبة لتمووك المماج وة موول كول عووارمخ يطموو    الًيوا دمن تنجوور األمومر عمووع جب وة القطوواع مول توومفر

 من ه اك".
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 جقديز إضزائيلي: لهذا لً يطارع هصز هللا ملهاجمت إضزائيل

 2012\2\4  عدنان أبو عامر -21عربي
رام، الضووابط اإلسوورائيمي فووي عوونمف ال تيوواط، إن لب ووان موون المتمقوول  ن يت وومل موول موورمر -قووال تووال ليووف

ز السوووتمبارات العسوووكرية اإلسووورائيمية " موووان"، مستعوووبغ العاعووومة المقوووت إلوووع الت ووودي األم وووي األكبووور لج وووا
المب ا يووة بيوورمت الجب ووة األكسوور إشووكالية لمج وواز، بعوود  ن كا ووت سوومريا هووي المسوويطرة عمووع  قاشوواتو ممداملتووو 

 ممل الس مات الماضية.
لشووو ر القوووادم م مضوووغ الكاتوووب بعووو ينة معووواريف  ن رئووويس  موووان ال وووالي، الج ووورال ه رتسوووي هووواليني، ي  وووي ا

 قيادتو لمج از، بعد سمث س مات م عف عاش ممل ا الشر  األمسط ت يرات جمهرية.
مفي  ين دمول هواليني هوذد المفسسوة األم يوة معوراعات الم طقوة لوم ت سوم بعود، هوا هوم ي ادرهوا مالسوتقرار 

 مات القادمة.قد يعمد قريبا لسمريا، بعمرة  سبية، رغم ععمبة  ن تبقع إسرائيل هادئة ممل الس 
م ضاف  ن الم مر الشيعي اإليرا ي آمذ بالتعاظم، رغم  ن التماجد الرمسي في سمريا ي د من ت اميوو، ممون 
المتمقوول  ن تشوو د األيووام ماألسووابيل القادمووة عوومدة  ووزب ا  لبيتووو األساسووي فووي العاعوومة المب ا يووة بعوود ا ت ووا  

 القتال في سمريا.
من ال دم  األم ي عمع ال دمد المب ا ية، فوان الشو ر األميور  شوار لت ييورات م مضغ   و بعد   د عشر عاما 

جديووة فووي هووذد الجب ووة، عوو يغ  ن  وورب لب ووان السالسووة لووم تطوور   بماب ووا بعوود، لكوون قووادة كبووارا فووي المفسسووة 
 ووا عقووب األم يووة اإلسوورائيمية يعتقوودمن  ن النتوورة القريبووة القادمووة ستشووكل الت وودي األكبوور م ووذ ت قيوو  ال وودم  في

 .4112 رب 
م كد  ن ه اك العديد من األسباب التي تجعل إسرائيل ملب ان غير مع يتين بوال رب القادموة، فوالمريف القوادم 
سوورائيل تتمقوول  ن ي ظووع المعسووكر الشوويعي بمزيوود موون القوومة  سيشوو د ال تمابووات البرلما يووة فووي بوومد األرز، ماو

 ال تمابية.
  امر ب ذد ال رب، ماعة بعد  ن تمقع ال زب ا تقادات قاسوية مون دامول كل ذلك يطرح السفال: لماذا إذن 

 عنمفو عمع تمرطو في ال رب السمرية، التي جبت م و  سما ا باهظة.
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مموووتم بوووالقمل: عووو يغ  ن ال وووزب قووود يظ ووور فوووي الجا وووب الم تعووور، لكووون جرا اتوووو ال ازفوووة يعوووعب  ن يوووتم 
ن  عر ا  لمذهاب إلع  رب مل إسورائيل  بسوبب تنجيور إمنافها، ملذلك ف  اك شكمك كبيرة ب ن يسارع  س

 غامض قد تش دد بيرمت بين  ين مآمر.
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 قادة املىضاد يخحدثىن عً دورهم في جطىيز العالقاث الطزيت بين إضزائيل واملغزب

  قرما ب   م معمما إلع قمب الممك ال سن السا ي من ممل الت ريض عمع جمال عبد ال اعر
 2012\3\4امي نت   النع  د.صالح النعامي

 شوورت ق وواة التمنووزة اإلسوورائيمية السام ووة مووفمرا سمسوومة مسائقيووات  وومل ج وواز الممسوواد، ت املووت تاريمووو مطووابل 
عممياتو ممجالت عممو، مدمرد في ب ا  العمقات السرية بين إسورائيل مدمل مجماعوات لوم تكون تقويم عمقوات 

 دبممماسية مل إسرائيل.
ادة الممسواد قود كشونما عون بعوض التناعويل  ومل دمر الج واز فوي تطومير متعزيوز مقد كوان مون المفوت  ن قو

 العمقات السرية بين إسرائيل مال ظام الممكي في الم رب م ذ ستي يات القرن الماضي.
مكوان مون المفوت  يضوا  ن هوفل  القوادة يجواهرمن بو   م  ج وما فوي المعومل إلوع قموب المموك ال سون السووا ي 

 عمع الرئيس المعري األسب  جمال عبد ال اعر. من ممل الت ريض
 يقمل رافي إيتان، رئيس شعبة العمميات األسب  في الممساد:

" لقووود ك وووت  مل اإلسووورائيميين الوووذين التقوووما المموووك ال سووون السوووا ي م  وووا مووون دشووون العمقوووة السووورية بوووين إسووورائيل 
يعد العدة لمتممص م وو مت عويب شمعوية  مالم رب. لقد  قم ا لمممك معمممات منادها  ن جمال عبد ال اعر

  مرى مكا و،  يث  ن الممك تعاطع مل هذا الت ذير بم ت ع الجدية".
ميضوويف إيتووان: " الممسوواد اسووت ل النرعووة مقووام باعووداد ال راسووة لمممووك مت مي ووو مذلووك بعوود  ن التقي ووا بالممووك 

لتقوع رئويس الومزرا  اإلسورائيمي دفيود شمعيا، مقوام هوم بودمرد بارسوال مفود اسوتمباري م ربوي إلسورائيل  يوث ا
بوون غمريوومن يالنوويمم يعوورض عوومرة تجموول بوون غمريوومن ممسووفملين  موون السووتمبارات م ربيووة لووم يووتم التعريووف 

 ب م(. متم ممل الزيارة التنا  عمع آلية لت مين الممك.
 نيوووذ عمميوووات مع وودما سووو لو معووود المسوووائقي: هووول كووول ضووومن إجوورا ات تووو مين المموووك  ن يشوووارك الممسووواد فوووي ت

 تعنية ضد معارضين سياسيين لمم رب
 رد إيتان: ا تقل لمسفال التالي!!!

معوود المسووائقي: لقوود قيوول   ووك التقيووت بقائوودي الممووابرات الم ربيووة   موود دليمووي مم موود  مفكيوور مطمبووا م ووك  ن 
 يساعدهم الممساد في تعنية المعارض الم اربي م دي بن بركة

 دليميرد إيتان:  س لما  مفكير م 
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 معد المسائقي: هما في عداد األممات
 إيتان: ليس لدي رغبة في الممض في هذد القضايا

م شووار المسووائقي إلووع  ن الممسوواد سوواعد فووي القووبض عمووع زعوويم المعارضووة الم ربووي م وودي بوون بركووة متسووميمو 
 .26ة بالعدام عام لمممابرات الم ربية التي قامت بتعذيبو  تع الممت، مل العمم   و قد  كم عمع بن برك

 من  ا يتو يقمل إفرايم هميني، الرئيس األسب  لمممساد:
لقد بد ت عمقوة الممسواد بالمموك ال سون السوا ي فوي سوتي يات القورن الماضوي،  يوث لعوب الممسواد دمرا م موا 

 في تطمير هذد العمقات
ممتازة ممسيقة بالمموك ال سون  ميضيف هميني: لقد كان إس اك  مفي، رئيس الممساد األسب  يرتبط بعمقات

السا ي، مهم الذي  ظم زيارة سرية لمزير المارجية ممشيو ديان لمم رب مون  جول إجورا  منامضوات سورية مول 
،  يوث  ن الممسواد هوم الوذي  شورف 77ممسل لمرئيس المعوري   ومر السوادات م ودت لزيارتوو إلسورائيل عوام 

 يميةعمع العمقات السرية المعرية الم ربية اإلسرائ
 ميقمل جاد شمرمن، الضابط الساب  في "الممساد": 

ه وواك  هميوووة كبيوورة لمعمقوووة السوورية بوووين إسوورائيل مالم ووورب موون  ا يوووة اسووتمبارية...فالم رب كوووان يستضووويف 
اجتماعات الجامعة العربية ماجتماعات القمة بشكل ماص!!! ي في إشارة لسماح الم رب لمممساد بالتجسوس 

  س ا  ا عقاد القمم(عمع الزعما  العرب 
 رابط ال مقة:

https://www.mossadfilm.com/episode-1. 
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 "معاريف" جكشف جفاصيل عالقت إضزائيل العطكزيت بؤبى ظبي

 2012\2\3   21عربي -لندن
العسووكرية المتعوواعدة بووين توول  بيووب م بووم  سوومطت عوو ينة "معوواريف" العبريووة، السووبت، الضووم  عمووع العمقووة

 ظبي، كاشنة عن عنقات السمح مالعتاد بين الطرفين، م نمذ رجال اإلعمال اإلسرائيميين في ا.
م قموووت العووو ينة عووون معمق وووا لمشوووفمن اإلسوووتمبارية اإلسووورائيمي، يمسوووي ميمموووان، قملوووو إن شوووركتي "إلبيوووت"، 

إ تاج مسائط الطيران غير الم هملوة، تجريوان  اليوا اتعوالت  م"إيرم اتيكس" اإلسرائيميتين المتمععتين في
 مل  بم ظبي لتزميدها بطائرات بدمن طيار.  

م ضوواف  ن رجوول األعمووال اإلسوورائيمي آفووي لئووممي، الووذي ي وومز عمووع معظووم  سوو م "إيرم وواتيكس"، بووات  كسوور 
 رجال األعمال اإلسرائيميين  نمذا دامل  بمظبي.

عمووال اإلسوورائيمي ااموور شووا ر كوورمفيتس، مشووريكو موون ج وومب  فريقيووا الي وومدي م مضووغ ميممووان  ن رجوول األ
 رمل د لي د، يس مان  يضا في تزميد  بم ظبي بالعتاد مالمسائل القتالية.

م قل المعم  اإلسرائيمي عن مجمة "ا تجمو س  من ليون" النر سوية  ن "آفوي لئوممي، مشوا ر كورمفيتس ي وتمن 
اإلسورائيمي مواتي كمموافي، الوذي سوب   ن لعوب الودمر الورئيس فوي تكوريس متطومير اان مكا ة رجل األعمال 

سرائيل.   العمقة األم ية مالعسكرية بين  بمظبي ماو
مب سووب العمقووة الماعووة التووي ربطووت كممووافي بقووادة  بووم ظبووي، فقوود تمك ووت شووركتو موون التعاقوود عمووع تزميوود 

 مفقا لمع ينة.اإلمارة بم ظممات دفاعية ل ماية  قمل ال نط في ا، 
مفي التناعيل، قالت الع ينة، إن كممافي كوان ي قول قوادة عسوكريين سوابقين يعممومن معوو كمستشوارين إلوع 

  بم ظبي في طائرة ماعة، مفكدة  ن الطائرة كا ت تتجو  مل إلع قبرص ممن ه اك ألبم ظبي.
فووي جوويش ال ووتمل، تووملع بشووكل  مذكوور ميممووان،  ن الج وورال إيتووان بوون إليوواهم، القائوود األسووب  لسوومح الجووم

 شمعي القيام بدمر رئيس في مساعدة كممافي في إ جاز العنقات بين شركتو م بم ظبي. 
عمما  ن بن إلياهم كان قائد سمح الجم  س ا   ممة "ع اقيد ال ضوب" التوي شو  ا جويش ال وتمل ضود لب وان 

 .، مهي ال ممة التي قتل في ا المئات من المب ا يين0992عام 
ملنووت المعموو  اإلسوورائيمي إلووع  ن م  دسووين موون شووركة "إلبيووت" اإلسوورائيمية المتمععووة فووي عوو اعة التق يووات 

 ".B 250العسكرية ساعدما  بم ظبي في إ تاج طائرة "
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 دمل عربية  مرى
معمع ععيد آمر ذكر ميممان،  ن اإلمارات قامت بتزميد هذد الطائرة لكل مون  ظوام الورئيس المعوري، عبود 

 تاح السيسي، مقمات الج رال الميبي المتقاعد، ممينة  نتر. الن
م شووارت "معوواريف" إلووع  ن الم  دسووين اإلسوورائيميين عممووما إلووع جا ووب م  دسووين موون كمريووا الج مبيووة مالبرازيوول 
 مج مب  فريقيا في ع اعة الطائرة التي  شرفت عمع إ تاج ا شركة "كاليدمس"، الممممكة ل كممة اإلمارات.

ت ا، مملت السوعمدية عونقة لتزميود الم ورب بو ربل طوائرات لاغوراض اإلسوتمبارية ماإل وذار،  يوث  ن من ج 
شووركة "الوودفاع الجميووة" اإلسوورائيمية "رفائيوول" ستشووارك فووي إ توواج هووذد الطووائرات إلووع جا ووب شووركة "غملنسووتريم 

 إيرمسنيم" األمريكية، مفقا لو"معاريف".
إن "السعمدية قامت بتمميل العنقة مكاف ة لمم رب عمع مشواركتو فوي معن  سباب العنقة هذد، قال ميممان 
 ال رب الدائرة ضد ال مسيين في اليمن".
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ت الغزبّيت مهيؤة الهدالع 
ّ
ر مً عطكزة الاهخفاضت: الخليل عاصمت حماص بالضف

ّ
حذ

ُ
جل أبيب ج

ت بؤضزها
ّ
 هجماٍث مؤملٍت لالحخالل والخدهىر امليداوّي ضيخجاوس الضف

 2012\2\4  من زهير أندراوس: -”رأي اليوم“-الناصرة
ّي اإلسورائيمّي الجديود، الوذي  عمون ع وو قائود جويش ال وتمل، الج ورال غوادي آيز كومط، في التقودير اإلسوتراتيج

جووووا   ّن  ووووزب ا  مووووا زال يتبووووم  المكووووان األّمل موووون  ا يووووة  عوووودا  إسوووورائيل، تميووووو الجم مرّيووووة  4102لمعووووام 
 اإلسممّية في إيران، مفي المركز السالث  ركة  ماس في قطاع غّزة.

هووي األكسوور ” جب ووة النمسووطي ّية”فتًووا  ّن التقوودير المووذكمر شووّدّد عمووع  ّن مووا  سووماها بالوووملكوون، موول ذلووك، كووان ل
، مذلك است اًدا عمع معممموات  اسوتمبارّية  مون جميول  ذرع األمون 4102قابمّية لمشتعال، ممل العام الجاري 

ا دلع مماج وات  ع ينوة  بوين في كيان ال تمل اإلسرائيمّي، ممن ه ا، فاّن المعادر في تل  بيب، ُت ّذر من 
النمسطي يين في الضّنة ال ربّية الُم تّمة مبوين ال وتمل اإلسورائيمّي مومل األشو ر القريبوة القادموة، مل تسوتبعد 
فووي المقووت عي ووو ا تشووار هووذد الُمماج ووات فووي جميوول م افظووات الضووّنة ال ربّيووة، لُتشووّكل ت وودًيا مطيووًرا لاموون 

  ّد تعبيرها.القممّي اإلسرائيمّي، عمع 
( العبورّي،  ميور بم بومط، الوذي اعتمود عموع WALLAمفي هذا السيا ، معف الم مل العسكري فوي ممقول ي

معووادر  م ّيووة  معسووكرّية قووال إّ  ووا رفيعووة الُمسووتمى، معووف مدي ووة المميوول ب ّ  ووا عاعوومة  موواس فووي الضووّنة 
موووون المماقوووول العسووووكرية اإلسوووورائيمية،  ال ربّيووووة، م ووووّذًرا موووون ا نجووووار  مشوووويك  قوووود تشوووو دد فووووي ظووووّل  شوووور المزيوووود

ماإلجوورا ات األم يووة المتم قووة، مالكمووائن الميدا يووة الم تشوورة، فضووًم عوون زيووادة  عووداد القوومات العسووكرية فووي 
  رجا  المدي ة.

م شووارت المعووادر عي  ووا، ب سووب الممقوول العبوورّي، إلووع  ّن جوويش ال ووتمل اإلسوورائيمّي عمووع سقووة بوو ّن ال جوومم 
 طي ّي القادم بات في الطري ،  سب تعبيرها.المسمغ النمس

م قل بم بمط، عن  مساط   م ّية  إسرائيمّية  قمل ا، إّ و ل تمجد مدي وة فوي الضونة ال ربيوة لويس في وا  مايوا لمقيوام 
ب جموووات  مسوووم ة ، م ّ  وووا ت تظووور النرعوووة الم اسوووبة لمت نيوووذ المباشووور، فوووي ظوووّل  الوووة اليووو س التوووي تعوووم الشوووارع 

مالمشوووية مووون  ن  تمووورج األمووومر عووون سووويطرة السووومطة النمسوووطي ّية، ب يوووث تت وووّين  ركوووة  مووواس  النمسوووطي ّي،
الم ظووة النارقووة لمسوويطرة عمووع الضووّنة ال ربّيووة، مهووي م وواملت  ج ووت األج ووزة األم يووة اإلسوورائيمية فووي كشوون ا 

 ممل الس مات الماضية، عمع  د زعمو.
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ط بالم ظممووة األم ّيووة فووي توول  بيووب، تووابل قووائًم إّن مدي ووة المميوول متووابل الُم مّوول العسووكرّي اإلسوورائيمّي، الُموورتب
م اجًموووا  نوووّذما عمميوووات طعوووون مووومل السووو مات السمسوووة األميوووورة، مقتموووت العمميوووات التوووي  نووووذها  42 مرجوووت 
إسرائيمًيا ممل الس مات العشرين الماضوية، ماعوًنا المدي وة التوي يقط  وا موائتي  لوف فمسوطي ي،  44مسم من 

 من  كسر المدن التي تشمل قرى مبمدات ممميمات معرمفة بملئ ا الشديد ل ماس، ب سب تعبيرد.ب   ا 
سوورائيل تممضووان عووراع  دم ووة، فنووي  ووين تسووعع األملووع لت نيووذ  م شووار الُم مّوول بم بوومط، إلووع  ّن  موواس ماو

ت شوو ل السا يووة  عمميووات عبوور الت سووي  بووين قيووادة ال ركووة الم تشوورة فووي الضوونة ال ربيووة مقطوواع غووزة مالمووارج،
باطنا  ال رائ  المتمقعة، من ممل عمميات إ باط المميا مالب وع الت تيوة ل وا، بموا في وا ال جموات ال نراديوة 
غيووور المرتبطوووة ب مووواس ت ظيميوووا، كموووا  ّكووود فوووي ت ميموووو، الوووذي يعتمووود عموووع تسوووريبات  مقعووومدة  مووون القيوووادة 

 العسكرّية ماألم ّية في تل  بيب.
لج وورالت العوواممين فووي هووذد الم طقووة، ت كيوودهم عمووع  ّن  مجووو ال تكوواك المتزايوودة بووين م قوول عوون عوودد موون ا

النمسطي يين ماإلسرائيميين قد تسونر عون   وداث ل   ود يعمم وا، ألّن اام وة األميورة شو دت سمسومة مظواهرات 
ل ودمث اشوتباكات  فمسطي ّية عارمة كان يمكن  ن  ت ت ي بنمضع عارمة، مهجمات  شعبّية  ماسعة ، قود تُنضوي 

مل المستمط ين المسم ين، مما يع ي ذهاب األمومر ل الوة مون التودهمر الميودا ّي، قود تتجوامز الضونة ال ربيوة 
 ب سرها، كما  ّكدت المعادر األم ّية الرفيعة في إسرائيل.

ع، بوووول مقووووال  يًضووووا إّن المسووووتمط ين المقيمووووين بووووال ّي الي وووومدّي بالمميوووول ل يعرفوووومن ت ديوووودات موووون هووووذا ال ووووم 
يتممفمن من عمميات معرمفة ش دمها في الساب ، رغم  ّن المدي ة تش د اشتعاًل تقمم  مواس باذكائوو ب ودف 
إ داث  الة  مون عودم السوتقرار، متسوعع لت نيوذ هجموات مسوم ة فوي المميول معمًعوا، مفوي الضونة ال ربيوة 

 عممًما.
تقومم بوذلك مون مومل التمميول مالتمطويط المباشور مسا  الُم ّمل قوائًم،  قوًم عون المعوادر ذات وا، إّن  مواس 

لمعمميات المسم ة، مالت ريض في المساجد، مالمفسسات التعميميوة، بموا في وا الجامعوات التوي سويطرت عمي وا 
 ماس م ذ س مات التسعي يات، مباتت معقًم  ساسًيا لتج يد المسم ين،  م  من ممل لجان الزكاة مالعودقات 

 ممال لعائمت م نذي ال جمات  م األسرى في السجمن اإلسرائيمية.التي تسعع لتمفير األ
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ممُمص الُم ّمل إلع القومل إّن كوّل موا تشو دد مدي وة المميول يزيود مون  ودة الت ودي األم وي مالسوتمباري لقيوادة 
م الم طقوووة المسوووطع فوووي الجووويش اإلسووورائيمّي،  ي  المسوووفملة عووون الضوووّنة ال ربّيوووة الُم تمّوووة، مج ووواز األمووون العوووا

 يالشاباك(.
مكان لفًتا في تقرير الُم ّمل اإلسرائيمّي  ّ و لوم يتطوّر  ل مون قريوب مل مون بعيود إلوع مسو لة الت سوي  األم وّي 
بووين  ج ووزة األموون التابعووة لم ووتمل، م ج ووزة األموون التابعووة لمسوومطة النمسووطي ّية، عمًمووا  ّن المعووادر فووي توول 

جوات عموع قورار تراموب بواإلعمن عون القودس عاعومًة إلسورائيل،  بيب كا ت قد  ّكودت عموع  ّن لجوم ال تجا
 مرّدد الت سي  األم ّي بين رام ما  متل  بيب.
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 هخيياهى: لطىا معىيين بالحزب رغم "الخىجز الامني" ولكىىا ضىدافع عً أهفطىا

 2012\2\4  القدس المحتمة / سما /
األ ووود، بوو ن  كممتوووو غيوور مع يووة بوووال رب رغووم  الوووة قووال رئوويس الووومزرا  اإلسوورائيمي ب يوووامين  ت يوواهم، اليوومم 

 التمتر األم ي القائمة.
م كد  ت ياهم ممل تعري ات قبيول الجمسوة األسوبمعية ل كممتوو عموع  ن إسورائيل لون تتوما ع فوي الودفاع عون 

  نس ا. قائم "لن  ممض  ي  رب مل  سعع إلي ا، ملك  ا س نعل كل شي  لمدفاع عن   نس ا".
يوواهم بووالجيش اإلسوورائيمي مقمتووو ممعوونو ب  ووو " قوومى جوويش فووي الشوور  األمسووط"، م  ووو  مضووغ ذلووك م شوواد  ت 

 لمرئيسين األميركي مالرمسي ممل لقا اتو مع ما.
م ضوواف "  وون العاموول الرئيسووي الووذي ي وومل دمن ا تشووار اإلسوومم الراديكووالي فووي الشوور  األمسووط الووذي ي وودد 

 العالم ب سرد".
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 ئيلي يطخعد ألكبر مىاورة للىاء املظليين بطبب الخىجز ألامني بالشمالهآرحظ: الجيش إلاضزا

 2012\2\4  القدس المحتمة / سما /
ذكوورت عوو ينة هوو رتس العبريووة، عووباح اليوومم األ وود،  ن الجوويش اإلسوورائيمي يسووتعد ألكبوور م ووامرة عسووكرية  

موول مووول   ووداث عووعبة عموووع لمووما  المظميووين بمشوواركة م ووودات ماعووة اسووتعدادا لسوووي اريمهات عسووكرية لمتعا
 ممنية التمتر األم ي عمع ال دمد الشمالية.

م مضوو ت العوو ينة،  ن تمووك الم ووامرة التووي تعوود األكبوور ماألضوومم سووت نذ فووي م تعووف العووام الجوواري. مشوويرًة 
 .4104إلع    ا  مل م امرة سيقمم ب ا لما  المظميين ب ذا ال جم م ذ عام 

سووتجري فووي ظوول التقييمووات العسووكرية ماألم يووة المسووتمرة بشوو ن م وواملت مقالووت العوو ينة بوو ن هووذد الم ووامرة 
 إيران إل شا  معا ل  سم ة معماريخ في لب ان.

مقووال ضووابط كبيوور فووي الجوويش "  وون  سووتعد ألن يكوومن القتووال بعيوودا عوون الووبمد". فيمووا قووال ضووابط آموور    ووا 
 مفمرا لمتعامل مل كافة التضاريس. سيستمدم ممل ا سي اريمهات عدة ممعدات جديدة  عل عمي ا الجيش
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 الكيان العبري: هقاط ضعفه مقابل هقاط قىجىا

 2012\2\4  فمسطين أون الين  سري سمور
المقملة المعرمفة: "إن الكيان العبري كيان يعيش عمع الودم الم قومل" ل وا مجاهوة معو ة إلوع  ود كبيور  ف وذا 

عوووون  الكيووووان ل يمووووت إلووووع هووووذد الم طقووووة بعوووومة  ضووووارية  م اجتماعيووووة  م جووووذمر تاريميووووة، ب ووووض ال ظوووور
األساطير التي يزعم ا من   قيوة فوي األرض مون م طمو  تممومدي زائوف، مهوم  شوبو بب وا  شواه  دمن  سوس 
متي ة، ميقمم عمع تجمول م واجرين مون مشوارب ممتمنوة، ي تعوبمن  رض شوعب آمور بم شوية السومح مدعوم 

 القمى الستعمارية.
ا ي الدي يووة مالسقافيووة مالجتماعيووة، ميمكوون فالكيووان العبووري يقوومم فووي م وويط م وواير لووو تماًمووا موون ممتمووف ال ووم 

ال ظوور إلووع مسووتمط ة فووي الضوونة ال ربيووة  مووسًم  مقامووة بووين مجممعووة موون القوورى مالبموودات النمسووطي ية عمووع 
   ووا  موومذج معوو ر موون الكيووان،  يووث المووتمف بوول الت وواقض الكمووي الممووزمج بعوودا  مع عوورية موون األقميووة 

 لكيان ضمن هذد ال الة ليس في معم ة مجمدد عمع المدى الم ظمر.تجاد األغمبية، معميو إن مستقبل ا
ماعتمد الكيان العبري في مرا ل مجمدد عمع قمتو العسوكرية الباطشوة مقدراتوو عموع إل وا  ال زيموة مالمسوائر 
البشرية مالمادية ب عدائو من العرب مالنمسطي يين، ملكن قدرة الكيان عمع ت قي  ال تعارات تراجعت مباتوت 

 م ل شك،  تع في األمساط اإلسرائيمية.
فالكيوان قووادر بنعول تنمقووو الجوومي عموع قتوول عوودد كبيور موون المود يين متوودمير البيوومت مالم وازل مالب ووع الت تيووة، 
ملك ووووو لووووم يسووووتطل ت قيوووو  ا تعووووار ممموووومس فووووي  كسوووور موووون مماج ووووة موووول ت ظيمووووات مسووووم ة ب سووووم ة منينووووة 

ممووة المب ا يووة مالنمسووطي ية فووي مجووال العووماريخ باتووت التجمعووات ممتمسووطة، مبنعوول التطوومر الووذي راكمتووو المقا
السوووكا ية اإلسووورائيمية تنتقووود  الوووة  موووان عاشوووت ا مووودة طميموووة  سوووبي ا، معوووار  وووزمل المسوووتمط ين فوووي الجميووول 
مالسا ل مال قب إلع الممجئ  مًرا رمتي ي ا ع د كل مماج ة، مهوذا يع وي ضوم ي ا  ن مجتمًعوا عموادد م واجرمن 

من ممتمف بقاع العالم لن يعمد في  وال طومرت المقامموة  دمات وا القتاليوة، م بودت قودرة عموع مماعومة  ي مد
 است زاف الكيان الذي  قّر عرا ة بت كل ما يسميو قمة الردع.

ميعا ي الكيان من عقدة الشرعية مهمس العتراف بو، إلع درجة   و يضل طمب العتراف عمع الطاملة فوي 
  ظمات م  زاب مفعاليات.كل م اسبة من م
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 ما قدرة الكيان عمع امترا  المجتمعات مالدمل فظمت م دمدة، مل كل ما  عرف مموا ل  عورف مون ت سيرهوا، 
أل وو ماظوب عموع إقاموة عمقوات مول ال موب السياسوة مالعسوكرية مبعوض رجوال األعموال، دمن  ن يوتمكن مون 

ال ل ووذا ال وودف، مظوول كياً ووا مب مًضووا موون ال البيووة ال نوواذ إلووع لووب المجتمعووات، موول كوول مووا   نوو  موون ج وود مموو
 السا قة، مل يبدم سمة ت ّمل في هذا الشعمر   مد.

ن كووان الكيووان يبوودم فووي  موون م مووان، بنعوول  ن الم طقووة العربيووة فووي السوو مات األميوورة تشوو د ت يوورات  ووادة، ماو ماو
األهميووة مال قسووامات الج ميووة  ا شوو ال م يطووو بممفاتووو الدامميووة، التووي معوومت إلووع  وود القتتووال مال وورمب

مالطمائنيووة، ملكوون الت موول فووي عموو  المشوو د يظ وور  ن التنوواعمت الجاريووة موول كوول مووا في ووا موون مقووائل مفلمووة 
ل بمواذا  نسور  موسًم  ب وا   مم ز ة ستنضي  تًما إلع  الة معادية عرا ة لمجمد الكيان، ملم بعد  وين، ماو

 يان مع ا عمقات ممقل مع ا معاهدات عمغ مسمم؟!الجدران العازلة عمع  دمد دمل يقيم الك
ممووون الماضوووغ  الي وووا  ن  قووواط القووومة ع ووود  عووودا  الكيوووان كسيووورة ممت معوووة، ملك  وووا مشوووتتة مغيووور مجتمعوووة، مل 
تعطدم غالبيت ا مل  قاط ضعنو المذكمرة مغيور الموذكمرة فوي السوطمر السوابقة، ملكون هوذا  مور مفقوت، ملون 

 ار ال ياة اإل سا ية تاريمي ا.يدمم بنعل التدافل ممس
ممن  قاط قمة  عدا  الكيان ا عدام القدرة اإلسرائيمية عمع إ داث تعنية بشورية مماديوة لكتموت م الكبيورة،  توع 
لووم افترضوو ا   ووو يممووك كمووا يقووال  كسوور موون مئتووي ر س  ووممي، ملووم  عوواب قادتووو الج وومن مفكوورما ب ووذد المطوومة 

 اإلبادة الجماعية  فان ال تيجة    م ب ذا يمقعمن ممت كيا  م. ال ت ارية،  ي استمدام  ساليب
ممن عمامل قمة  عدا  الكيان   و يسعع إلع العتراف ب ا "دملة ي مدية"، عمًموا بو ن عودد ي ومد العوالم جميًعوا 
 قول موون عشوورين مميومن  سوومة، مهووم فوي عوودا  موول مميوار م عووف مميووار مسومم،  تووع لووم قم وا إن هووفل   الي ووا 

 سما في  الة  رب معم ة مل الكيان  فان الت اقض العقدي مالسقافي مالجتماعي ل يمكن الت افل ع و.لي
 يًضا الكيان بجر تو المتزايدة عمع القدس مالمسجد األقعع سينجر عمامل قمة كام ة لدى من ُيظّن    وم فوي 

امداد ممموزمن  ضواري  قيقوي،  الة ضعف ماستسمم معدم مبالة، ممش م من بطاقة متجددة، ميتمتعمن ب
 ل  ساطير م مهام ممزعبمت.

ملكوون إذا كووان الكيووان قوود تمكوون موون جعوول  قوواط قمتووو فووي مماج ووة  قوواط ضووعف  عدائووو موومل العقوومد األميوورة 
غالًبا  فكيف يمكن ت يير هذد المعادلة في ظل دعم  مريكي سوافر يعول إلوع  ود ظ ومر األمريكوان عو اي ة 

 ئ م في المستمط ات دامل فمسطين؟ي مًدا  كسر من  ظرا
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ل   وود يسووتطيل تقووديم إجابووة  كاديميووة مباشوورة عوون السووي اريمهات الم تممووة، ماعووة  ن التنوواعمت ماأل ووداث 
في الم طقة تسير بمتيرة متسارعة، يبدم في وا الكيوان قومة فاعموة تسوتطيل جعول ممططوات كا وت فوي الماضوي 

 ا التكّيف  م التعاطي معو.ضرًبا من الميال مال ذيان ماقًعا مطممبً 
ملكن  رى  ن األهم معرفة األمة  معمع ر س ا الشعب النمسطي ي  عمامل م قاط القمة لدي ا، مكيوف يمظن وا 
ميجمع ووا لتعووطدم بعماموول الضووعف لوودى الكيووان، مهووذا  موور لوويس سوو ًم، ملك ووو لوويس م وواًل، م ي توواج إلووع 

معركة عياغة معوي األموة عاموة، مكوي الومعي ع ود الشوعب  معركة معي، مكان من  هم المعارك اإلسرائيمية
 النمسطي ي ماعة.

قمة ل تذكر تمقعت قيام المشرمع الع يم ي في فمسطين، مقمة تمقعت استمرار مجمدد هذد العقمد، كان هوذا 
م يبدم مًهموا مميواًل ع ود كسيور مون العاموة مالماعوة، ماان ربموا كسيورمن يورمن موا تقودم مون كومم مجورد   وم

  م  مهام، ملكن  قائ  اليمم هي   مم األمس، م  مم اليمم هي  قائ  ال د، مقدر ا   افذ.
 

 جم بحمد هللا


