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ى الاجخياح إلاظشائيلي لغضة بالكامل وجفادي الكاسثت إلاوعاهيت وحعليمه للعلطت  ظيىاٍس

 8114\1\9  84عرب 
في الوقت الذي تمارس فيه إسػراييؿ مػا تهػبه اسياسػض التػاط تلػاع الوتػا فػي قطػاع  ػزة وتولػه ا تمام ػا 

ظػاـ السػوري ىلػل الم ػاطؽ الحدوديػض األساسي لللا ض الشماليض، حيػث يسػاور ا القلػؽ مػف اسػتسادة سػيطرة ال 
ومف ال بوذ اإليرا ي المتزايد فػي تلػؾ الم ػاطؽ، تػزداد التحػذيرات مػف ا بلػار الوتػا فػي القطػاع اسػاب تبػاقـ 
الوتػػػا اصقتهػػػادي الػػػذي اػػػات ي ػػػدد اا  يػػػار   ػػػايي لقطػػػاع األىمػػػاؿ  تيلػػػض البقػػػر المتزايػػػد للسػػػ اف، وىلػػػل 

 اء والمياع والخدمات الطايض.أرتيض ال قص ال اير في تزويد ال  را
وفػػي مسػػسل لتخبيػػؼ حػػدة اصحتقػػاف، لػػاء قػػرار وزيػػر الطاقػػض اإلسػػراييلي، يوفػػاؿ شػػطاي تس، القاتػػي اػػالسودة 
إلػػػػل تزويػػػػد القطػػػػاع ا ميػػػػض الطاقػػػػض التػػػػي  ػػػػاف يحهػػػػؿ ىلي ػػػػا قاػػػػؿ سػػػػاسض أشػػػػ ر، ى ػػػػدما خبتػػػػت السػػػػلطض 

مليػػوف شػػي ؿ، والػػذي رفػػا ىػػدد  25شػػي ؿ إلػػل مليػػوف  40البلسػػطي يض مسػػا مت ا فػػي ت ػػاليؼ ال  راػػاء مػػف 
الساىات التي يحهػؿ في ػا المػواطف ال ػزي ىلػل ال  راػاء مػف أراػا سػاىات يوميػا إلػل سػت سػاىات يوميػا، 

 ساىض. أ ه أاقل أاقل 18ىلما أ ه أاقل  ذا المواطف ادوف   رااء 
االاتايا، و ػاف ىػدد الشػاح ات التػي  ما تدرس إسراييؿ القياـ اتس يالت إتافيض، اي  ا زيادة تزويد القطاع 

تمػػر مػػف مساػػر  ػػـر أاػػو سػػالـ قػػد ا خبػػض إلػػل ال هػػؼ اسػػاب تقلػػص القػػوة الشػػراييض للسػػ اف، و ػػذلؾ إىطػػاء 
 تهاريح لمشاريا في ملاؿ الا يض التحتيض اتمويؿ مف دوؿ الخليج.

مود الػذي يستػري ىمليػض ال زيوف الذيف ىلقوا آمال ـ ىلل المهالحض  سايؿ للخالص، هدموا مرة أخرى اػالل
 قػػػؿ الهػػػالحيات إلػػػل السػػػلطض البلسػػػطي يض، وفػػػي  ػػػذا اإلطػػػار يػػػرى محلػػػؿ الشػػػؤوف السسػػػ ريض فػػػي هػػػحيبض 
" آرتس"، ىاموس  اريييؿ، أف أسػااب  ػذا اللمػود تسػود إلػل اقت ػاع أاػو مػازف اػحف المهػالحض لػف تللػب لػه 

قػـو حمػاس اضختػاع ذراى ػا السسػ ري للسػلطض البايدة و و ص يتسلؿ التقدـ في تولي الهػالحيات طالمػا ص ت
 البلسطي يض، األمر الذي لف ترتل اه األخيرة.

فػػي  تػػوف ذلػػؾ، ت سػػر اسػػض األهػػوات اإلسػػراييليض روتػػيف سياسػػض التػػاط المتاسػػض تلػػاع القطػػاع، مطالاػػض 
  زة. اشف ىمليض ىس ريض إسراييليض واسسض ال طاؽ، يتـ خالل ا تب يؾ القوة السس ريض لحماس في قطاع

وتلدر اإلشارة في  ذا السياؽ إلل المقاؿ الذي  تاه موشيه س يه، و و رييس مر ز الحوار اإلستراتيلي فػي 
 ليػػض  تا يػػا وتػػااط احتيػػاط ووزيػػر و ايػػب وزيػػر أمػػف سػػااؽ فػػي الح ومػػض اإلسػػراييليض، الػػذي يػػرى أف الطػػرؼ 
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بيض والل ػاد  وتب يػؾ قوت ػا السسػ ريض  ػو الوحيد القادر ىلل مساللض القػوة السسػ ريض لحمػاس نوم ظمػات السػل
الليش اإلسراييلي، مشيرا إلل أف األمر يحتاج إلل ىمليض ىس ريض هساض ومتواهلض، ول ف اس ػس ال اػوءات 
المتشػػايمض التػػي ت تشػػر أحيا ػػا، فػػضف ىمليػػض  تلػػؾ ت ػػوف فايػػدت ا لػػيس اػػاحتالؿ القطػػاع، اػػؿ اتب يػػؾ مػػا يسػػمي ا 

يلػاد حػؿ اػ"قاىدة اإلر اب" الواقسض ى لل اسد  يلومتر واحػد مػف سػديروت واتػسض  يلػومترات مػف أشػ لوف، وال
 سياسي اقتهادي مدمج امشار ض فسالض مف دوؿ ىرايض في الم طقض.

ويػػرى سػػ يه أف أي ىمليػػض ىسػػ ريض ص تتػػا ل ػػا  ػػدؼ تب يػػؾ قػػوة حمػػاس السسػػ ريض،  ػػي ىمليػػض ص تسػػتحؽ 
اإلسػراييلي، ومػف  يػر المبيػد القيػاـ ا ػا أهػال، ألف الػردع  الخساير الاشريض التي ستللا ا ىلل ل ود الليش

ذا مػػا تػػـ ذلػػؾ فػػالم طؽ يقػػوؿ إ ػػه يلػػب تب يػػؾ  الوحيػػد تلػػاع قػػادة حمػػاس، ارأيػػه،  ػػو المػػس ا ػػـ شخهػػيا وال
 مرا ز قوت ـ السس ريض.

البلسػطي يض ويتتمف اقتراح س يه ىمليا تب يؾ القوة السس ريض لحماس االقوة وتسػليـ مسػؤوليض القطػاع للسػلطض 
وذلؾ فػي  طػاؽ حػؿ شػامؿ ىسػ ري، سياسػي واقتهػادي لمػا يهػبه امػحزؽ قطػاع  ػزة.  ػذا اصقتػراح مولػود 
ىلػػل األل ػػػدة اإلسػػراييليض ومػػػا يسيػػػؽ ت بيػػذع  ػػػو حلػػـ الخسػػػاير التػػػي سػػيت اد ا اللػػػيش اإلسػػراييلي فػػػي حػػػاؿ 

لقػػاء تسػػليمه القطػػاع مػػف أراتػػي  دخولػػه م ػػؿ  ػػذع الم ػػامرة، والػػ مف الػػذي ىلػػل اسػػتسداد أف يدفسػػه أاػػو مػػازف
 التبض ال رايض.
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جل ابيب: الظشوف الحاليت باللطاع مشابهت لظشوف الحشب ألاخحرة ودعىة لخىظيف الىظام 

 املصشي لـ"إغشاء" حماط

 8114\1\9  القدس المحتمة / سما /
إ راء" حمػػاس مػػف دىػػا مر ػػز أاحػػاث األمػػف القػػومي اإلسػػراييلي قيػػادة اصحػػتالؿ لتوظيػػؼ ال ظػػاـ المهػػري لػػػ"

ألؿ إق اى ا ام ا البهايؿ والملموىات الهػ يرة مػف مواهػلض إطػالؽ القػذايؼ الهػاروخيض اشػ ؿ يم ػف أف 
 يبتي إلل ا دصع موال ض ص تخدـ مهالح "إسراييؿ".

وطالب المر ز في دراسض  شر ا ه اع القرار ىلل الطلب مػف ال ظػاـ المهػري اسػتخداـ اسػتراتيليض "السهػا 
 في التسامؿ ما حماس مف ألؿ إلاار ا ىلل التحرؾ لم ا البهايؿ مف مواهلض إطالؽ القذايؼ. واللزرة"

وشػػددت الدراسػػض ىلػػل أف "توظيػػؼ الػػدور المهػػري ي تسػػب أ ميػػض  ايػػرة، ألف  ػػؿ المؤشػػرات تػػدلؿ ىلػػل أف 
سراييؿ متوف  رة حاليا".الظروؼ التي ساقت ا دصع الموال ات الشاملض ال الث في الماتي ايف "حماس" وال

وشػددت ىلػل أف "الحػؿ األم ػؿ ي مػف فػػي مػ ح  ػزة ىوايػد اقتهػاديض وتسػػ يالت مػف ألػؿ تدشػيف ا ػل تحتيػػض 
 ىار مهر، مف ألؿ إ راء حماس للسمؿ مف ألؿ ىدـ الورة ظروؼ تبتي إلل الموال ض الشاملض".

شػػر قػػوات ىسػػ ريض وتااسػت "يتولػػب تسزيػػز فػرص قاػػوؿ حمػػاس المقتػػرح المهػري، مػػف خػػالؿ تخويب ػػا ىاػر  
فػي محػػيط القطػػاع اشػػ ؿ يوهػػؿ رسػالض لقيػػادة الحر ػػض مباد ػػا أف إسػػراييؿ لػا زة إلىػػادة احػػتالؿ القطػػاع فػػي 
حػػػاؿ لػػػـ تسػػػتلب لسػػػرض السيسػػػي"، وشػػػددت ىلػػػل أف "مػػػ ح مهػػػر  ػػػذا الػػػدور يلتقػػػي مػػػا مهػػػالح ال ظػػػاـ 

ة ىلػػل أ ػػه يخػػدـ مهػػالح تػػؿ المهػري  المس ػػي اػػحف ي ػػوف لػػه دور مر ػػزي فػػي إدارة الشػػحف البلسػػطي ي، ىػػالو 
 أايب المتم لض في تقليص تح ير إيراف وقطر وتر يا في القطاع".
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ت ليغ جاهًضا وكادًسا وكّل بلعٍت باجذ  ش: ظالح الجّى لن ًحعم املعشكت وظالح البرًّ
ّ
ل

ُ
إظشائيل ج

خ حضب هللا وهل ًمخلك الحضب ُمضاداث إلظلاط الطائشاث؟  بمشمى صىاٍس

 8114\1\9  من زهير أندراوس: -”رأي اليوم“-الناصرة
، مػا الت ديػد الػذي  ص يختؼ ىاقالف اػحف  إسػراييؿ ص يكم   ػا أفت تتسػايش ىلػل المػدى الاسيػد، أيت اإلسػتراتيلي 

، ىلل األمف القػومي  للدولػض الساري ػض، ول ػف االمكقااػؿ، م ػذ أفت وتػست ”لريرة إيراف“تكش  له م ظمض حزب اهلل، 
، توق بػػت الحػػروب اػػيف الطػػرفيف، وتم   ػػت 2006ار ػػا فػػي آب نأ سػػطس  مػػف السػػاـ حػػرب لا ػػاف ال ا يػػض أوز 

المقاومػػض مػػف ت ييػػر قواىػػد اللساػػض واصشػػتااؾ، ىلػػل حػػدر سػػواء، وااتػػت إسػػراييؿ تػػت ل ـ   يػػًرا وتبسػػؿ قلػػياًل، ومػػا 
 ذلؾ، مف خالؿ تتا ا شؤوف ال ياف فضف  الحرب اإلسراييلي ض ىلل لا اف  ير م تبيٍض.

ىلل ذلؾ، مف الواتح أف  لزًء  ايًرا لًدا مف المواقؼ والتهريحات اإلسػراييليض، ت ػويالت ت ػدؼ إلػل  ىالوةً 
تتخيـ  تايج الحرب، ا دؼ م س ا وم ا ما مف شح ه أفت يسػا ا ا، فػي مقااػؿ مسػتوى آخػر مػف التهػريحات، 

 أف يتخلل ا ىملًيا.محدود لًدا، يقد ر فسلًيا ما يض الحرب والسي اريو ات وال تايج، وما يكم ف 
، ي ػدؼ إلػل توليػد خشػيض فػي الػوىي اللمسػي  لػدى  وىلل سايؿ الذ ر، فضف  إىادة لا اف إلػل السهػر الحلػري 
اللا ػػػا ييف، ىل  ػػػا تتػػػ ط ىلػػػل المقاومػػػض، ىلػػػل أمػػػؿ م س ػػػا مػػػف تبسيػػػؿ قػػػدرات ا السسػػػ ريض الدفاىي ػػػض فػػػي ولػػػه 

 قدرات ا. إسراييؿ، أوت ىل  ا تؤدي إلل ردع المقاومض ىف تسزيز
ػػا تقػػدير وتوهػػيؼ الحػػرب  بسػػ ا والسػػي اريو ات، ف ػػي خارلػػض إلػػل حػػدر  ايػػٍر ىػػف التقػػديرات، وتحديػػًدا تلػػؾ  أم 
فت  اف ذلؾ مم ً ا  ظرًيا.  ما أف  حلـ إم ا ات الطرفيف ىلل التدمير  ايلض، و ػي إم ا ػات  القطسيض م  ا، وال

  ا، إفت حهلت.تبرض  بس ا  اًحا في اصتلا يف، قاؿ المسر ض وخالل
واػاىتراؼ إسػػراييلير رسػػمير فػػضف  قػدرة التػػدمير لػػدى المقاومػػض قػد ص تهػػؿ إلػػل حػػد  إىػادة إسػػراييؿ إلػػل السهػػر 
، ل    ػػا قػػادرة اػػال لػػداؿ ىلػػل أص  تكاقػػي إسػػراييؿ  مػػا  ػػي ىليػػه اثف، و ػػذا األمػػر  ػػو مػػا يػػؤ ر ىلػػل  الحلػػري 

رات ـ السداييػػػض، و ػػػو مػػػا يكس ػػػمل أيًتػػػا الػػػردع المتاػػػادؿ، هػػػ  اع القػػػرار فػػػي تػػػؿ أايػػػب ويمػػػ س ـ مػػػف تبسيػػػؿ خيػػػا
 اهرؼ ال ظر ىف مستوى وحلـ القو ة المادي ض السس ري ض التي أد ت إلل الردع المتاادؿ.

ػا لػدى المقاومػض، وىلػل الػر ـ مػف  وص يت اقض ما ما تقد ـ أف إلسراييؿ أيًتا قدرات ىسػ ري ض، و ػي أىلػل مم 
 ػػػدور ليارمػػػاف، هػػػاحب الت ديػػػدات الر ا ػػػض نقهػػػؼ السػػػد  السػػػالي فػػػي مهػػػر  ذلػػػؾ، فػػػضف  وزيػػػر األمػػػف، أفي

ودىوات القتؿ نتهبيض قادة حمػاس  والمواقػؼ المتطرفػض نت ليػر ىػرب الم لػث ، قػاؿ فػي سػياؽ تسليقػه ىلػل 
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الحػرب المقالػػض مػػا حػزب اهلل إ  ػػه ص قػػد ر اهلل إفت وقسػت الحػػرب فػػي الشػماؿ، فض   ػػا لػػف ت ػوف  مػػا  ا ػػت ىليػػه 
. تسايػر ليارمػاف  ػاٍؼ اذاتػه للدصلػض ىلػل موقػؼ إسػراييؿ WALLAوب الماتي، احسب موقػا نحر    الساػري 

 البسلي  مف الساحض اللا ا ي ض، وخشيت ا م  ا، ومف شح ه أيًتا أفت يكبس ر امت اى ا ى  ا.
فقػد  شػبت هػحيبض إتافًض إلل قدرة التدمير للمقاومض، التي تم ػا اػدور ا إسػراييؿ مػف الماػادرة إلػل الحػروب، 

نمسػػاريؼ  ال قػػاب ىػػف اتلػػاٍع تالػػور فػػي اللػػيش اإلسػػراييلي  مػػؤخًرا، يػػدىو إلػػل تسزيػػز القػػدرة الهػػاروخي ض ىلػػل 
، و ي إستراتيلي ض ا ػاء للقػو ة وتبسيل ػا، ما يػض ىلػل الخشػيض مػف  تػايج المخػاطرة االطػايرات  حساب سالح اللو 

م اف إسقاط ا وسقو   ط طياري ا في األسر.ال لومي ض وال
ىلػل  ػػذع الخلبيػض، أيت تقلػػيص اصىتمػاد ىلػػل سػالح اللػػو واصاتسػاد ىػػف المخػاطرة، أهػػدر ليارمػاف تسليماتػػه 
األساوع الماتي، اتحميف أوؿ رزمض تمويؿ لشراء الهواريخ الدقيقض، و ي ستكخهص لسمليػات الػدايرة األولػل 

  ي ض والسوري ض.المحيطض اضسراييؿ، وفي مقدمت ا الساحتاف اللا ا
مسطػػًل آخػػر وم ػػـ، ورد فػػي تقريػػر نمسػػاريؼ  أمػػس، وأ  ػػد ىلػػل أف  ليارمػػاف وقيػػادة اللػػيش اإلسػػراييلي   يػػر 
مقت سػػيف اقػػدرات ذراع الاػػر  المولػػودة لػػدي ـ. حيػػث شػػد د ت الهػػحيبض ىلػػل أف  وزيػػر األمػػف  يػػر مقت ػػا،  مػػا 

حػديات الما لػض أمامػه، إذا افتتحػػت المسر ػض فػي اللا ػػض قيػادة اللػيش، اػحف  ذراع الاػػر لػا زة فسػاًل لموال ػػض الت
الشمالي ض، صفًتا في الوقت ىي ه إلل أف  ما ي تظر ا في الشػماؿ سػي وف م ػايًرا  لًيػا. وأوتػح أيًتػا: لػف ي ػوف 
، و ػػذلؾ قػػوات الحػػرس ال ػػػوري    هػػر اهلل وحػػدع   ػػاؾ فػػي المسر ػػض، اػػؿ إلػػل لا اػػػه اللػػيش السراػػي  السػػوري 

 مرتاطض اه، التي تمأل الم طقض،  ما أ  دت الهحيبض الساري ض.والبهايؿ ال
ا ػاًء ىلػػل مػػا تقػد ـ، يكم ػػف اللػػـز إف  أراسػض ىوامػػؿ مػػؤ رة ورادىػض تػػمف ىوامػػؿ أخػرى، سػػت وف حاتػػرًة ىلػػل 
ػػػاع السػػػاحض اللا ا ي ػػػض: قػػػوة  فػػػض تل  طاولػػػض هػػػ  اع القػػػرار فػػػي إسػػػراييؿ، و ػػػي  ػػػذلؾ، لػػػدى طػػػرح الخيػػػارات المتطر 

، وحرب متسددة الل ات، وىدـ لا زيض ذراع الاػر  التدمير لدى حزب اهلل، يكتاؼ إلي ا م ظومات دفاع لوي 
اإلسراييلي ض لخوض الحروب. واختتمت نمساريؼ  تقرير ا االقوؿ البهػؿ: مػا  ػؿ  اصحتػراـ لللميػا، مػف دوف 

 ير ا.أي  م اورٍة اري ٍض لل ود ىلل األرض، ص يم ف اص تهار في الحروب، احسب تسا
واقػػل أفت  ػػذ ر فػػي  ػػذع السكلالػػض أ  ػػه اػػاىتراٍؼ رسػػمير إسػػراييلير فػػضف   ػػؿ  اقسػػًض فػػي الدولػػض الساري ػػض ااتػػت فػػي 
مرمػػل هػػواريخ المكقاومػػض، امػػا فػػي ذلػػؾ مباىػػؿ ديمو ػػا ال ػػووي، ولميػػا الم شػػآت الحساس ػػض فػػي إسػػراييؿ، ذلػػؾ 
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ألػؼ هػاروخ، والقسػـ األ اػر م  ػا اػات دقيقًػا  150 أ  ه وفؽ التقديرات األخيػرة، فػضف  الحػزب يمتلػؾ أ  ػر مػف
ًرا لًدا.  لل ايض وًمتطو 
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 صعيم إظشائيلي ًشوج لذوس ابن ظلمان في اللذط.. هكزا وصفه

 8114\1\9  81عربي وكاالت -لندن
ارات تلري ػػا هػػحيبض إيػػالؼ اإلل ترو يػػض، مػػا مسػػؤوليف وسياسػػييف إسػػراييلييف، ألػػرت فػػي إطػػار سلسػػلض حػػو 

الهػػحيبض حػػوارا مػػا زىػػيـ المسارتػػض اإلسػػراييليض إسػػحاؽ  يرتسػػوغ، مػػدح فيػػه ولػػي الس ػػد السػػسودي محمػػد اػػف 
 سلماف، وطالب ام ح السسوديض م ا ض خاهض لألما ف المقدسض في القدس.

ض المملو ض لإلىالمي السػسودي ى مػاف السميػر، المقػرب مػف الػديواف المل ػي: وقاؿ  يرتسوغ، احسب الهحيب
"  اؾ دور  اير للسسوديض في  ذع المرحلض، وأ ا أحتـر   يرا خطوات ولي الس د السسودي محمد اػف سػلماف، 

سوديض واىتقد أ ه أحد ال ورييف ال اار في الشػرؽ األوسػط، ومم ػوع أف  تػرؾ  ػذا المسػار، وىلي ػا مسػاىدة السػ
 ىلل إحياء السمليض السلميض ما البلسطي ييف".

وحػػػػوؿ مػػػػدي قػػػػدرة السػػػػسودييف ىلػػػػل إق ػػػػاع البلسػػػػطي ييف اػػػػالسودة مػػػػرة أخػػػػرى للمباوتػػػػات اسػػػػد قػػػػرار ترامػػػػب 
ااصىتراؼ االقدس ىاهمض إلسراييؿ، أتاؼ: "أىتقد أف السسودييف حاولوا   يرا في الس وات األخيرة التػح ير 

ت اإلمػػارات والػػرييس المهػػري ىاػػد البتػػاح السيسػػي وملػػؾ األردف ىاػػد اهلل ال ػػا ي، ومػػا فػػي المسػػحلض،  مػػا فسلػػ
زاؿ اللميػػا يحػػاولوف، ل ػػف ص قيػػػادة ىلػػل رأس  ػػذع الملموىػػػض ليقػػوؿ لللميػػا: ادخلػػػوا إلػػل ال رفػػض لالتبػػػاؽ. 

   اؾ مشا ؿ ما قطر ومسايؿ أخرى. ص تولد قيادة تللس لل ظر ملًيا في األمر".
غ اللميػا إلػل التػروي اسػد إىػالف ترامػب، وأخػذ لملتػه أف "حػدود السػيادة اإلسػراييليض فػي القػدس ودىا  رتسػو 

 تحدد االمباوتات" أرتيض للمباوتات.
وطالػػػػب زىػػػػيـ المسارتػػػػض اإلسػػػػراييليض، الملتمػػػػا الػػػػدولي امسػػػػاىدة السا ػػػػؿ األرد ػػػػي ىلػػػػل وقبتػػػػه الشػػػػلاىض 

مف أوتاع االدع وىدـ اص تباء اال الـ،  مػا أ ػه  مػف  واإل سا يض ااستتافض مليوف صلئ سوري، ىلل الر ـ
 اليػػا مواقػػؼ وليػػي الس ػػد السػػسودي واإلمػػاراتي وتول ات مػػا ووهػػب ا اػػالم يرة لإلىلػػاب والمشػػاىر، وامتػػدح 
األميػػر محمػػد اػػف سػػلماف، واهػػبا إيػػاع اح ػػه أحػػد ال ػػورييف فػػي الشػػرؽ األوسػػط، وأ ػػه يهػػ ا تاريخػػا لديػػدا فػػي 

 الم طقض.
سػػقاط ح ومتػػه واص تهػػار فػػي اص تخااػػات وتطػػرؽ   رتسػػوغ  ػػذلؾ فػػي الحػػوار إلػػل تػػرورة ت ييػػر  ت يػػا و وال

المقالض مف ألؿ إىادة األمؿ إلل الشسايف اإلسػراييلي والبلسػطي ي، واػيف أف إسػراييؿ تبتقػر إلػل م ػاحيـ اػي ف 
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ودىػػػا ريػػػيس السػػػلطض  لديػػػد أو إسػػػحاؽ رااػػػيف لديػػػد، وىاػػػر ىػػػف تباؤلػػػه ااص تهػػػار فػػػي اص تخااػػػات المقالػػػض،
 البلسطي يض أاا مازف إلل إلقاء خطاب مف ىلل م ار ال  يست اإلسراييلي.

و ػػاف  رتسػػوغ قػػد خسػػر زىامػػض حػػزب السمػػؿ أمػػاـ آفػػي  اػػاي، الػػذي لػػاء إلػػل الحػػزب حػػدي ا، و ػػاف قػػد قػػاد 
اػػر ا تهػػار حػػزب السمػػؿ، وأسػػس "المسسػػ ر الهػػ يو ي" مػػا الػػوزيرة السػػااقض تسػػياي ليب ػػي، وقػػاد حزاػػه فػػي أ 

اح ار ىدد مف مقاىد ال  يست خالؿ الس وات السشريف األخيرة، و اف ىلل قاب قوسيف مػف اص تهػار ىلػل 
مقسػػدا، و ػػو قايػػد المسارتػػض اثف ىلػػل الػػر ـ  24األخيػػرة، إذ حهػػؿ ىلػػل  2014 ت يػػا و خػػالؿ ا تخااػػات 

 مف فقدا ه زىامض الحزب، ألف آفي  ااي ليس ىتو   يست.
اػالليش، و ػو محػاـ م ػؿ والػدع وي حػدر  8200اطا فػي اصسػتخاارات اإلسػراييليض فػي الوحػدة و اف أيتػا تػا

مػػف ىايلػػض اسػػتخااراتيض، فوالػػدع حػػاييـ  رتسػػوغ المحػػامي والػػرييس السػػادس إلسػػراييؿ قػػدـ مػػف إيرل ػػدا الشػػماليض، 
تخاارات وىمػػػؿ فػػػي اللػػػيش الاريطػػػا ي،  ػػػـ  ػػػاف لػػػواء فػػػي اللػػػيش اإلسػػػراييلي، وشػػػ ؿ م هػػػب ريػػػيس اصسػػػ

اإلسػػػراييليض فػػػي اللػػػيش. والدتػػػه أورا  ا ػػػت فػػػي ال ا ا ػػػاع، ولػػػدت فػػػي اإلسػػػماىيليض امهػػػر  ػػػـ ا تقلػػػت إلػػػل 
 اإلس  دريض ما ىايلت ا قاؿ القدـو إلل إسراييؿ.

ويتحدث  رتسوغ السرايض اطالقػض، وي ػتـ امػا يػدور االسػالـ السراػي، و ػاف ىلػل وشػؾ الحهػوؿ ىلػل م هػب 
قليميػض ودوليػض لقيػادة المباوتػات وزارة الخارليض اإلس راييليض االتحالؼ ما  ت يا و، واتشليا مف قوى ىرايض وال

مػػػػا البلسػػػػطي ييف فػػػػي إطػػػػار حػػػػؿ الػػػػدولتيف، إص أف تػػػػردد  ت يػػػػا و وخشػػػػيته مػػػػف شػػػػر ايه اػػػػاللي ود واصيػػػػتالؼ 
 اصستيطا ي أل ض اصتباؽ.

  



 

 11صهيىهيتشــــؤون 
 

 ملخل صهيىوي في عمليت إطالق هاس كشب هابلغ

 8114\1\9  المركز الفمسطيني لإلعالم –نابمس 
محاذيػػض لمدي ػػض قتػػؿ هػػ يو ي، مسػػاء اليػػـو ال ال ػػاء، فػػي ىمليػػض إطػػالؽ  ػػار وقسػػت قػػرب مسػػتوط ض هػػ يو يض 

  االس شماؿ التبض ال رايض المحتلض.
طػػالؽ  ػػار ااتلػػاع سػػيارة مسػػتوط يف، 12وقالػػت ق ػػاة " " الهػػ يو يض: إف إهػػااات وقسػػت فػػي ىمليػػض تلػػاوز وال

 فيما ا سحب الم بذوف مف الم اف احماف.
لسػالج و ػو احالػض وحسب الق اة؛ فضف المستوطف أهيب اسيار  ػاري فػي الرقاػض ولػرى  قلػه للمستشػبل لتلقػي ا

 حرلض، ليسلف ىف مقتله في وقت صحؽ
و اف موقا "روتر  ت" الساػري فقػاؿ: إف هػ يو يًا أهػيب إهػااض خطيػرة فػي ىمليػض إطػالؽ  ػار اػالقرب مػف 

 مستوط ض "حبات للساد" المحاذيض لمدي ض  االس.
ض "لبػات للسػاد" الػل ال راػي وأفادت مهادر إىالميض ىاريض احف السمليض وقست ىلل مدخؿ الاؤرة اصسػتيطا ي

 مف قريض تؿ.
ىامػػًا ، مػػف  35وىػػف  ويػػض القتيػػؿ الهػػ يو ي  شػػبت مهػػادر إىالميػػض ىاريػػض أ ػػه الحاخػػاـ رزيييػػؿ شػػياح ن

للسػػاد"، الواقػػا  ػػرب مدي ػػض  ػػاالس، و ػػو ااػػف المسػػتوطف المسػػروؼ موشػػي زار  اتڤػػالموقػػا اصسػػتيطا ي "ح
س ف في ايػت وحيػد ىلػل قمػض لاػؿ فػي الم طقػض، و ػو مػف  بػذ الذي استولل ىلل مسظـ أراتي الم طقض، وي

 محاولض ا تياؿ اساـ الش سض رييس الديض  االس.
لػػيش اصحػػتالؿ محػػيط محافظػػض  ػػاالس م طقػػض ىسػػ ريض م لقػػض، وشػػروىه اػػالتحقيؽ فػػي الحاد ػػض، فيمػػا  وأىلػػف

اػػػػوريف، ورشػػػػقوا السػػػػيارات شػػػػرع مسػػػػتوط وف االسراػػػػدة ل ػػػػوب  ػػػػاالس، وأ لقػػػػوا الطريػػػػؽ اصلتبػػػػافي قاالػػػػض الػػػػدة 
 البلسطي يض االحلارة.

وفي أىقاب ذلؾ أفادت مهػادر إىالميػض فلسػطي يض اػحف قػوات اصحػتالؿ ا تشػرت اشػ ؿ م  ػؼ ىلػل حػالز  
 زىترة وطريؽ "يتس ار"، وأ لقت ىددًا مف مداخؿ القرى ل وب  االس.

اصحػػتالؿ اقتحمػػت الػػدتي تػػؿ وهػػرة،  وأفػػاد شػػ ود ىيػػاف لمراسػػؿ "المر ػػز البلسػػطي ي لإلىػػالـ"، اػػحف قػػوات 
 القرياتيف مف موقا السمليض، وشرىت اسمليات احث وتمشيط واسسض.
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مهػػػادر محليػػػض أف ملموىػػػات مػػػف المسػػػتوط يف ا تشػػػرت ىلػػػل طػػػوؿ الطريػػػؽ اصلتبػػػافي الممتػػػد مػػػف  وأ ػػػدت
 االحلارة. هرة  رب  االس، ورشقوا الم ازؿ والسيارات المارة -مستوط ض "يتس ار" وحتل مبترؽ ليت
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 أي ظياظٍت دهيئت وساء "جلذٌغ العبذ"؟

 8114\1\11  العربي الجديد   أنطوان شمحت
ض دراماتي يػض اشػحف تشػريا قػا وف في ساىض  تااض  ذع الزاويض ،  ا ػت إسػراييؿ ص تػزاؿ تسػيش تحػت وطػحة تػل 

لديد في ال  يست، ي ص ىلل ولوب إ ػالؽ المحػالت التلاريػض أيػاـ السػات، احتراًمػا لقدسػيض  ػذا اليػـو فػي 
ير، مػػف اػػاب الديا ػػض الي وديػػض، وتح يػػًدا ىلػػل أف إسػػراييؿ دولػػض ي وديػػض قلًاػػا وقالًاػػا. ومػػا أف أوسػػاًطا   يػػرة تشػػ

السػػػارؼ، إلػػػل أ ػػػه لػػػيس مػػػف شػػػحف  ػػػذا التشػػػريا اللديػػػد أف ي ي ػػػر واقػػػا الحػػػاؿ القػػػايـ إلػػػل حػػػاؿ آخػػػر، م ػػػاير 
وم اقض، فضف ما يرافؽ الهراع، اهددع، مف تهريحاٍت تكطلؽ ىلل  امشه   ا و  اؾ، ت شؼ ال قػاب ىػف 

 اصحتالؿ خالؿ األىواـ القليلض البايتض. التلاذاات الرييسض التي تش د ا الحلاض السياسيض والحزايض في دولض 
ادايػػًض، ص اكػػد  مػػف الت ويػػه اح ػػه ص ولػػود اتاتًػػا لػػذلؾ اص شػػطار ال  ػػايي  الحػػاد  اػػيف المؤيػػديف والمسارتػػيف ل ػػذا 
التشػػريا اػػضزاء قدسػػػيض يػػـو السػػات، والػػػدصصت التػػي ت طػػوي ىلي ػػػا  ػػذع القدسػػيض، فيمػػػا يػػرتاط اطػػااا إسػػػراييؿ 

، اؿ ىل ل الس س  م ػض امتػداد اػيف لميػا القػوى السياسػيض ا ػذا الخهػوص. و ػذا مػا يػدل ؿ ىليػه، مػ اًل، اإل  ي 
تسليؽ الرييس السػااؽ لحػزب السمػؿ المكسػارض ىتػو ال  يسػت، يتسػحاؽ  يرتسػوغ، إف يػـو السػات أحػد أ ػـ 

.    أرهدة ال قافض الي وديض، وأوؿ إ لاز التماىي حققه اإل ساف السامؿ في التاريخ الاشري 
إًذا ىػػػالـ تك ػػػار  ػػػؿ  ػػػذع التػػػلضم إ  ػػػا تػػػلض ىلػػػل مػػػا ي ا ػػػي أف تس يػػػه شػػػساير الديا ػػػض الي وديػػػض وقداسػػػات ا 
لل ما يض تسامل ا ما اثخر في الػداخؿ والخػارج. وت ػد  ىػف  اال ساض إلل طااا إسراييؿ اثف وفي المستقاؿ، وال

ألوؿ رأى أف ال ػػػدؼ األسػػػمل ل ػػػذع هػػػراع رافػػػؽ الحر ػػػض الهػػػ يو يض م ػػػذ تحسيسػػػ ا، واسػػػتسر اػػػيف تيػػػاريف: ا
الحر ػػض أف تقػػيـ "وطً ػػا قومًيػػا" للي ػػود، يتػػحد ى ى ػػه تحػػول ـ إلػػل شػػسب طايسػػي، م ػػؿ  ػػؿ شػػسوب المسمػػورة مػػف 
طريػػؽ تليػػػيش الػػديف. ال ػػػا ي  ظػػر إلػػػل الهػػ يو يض ااىتاار ػػػا حر ػػًض تسػػػسل إلػػل إىػػػادة اسػػث الي وديػػػض، مػػػف 

يػػار". و ػػو التيػػار الػػذي اػػات يمسػػؾ امقاليػػد األمػػور فػػي دولػػض طريػػؽ إقامػػض ملتمػػا م ػػالي، ي ػػوف " ػػوًرا لأل 
اصحػػػتالؿ اثف، م لمػػػا  ػػػوع هػػػاحب  ػػػذع السػػػطور فػػػي أ  ػػػر مػػػف م اسػػػاض. وفػػػي الوقػػػت الحػػػالي، يػػػت  ـ دىاتػػػه 
أ هػػػار التيػػػار األوؿ اػػػح  ـ، اسػػػدـ تمس ػػػ  ـ ا ػػػؿ تقاليػػػد الديا ػػػض الي وديػػػض، وفػػػي مقػػػدم ا قدسػػػيض يػػػـو السػػػات، 

اـ إم ػاف  ػزع الطػااا الي ػودي ىػف إسػراييؿ، امػا يػؤدي إلػل اص هػ ار فػي اإلقلػيـ، أو مػا يبتحوف الملاؿ أم
 ساير شسوب السالـ. 
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وم لما تؤ د وقايا   يرة مف الماتي والحاتر، فػي إسػراييؿ ص شػساير دي يػض مػف دوف ى ػؼ، وص قداسػض مػف 
، في ال الب، اشحف لو ر ال هػوص دوف سياسض د ييض، تالزم ا م ؿ الظؿ. وص يدور اللدؿ في  ذا المحور

الدي يػػػض، اػػػؿ حػػػوؿ تباسػػػير وف ػػػـ للي وديػػػض والتػػػوراة، اهػػػبت ما " ظريػػػض ىرقيػػػض" و"ىقيػػػدة تمييػػػز وى ػػػؼ"، م لمػػػا 
أشػػار، فػػي الماتػػي، السياسػػي اإلسػػراييلي السػػااؽ، أارا ػػاـ اػػورغ، الػػذي يوهػػؼ اليػػـو اح ػػه "مسػػاد للهػػ يو يض 

 للقايمض السرايض المشتر ض في  را يض إسراييؿ". اإلسالمي  و  -ومؤيد لالحتالؿ السراي  
  ى وا ػػه "ال ظريػػض السرقيػػض الي وديػػض أو 2007ولاػػورغ فهػػؿ م يػػر فػػي  تااػػه السػػيري "ل  تهػػر ىلػػل  تلػػر" ن

ي ػػػود"، يلبػػػت فيػػػه إلػػػل أف الحاخػػػاـ يتسػػػحاؽ  ي زاػػػورغ  ػػػو أحػػػد محػػػد  ي ال ظريػػػض السرقيػػػض الي وديػػػض  -ال يػػػو
وتالمذته، يؤم وف أ ه ليس  افًيا درس التوراة  ظرًيا مف دوف ت بيذ األفساؿ الشػريرة  المساهرة وااى ي ا، وأ ه،

المالزمػػض ل ػػا.  يػػر أف  ي زاػػورغ  ػػو، فػػػي الوقػػت  بسػػه، حلقػػض را  ػػض تػػػمف سلسػػلض طويلػػض مػػف ف ػػر دي ػػػي 
اػػػداع روحػػػا ي، يستاػػػراف أف تبػػػو ؽ الي ػػػودي  ػػػو لػػػو ر ولػػػود "الػػػروح الي وديػػػض" ولا ػػػه، وأف "أرض إ سػػػراييؿ" وال

موىودة حًقا لا ي إسراييؿ، أوليؾ الذيف اختاروا أف ي و ػوا شػسب اهلل، وأف يحققػوا توراتػه في ػا، ل ػ  ـ أهػاحوا 
يخللػػوف اثف مػػف القػػوؿ إف شػػسب إسػػراييؿ  ػػو " ػػور لأل يػػار"، وي ػػااوف القػػوؿ إف اروفسػػوًرا ىراًيػػا  ػػو أقػػؿ 

أ  ػػـ "اػػذلؾ يريػػدوف طمػػس مػػا  ػػاف واتػػًحا واي ً ػػا ذ ػػاء مػػف الي ػػودي، ل ػػوف  ػػذا يكب ػػـ  ح ػػه ى هػػريض، ولػػـز 
 حتل لدى لميا األ يار احف الي ود  ـ أوليؾ الذيف م حوا الشسوب  ل ا األخالؽ والسقؿ".
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خضعىا كشاساتهم لـ ًُ  «إظشائيل»ثالثت سؤظاء لم 

 8114\1\11  الخميج   عاطف الغمري
لايػػت األاػػيضم و ػػؿ يسػػتطيا أي ريػػيس أف مػػا الػػذي يح ػػـ ىػػادة هػػ اىض قػػرار السياسػػض الخارليػػض، داخػػؿ ا

ي حي لا اًا، أي مؤ رات ىلل قرارع فػي دولػض ا ػا قػوى تػ ط ىاتيػض ومت وىػض اصتلا ػات، خاهػض مػا أولويػض 
ا تماماتػه، اضىػػادة ا تخااػػه رييسػػًا لوصيػػض  ا يػػضم. و ػػؿ يحػدث أحيا ػػًا أف تت لػػب  ػػذع المػػؤ رات ىلػػل مسػػؤوليته، 

 ي لاالدع، ىلل تول اته الشخهيض حيف تتسارض مس ام.ىف ت ليب حسااات األمف القوم
  يػر مػف المؤلبػػات التػي هػدرت فػػي الوصيػات المتحػدة، سػػست لل ػوص فػي  ػػذا السػالـ، واسػتخالص إلااػػات 

اصختالفات اػيف الرؤسػاء:  مػط القيػادة مػف فػرا  ليف روزفلػت »حاسمض ىف  ذع التساؤصت، مف أارز ا  تاب: 
ه الاروفيسػػػور فريػػػد لري سػػػتوف، الػػػذي قػػػاؿ إف الخهيهػػػض الرييسػػػيض، للػػػرييس  ػػػي ، لمؤلبػػػ«إلػػػل ايػػػؿ  لي تػػػوف

تمتسػػه االػػذ اء السػػاطبي، و ػػو مػػا يس ػػي قػػدرة الػػرييس ىلػػل تػػرويض ىواطبػػه ومشػػاىرع، وتحويل ػػا إلػػل أ ػػداؼ 
 ما يض ىلل التوله اللماىي، وليس ختوىه لمشاىرع وىواطبه، اما يسمح اتقليص قدرته ىلل قيادة الدع. 

يتػػيؼ لري سػتوف، أف  ال ػػض فقػط مػػف أحػػد ىشػر رييسػػًا ت ػاول ـ فػػي دراسػػته،  ػـ الػػذيف أفلحػوا فػػي تحريػػر  ػـ 
، وقػوى تػ ط ا،  موذلػًا «إسػراييؿ»إرادت ـ  رؤساء، مف سػيطرة مشػاىر ـ، واتخػذ مػف مػواقب ـ فػي موال ػض 

 لقدرات ـ و ـ: دوايت إيز  اور، وليرالد فورد، ولورج اوش األب. 
ا يلري داخؿ ال ظاـ السياسي في الوصيات المتحدة، والدور الم يمف للمشاىر الذاتيض للػرييس، واال ظر إلل م

أو للمرشح للرياسض، فػي إختػاع إرادتػه السياسػيض، و ػو يػوازف اػيف حسػااات إرتػاء قػوى التػ ط ولماىػات 
خػاذ قػرارات تػد المهالح، لمسا دته في اص تخااات، وايف حسااات مهالح االدع، حتل لو اقتتل األمػر ات

م ا ياتػه، قػد  سػرت شػو ض اسػض الرؤسػاء،  ما تريػدع  ػذع القػوى، فػضف دور اللػواي الي ػودي، وقػوة ت ظيمػه، وال
احيػػػث ولػػػد الاروفيسػػػور لري سػػػتوف أف  ال ػػػض رؤسػػػاء فقػػػط،  ػػػـ مػػػف ا حػػػازوا فػػػي لحظػػػات حاسػػػمض لمهػػػالح 

 االد ـ. 
، اسػػحب قػػوات ـ «إسػػراييؿ»اريطا يػػا وفر سػػا وحػػدث ذلػػؾ مػػف لا ػػب ايز  ػػاور ى ػػدما ولػػه إ ػػذارع الشػػ ير إلػػل 

ااص سػحاب مػػف سػي اء، و ػو مػا تػـ ىػػاـ « إسػراييؿ»، ومطالاتػه 1956مػف مهػر، اسػد السػدواف ال ال ػػي ىػاـ 
 «.  إسراييؿ»، اسد أف  اف رييس وزراي ا اف لوريوف، قد أىلف تـ سي اء إلل حدود دولض 1957
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توف، و ػػو أيتػػًا مػػا تحػػدث ى ػػه   ػػري  يسػػ لر فػػي  تااػػه: الػػرييس ال ػػا ي ليرالػػد فػػورد، فػػي تهػػ يؼ لري سػػ
تػرفض ت بيػذ مػا اتبػؽ ىليػه اوسػاطض أمري يػض « إسػراييؿ»، ولػد فػورد أف 1974فبػي ىػاـ «. س وات التلديد»

فػػي محاد ػػات فػػض اصشػػتااؾ فػػي سػػي اء، والتقيػػد امػػا  هػػت ىليػػه خطػػض اص سػػحاب، وى ديػػذ أىلػػف فػػورد قػػرارًا 
ىػػػادة  ال ظػػػر فػػػي ملمػػػؿ السياسػػػض األمري يػػػض فػػػي الشػػػرؽ األوسػػػط، شػػػاملض سياسػػػته تلػػػاع رياسػػػيًا امرالسػػػض وال

 «.  إسراييؿ»
يقوؿ  يسػ لر فػي  تااػه، إف فػورد قػد فسػؿ مػا اىتقػد أ ػه فػي مهػلحض الوصيػات المتحػدة، ومػف دوف أف يتػا 

 في حساااته، اىتاارات السياسات الداخليض، واحتيالات الحمالت اص تخاايض. 
ىلل تحرؾ متاد، واس ت ا ايب ريػيس وزراي ػا ايلػاؿ ألػوف، للقػاء فػورد ومحاولػض « إسراييؿ»وى دما أقدمت 

إ  ػي ص يم ػف أف »إ  ايه ىف قرارع، مست دة إلل حشد قوى الت ط الي وديض األمري يػض، رد ىليػه فػورد اقولػه: 
ىلػل تحييػد لملمػؿ « إسػراييؿ»، اي مػا ص  حهػؿ مػف «إسػراييؿ»أسمح اتقديـ مساىدات ىلل المدى الطويؿ لػ

 ىف ى اد ا، وختست للشروط األمري يض. « إسراييؿ»ى ديذ ترالست «. سياست ا الخارليض
، لمػا اتكبػؽ «إسػراييؿ» الث الرؤساء  و اوش األب، و اف تهرفه ىقب ا ت ػاؾ إسػحاؽ شػامير ريػيس وزراء 

ار ػػا  يػػر قا و يػػض. و ػػاف ، اػػالتوقؼ ىػػف ا ػػاء المسػػتوط ات، ااىتا1991ىليػػه فػػي مػػؤتمر مدريػػد للسػػالـ ىػػاـ 
شػامير قاػػؿ  ػػذا المػػؤتمر اوقػػت قهػػير، قػػد طلػػب مػف إدارة اػػوش قرتػػًا قيمتػػه ىشػػرة مليػػارات مػػف الػػدوصرات. 

ىليػػػػؾ أف توافػػػػؽ ىلػػػػل تلميػػػػد »وى ػػػػدما خػػػػالؼ شػػػػامير مػػػػا  ػػػػاف قػػػػد التػػػػـز اػػػػه فػػػػي مدريػػػػد، رد ىليػػػػه اػػػػوش: 
 «.  ما اتلا ات سياسيض للوصيات المتحدةالمستوط ات، أل  ا  رى أف  ذا القرض ي ا ي أف ي وف متبقًا 

فػػػي م ػػػؿ  ػػػذع المواقػػػؼ، فض  ػػػا دفسػػػت اللػػػواي الي ػػػودي لتحريػػػؾ أ هػػػار ا فػػػي ال ػػػو لرس « إسػػػراييؿ»و سػػػادة 
امللسيه، للتػ ط ىلػل الػرييس اػوش، ل  ػه لػـ يختػا، وذ ػب وزيػر خارليتػه لػيمس اي ػر إلػل ال ػو لرس 

 ػواب، وولػه ا تقػادات حػادة لسػلوؾ شػامير، مسل ػًا أف الوصيػات متحد ًا أماـ لل ض الشؤوف الخارليػض امللػس ال
المتحدة تسارض التـ والتوسا في األراتي، وقاؿ في ىاارات واتحض، إف موقؼ أمري ا يتبػؽ مػا مهػالح 

 أم  ا القومي. أماـ  ذا الموقؼ، أر ـ شامير ىلل الترالا واإلذىاف، لما أرادع الرييس اوش. 
 لحوا في اإلفػالت مػف سػطوة المشػاىر الذاتيػض، وا حػازوا لمهػالح شػسوا ـ، مػف  يػر  ؤصء الرؤساء ال ال ض 

ت ايػؿ إرادت ػـ احسػااات السياسػات الداخليػػض. ف ػؿ ص ياقػل فػي التػاريخ األمري ػػي، ىلػل تسػدد الرؤسػاء، سػػوى 
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الشخهػيض،   ال ض فقط ا حازوا لمهالح االد ـ، ولقواىد السدالض واإل سا يض، و لاو ا ىلل حسااات مهالح ـ
 واحتيالات ـ للبوز في اص تخاااتم.
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 مارا كال إلاعالم إلاظشائيلي عن بيان اللعام حىل عمليت هابلغ؟

 8114\1\11    ترجمة صفا -القدس المحتمة 
قاؿ الهحافي اإلسراييلي المختص في الشؤوف البلسطي يض " اؿ اير ر" إف "الاياف المقتتػب ل تايػب القسػاـ 

 ؿ ىمليض  االس يكشير إلل أ ه تا ي ماطف ل ا".الل اح السس ري لحر ض حماس الليلض حو 
وذ ػػر "اير ػػر" الػػذي يسمػػؿ مراسػػاًل للشػػيوف البلسػػطي يض فػػي الق ػػاة اإلسػػراييليض الرسػػميض " ػػاف" أف ايػػاف القسػػاـ 
"شػػاذ لػػًدا، وأف   ػػػذا تسقيػػب وا  ػػذا سػػػرىض ورًدا ىلػػل ىمليػػض وقسػػػت فػػي التػػبض ال رايػػػض يػػدلؿ ىلػػل مسرفػػػض 

 مساقض ا ا".
ل لسا ه في ت ريدع له ىلل حسااه اموقا "تويتر" إ ه "مف الشاذ لًدا أف يسقب القساـ وا ذع السػرىض ولاء ىل

 ىلل ىمليض وقست االتبض ال رايض، و ذا يدلؿ ىلل مسرفض مساقض".
و ا ت ل ات أم يض إسػراييليض ات مػت مػؤخًرا حر ػض حمػاس اح  ػا تحػاوؿ وت  ػؼ مػف ل ػد ا فػي األيػاـ القليلػض 

 ف ألؿ ت بيذ ىمليات في التبض ال رايض المحتلض.األخيرة م
وقتػػؿ مسػػتوطف إسػػراييلي، الليلػػض، فػػي ىمليػػض إطػػالؽ  ػػار  ػػرب قريػػض "تػػؿ" ل ػػوب مدي ػػض  ػػاالس شػػماؿ التػػبض 

 ال رايض المحتلض.
وذ ػػػػرت إذاىػػػػض اللػػػػيش اإلسػػػػراييلي أف المسػػػػتوطف و ػػػػو حاخػػػػاـ يػػػػدىل "ىزريييػػػػؿ شػػػػياح" ويالػػػػ  مػػػػف السمػػػػر 

 اخؿ مر اته قرب الاؤرة اصستيطا يض إلل ال رب مف قريض تؿ ل واي  رب  االس.ىاًما  قتؿ د35ن
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 "إعذام.. إبعاد.. بىاء معخىطىاث" -جخبط إظشائيلي

 8114\1\11  -معا -بيت لحم
أ ػػارت ىمليػػض إطػػالؽ ال ػػار التػػي  بػػذت ليلػػض امػػس ل ػػوب  ػػاالس، وأسػػبرت ىػػف مقتػػؿ مسػػتوطف، ردود فسػػؿ 

الاػاب أمػاـ اػازار واسػا مػف التهػريحات الس هػريض، التػي يحػاوؿ  ػؿ حػزب مػف  ايلض فػي إسػراييؿ، وفتحػت 
 خالل ا أف يرفا أس مه في أوساط اصحزاب اليمي يض والمتطرفيف.

وىلل الر ـ مف أف  ذع السمليض تحتي في فػراغ تباوتػي ومولػات  تػب شػساي اسػد قػرار الػرييس األمري ػي 
 طقػػض، إص أف السياسػػييف اإلسػػراييلييف اػػدوا فػػي هػػدمض مػػف  ػػذع اشػػحف القػػدس والػػذي ول ػػد احااطػػا  ايػػرا فػػي الم

 السمليض التي ش لت هبسض لالمف اإلسراييلي الذي تباخر   يرا "اا لازاته" المتسلقض ام ا ت بيذ السمليات.
وميػػدا يا قػػرر لػػيش اصحػػتالؿ الػػدفا اقػػوات إتػػافيض إلػػل التػػبض ال رايػػض وفػػرض  حهػػارا ىلػػل  ػػاالس وقػػرى 

فيمػػا يشػػف حمػػالت اقتحػػاـ واسػػسض احلػػض الاحػػث ىػػف م بػػذي السمليػػض الػػذيف تم  ػػوا مػػف م ػػادرة محيطػػض ا ػػا، 
 الم اف اسالـ.

تبقػد ريػيس أر ػػاف لػيش اصحػػتالؿ  ػادي أيز  ػػوت اليػـو ارفقػض مػػا يسػمل اقايػػد الم طقػض الوسػػطل فػي لػػيش  و
، موقػػػا السمليػػػض ل ػػػوب  اصحػػػتالؿ إف القػػػادة لػػػيش  ػػػاالس، وقػػػاؿ ال ػػػاطؽ السػػػاف اصحػػػتالؿ، هػػػااح اليػػػـو

تقديرا للموقؼ تقرر خالله اتخاذ إلراءات ىسػ ريض وأم يػض مختلبػض، ااصتػافض الػل فػرض  السس رييف ألروا
 .طوؽ في محيط  االس

سياسيا، توىد رييس الوزراء اإلسراييلي ا ياميف  ت يا و ااذؿ قوات اصحتالؿ  ؿ ما اوسػس ا مػف ألػؿ اىتقػاؿ 
 م بذ السمليض ومحاساته.

ودىػػا ريػػيس حػػزب "الايػػت الي ػػودي" وزيػػر الترايػػض والتسلػػيـ اإلسػػراييلي  بتػػالي اي ػػت إلػػل اإلىػػالف ىػػف الاػػؤرة 
اصستيطا يض "حبات للساد" مسػتوط ض "قا و يػض" ردا ىلػل ىمليػض األمػس التػي أدت إلػل مقتػؿ مسػتوطف ل ػوب 

  االس.
سػتيطا يض  مسػتوط ض رسػميض  ػي يسلػـ "أاػو و الـ اي ت الرييس محمود ىااس داىيا إلل اصىتراؼ اػالاؤرة اص

 مازف" ال مف الذي سيدفسه مقااؿ  ذع السمليات.
وقاؿ اي ت، إ ه لػيس مػف ال ػافي وتػا اليػد ىلػل م بػذي السمليػات، اػؿ ىلي ػا أف  اػادر إلػل رد مااشػر اا ػاء 

 مزيد مف السمليات.المستوط ات التي يحاولوف إزالت ا، ولف ي وف   اؾ  مف مؤلـ أ  ر مف ذلؾ لم ا وقوع ال
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 وفي ذات اإلطار دىت وزيرة القتاء اإلسراييلي إيليت ش يد إلل طرد ىايالت م بذي السمليات.
مػػػف  احيتػػػه، اسػػػت ؿ وزيػػػر السلػػػـو والت  ولوليػػػا اصسػػػراييلي أوفيػػػر او ػػػو يس السمليػػػض ليػػػدىو إلػػػل إقػػػرار قػػػا وف 

 أريد أف اسما ا  ر مف اوليػؾ الػذيف يقبػوف تػد اإلىداـ لألسرى البلسطي ييف م بذي السمليات، قايال: "أ ا ص
 سف قا وف إىداـ للمخرايف".
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 : جبهت غضة ألاكثر سخىهت )ملابلت(8102جلذًشاث الجيش إلاظشائيلي لعام 

لقػػاء خػػاص لأل اتػػوؿ مػػا ال ػػاطؽ ااسػػـ اللػػيش أفيخػػاي أدرىػػي  شػػؼ فيػػه اف إسػػراييؿ سػػت  ي خػػالؿ السػػاـ 
 وؿ قطاع  زةاللاري إ شاء ىايؽ "تحت أرتي" ح

 8114\1\11 القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/األناضول 
، مقار ػػض مػػا 2018توق ػػا متحػػدث ىسػػ ري إسػػراييلي أف ت ػػوف لا ػػض "قطػػاع  ػػزة"، األ  ػػر سػػخو ض فػػي السػػاـ 

 اللا ات األخرى التي تشمؿ سوريا ولا اف والتبض ال رايض. 
 قػاب فػي حػديث خػاص لو الػض األ اتػوؿ إف و شؼ أفيخاي ادرىػي، المتحػدث السػاف اللػيش اإلسػراييلي، ال

الػػذي وهػػبه اح ػػه  ػػاف " ػػادئ  سػػايا" لت بيػػذ ىمليػػات تػػدريب واسػػسض  2017اللػػيش اإلسػػراييلي اسػػت ؿ السػػاـ 
، و واهػػػات وداااػػػات 35وصمػػػتالؾ أسػػػلحض لػػػـ يمتل  ػػػا فػػػي الماتػػػي، وم  ػػػا المقاتلػػػض اللويػػػض السمالقػػػض إؼ 

 و اقالت ل د مدرىض. 
 قػػاب ىػػف أف اللػػيش اإلسػػراييلي سػػي  ي خػػالؿ السػػاـ اللػػاري ا ػػاء اللػػدار، الػػذي يشػػمؿ  مػػا  شػػؼ أدرىػػي ال

 ىايؽ "تحت أرتي"، حوؿ قطاع  زة. 
وقاؿ:"  و لدار مشااه لللػدراف المقامػض ىلػل الحػدود المهػريض والسػوريض واألرد يػض ول  ػه فيمػا يتسلػؽ اقطػاع 

  زة يشمؿ ىايؽ تحت أرتي ". 
 ي إلل أف التهسيد محتمؿ ىلل أي لا ض مف اللا ات. وما ذلؾ، فقد أشار أدرى

وقػػاؿ:" فػػي م طقػػض الشػػرؽ األوسػػط فػػضف أي حػػادث ت تي ػػي هػػ ير قػػد يبلػػر أزمػػض أ اػػر، و حػػف  ستقػػد أف أي 
تهسيد ىلل أي لا ض قد تشسله أحداث ت تي يض هػ يرة، ولػذلؾ يلػب أف   ػوف م ييػيف دايمػا اػحف أي حػدث 

 قد يؤدي إلل تهسيد اوسا". 
أتػػاؼ:" اللػػيش إمػػا أف ي ػػوف فػػي حالػػض حػػرب أو اسػػتسداد للحػػرب، واصسػػتسدادات للحػػرب تس ػػي التػػدرياات و 

والتل يز، و حف  ستقػد أ  ػا قم ػا اتسزيػز قػدرات ا ولا زيت ػا، مػا تقػديرات ا اػحف مػف مهػلحض لميػا األطػراؼ أف 
 تاقل األمور  اديض". 

 اىش" أي ت ديد ىلل إسراييؿ. ولـ ير  المتحدث السس ري اإلسراييلي في ت ظيـ "د
وأشػػار إلػػل أف م ظمػػض حػػزب اهلل اللا ا يػػض ور ػػـ حهػػول ا ىلػػل أسػػلحض متقدمػػض مػػف إيػػراف، إص ا  ػػا م شػػػ لض 

 اسوريا. 
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وأتػػاؼ:" ص مهػػلحض لحػػزب اهلل اضشػػساؿ لا ػػض لا ػػاف، وسػػوريا ليسػػت فػػي مهػػلحت ا خػػوض أي حػػرب، فيمػػا 
 فترة مف الوقت".  أف التموتا اإليرا ي في سوريا قد يست رؽ

 ورأى أدرىي أف البلسطي ييف  ير مس ييف اتهسيد في التبض ال رايض ر ـ التطورات السياسيض. 
وقػاؿ:" اىتقػػد أ ػػه فيمػػا يخػػص التػػبض ال رايػض، فػػال أحػػد لديػػه مهػػلحض اسػػودة األمػور إلػػل مػػا  ا ػػت ىليػػه قاػػؿ 

 س وات"، في إشارة إلل فترة اص تباتض ال ا يض. 10
 تبض ال رايض مساء امس ال ال اء مقتؿ مستوطف إسراييلي في إطالؽ  ار.وش دت ال

 **لا ض  زة 
 أما اخهوص لا ض قطاع  زة، فرأى أدرىي أ  ا  ي األ  ر احتماليض لالشتساؿ. 

وقاؿ:" االمقااؿ   اؾ ىدة ل ود ياذل ا الليش للحباظ ىلل ىلل اصستقرار في الل ػوب، ف  ػاؾ  ػدوء  سػاي 
ألخيػػػرة و  ػػػاؾ ىػػػدة خطػػػوات مد يػػػض يػػػتـ اتخاذ ػػػا والحػػػديث ى  ػػػا ول ػػػف سياسػػػت ا  ػػػي ا ػػػه يلػػػب فػػػي األيػػػاـ ا

الوهػػوؿ إلػػل حالػػض مػػف ال ػػدوء المطلػػؽ مػػا قطػػاع  ػػزة ومػػف  احيػػض أخػػرى، أيتػػا، اصسػػتسداد لسػػي اريو ات 
 مت وىض في حاؿ تد ور األمور". 

تطػػوير ت  ولوليػػا متقدمػػض فريػػدة مػػف مػػف تػػـ  2017وقػػاؿ ادرىػػي فػػي  ػػذا الهػػدد إف اللػػيش تم ػػف فػػي السػػاـ 
 وى ا، االتساوف ما شر ات ت  ولوليض إلحااط األ باؽ التي تحبر ا حر ض حمػاس واقيػض الت ظيمػات، وتختػرؽ 

 مف خالل ا الحدود إلل داخؿ إسراييؿ. 
سػيتـ اص ت ػاء مػف ا ػاء اللػدار تحػت أرتػي ىلػل طػوؿ حػدود قطػاع  2018وقاؿ:" ما   ايض السػاـ اللػاري 

قامض  ذا السايؽ م ما  ا ت الظروؼ".    زة، و  اؾ تولي ات واتحض للليش اض  اء ا اء وال
وأتاؼ:" حتل اللحظض تـ ا اء لزء  اير مف اللدار الذي سي وف فػوؽ وتحػت األرض، و ػو مشػااه لللػدار 

   ىلل الحدود المهريض واصرد يض والسوريض ول ف في  زة الشيء اللديد  و ا ه أيتا تحت ارتي".
وىػف األسػػااب الػػذي تلسػؿ اللػػيش يستقػػد أف لا ػض  ػػزة  ػػي التػي سػػت وف األ  ػػر سػخو ض قػػاؿ:" المشػػ لض مػػا 

 ػػػي المشػػػ لض اإل سػػػا يض و ػػػذا يقلق ػػػا، و  ػػػاؾ مخػػػاوؼ أم يػػػض ومػػػف لا ا ػػػا  ريػػػد  2018قطػػػاع  ػػػزة فػػػي السػػػاـ 
مبتػػرؽ طػػرؽ، فضمػػا أف المسػػاىدة ف ػػذع مهػػلحض إسػػراييليض ول ػػف المسادلػػض التػػي  طرح ػػا  ػػي أف حمػػاس أمػػاـ 

 تح ـ وتساىد الس اف أو أف ت وف م ظمض ار اايض تا ي قوت ا السس ريض ". 



 

 23صهيىهيتشــــؤون 
 

وأتػػاؼ:"   ػػاؾ أوتػػاع إ سػػا يض هػػساض و  ػػاؾ حمػػاس ومهػػالحض داخليػػض واالتػػالي   ػػاؾ السديػػد مػػف األمػػور 
 التي يتولب مساللت ا لتحسيف اصوتاع وم ا التهسيد". 

 **لا ض التبض ال رايض 
شػػ د ا خباتػػا ملموسػػا فػػي ىػػدد السمليػػات الم طلقػػض مػػف التػػبض ال رايػػض،  2017أدرىػػي إلػػل أف السػػاـ ولبػػت 

 مقار ض ما الس وات األخيرة الماتيض. 
وقاؿ:" ى دما  ا ت   اؾ اسض الموال ػات فػضف سياسػت ا الواتػحض  ا ػت احتػواء  ػذع اصمػور و ستقػد ا ػه تػـ 

 احتواء ا ا لاح". 
 ش اليات التي وال ت الليش  ا ت ال لمات البرديض. ولبت إلل أف أارز اإل

وقػػاؿ:"  ا ػػت   ػػاؾ ل ػػود  يػػر مسػػاوقض فػػي  ػػؿ مػػا يتسلػػؽ االسمليػػات البرديػػض، أي اصشػػخاص الػػذيف ي بػػذوف 
 لمػػات اشػػ ؿ فػػردي ودوف إطػػار ت ظيمػػي، ولػػذلؾ تمػػت ال  يػػر مػػف الل ػػود للمتااسػػض ىاػػر شػػا ات التواهػػؿ 

 دواير المحيطض االم بذيف". اصلتماىي، وأيتا السمؿ تد ال
وأتاؼ:"  شط ا في لما اصسلحض في ال رايض وأ لق ا مخارط نورش ته يا مسادف  وتػـ اىتقػاؿ السديػد مػف 

 5البلسطي ييف والمؤشر ىلل  ذع الل ود  و أف  مف سالح  ػارلو نا دقيػض قديمػض  ذاتػي الهػ ا مػ ال، ارتبػا 
 أتساؼ ىما  اف ىليه قاؿ س ض ". 

درىي:" أىتقد أ ه فيما يخص التبض ال رايض فال أحد لديػه مهػلحض اسػودة األمػور إلػل مػا  ا ػت ىليػه وتااا أ
 س وات" في إشارة إلل اص تباتض ال ا يض.  10قاؿ 

 **لا ض لا اف 
 11شػػ د  ػػدوًء  سػػايا اسػػتمرارا للوتػػا السػػايد م ػػذ  2017فيمػػا يتسلػػؽ الا ػػض لا ػػاف، قػػاؿ أدرىػػي، إف السػػاـ 

 ىاما. 
حي مػا  2017ؿ:"  ذا ال دوء أتاح للليش إم ا يض ا اء القوة والحدث األارز  ػاف فػي شػ ر سػاتمار/أيلوؿ وقا

ىامػا وتمػت محا ػاة لميػا القػدرات ال لوميػض والدفاىيػض  20 بذ البيلؽ الشمالي تدرياا واسػسا  ػو األ اػر م ػذ 
 للليش ". 

و، والسػدو فػي  ػذع الحالػض  ػو م ظمػض حػزب وأتاؼ:" الحديث في  ذا التمريف  اف واتحا، و و حسػـ السػد
 اهلل في لا اف". 
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فضف التحدي الرييسي  و إيػراف ومحاولت ػا الت ل ػؿ واسػط  2018وادايض الساـ  2017وتااا:" في   ايض الساـ 
 ال بوذ والسيطرة في الم اطؽ القرياض مف الحدود اإلسراييليض ". 

مر ومتواهػؿ دوف قطيسػض اػيف حػزب اهلل وايػراف حيػث تػـ تػخ وتااا:" فيما يتسلؽ الا اف فضف   اؾ دىـ مسػت
 ميات مالييف الدوصرات  مسا دة ايرا يض لحزب اهلل مف الؿ التسلح احسلحض دقيقض". 

وأتاؼ:" مف ول ض  ظر الليش فاف تواهؿ محاولػض إيػراف اسػط  يم ت ػا ىلػل الحػدود الشػماليض يس ػي حالػض 
 د اإلسراييليض وا ما أيتا م طقض الشرؽ األوسط والسالـ ". مف ىدـ اصستقرار ت دد ليس فقط الحدو 

، 2018وقاؿ:" ادأ ا اضقامض اللدار اللديد ىلل الحدود لا اف وسيتـ است ماله، ص ادري اذا تـ ذلػؾ فػي السػاـ 
 ول ف سيتـ است ماله في البترة المقالض". 
 **لا ض سوريا: ىمؿ أ ار وحديث أقؿ 

ا ػض سػوريا، حيػث قػاؿ إف اللػيش اإلسػراييلي يخهػص لػزءا  ايػرا مػف ل ػودع وتطرؽ أدرىي للحديث ىف ل
 لللا ب اصستخااري. 

 وقاؿ:"  لما ال  ير مف المسلومات اصستخااريض" 
 وأتاؼ:" اال ساض ل ا فاف   اؾ خطوط حمراء أم يض  تهرؼ امولا ا و تحرؾ لحمايت ا وترسيخ ا". 

أمور مر زيض، و ي: أوص ىدـ التدخؿ في الوتا السوري فػال  قػؼ  3ل وتااا:" سياست ا تلاع سوريا تست د إل
إلل لا ب أحد مف أطراؼ الهراع، و ا يا التحرؾ تػد أي ت ديػد ألم  ػا وأىتقػد أ  ػا اسػتطس ا أف  ولػد حالػض 
مػػف ال ػػدوء واصسػػتقرار، و ال ػػا مػػا يتسلػػؽ اتقػػديـ المسػػاىدة لللرحػػل السػػورييف وخاهػػض فػػي الشػػؽ السػػوري مػػف 

آصؼ مهػاب  3صف ف  اؾ تواهػؿ ودىػـ امػواد إ سػا يض وقػد اسػتقالت المستشػبيات اإلسػراييليض أ  ػر مػف اللو 
 سوري". 

 وتااا أدرىي:" اثف   اؾ تحدي امحاولض اسط ال بوذ اصيرا ي". 
وأ مػػؿ:"  قػػوؿ اوتػػوح، إسػػراييؿ لػػف تسػػمح اتوالػػد ايرا ػػي ىلػػل حػػدود ا ول ػػف ااىتقاد ػػا   ػػاؾ وقػػت طويػػؿ 

 ىف  ذا الموتوع.  للحديث
وأتػاؼ:"   ػػاؾ امػور ص يلػػب أف  تحػػدث ى  ػا   يػػرا ىل ػا و بسػػؿ مػػا يلػب أف  بسلػػه"، دوف تقػديـ مزيػػد مػػف 

 التباهيؿ. 
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 **داىش 
 واشحف ت ظيـ داىش، قاؿ أدرىي، إف إسراييؿ ص ي تاا ا "مخاوؼ وص قلؽ" اشح ه. 

 ىلل الحدود ما سي اء وىلل الحدود السوريض". ل  ه أتاؼ:" ت ديد داىش مولود ف  اؾ ى اهر للت ظيـ 
ورفض اشدة، أي ات امات إلسراييؿ اضقامض ىالقض ما ت ظيمي داىش وال هرة نحولت اسم ا إلػل لا ػض فػتح 

 الشاـ حاليا . 
وأتاؼ:" اال ساض لداىش ولا ض ال هرة و ير ا مف الم ظمات اإلر اايض، فضف موقب ا واتح و و أ ػه  ػرفض 

أو يشاع حوؿ ىالقض ما ايف إسراييؿ وايف الم ظمات اإلر اايض في الشطر السوري مػف اللػوصف،   ؿ ما يقاؿ
 وليس   اؾ ايض ىالقض ايف إسراييؿ و ذع الم ظمات". 

 **استسدادات الليش 
 ، ش د  دوًء  سايا، أتاح للليش اصم ا يض "لا اء القوة". 2017و و ع أدرىي إلل أف ىاـ 

 ػػاؾ ل ػػداف، األوؿ ا ػػاء القػػوة، وال ػػا ي تبسيػػؿ القػػوة، ولػػذلؾ قم ػػا االحبػػاظ ىلػػل األمػػف وقػػاؿ:" فػػي اللػػيش  
و واهػػات  35ول ػػف فػػي مسظػػـ الوقػػت   ػػا  قػػـو اا ػػاء القػػوة ولػػذلؾ قم ػػا ااسػػتيساب أسػػلحض متطػػورة م ػػؿ إؼ 

أو  ومل ػػزرات و ػػاقالت ل ػػد مدرىػػض لديػػدة فػػي  ػػؿ اصذرع السسػػ ريض، سػػواء سػػالح اللػػو أو سػػالح الاحريػػض
 القوات الاريض ف اف   اؾ استيساب ألسلحض قتاليض متقدمض اما في ذلؾ في ملاؿ السايار نالت  ولوليا ".
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 كىشجر ٌعمم عالكاجه املاليت مع إظشائيل سغم دوسه الذبلىماس ي

 8114\1\11  81عربي -لندن
قالػػػػػت هػػػػػحيبض " يويػػػػػورؾ تػػػػػايمز" األمري يػػػػػض إف ىالقػػػػػات  وشػػػػػ ر الماليػػػػػض اضسػػػػػراييؿ تػػػػػزداد ىمقػػػػػا ر ػػػػػـ دورع 

 رز والم ير لللدؿ في الشرؽ األوسط.الدالوماسي الاا
وقالػػػػت الهػػػػحيبض إ ػػػػه "قاػػػػؿ فتػػػػرة قهػػػػيرة مػػػػف زيػػػػارة الػػػػرييس األمري ػػػػي وهػػػػ رع  وشػػػػ ر إلسػػػػراييؿ فػػػػي مػػػػايو 

مليػوف دوصر مػف شػر ض  30الماتي، تلقت شر ض السقارات التي تػدير ا ىايلػض  وشػ ر اسػت مارات امػا يقػارب 
ف أ اػػػر المؤسسػػػات الماليػػػض فػػػي إسػػػراييؿ وفقػػػا لمػػػا ذ ػػػرع أحػػػد مي ػػػورا ميبطػػػاحيـ و ػػػي شػػػر ض تػػػحميف وواحػػػدة مػػػ

 المسؤوليف الت بيذييف في مي ورا".
ملمسػات  10وتشير الهػحيبض إلػل أف "الهػبقض التػي لػـ يػتـ اإلىػالف ى  ػا تػخت أسػ ما لديػدة  امػض إلػل 

سػػ  يض فػػي ميريال ػػد التااسػػض لشػػر ض  وشػػ ر. وىلػػل الػػر ـ مػػف أف السػػيد  وشػػ ر اػػاع لػػزءا  ايػػرا مػػف أ شػػطته 
ه حهػػص فػػي مسظػػـ التلاريػػض م ػػذ أف شػػ ؿ م هػػاه فػػي الايػػت األاػػيض السػػاـ الماتػػي إص أ ػػه ص تػػزاؿ لديػػ

 إماراطوريض السايلض، اما في ذلؾ الماا ي الس  يض في االتيمور وما حول ا".
وقالت " يويورؾ تايمز" إف هػبقض مي ػورا تسػد "أحػدث الهػبقات الماليػض التػي ىقػدت اػيف شػر ض ىايلػض  وشػ ر 

اييلي  ايػر يختػا لتحقيػؽ وشر اء إسراييلييف، مف اي  ـ واحدة مف أ  ر السايالت اإلسػراييليض  ػراء وا ػؾ إسػر 
 ل ايي االوصيات المتحدة".

وتااسػػت: "ص ياػػدو ىلػػل الظػػا ر أف المسػػامالت التلاريػػض ت ت ػػؾ أيػػا مػػف قػػوا يف األخػػالؽ البيدراليػػض التػػي مػػف 
شػػح  ا أف تسيػػد السػػيد  وشػػ ر إلػػل القػػرارات الح وميػػض التػػي سػػي وف ل ػػا "أ ػػر مااشػػر ويم ػػف الت اػػؤ اػػه" ىلػػل 

، وا ذا لـ يظ ر أي دليؿ ىلػل أف السػيد  وشػ ر شػارؾ شخهػيا فػي التوسػط فػي أي هػبقض مهالحه الماليض
 مف الهبقات".

وقالػػػت إف الهػػػبقض التػػػي ىقػػػدت الرايػػػا الماتػػػي تس ػػػس مواهػػػلض تسميػػػؽ السالقػػػات الماليػػػض واسػػػسض ال طػػػاؽ 
 لشر ات  وش ر ما إسراييؿ، االر ـ مف دورع الدالوماسي الاارز في الشرؽ األوسط.

تػػحت الهػػحيبض أف " ػػذع الهػػبقات مػػف شػػح  ا أف تقػػوض قػػدرة الوصيػػات المتحػػدة ىلػػل الظ ػػور  وسػػيط وأو 
مسػػتقؿ االشػػرؽ األوسػػط، خاهػػض اسػػدما أشػػسلت إدارة ترامػػب التػػوترات فػػي الم طقػػض ى ػػدما اىترفػػت االقػػدس 

 ىاهمض إلسراييؿ وأ  ا ستقـو ا قؿ سبارة الوصيات المتحدة مف تؿ أايب إلل القدس".



 

 27صهيىهيتشــــؤون 
 

ؿ ما يو سا درسوف المحامي في  االيف أ د درايسداؿ في واش طف المتخهص في األخالقيات الح وميػض: وقا
"أىتقد أ ػه مػف الم طقػي والمسقػوؿ أف يتسػاءؿ ال ػاس ىػف مػا إذا  ا ػت مهػالح لاريػد  وشػ ر التلاريػض تػؤ ر 

 اطريقض أو احخرى ىلل ح مه".
يض: "إف إدارة ترامب لدي ا  قػض  ايلػض و ايػرة االسمػؿ الػذي وقاؿ راج شاع  ايب الس رتير الهحبي للايت األا

يقػػػـو اػػػه لاريػػػد فػػػي قيادتػػػه لل ػػػود السػػػالـ، و ػػػو يحخػػػذ القواىػػػد األخالقيػػػض ىلػػػل محمػػػؿ اللػػػد ولػػػف يقػػػـو أاػػػدا 
 اتسريض  بسه أو اإلدارة للخطر".

أ حػػػاء السػػػالـ،  وقالػػػت  ريسػػػتيف تػػػايلوف المتحد ػػػض ااسػػػـ شػػػر ات  وشػػػ ر إف الشػػػر ض لػػػدي ا شػػػر اء فػػػي لميػػػا
متيبض أف "الشر ات ص تقـو احىماؿ تلاريض ما  يا ات سياديض أو ح ومات أل ايػض، ولػيس   ػاؾ مػا يم س ػا 

 مف التسامؿ ما أي شر ض أل ايض لملرد أف لاريد يسمؿ في الح ومض".
ت االسديػػد مػػف وقػػاؿ المػػدير الت بيػػذي لشػػر ض مي ػػورا، راف مار مػػاف، و ػػو ريػػيس قسػػـ السقػػارات إف مي ػػورا قامػػ

الهػػبقات السقاريػػض األخػػرى، امػػا فػػي ذلػػؾ هػػبقات فػػي الوصيػػات المتحػػدة، وقػػاؿ إ ػػه لػػـ يلتػػؽ االسػػيد  وشػػ ر 
 مطلقا، وال ه ى دما تـ التباوض ىلل الهبقض فض  ا  ا ت ما لوراف مورالي رييس شر ات  وش ر.

 وشػ ر ودو الػد ترمػب"، وأتػاؼ أف  وقاؿ مار ماف إف اصتباؽ "لـ يػتـ اسػاب السالقػات المزىومػض اػيف لاريػد
 "السالقض االرييس لـ ت ف  ي القتيض، ليس ذلؾ ما دفس ا إلل ىقد الهبقض، ولـ يم س ا ذلؾ ىف ىقد ا".

وقالػػت الهػػحيبض إف " وشػػ ر اسػػتقاؿ مػػف م هػػب الػػرييس الت بيػػذي لشػػر ات  وشػػ ر ى ػػدما ا تػػـ إلػػل الايػػت 
د مػف هػ اديؽ اسػتيما يض مختلبػض سػواء فػي حهػص ىقػارات األايض في ي ػاير الماتػي، ل ػف ص يػزاؿ يسػتبي

مليػوف دوصر وفقػا إليػداىات  761 وش ر أو  ير ا مف اصست مارات، وتقدر قيمض  ذع الماال  اما يهػؿ إلػل 
 األخالؽ الح وميض، وىلل األرلح أ  ر مف ذلؾ ا  ير".

لتماف إقهاء  بسػه "مػف أي مسػحلض  وقاؿ الايت األايض إف السيد  وش ر سيسمؿ ما مستشاريه األخالقييف
 خاهض تخص أطرافا محددة تقيـ ىلل أ ر ا ىالقات تلاريض ما أي طرؼ في  ذع المسحلض".

ل ف مسؤوص فػي الايػت األاػيض قػاؿ أيتػا إف " وشػ ر اػاع حههػا فػي ممتل ػات مػف شػح  ا أف تقػدـ تسقيػدا 
بػػث أفي يػػو فػػي ما  ػػاتف، والتػػي تسػػسل في 666فريػػدا، فسلػػل سػػايؿ الم ػػاؿ اػػاع حهػػته فػػي مقػػر الشػػر ض فػػي 

 لمست مريف لدد في لميا أ حاء السالـ".



 

 28صهيىهيتشــــؤون 
 

وقػػاؿ آاػػي لويػػؿ، و ػػو محػػامي السػػيد  وشػػ ر فػػي ايػػاف: "إف لاريػػد  وشػػ ر لػػـ يشػػارؾ فػػي أ شػػطض أو مشػػاريا 
تخػػػػص شػػػػر ات  وشػػػػ ر ولػػػػـ يتحػػػػدث ىػػػػف أي  شػػػػاط أو مشػػػػروع يخهػػػػ ا، لديػػػػه اتبػػػػاؽ أخالقيػػػػات، رالسػػػػه 

مت ؿ له اش ؿ  امؿ. راط أي مف رحالته التي حظيػت ات طيػض إىالميػض واسػسض إلػل الشػرؽ المحاموف، و و ي
األوسط احي شيء يتسلؽ اشر ات  وش ر أو أىمال ا ص مس ػل لػه و ػو امتػداد ل تااػض قهػض ص يولػد في ػا أي 

 شيء فسليا".
سيػار ـ و ح ػه  سػخض، ول ف السيد سا درسوف المحػامي المتخهػص فػي أخالقيػات الح ومػض، قػاؿ: "ياػدو أف م

 إ ه ت اقض ى دما أقرر أ ا أ ه ت اقض، وسحه ا الح ـ  ذا ا بسي".
وفي  يساف/ أاريؿ، ذ رت هحيقض التايمز أف ىايلض  وش ر تساو ت ما ىايلػض شػتاي متس ال  يػض فػي إسػراييؿ 

ج تػحلير فػاخر مليػوف دوصر مػف الماػا ي السػ  يض فػي ما  ػاتف، فتػال ىػف ا ػاء اػر  200لشراء ما يقارب مف 
في  يوليرسي، ويادو أف ىتو األسػرة األ  ػر شػ رة، اي ػي شػتايت متس  ػو موتػوع التحقيػؽ فػي رشػوة وزارة 

 السدؿ األمري يض و بل السيد شتاي متس أي مخالبات.
وأخذت شر ض  وش ر أراسض قروض ىلل األقؿ مف أ ار ا ؾ في إسراييؿ، ا ؾ  اوىليـ و و موتػوع تحقيػؽ 

 السدؿ حوؿ مزاىـ احف  ذع القروض ساىدت األمري ييف األ رياء ىلل تل ب الترايب.ألرته وزارة 
واحسػػب الهػػحيبض األمري يػػض فػػضف مؤسسػػض ىايلػػض  وشػػ ر تواهػػؿ التاػػرع اػػاألمواؿ لملموىػػض مػػف المسػػتوط ات 

 في التبض ال رايض.
ف لػاءت تػمف التحقيقػات التػي وقالت إف السالقض الو يقض التي تراط السػيد  وشػ ر مػا المسػؤوليف اإلسػراييليي

 .2016ألرا ا المحامي الخاص روارت مولر في التدخؿ الروسي في اص تخااات الرياسيض لساـ 
وتحدث ماي ؿ فليف، مستشار األمف القومي السػااؽ لترامػب مػا السػبير الروسػي قاػؿ تهػويت مللػس األمػف 

، وفقػا لو ػايؽ المح مػض التػي 2016فػي أواخػر ىػاـ التااا لألمـ المتحدة إلدا ض ا اء المتسػوط ات اإلسػراييليض 
قػػدم ا م تػػب السػػيد مػػولر. و ػػاف ريػػيس الػػوزراء اإلسػػراييلي ا يػػاميف  ت يػػا و طلػػب مػػف فريػػؽ ترامػػب اص تقػػالي 

 الت ط ىلل دوؿ أخرى لمساىدة إسراييؿ.
لم اقشػػض ال تػػايج،  وقالػػت و ػػايؽ المح مػػض إف "ىتػػوا  ايػػرا لػػدا" فػػي فريػػؽ اص تقػػاؿ الرياسػػي ولػػه السػػيد فلػػيف

ويستقػػد محػػامو ترامػػب أف المسػػاىد الػػذي لػػـ يػػذ ر اسػػمه  ػػاف السػػيد  وشػػ ر، وفقػػا لمحػػامي قػػدـ إحاطػػض اشػػحف 
  ذع المسحلض.
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وقاؿ ريتشارد اي تر، الذي ش ؿ م هب محامي الايت األايض في شػؤوف األخالقيػات فػي ى ػد لػورج داليػو 
إذا  ا ػػػت الوصيػػػات المتحػػػدة وسػػػيطا  زي ػػػا فػػػي الشػػػرؽ اػػػوش: "  ػػػاؾ ال  يػػػر مػػػف ال ػػػاس يتسػػػاءلوف ىػػػف مػػػا 

 األوسط، و ظرا لمواقؼ إدارة ترامب، فمف المحتمؿ أف ت وف أ  ر ىرتض ل ذع المطالاات".
وقػػاؿ السػػيد اي تػػر إف الوصيػػات المتحػػدة "ترسػػؿ ماسو ػػا خاهػػا سػػاؽ وأف ىػػرؼ  بسػػه شخهػػيا اول ػػات  ظػػرع 

 األمواؿ مف مواط يف أ رياء ومهالح تلاريض في الد مسيف" . المتشددع، وأتاؼ أ ه " و اثف يحهؿ ىلل
وأتػػػاؼ السػػػيد اي تػػػر: "الوتػػػا اثف سػػػيتسرض لسػػػوء المساملػػػض مػػػف قاػػػؿ ال ػػػاس الػػػذيف ص يحاػػػوف الوصيػػػات 

 المتحدة، و و ما سيلسؿ األمر أسوأ ا  ير".
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ٍت في مخطط بملياساث  ٍت كىٍّ
ّ
دساظت إظتراجيجّيت إظشائيلّيت: جشكيا مخىسطت اظدىاًدا إلى أدل

كّيت وعالكاتها مع سوظيا ُملللت  الذوالساث ملعاعذة إًشان على التهشب من العلىباث ألامٍش

 جًذا

 8114\1\11 من زهير أندراوس: -”رأي اليوم“-الناصرة
السػػػادات اإلسػػػراييلي  للدراسػػػات اإلسػػػتراتيلي ض أف  و يقػػػض الػػػرييس -ض لديػػػدة هػػػادرة ىػػػف مر ػػػز اػػػي فرأت دراسػػػ

األمري ي دو الد ترامػب التػي  شػبت مػؤخًرا ىػف إسػتراتيلي ض األمػف القػومي  ص تػذ ر تر يػا ىلػل ولػه التحديػد، 
المػػرلح أفت ت ػػوف سػػلايض، ل ػػف  صفتػػًض إلػػل أف  اسػػض األتػػراؾ يستقػػدوف أف   ػػذا أمػػر ليػػد، ألف  أي  إشػػارٍة مػػف

الػػػػاسض يستقػػػػد أف  األمػػػػر سػػػػيئ اال سػػػػاض للمهػػػػالح التر ي ػػػػض، ألف   يػػػػاب اإلشػػػػارة يكسػػػػل ط التػػػػوء ىلػػػػل ال بػػػػوذ 
السياسػػػي  التر ػػػي  المت ػػػامي فػػػي م طقت ػػػا، وشػػػد د ت الدراسػػػض ىلػػػل أ  ػػػه اهػػػرؼ ال ظػػػر ىػػػف ذلػػػؾ، فػػػضف  ورقػػػض 

ستراتيلي ضاإلستراتيليض لدي ا رسايؿ أل قرة ىلل ىدة مح  اور ت تي ي ض وال
وأشارت الدراسض إلل أف  و يقػض ترامػب أ  ػدت ىلػل أف  روسػيا ت ػدؼ إلػل إتػساؼ ال بػوذ األمري ػي  فػي السػالـ 
اساد ا ىف حلباي ا وشر اي ا، وتستار أف  م ظمض حلؼ شماؿ األطلسي  نال اتو  واصتحاد األورواي ت ديدات.  وال

 ريض لديػػدة، امػػا فػػي ذلػػؾ األ ظمػػض ال وويػػض التػػي ص تػػزاؿ تشػػػ ؿ وأوتػػحت: تسػػت مر روسػػيا فػػي قػػدرات ىسػػ
الت ديػػد الولػػودي األ  ػػر أ ميػػض للوصيػػات المتحػػدة، وفػػي زىزىػػض القػػدرات السػػيارا يض، مػػف خػػالؿ أشػػ اؿ حدي ػػض 

 مف الت تي ات التخريايض.
تػػحًض أف  مػػزيج مػػف  مػػا تتػػد خؿ روسػػيا فػػي الشػػؤوف السياسػػيض الداخليػػض للالػػداف فػػي لميػػا أ حػػاء السػػالـ، مكو 

الطمػػوح الروسػػي  والقػػدرات السسػػ ريض المت اميػػض يخلػػؽ حػػدوًدا  يػػر مسػػتقرة فػػي أوراسػػيا، حيػػث خطػػر الهػػراع 
 اساب سوء التقدير الروسي  آخذ في اصزدياد.

وشد د ت ىلل أف  آفض السالـ اليـو  ػي ملموىػض هػ يرة مػف األ ظمػض المارقػض التػي ت ت ػؾ لميػا ماػادئ الػدوؿ 
المتحتػػرة، ويرىػػل ال ظػػاـ اإليرا ػػي  اإلر ػػاب فػػي لميػػا أ حػػاء السػػالـ، و ػػي اهػػدد تطػػوير هػػواريخ الحػػر ة و 

االيسػػتيض أ  ػػر قػػدرة ولػػدي ا القػػدرة ىلػػل اسػػتي اؼ ىمل ػػا اشػػحف األسػػلحض ال وويػػض التػػي يم ػػف أفت ت ػػدد الوصيػػات 
 المتحدة وشر اي ا.



 

 31صهيىهيتشــــؤون 
 

يػػض الػػدفاع اللػػوي الروسػػيض الهػػ ا، ول    ػػا أيتػػا مليػػار دوصر فقػػط ل شػػر ا  2ولبتػػت إلػػل أف  تر يػػا ص ت بػػؽ 
: اللماىػات ال رديػض السػوري ض،  ػا تستاػرع أ اػر ت ديػد أم ػي  يراف في سوري ض، خشيًض مم  تكسزز تحالب ا ما روسيا وال

 التي تحالبت ما واش طف .
 ػػافحوف مػػف ألػػؿ  مػػا لػػاء فػػي و يقػػض ترامػػب: س كواهػػؿ تحييػػد القػػيـ األمري ي ػػض وتقػػديـ التشػػليا ألوليػػؾ الػػذيف ي

 رامض اإل ساف في ملتمسات ـ، وص يم ف أفت ي وف   اؾ ت ػافؤ أخالقػي اػيف األمػـ التػي تػدىـ سػيادة القػا وف، 
وتم ػيف المػػرأة، واحتػػراـ الحقػوؽ البرديػػض وتلػػؾ التػػي تحشػي وقمػػا شػػسوا ا، ومػػف خػالؿ أقوال ػػا وأفسال ػػا، تظ ػػر 

، ىلل حد  تساير ا.أمري ا ادياًل إيلااًيا لالستاداد السياسي  وال  دي ي 
،  مػػا  ىػػالوة ىلػػل ذلػػؾ، رأت الدراسػػض اإلسػػراييلي ض أف  تر يػػا  ػػي م ػػاؿ ليػػد ىلػػل اصسػػتاداد السياسػػي  والػػدي ي 
يتتػػح مػػف لميػػا المؤشػػرات المو قػػض التػػي تقػػيس الممارسػػض الديمقراطيػػض فػػي لميػػا أ حػػاء السػػالـ، فسلػػل سػػايؿ 

المي للحريػات الهػحبيض، وتكهػ  ؼ أيًتػا فػي أد ػل مسػتويات فػي مؤشػر ىػ 155الم اؿ، تحتؿ تر يػا المرتاػض 
مؤشػػرات المسػػاواة اػػيف الل سػػيف، وتظ ػػر اسػػتطالىات الػػرأي أف   لػػث األتػػراؾ فقػػط ي قػػوف اسػػيادة القػػا وف فػػي 

 االد ـ.
، ت ديػػدات الم ظمػػات اإلر اايػػض الل اديػػض والت ديػػد مػػف إيػػراف تخلػػؽ إدراً ػػا اػػحف     مػػا لػػاء فػػي الو يقػػض أ  ػػه اليػػـو
إسػػػراييؿ ليسػػػت سػػػاًاا لمشػػػا ؿ الم طقػػػض، لقػػػد ولػػػدت الػػػدوؿ اشػػػ ؿ متزايػػػد مهػػػالح مشػػػتر ض مػػػا إسػػػراييؿ فػػػي 

 موال ض الت ديدات المشتر ض
ػػا تر ي ػػا ف ػػي م اهػػرة القتػػيض البلسػػطي يض، قايلػػض إف  الحػػؿ الوحيػػد لل ػػزاع السراػػي  اإلسػػراييلي   ػػو إىػػادة تػػؿ  أم 

الدولض البلسػطي ي ض وىاهػمت ا القػدس، مكتػيبًض أ  ػه  الًاػا مػا يكطلػؽ واصىتراؼ ا 1967أايب إلل حدود ا قاؿ 
للل ػػػود اإلسػػػراييلييف. و ػػػو مؤيػػػد أيػػػديولولي  قػػػوي  ” إر ػػػااييف“و ” حالػػػض مػػػف الرىػػػب“أردو ػػػاف ىلػػػل إسػػػراييؿ 

 لللماىات اإلسالمي ض الس يبض م ؿ حماس ولماىض اإلخواف المسلميف.
ا متورطػػػػض، اسػػػػت اًدا إلػػػػل أدل ػػػػٍض قوي ػػػػٍض، فػػػػي مخطػػػػط امليػػػػارات الػػػػدوصرات وزىمػػػػت الدراسػػػػض اإلسػػػػراييلي ض أف  تر يػػػػ

 لمساىدة إيراف ىلل الت رب مف السقواات األمري ي ض.
 مػػػػا أشػػػػارت الدراسػػػػض إلػػػػل أ  ػػػػه لػػػػاء فػػػػي و يقػػػػض ترامػػػػب أف  واشػػػػ طف ستكسػػػػاىد الشػػػػر اء ىلػػػػل شػػػػراء الػػػػدفاع 

 تد  الت ديدات الهاروخيض ال شطض. الهاروخي  المتاادؿ والقدرات األخرى للدفاع اش ٍؿ أفتؿٍ 



 

 32صهيىهيتشــــؤون 
 

واختتمت الدراسض اإلسراييلي ض قايلًض إف  األ داؼ السياسػي ض والطموحػات واإللػراءات السياسػي ض المخطػط ل ػا فػي 
الشرؽ األوسط تختلؼ   يًرا ىػف رؤيػض ترامػب األم يػض للم طقػض، مكتػاًفا إلػل ذلػؾ، فػضف  موقػؼ أردو ػاف مؤي ػد 

ػػت الدراسػػض إلػػل القػػوؿ أ  ػػه فػػي السديػػد مػػف لإلسػػالمييف، ومؤي ػػد لحمػػ اس، والسياسػػض الس ما يػػض اللديػػدة. وخلهك
لسػػؿ تر يػػا “تت ػػاقض لو رًيػػا ومبهػػلًيا مػػا حملػػض ” لسػػؿ أمري ػػا السظمػػل مػػر ًة أخػػرى“ال ػػواحي، حملػػض ترامػػب 

 ، ىلل حد  قول ا.”السظيـ مرة أخرى
 

 جم بحمذ هللا


