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 ج 
 مجلس ألامن: اهخقاداث إلسرائيل وأميركا بسبب غزة وهقل السفارة

 6102\4\62 تحرير: رامي حيدر  ٨٤عرب 
ا،   ػػػػلؿ جميػػػػأل  جمػػػػ  ا  ػػػػفا  يػػػػ   واجهػػػػر إيػػػػلااليؿ والوتيػػػػار ال الػػػػ، ا اليػػػػـو ال  ػػػػي ا ا ا ػػػػا،ار لػػػػ

ال جػػا ل الاػػػك الاض هػػػا اػػ، ال اظػػػا ليف اليػػػم ييف العػػ ؿ  ػػػل  اللػػػ،و،  ػػ   طػػػاع  ػػػ  ا وضػػ لؾ  يػػػ     ػػػؿ 
أيػال/  ػايو ال   ػؿا أي ذػك  ضػلة  ض ػأل  14اليفال  ا  يلضيأل  ف اؿ أ ي  إلى ال ،  واتلافػاؿ ال  ػلل يػـو 

 الشع  الفميطي ك.
ال،  ال اص إلى الشلؽ ا ويطا  يضوتي  ل،ي ػوؼا عػف  م ػل الع يػؽ  شػاف  يػا  وع ل   عوث ا  ـ ال 

 أذؽ اللؿ الييايك وا، ول ا وااع اإل يا يأل ذك  طاع     والافأل الغل يأل ال لامأل.
ولض  ل،ي وؼا ذك ضم ال أ اـ ال جم  إيلااليؿ عمى "الا ميػؿ  ػف ايػا ،اـ الػ  يل  الليػأل" وشػ،، عمػى أف 

 امأل يج  أف ايا ،ـ ذ ط ضآ ل  يال"."ال و  ال ا
و ّضػػػل  ل،ي ػػػوؼ  ػػػاف أل عػػػأل أطفػػػاؿ عمػػػى ا  ػػػؿ  امػػػوا  اللعػػػاص اللػػػك اإليػػػلااليمك. و ػػػ، عل مػػػر الوتيػػػار 

 ال ال،   لايف إع،ال  يا يف ذك  جم  ا  ف يع لاف عف ال مؽ إ اء "أع اؿ الع ؼ" اإليلااليميأل ذك    .
،ة ا  ػـ ال الػ، ا ذل،ي يػل يػاذلو ضوؼا إف " طػط الوتيػار ال الػ،  و اؿ  اال  ال  ػ،و  اللويػك الػ،االـ لػ

أيال/  ايو ال   ؿا  ػف شػا ل أف يػؤ،ي إلػى  ع عػأل  14ا  يلضيأل  إ ا أل الافاؿ    ؿ يفالاها إلك ال ،  ذك 
 اتيا لال ذك الشلؽ ا ويط وييال،، الع،ة ذك ضاذأل أ لاء العالـ".

ط أل  ل اها ا ل    عطؼ  طيلا ذالعلاعار ذك يػوليأل والػي ف  ػا  الػر ولّ ل اليفيل اللويك  ف أف "ال  
عا،  اتيا لال إلى ل  اف".  عال أل و لف  لاجأل إلى   ي،  ف الجهو، ال،وليأل لايويأل ا وااع ذك لي يا وا 

 وايا،لؾ: "ولضف ي  ى ذك ال م   ف ضؿ  لؾ ذميطيفا ليث ت ي اؿ اتلالؿ اإليلااليمك  االً ا".
"وذك  ػ    لػف  م ػوف لمغايػأل إ اء اعػعي، الع ػؼ ذػك ال طػاعا و  ػ  ا ػ،تع ال ظػا لار ا  يػل  اػ، وأل،ؼ: 

اتلالؿ ي ط عشلار ال امى  ف الفميطي ييف وأعي  آتؼ آ لوف ) ػلؿ  يػيلار العػو،  الاػك  ػ،أر ذػك 
  ف الشهل ال ااك(". 30

يػم ك لماظػا لا و ػ،عو إلػى اػلول  اا ػا  واا   ال يؤوؿ اللويك: " لف  يا لوف ذػك الػ،ذاع عػف اللػؽ ال
 ا،ا يل إل  ا  ال و ؼ".
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وضعا،اهػػاا ا  ػػر يػػفيل  الوتيػػار ال الػػ،  لػػ،ة ا  ػػـ ال الػػ، ا  يضػػك  ػػايمكا اللوايػػأل اإليػػلااليميأل الاػػك الػػاوؿ 
ا ليػػل  جا ل ػػا وا اهاضااهػػا  ػػف  للهػػاا وااه ػػر للضػػأل ل ػػا   ايػػا ،اـ ا طفػػاؿ "،لوعػػا  شػػليأل"ا لً،ا عمػػى 

  ا ا، إيلااليؿ ل امها ال اظا ليف الع ؿ  لؿ ذعاليار  ييل  العو،  الض لة.ا
و ع ر  ايمك أف "أي طلؼ لليص ذعل عمى ا طفاؿ ذك     عميل أف يعل عمػى أف او ػؼ ل ػا  ذػولا 
ايػػػا ،اـ ا طفػػػاؿ ،لوعػػػا  شػػػليأل ذػػػك   اعهػػػا  ػػػ  إيػػػلااليؿ"ا  اجا مػػػأل الم طػػػار ال عػػػول  الاػػػك  شػػػلر ل اػػػؿ 

 اإليلااليمييف ال اظا ليف الع ؿ  ف   امؼ ا ع ال  ،ـ  ال،. ال  اعأل
و الػػر "يعػػع  الافضيػػل ذػػك ع ػػؿ أضتػػل ج  ػػاا لاػػى  ال يػػ أل إلل ػػا كا  ػػف اتلا ػػاء  مػػؼ  ػػ، ييف أ ليػػاء". 

 و،عر ا  ـ ال ال،  إلى ال يؽ  يا ؿ ذك "أع اؿ الع ؼ ذك    ".
ذميػػػطي ًيا  لعػػػاص  40ال/  ػػػال  ال ااػػػكا اياشػػػه، آ  30و  ػػ   ػػػ،ء ذعاليػػػار  يػػػيل  العػػػو،  الض ػػػلة ذػػػك 

 ش ص آ ليفا ج يعهـ  ف ال اظا ليف اليم ييف الع ؿ. 5500  اعأل اتلالؿا وأعي  أضتل  ف 
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 محلل إسرائيلي: رغم على أقىال إيران إال أن يذها هي ألاضعف

 6102\4\62  يحيى عياش -06عربي
إيػلااليمك الج عػألا أ ػل "ذػك ا يػا ي  ا  يػل  اطػولر لع ػأل   ػال  ايػيأل  ػيف ضػؿ ا طػلاؼ  أض،  لمؿ عيػضلي

 ال شالضأل ذك ا   أل اليوليأل".
"ا أف 21وأواػػػل ال لمػػػؿ آلػػػوف  ػػػف ،اذيػػػ، ذػػػك   ػػػاؿ  شػػػلال عػػػليفأل " عػػػاليؼ" اإليػػػلااليميأل والج اػػػل "عل ػػػك

يلااليؿ أياػاا يلذعػوف ضػؿ الو ػر   يػاوة الل ػاف وضػ لؾ الاه،يػ،ار"ا  عا ػلا أ ػل "اإليلا ييف واللو  وا ي، وا 
 " ف العع  ذك   ه الملظأل الا ،يل  ف   هـ ي ،ع و ف   هـ ي ع، ل ا".

وأااؼ  ف ،اذيػ، أف "ضمهػـ يلذعػوف عيػو هـ إلػى اللعػ  الػ ي يجمػ  ع ػ، لأ  الطاولػألا و ػو عػال  اليػ، 
أيػػال/  ػػايو ال   ػػؿا لػػوؿ  12لػػ، الا ػػ  ذػػك ا  ػػوة"ا ذػػك إشػػال    ػػل إلػػى ا اظػػال  ػػلال الػػلالي  ا  ليضػػك ،و ا

  يا  ؿ اتافاؽ ال ووي    إيلاف.
وشػػ،،  ػػف ،اذيػػ، أ ػػل "  ػػ،ل  ػػا يعمػػو اإليلا يػػوف ذػػك ا  ػػواؿا لضػػف يػػ، ـ ا ػػ،و  ػػك ا اػػعؼ"ا تذاػػا إلػػى  ػػلول 
تلتػػأل أيػػا ي  عمػػى الهجػػـو العيػػضلي اػػ،  طػػال الايفػػول اليػػوليا  اػػيفا: " عػػ، يػػاعار  ػػف الهجػػـو لاػػل 

ايػػػ ك يػػػمي ا ك إلػػػى ، شػػػؽ ضػػػك يػػػ،يل اللػػػ،ثا و ػػػو ياػػػل،، لاػػػى ا ف ضيػػػؼ يػػػيضوف  ػػػف العػػػوا  الػػػل،ا  
 و عفال ل لا ي عر يمي ا ك إلى الاه،ي،ار اإليلااليميأل ويعلؼ أ ها ليير ذال أل".

و  ولأة ال لمػؿ اإليػلااليمك أف "إيػلاف ذ عػأل  ػف إ ضا يػأل إلغػػاء اتافػاؽ ال ػووي"ا تذاػا إلػى أف " تػؿ  ػ ه ال طػػ
  ف شا ها الااتيل عمى ات اعا، اإليلا ك ال،ا مكا وأف ا   ليا  ال واط يف اإليلا ييف".

و ،ل  ف ،اذي، أف "اللل  التولي ي شى  ػف ع ميػأل اػ، إيػلااليؿ اػؤ،ي إلػى ل،  هػيف اػ، ـ ذػك يػوليا أو 
اػػ، اإليػػلا ييف"ا  إيػػلاف  فيػػهاا و ػػو اليػػ   الػػ ي يجعػػؿ إيػػلااليؿ ايػػ ل ل فيػػها  الاه،يػػ،   تػػؿ  ػػ ا الاعػػ يـ

 ل،ذا: "إيلااليؿ اياع، لل، إيلا كا وأضتل  ػف  لػؾا ي ضػف اتذاػلاض  ا ػل إ ا  ػا تح ذػك ا يػاـ ال لي ػأل  ػ،ؼ 
 آ ل لوجو، إيلا ك ذك يوليا ذإ ل يي، ل".

وأشػال إلػى أف "لالػي  ا لضػاف اإليػلااليمك  ػا،ي آي  ضػورا يلػاوؿ ذػك يػ ال ا  يػل  ذػك   عػ ل لمالمػؿ  ػػف 
لل ل الاك لع ر  ل"ا  ؤض،ا أ ل "يا    طا  اعم ا لياؿ الوجػو، اإليلا ػك ذػك يػولياا و يػاع،  ف عول  ا

 يا     اطل أعمى".
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ولوؿ العل ار    لويػياا  ػاؿ  ػف ،اذيػ،إف "ال  فػك ا عظػـ ذػك  ػلالار إيػلااليؿ  ػـ الػلو "ا  واػلا أ ػل 
 إلى يوليا". 300 ظو أل ال،ذاع اللوييأل إ  "جلة الل،يث ضتيلا  لؿ ا ي وع الجاليا ذك  يالأل اولي،  

واياض ؿ  االل: " ا ي مؽ إيلااليؿ أضتلا  ك  يالأل إ ا ضا ر لوييا  للر واػ  لػ، لم شػاط اللػل لمطػااللار 
اللل يأل اإليلااليميأل ذك يوليا"ا  عا لا أف "لوييا  ك الولي،  الاك لػ،يها ال ػ،ل  عمػى شػؿ يػلح الجػوا يػواء 

 ال  عو أل ا ف ذك يوليا". 400  أو إ 300 ايا ،اـ إ  
ولأة ال لمؿ العيضلي أف "لوييا ليير ع،ي أل إيػلااليؿا ضو هػا شػليضأل أيػوأ أعػ،االها"ا  يػا،لضا  ولػل: "لضػف 

 الاطم  اإليلااليمك  و ع،ـ الويمها إلى ع،وا   ل ياضوف ع،وا  طيلا"ا  لي  اع يله.
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 قلق إسرائيلي من حعاظم القىة الروسيت... ومخابعت لسياساث الصين

 6102\4\62العرببي الجديد     محمد وتدالقدس المحتلة ــ نضال 
اعا ل  لمؿ الشؤوف ا   يػأل لعػليفأل " ػآلا " اإليػلااليميألا عػا و   لاليػؿا ذػك الميػؿ  شػله أ ػ  الج عػألا 
أف اعػاظـ ال ػػو  اللويػػيأل وعػػو،  لويػػيا لاضػػوف ،ولػػأل عظ ػى و يػػ أل ج،يػػ،   ػػف اتالػػا، اليػػوذيياكا ض ػػا ي ػػ،و 

مها ذػػػك ات ا ا ػػػار اللالايػػػيأل ا  يلضيػػػألا وشػػػّف ل ػػػلر ،عااليػػػأل ضا  ػػػأل ذػػػك عو،اهػػػا للػػػل   ػػػال،  ااجمػػػى  اػػػ، ّ 
ولػػلو  يػػاي ل ذػػك الػػ،وؿ ا ولو يػػألا و لاولػػأل ايػػ يـ الجايػػو  ال ػػ ،وج يػػيل ك يػػضلي اؿا و،ع هػػا ل ظػػاـ 
 شال ا ي، ذك يوليألا يجعؿ  ػف إيػلااليؿ  ػ،ذًا  لػا ًل لمييايػار اللويػيألا  عوعػًا أف لويػيا ذل،ي يػل 

 ؿ  ايا لال إاعاؼ الوتيار ال ال، ا الي ، اتيالاايجك إليلااليؿ. وايف الاو 
ولفػػر  لاليػػؿ إلػػى أف ال لذػػار  ػػيف الػػلؤة اإليػػػلااليميأل وا  يلضيػػأل ت اػػام ص ذ ػػط ذػػك عػػ،ـ اتافػػاؽ  شػػػاف 
ال و ؼ  ف إيلاف ال وويألا أو اعاظـ  و  "ل   اهلل"ا  ؿ ذك يعك لويك ،ؤو  إلاعاؼ الوتيار ال الػ، . 

 لاليػػؿ   ػػًل عػػف  عػػ،ل أ  ػػك إيػػلااليمك لػػـ يضشػػؼ  وياػػل: "الػػلو  ي مضػػوف   ػػا ج هػػولًا يشػػّضؿ  ػػ،ذًا  و ػػاؿ
 اوذلًا     ،ل  عمى الااتيلا اليؤاؿ  و  ا  ك  عملاهـا ذلوييا  ك اللع  ا  ضى ذك ل ػلر الاػاتيلا 

 لض  ا لـ  لع، إلى اليـو  لاوتر لها لشّف ل لر ضه ه ،ا ؿ إيلااليؿ".
  ال لمػػػؿ اإليػػػلااليمكا ذعمػػػى اػػػوء  ػػػ ه اللالػػػأل يياليػػػف  اعاػػػاء لج ػػػأل ال الجيػػػأل وا  ػػػف الاا عػػػأل و ليػػػ

لمض ييرا اإلعغاء جي،ًا لاعليلار لالي  ألضاف الجيش اإليلااليمكا  ا،ي أي  ضوطا ال ي ل ل ذػك يوليػو/ 
ف يػػااك أي  ضػػوط ا ػػو  ال ااػػكا  ػػف "إ ضا يػػأل اػػ،ّ ؿ أج  ػػك ذػػك ع ميػػار ،ي  لاطيػػأل ذػػك إيػػلااليؿ"ا  ػػف ،وف أ

عمػػى  ضػػل ايػػـ لويػػيا عػػلالأل. ولفػػر  لاليػػؿ إلػػى أ ػػل ع ػػ، ا  ػػاـ أعاػػاء المج ػػأل ال ػػ ضول    ػػؿ أشػػهل   يػػال  
ليػػ يأل إلػػى لويػػيا لم ػػاء  ظػػلاالهـ ذػػك ال لل ػػاف اللويػػكا  عػػلهـ   ػػلاء ذػػك  جػػاؿ ل ايػػأل ال عمو ػػار  عػػ،ـ 

 ال  يل  ضـ  ،ة الليا ".اعطلا   واافهـ ال  الألا  االميف لهـ " ، اعو،وف  ف   اؾ    ع
 عيف عمى العيف

ذك  وا ا   لؾا ضشؼ  لاليؿ أف إلػ،ة المجػاف الفلعيػأل لمج ػأل ال الجيػأل وا  ػف الاا عػأل لمض ييػر اإليػلااليمكا 
اياع، ذك الفال  ال لي أل ال   مأل ل  ا شأل ا،اعيار الااتيل اإل مي ػك لمعػيف ذػك ال  ط ػألا  عوعػًا أف العػيف 

 يػل  ا ا ا ػًا  ا ايػ،ًا  ػالواؿ ال  ط ػأل واعا ػ، ييايػأل ايػات ال  اليػأل ض يػل  ) ػف اػ  ها ا ،ي ذػك اليػ وار ا 
 شلاء شلضار عي يأل ض لة لشلضار إيلااليميألا أشهل ا شلضأل ا ل اف اإليلااليميأل ا وذا(.
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وا   لفر  لاليؿ إلى ات الؿ ذك  ظا ل ات ا ػاـ العػي ك  ال  ط ػأل عػف  ظػا ل وأ،وار الييايػأل اللويػيألا 
 يػػي ا اعا ػػا، العػػيف عمػػى ا ،ا  ات اعػػا،يألا ذإ ػػل أشػػال إلػػى  ػػا  شػػلال وضالػػأل " مػػو  يلغ" اإل  اليػػأل أ يػػلًا ت

عػػػف أف  ج ػػػؿ اتيػػػات ال ال ػػػالك لشػػػلضار عػػػي يأل  ػػػف ال طػػػاع ال ػػػاص وأ ػػػلة لضو يػػػأل  ػػػ،  مػػػ  ذػػػك الع ػػػ، 
الايػػأل  ه ػػأل وشػػػلضار   ميػػال ،وتلا ايػػاُت لر لشػػلاء ع ػػالار ذػػك أولو ػػا وشػػلضار   ػػى 318ا  يػػل  لػػو 

 ا  يار عاليأل و وا،ي ضل   ،ـ.
وضا ػػػر العػػػيف  ػػػ،  ا ػػػر   طػػػوار  شػػػا هأل ذػػػك إيػػػلااليؿ ولضػػػف  ،لجػػػأل أ ػػػؿا وي ػػػ،و أف شػػػلضار عػػػي يأل  ػػػف 
ال طاع ال اصا ول  ا اضوف  ،عو أل  ف اللضو أل العػي يألا اشػالؾ ذػك   ا عػار لشػلاء شػلضار و عػالل 

لار  ف شػا ها أف اشػّضؿ  يػا  ًل أ،وار ل  اليػأل اػغوط ا اعػا،يأل ا اعا،يأل وع الار   امفألا و ك ايات ا
 لا اف إ لاـ عف ار  يا  ميأل  شلوط  ليلأل لمعيف.

وأشػػػال  لاليػػػؿ إلػػػى أف لضو ػػػأل اتلػػػالؿا وعمػػػى لأيػػػها   يػػػا يف  ا يػػػا وا ااجػػػاو   شػػػضؿ إيجػػػا ك لمغايػػػأل  ػػػؿ 
تػػػػل  ا يػػػػا و  ػػػػف اللػػػػ،يث عػػػػف ال  ػػػػ وف و ل ايػػػػأل  ػػػػ  الييايػػػػأل ات اعػػػػا،يأل واتيػػػػات اليأل العػػػػي يألا إ  ُيض

ات اعػػا،ي الهاالػػؿ لمعػػيف والفاالػػ،  ال لجػػو   ػػف اليػػوؽ العػػي ك. وضا ػػر لضو ػػأل اتلػػالؿ أ ػػلر ذػػك العػػاـ 
 ػػلالًا  اشػػجي  العل ػػار ات اعػػا،يأل  ػػ  العػػيف وذّواػػر ال جمػػ  ال ػػو ك لشػػؤوف ات اعػػا،  الضيػػ   2013

 ر ت ال ا اظهل جميًا عمى ا لض.ال شاطار وال طوار الل  أل ل لؾا والاك  ،أ
وأ ل   لاليؿا ذك   ا اليياؽا ع ؿ شلضار عي يأل ذك   اء شػ ضأل الاػلاـ ال فيفػأل ذػك  ،ي ػأل اػؿ أ يػ ا وشػؽ 

" الػ ي ي اػ،  ػف ج ػو  إيػلااليؿ ويفاػلض 6أطوؿ طليؽ ذك إيلااليؿ ُيعلؼ  ايـ "عػا ل إيػلااليؿ"ا أو "شػالع 
ل طليػػؽ ال فػػؽ أيػػفؿ ج ػػؿ الضل ػػؿ ذػػك ليفػػاا و ػػ ل شػػلضار عػػي يأل أف ي اهػػك ع ػػ، لأ  ال ػػا ول  شػػ اًتا ولفػػ
 .2020 يؤوليأل عيا أل  ي اء ليفا لغايأل العاـ 

 اتياع،ا، ل ا  و آرٍ 
ذك ال  ا ؿا أشال الضاا  إلى  لاوتر " ع،و، " للضو أل اتلالؿ لا يي،  شاط الشلضار العػي يألا عم ػًا أف 

لاذػػك إياػػافا يػػ ؽ لػػل   ػػؿ أعػػواـ أف لػػ ل ذػػك الض ييػػر  ػػف  طػػول   الػػلالي  اليػػا ؽ لػػػ"ال ويا،" اإليػػلااليمكا
ال شػػاط العػػي كا  عوعػػًا ع ػػ، إ ػػلاـ عػػف أل  يػػ  شػػلضأل ا ل ػػاف "ا وذػػا" لمعػػيفا  اعا ػػال  لػػؾ  طػػلًا عمػػى 
ا  ف الغػ االك اإليػلااليمك. وأل ػى  لاليػؿ الاػوء عمػى  عالاػأل جهػار لضو يػأل لا ػّ،،  شػاط شػلضار الاػا يف 

الاػػا يف ،ا ػػؿ إيػػلااليؿا و لػػاوتر شػػلاء شػػلضار اػػا يف إيػػلااليميأل  ه ػػأل  تػػؿ "ذي ػػيض " العػػي يأل ذػػك يػػوؽ 
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و"ضمػػل"ا ض ػػا أف اػػ،ّ ؿ الجهػػار ا   يػػأل اإليػػلااليميأل ألػػ ط  لػػاوتر شػػلاء شػػلضار عػػي يأل جػػ ءًا  ػػف شػػلضأل 
ذػك أع ػاؿ اتاعاتر الهاافيأل ال ميويأل " يميفوف"ا ض لؾ   عػر الجهػار ا   يػأل إشػلاؾ شػلضار   ػاء عػي يأل 

 اويي   طال  ف  وليوف.
ولعؿ أ ـ  ا يؤشل لم  اوؼ  ف الا اؿ   اليأل العيف اغوطًا عمى إيلااليؿا  و  ا  ا ر  ل  ضيف   يػؿ 
 يػػال   ا يػػا و العػػاـ ال ااػػك إليهػػاا إ  اػػغطر عمػػى اللضو ػػأل اإليػػلااليميأل ل  ػػ   عػػ،ل أ  ػػك إيػػلااليمك لذيػػ  

  ظ ػػػػار "إل ا يػػػػأل"ا  ليػػػػ  الا ليػػػػلا  ايػػػػا ،اـ ألػػػػ، ال عػػػػالؼ ال يػػػػاوة  ػػػػف اإل،تء  إذا،اػػػػل  شػػػػاف  يػػػػاـ 
العػػػػي يأل لالويػػػػؿ أ ػػػػواؿ لا ويػػػػؿ ع ميػػػػار إل ا يػػػػألا و ػػػػ، الاجعػػػػر لضو ػػػػأل اتلػػػػالؿ و  عػػػػر ا ػػػػ،يـ اإلذػػػػا،  

 لم لض أل.
ولأة  لاليؿ أف   ه ال عطيار ضمها اوج  عمى لضو أل اتلػالؿ الاعا ػؿ  لػ ل أض ػل  ػ  ال شػاط العػي كا 

إلى أف ش ضأل الالاـ الاك اع ؿ شلضأل عي يأل عمى   االها ذك اػؿ أ يػ ا ا ػل  ػال ل   ػف   ػل  يػا،   تذاًا  تلً 
ألضاف الجيش وو ال  ا  ف اإليلااليميأل ذك اؿ أ ي ا ،اعيًا ل لث ا،اعيار و  اطل ايػميـ  هػاـ  لا  ػأل ع ػؿ 

 ش ضأل الالاـ وضا يلار ال لا  أل ذيها لشلضأل أج  يأل.
لغل يأل ا ،ي ي ظأل أض ل  ف إيلااليؿ له ه الجوا  ا و ا ػر  يػّف  ػوا يف  اعػأل لل ايػأل وأشال إلى أف ال،وؿ ا

أ  هػػا ال ػػو ك. ذ ػػ، أ ػػلر ال  يػػا  ػػتًل  ػػوا يف امػػـ   اياعػػ،ال أ وف  اعػػأل لليػػات الار ا ج  يػػأل الاػػك افػػوؽ 
الػػ،  ا  يلضيػػأل  ميػػوف ،وتل. ض ػػا اايػػ   طػػاؽ الاشػػلي  الو ػػاالك ذػػك  ػػ ا ال جػػاؿ ذػػك الوتيػػار ال  150  مػػ  

ليطاوؿ العيفا واشالط اياعػ،ال أ وف واعػاليل أ  يػأل   ػا ذػك  لػؾ ع ػل  ضاػ  الال ي ػار الفيػ،لالك "إؼ 
  ك أي".

وأ ػػل  لاليػػؿ  ػػاف اليػػمطار العػػي يأل لييػػر  عا،يػػأل إليػػلااليؿا وأف ات ط ػػاع العػػاـ  ػػو أف العػػي ييف ي ػػّ،لوف 
أ ػػػ  ا  الليػػػ اف  ػػػوا يف ال ػػػوة  ػػػيف الطػػػلذيفا ذي ػػػ،و ل ػػػا أف  "اإل ػػػ،اع ولوح ال  ػػػا،ل  اإليػػػلااليميأل"ا لضػػػف "إ ا

العيف  يل   اليأل  اتعا الار اتيالاايجيأل الاػك اشػغؿ  ػاؿ إيػلااليؿ"ا  ليػ   ولػل. ولأة أف عمػى إيػلااليؿ 
اتيػػاع،ا، ل ػػا  ػػو آٍر لػػي   ػػف  ػػا  "العػػيف ذو يػػا"ا وا   ػػا  ػػف  ػػا  وجػػو  الميػػؿ يػػ ؿ اتيػػاع،ا، ل واجهػػأل 

اػػػك يفلاػػػها ال شػػػاط العػػػي ك ذػػػك إيػػػلااليؿ وذػػػك ال  ط ػػػألا ا ا ػػػًا  تم ػػػا  ػػػ،أر ايػػػاع، ل واجهػػػأل الالػػػ،يار ال
 الال،يار الاك افلاها الالوتر الجاليأل ذك  ضا أل لوييا و،ول ا.
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العػيف  -وذك   ا اليػياؽا   ػؿ  لاليػؿ عػف الج ػلاؿ الايػاط أيػاؼ أوليػوفا لالػي   ل ػا س ،لايػار إيػلااليؿ 
 و ك اإليلااليمكا  ولل إف العيف ولويػيا افلاػاف عمػى ا  ػف ال ػو ك اإليػلااليمك ذك  لض  أ لاث ا  ف ال

الػػػ،يار  ػػػف  ػػػوع ج،يػػػ،ا ذاللػػػ،يث  ػػػو عػػػف ،ولاػػػيف له ػػػا َ فَػػػ  طويػػػؿ و ػػػ،لار لما طػػػيط وال،لايػػػأل ال عّ  ػػػأل 
ولم ػػ،ة ال عيػػػ،ا  اػػيفًا "العل ػػػأل  ػػ   ػػػاايف الػػ،ولايف ال ػػػؿ ذػػك طيااهػػػا ذلعػػأل ا اعػػػا،يأل عمػػى إيػػػلااليؿ أف 
اعلؼ ضيفيأل اياغللهاا ويط إ،لاؾ لما ايف ذك ال عالل وال  اطل.   ا ا  ػل يمػـ  ايػاع،ا،ًا  غػايلًا لم،ولػألا 
 ف  ػػوا يف ال ػػوة ذػػك  ػػ ه اللاليػػأل لييػػر ذػػك عػػاللهاا  ػػؿ  ػػك اػػ، اا و   ػػا ت   مػػؾ اجل ػػأل ذػػك  واجهػػأل 

 ال،يار ضه ه".
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 خبيران بالشأن إلاسرائيلي: قصف غزة يعكس شعىًرا باإلحباط

 6102\4\62  متابعة صفا -غزة 
الشػػػاف اإليػػػلااليمك أف ال عػػػؼ اإليػػػلااليمك عمػػػى  طػػػاع  ػػػ   الميمػػػأل ال ااػػػيأل يعضػػػ  شػػػعولا  لأة   يػػػلاف ذػػػك

  ايو. 15 اإلل اط  ف الافاعؿ الض يل والواي     ذعاليار  ييل  العو، ا و شيأل إيلااليميأل  ف يـو 
آتؼ وشػػه،ر الج عػػأل ال ا يػػأل  ػػف ذعاليػػار  يػػيل  العػػو،  الض ػػلة أ ػػ    ً ػػا وافػػاعل ض يػػًلا  ػػف عشػػلار 

الفميػػطي ييف ذػػك  طػػاع  ػػ   ال شػػالضيف ذيهػػاا و جػػاح  الػػار الشػػ اف ذػػك ا اػػلاؽ اليػػياج ا   ػػك  ػػ  ذميػػطيف 
 ا وا  الأل أج اء ض يل    ل.1948ال لامأل عاـ 

وضاػػػ  ال  يػػػل ذػػػك الشػػػاف اإليػػػلااليمك عػػػالل ال عػػػا ك أف "ال عػػػؼ الػػػ ي طػػػاؿ الميمػػػأل أ ػػػ،اًذا لللضػػػأل ل ػػػا  
 ػػػاط  ػػػف إ جػػػا ار ا  طػػػاؿ الػػػ يف شػػػالضوا ذػػػك  يػػػيلار العػػػو،  أ ػػػ  الج عػػػأل يعضػػػ  شػػػعولا إيػػػلااليميا  اإلل

 و جالهـ ذك   ع الج،ال ال االؿ".
وأوال أف "اؿ أ ي  الػاوؿ ا ف اتياعااػأل عػف ذشػؿ ا اشػال ا العيػضلي عمػى اللػ،و، ذػك الاػواء اللػلاؾ 

ا عمػػى أي ا ػػ،ـ للػػلاؾ  ػػف  ػػلؿ  لاولػػأل ذػػلض  عا،لػػأل ل،ع ج،يػػ،  ا ػػـو عمػػى ج ايػػأل ت ػػف  ػػف ال  او ػػأل ل،ً 
العػػػو، م إ ػػػا  هػػػ،ؼ إ  اعهػػػا  الع ػػػؿ عمػػػى و ػػػؼ اللػػػلاؾا أو ايػػػا،لاجها ل واجهػػػأل افاػػػك إلػػػى اعػػػفيأل لػػػلاؾ 

 العو، ".
و  ػػػل ال عػػػا ك ذػػػك   شػػػول عمػػػى عػػػفلال  "ذييػػػ وؾ" عػػػ اح اليػػػـو اليػػػ ر إلػػػى أف الػػػل، عمػػػى أي اعػػػعي، 

يػا  اؼ العػ،وا ولػي  المعػ  ذػك اليػالأل الاػك إيلااليمك يجػ  أف يا تػؿ ذػك اعػعي، واضتيػؼ لػلاؾ العػو،  ت
 يفامها.

ولفر إلػى أف "إيػلااليؿ  ل طػأل   هػا ،ذعػر ا ليً ػا   عػؼ  ػوار ال شػا  لػ،يها عمػى اللػ،و،  ػ  ال طػاع و ػ  
  لؾ افشؿ لي  ذ ط ذك الاواء الللاؾا  ؿ إ ها اعج  عف و ؼ اطوله".

اج، عػعو أل ذػك اػوذيل ال ػوة ال شػليأل العيػضليأل ال ػا،ل  و يف ال  يل ذك الشاف اإليلااليمك إلى أف "إيلااليؿ يػ
 ػػايوا وال،يػػً،ا ذػػك ظػػؿ ا ػػ،يلار اػػؿ أ يػػ   ا ػػل ضم ػػا ا اػػل   وعػػ،   ػػؿ  15عمػػى  واجهػػأل اللػػلاؾ يػػي ا ذػػك 

 اليفال  ذاف ذلص ا فجال ا وااع ذك الافأل الغل يأل ياعاظـ".
ل ال شػػالضأل ذػػك لفػػؿ   ػػؿ اليػػفال  ذا ػػل وأشػػال إلػػى أ ػػل ذػػك لػػاؿ  ػػلل )الػػلالي  ا  ليضػػك ،و الػػ،( ال ػػ  ذعػػ

 يييهـ ذك ،عـ  يالأل الاععي،".
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 15ذي ػػا ضاػػ  ال  يػػل عػػ، اف أ ػػو عػػا ل "  ػػ  ا ػػ،تع  يػػيلار العػػو،  أوا ػػل  ػػال ا و ػػ،ء اللػػ،يث عػػف يػػـو 
ر ذإيػلااليؿ   ايوا ووياالؿ إيلااليؿ لمل، عمى ال لؼ ال شلي  لو الل،و، ضاف جػوا ك الػ،االـ إف أاػى  لػؾ اليػـو

 الوؿ ،وف وعولل  لذ  الاععي، ،ا ؿ     ضالياعار ا  يل ".  ،
وأوال أ و عا ل عمى عػفلال  "ذييػ وؾ" أف  ػ ا "يطػلح أيػالمأل لعمهػا ،وف إجا ػألا لػوؿ الػل،و، ال او عػأل: 
إلى أي ل، ياا ط ال  او أل  فيهاا وت ال، عمى اعا،اءار إيلااليؿا و ا ا لػو لذعػر ا  يػل  عػ،وا ها يػضل 

أر  ج ايأل أت اف  شليأل ،ا ؿ    ا   ها  اايأل  ع،ـ وعوؿ  لؾ اليـو ال ضمؼ لمجا  يفا   ا  ػ،  يا، ا و ،
 يمجالها ل يالار أ لة".

وأل،ؼ "ي  ػػػى اليػػػؤاؿ عػػػف  يالاا ػػػا  لػػػف..  ػػػؿ  واعػػػؿ ال يػػػيلار  ػػػ ار الػػػوايل ا  لذعهػػػا أـ   فاػػػهاا  ػػػا ا 
ض يل   او عألا و ؿ  ا ي،ول   م، الضتيػليف  ػو  ايوا وضيؼ ي ل، إف الاض ر إيلااليؿ ل ا أل  15ييضوف  ع، 

 اليي اليو ال ي ييوذل لموت يلليأل لمضالتأل الاك  ليا اا
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 صحافي إسرائيلي في املنامت: الخطبيع يىاجه بمعارضت كبيرة

 6102\4\62  العربي الجديد  صالح النعامي
 ػػاؿ عػػلاذك إيػػلااليمك  ػػال   ال ال لػػليفا ا يػػ وع ال ااػػكا إّف لػػلص العاالمػػأل ال الضػػأل ذػػك ال  ا ػػأل عمػػى 

   عالاأل ج ا يليأل ض يل . اع ي  الاط ي     إيلااليؿ يواَجل
" الي ي يأل اإليلااليميألا ال  ل أل  ف ،يواف لالي  الو لاء   يػا يف  ولفر ال عمؽ ال ال  ذك عليفأل "ييلااليؿ  يـو
 ا يا وم إل،ا،  اؾا إلى أف "ال مؾ ل ، آؿ  ميفػأل ضمػؼ ولػ،ه ا  يػل  اعػل  ػف ل ػ، آؿ  ميفػألا  االػ، اللػل  

 األ ذك ال لليفا  ال يؤوليأل عف ،ذ  الاط ي     اؿ أ ي   ، ًا".ال مضك ولالي  ال جم  ا عمى لمليا
وذػػك ا ليػػل  طػػوؿ  شػػلال العػػليفألا أ ػػ  الج عػػألا  ػػاؿ  ػػاؾ أياػػًا إف  ػػف "اػػ ف ال طػػوار الاػػك يػػي ،ـ 
عميها لاع ي  الاط ي     اؿ أ ي ا إلياؿ  اعل ذلي ا لياايا  ف ال  ا أل لم شالضأل ذك ي اؽ "جيػلو ،ااميػا" 

اجار الػ ي يػي ظـ  ػ ا ا يػ وع ذػك إيػلااليؿ"ا  شػيل  إلػى أف ا  يػل  ػاـ  ػػ"اج ي، تع ػيف أجا ػ " لي اؽ الػ،ل 
 لم شالضأل ذك الي اؽ  ايـ ال لليف ذك الي اؽ.

وأوال أف ،ولأل اإل الار يشالؾ أياًا ذك الي اؽ اإليلااليمكا ل ـ أف ضًل  ػف ال  ا ػأل وأ ػوظ ك ت ا ي ػاف 
 ؿ.عل ار ، مو اييأل    إيلاالي

و ضل أّف ال مؾ أليؿ  اعل   ؿ عا يف إلى " الؼ الايا ل"ا الاػا   ل لضػ  "شػ عوف ذي  اػاؿ" اليهػو،ي ذػك 
 لو  أ جمي ا  شيلًا إلى أف  اعل و ؼ أت اء إ شا، ال شي، الوط ك اإليلااليمك " اضفًا".

"ا ػا ى"ا ذػك ل ػاء ج عػل وأعا،  اؾ إلى ا   اف ل ي أل أف وتاالؽ "ويضميض "  ، ضشفر ال  ا  عف أف ال مػؾ 
 ال  ا ػػػألا  ػػػاف   ػػػاؾ عل ػػػأل ع ػػػؿ  ويػػػأل اػػػل ط ال لػػػليف  جهػػػا   2005 اليػػػفيل ا  يلضػػػك ذػػػك ذ لايل/شػػػ اط 

ال  ػػػا لار وال هػػػاـ ال اعػػػأل اإليػػػلااليمك "ال ويػػػا،"ا وأ ػػػل يػػػ،ل  اويػػػي   طػػػاؽ العل ػػػار  ػػػ  إيػػػلااليؿ إلػػػى 
  جاتر أ لة.

" ا،ل  ليف  يأل" اجػاه إيػلااليؿ وال  ظ ػار اليهو،يػأل ا  يلضيػألا وأوال  اؾ أف ال مؾ أ ،ـ عمى  طو   تمر 
ع ػػ، ا أ ػػل  اعيػػيف اليهو،يػػأل  ػػ،ة  و ػػوا يػػفيل  لم لػػليف ذػػك واشػػ طفا تذاػػًا إلػػى أف ال مػػؾ عػػ ؿ  و ػػو  ػػف 

   ع ها ذك أع ا  اوجيهها ا ا ا،ار لا،  ل ظا ل يموؾ ا  يل  اعل ذك الوتيار ال ال، .
ولفػػر  ػػػاؾ إلػػى أف ويػػػاالؿ اإلعػػلـ ال للي يػػػأل الاا عػػأل لم ظػػػاـ اا  ػػى  طا ػػػًا  عاػػ،ًت إ اء إيػػػلااليؿ "واضتػػل  ػػػف 

 ا ا ا  وياالؿ اإلعلـ اإليلااليميأل".
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و  ػػؿ  ػػاؾ عػػف  ػػا،   لضػػ  "شػػ عوف ذي  اػػاؿ" الػػ يف الا ػػوا ال مػػؾ ل ػػ،  ػػولهـ إّف ال مػػؾ أ مغهػػـ لذاػػل الشػػ،ي، 
إيػػلااليؿ وا ،يػػ،ه  هػػاا إلػػى جا ػػ  اعهػػ،ه  اليػػ اح ل واط يػػل   يػػال  اػػؿ أ يػػ ا ل واعػػمأل ذػػلض ال  اطعػػأل عمػػى 

تذاػػػػًا إلػػػػى أف ال يػػػػال  الاػػػػك  ػػػػاـ  ػػػػل أعاػػػػاء   ظ ػػػػأل "  ػػػػا ال لػػػػليف" ال  ل ػػػػأل  ػػػػف ال ظػػػػاـ اعػػػػ، اجيػػػػي،ا لهػػػػ ه 
 الاعمي ار.

ك اػؿ أ يػ  وأااؼ أف و يػل اتاعػاتر اإليػلااليمكا الػ،ل ي أيػو   ػلاا ا ػا ى   ػؿ أشػهل  ا ػل ايااػاؼ ذػ
 أ يلا  ف العاالمأل ال للي يأل ال الضأل ي،عى   الؾ آؿ  ميفأل.

عمػػى  ػػط  ػػواٍ ا   ػػؿ  ػػاؾ عػػف   ػػ   للي يػػأل  ت فػػأل  ولهػػا إّف " و ػػؼ العاالمػػأل ال الضػػأل  ػػف إيػػلااليؿ يا ػػا ض 
ا ا ػًا  ػػ   و ػػؼ  ال يػأل الشػػع  ال للي ػػك". وأاػػاؼ: "ل ػ،  الػػر إلػػ،ة الش عػػيار الض يػل  ذػػك ال  ا ػػأل إ هػػا 

 اؿ أف ا ور أ ها عمى أف اليمها لمعلج ذك إيلااليؿ".اف
وشػػ،، العػػلاذك اإليػػلااليمك عمػػى أ ػػل  ػػف  ػػلؿ ال  ػػا لر الاػػك أجلا ػػا ،ا ػػؿ ال لػػليفا ذػػإف أضتػػل  ػػا يولػػ، 
الشػػيعأل واليػػ أل ذػػك الػػ ل،  ػػو "الضلا يػػأل الع يػػاء إليػػلااليؿ"ا تذاػػًا إلػػى أ ػػل لاػػى "ال لالػػؿ الػػ يف ي ػػ،وف ا فاالػػًا 

 يهو، يظهلوف ع،اًء واالًا اجاه إيلااليؿ".إ اء ال
وي  ؿ  اؾ عف أل، أذلا، العاالمأل ال الضأل  ولل إّف "الع،اء الض يػل الػ ي يضّ ػل ال للي يػوف إليػلااليؿ اجعمػل يػؤ ف 

  اف ذلص ال يؽ الاط ي   عها  يل وا عيأل".
لعػ،و العػهيو ك" اع ػؿ  ػف وأشال إلى أف   ػاؾ  ؤييػأل يطمػؽ عميهػا "ال  ظ ػأل ال للي يػأل اػ، الاط يػ   ػ  ا

 لك "ع،ليأل" اللا ك ذك ال  ا أل.
وأااؼ  اؾ أف  ت فيف  للي ييف يلّ موف  ظاـ اللضـ اليعو،ي ال يؤوليأل عف ،ذ  ال مؾ  ميفأل لماط يػ   ػ  
إيلااليؿا  ه،ؼ اهيالأل الظلوؼ أ اـ اط ي  العل ار اليعو،يأل اإليلااليميأل ا ف "عػف أل ال ػلف"ا الاػك يعضػؼ 

 ي  ،و ال، الا  .عميها اللال
وأشػػػال إلػػػى أف  ظػػػا ل عػػػ،ـ اتيػػػا لال الييايػػػك وا   ػػػك وات اعػػػا،ي ذػػػك ال لػػػليف جعمهػػػا أضتػػػل الا اطػػػًا 

  اليعو،يألا   ا ،ذعها إلى اط يؽ اعمي ار اللياض.
و  ؿ عف  ع،ل  ل ك  ا مل ذك ال  ا ػأل  ولػل إّف "ال عالاػأل الشػع يأل الوايػعأل الاػك ام ا ػا ذضػل  الاط يػ   ػ  

 يلااليؿ امـ  العاالمأل ال الضأل ذك ال لليف  الع ؿ  ضتفًا  ف أجؿ اوذيل  يالأل ،ا ميأل اي ل   لؾ".إ
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 2005وعػػ،،  ػػاؾ  عػػض  لالػػؿ اطػػول الاط يػػ   ػػيف ال  ا ػػأل واػػؿ أ يػػ ا تذاػػًا إلػػى أف ال لػػليف أعم ػػر عػػاـ 
    الوتيار ال ال، . ا يلا ها  ف ال  اطعأل العل يأل إليلااليؿا و لؾ ذك إطال اافاؽ اجال  وّ عر عميل

وأشػػال إلػػى أف و يػػل  الجيػػأل ال لػػليفا  الػػ،  ػػف  ميفػػألا الا ػػى و يػػل  ال الجيػػأل اإليػػلااليميأل ايػػي ك ليف ػػك عػػاـ 
 ا عمى  ا ش اجا اعار الج عيأل العا أل لأل ـ ال ال، .2007

  



 

 16صهيىهيتشــــؤون 
 

 إسرائيل جترقب ضربت إيراهيت مجهىلت الزمان واملكان

 6102\4\62  -معا -بيت لحم
 أل الجػوتف أو ذػك أي  الر عليفأل " آلا " الع ليأل إف إيػلااليؿ اال ػ  اػل أل إيلا يػأل  لا مػألا إ ػا ذػك  اػ

  ضاف ا االه طهلافا تياه،اؼ وجهار إيلااليميأل لوؿ العالـ.
و ػػاؿ ال  يػػل العيػػضلي لعػػليفأل " ػػآلا " عػػا و   الياليػػؿ: "إف الاػػوج  لػػـ ي ػػؼ ذ ػػط ع ػػ، لويػػيا إت أ ػػل 

 ياع،ة  لؾ  ضتيلا ويج  وا  عل ار اتيافهاـ لوؿ ال،ول العي ك ال لا ؿ أياا ذك ال  ط أل".
 لػػػو أيػػػ وعيف و عػػػؼ  ػػػف ال عػػػؼ اإليػػػلااليمك الػػػ ي أو،ة  ليػػػا  يػػػ عأل  ػػػف اػػػ اط اللػػػل  التػػػولي  و عػػػ،

اإليلا ػػػك ذػػػك  اعػػػ،  الايفػػػول ذػػػك يػػػولياا ي ػػػ،و أف إيػػػلااليؿ ت اػػػ اؿ اال ػػػ  الػػػل، اإليلا ػػػكا عمػػػى الػػػل ـ  ػػػف 
 الاه،ي،ار ال اضلل   ات ا اـ.

ال ػلال ذػك طهػلاف أضتػل وعيػا لماع يػ، الػ ي  ػ، وأااؼ ا ل " ف ال  ضػف أ ػل ضم ػا  ػل الو ػرا أعػ ل عػا عوا 
يعال    ا الل،ا و    لؾا ي  ى اتذالاض الع مك ل ؤييأل ا  ف اإليلااليميأل أف  ػ ا الػل،   ضػفا  لا ػؿ 

 ج،ا".
واا   "ظا لياا ذإف  ج وعأل اإل ضا يػار ال االػأل لريػلا ييف ض يػل . ذػك الع ػو، ا  يػل ا اولطػر إيػلاف ولػ   

ؿ   فعػػؿا ذػػك الهجػػو يف ذػػك ا لج اػػيفا وذػػك افجيػػل ا الػػالي ذػػك  مغاليػػاا وذػػك يميػػمأل  ػػف اهلل  عػػاا و شػػض
ال لاوتر لرالال  ال، مو ايػييف واليػياح اإليػلااليميوفا   ػا ذػك  لػؾ اله ػ، واايل ػ، وأ ل يجػاف( ل  ػافا ض ػا 

ال  طػػط لهػػا   ػػاؾ  أيػػال/  ػػايوا عمػػى  مفيػػأل ات ا ا ػػار ال لل ا يػػأل 6يػػ ؽ  ضػػلها ي ػػ،و  ػػالج اللػػ،و، لاػػى 
و وؼ ل   اهلل  ف اعويله ض، يأل إيلا يأل".  وايف يه،ة أ ،ـ ال يخ ال  طوطػأل  اليػ، لم عػلؼ ذػك لويػيا 

 ل ا  الك".
وأشال الى ا ل "يا ي، ال أل العواليخ  ػف إيػلاف اتعاػلاض  شػاف  شػلوعها العػالو ك   يػؿ  ػلال أ يلضػك 

ايو. ذك ليف ياطم  الهجـو عمى  ػ،ؼ  عيػ، عػف الشػلؽ أيال/  12 لا ؿ  الا مك عف اتافاؽ ال ووي ذك 
 ا ويط ع ميأل الايل  طولألا إف لـ ياـ إع،ا، ا  ي  ا".

 وأل،ؼ  االل "  ا ي  ك الهجـو  ف الج هأل اليوليأل  اعا اله ال يال ا ضتل الا ات.
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 لػػػؾا ي ػػػ،و أف وأواػػػل أ ػػػل  ػػػف   ػػػا اػػػااك الي ظػػػأل العاليػػػأل  يػػػ يا ذػػػك الجػػػوتفا ليػػػث ي ضػػػف لم ػػػلء أف يملػػػظ 
الجيش اإليلااليمك يلاوؿ أت يالؾ   اط اعؼ ذك  ظا ل ال،ذاعكا ا ا  ا    ع ، ألعا  لل يػأل  اضػلل  ذػك 

  يالأل ا لضاف العا أل لفلص ا ل،اث  ف ع،  أوجل".
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فه ألامر فقذان منصبه 
ّ
جل أبيب: هخنياهى باث ُمسخعًذا لشّن عذواٍن على إيران حتى لى كل

 ”ُمنخصرٍ ”ي ُيسّجل اسمه في جاريخ إسرائيل كـوُمىاجهت روسيا لك

 6102\4\62  من زهير أندراوس: -”رأي اليوم“-الناصرة
عل يػيفا و  ػلاء  لاى أّش، الُ ؤّي،يف للالي  الو لاء اإليلااليمّك و عيـ ل   )ليضو،( اللاضـا  ف ييايييفا وا 

لفعػؿ أّي شػكٍءا أوك ضػّؿ شػكٍءا  ػف أجػػؿ وُ  ّاعػيفا ُيج عػوف عمػى أّف   يػا يف  ا يػا و عمػى ايػػاع،اٍ، ضا ػٍؿ 
اللفػظ عمػى ضليػيل و  عػ لا وط ًعػا  ػ ا ا  ػل ي يػػل  عمػى ييايػال ال،ا مّيػأل وال الجّيػألا عمػى لػ،  يػػواءا 
و الاالكا ذإّف ُ لاوتال الُ اضلّل  لاع،يل أ  اال ال،ا مّيأل إلى ال الج اهػ،ؼ  شػضٍؿ ُ  اشػٍل إلػى عػلؼ أ ظػال 

 ل ذك أل    اايا لشاوة وذيا، و يا أل ا  ا أل واتلاياؿ.اإليلااليمييف عف اوّلط
علوً  عمى  لؾا ذااليخ الضياف اإليلااليمّك عّم  ا أّف اعػ،يل ا   ػار ال،ا مّيػأل ذػك شػّف العػ،واف امػو العػ،واف 

لػػأل عمػػى ا ّ ػػأل العل ّيػػأل  شػػضٍؿ عػػاـ ا وعمػػى الشػػع  العل ػػّك الفميػػطي ّكا  ػػك لييػػر ييايػػأٍل ج،يػػ،ً  ا اهجهػػا ال،و 
الع لّيػػألا و الاػػالكا ي ػػوؿ الُ لّممػػوف لمشػػؤوف الييايػػّيأل وا   ّيػػأل ذػػك اػػؿ أ يػػ ا ي ولػػوف ت ييػػاغل ّف ألػػٌ، إ ا  ػػاـ 
 ا يا وا  ،عـٍ  ف و يػل أ ػف الُ اطػّلؼا  ُ غػا لٍ  ج،يػ،ٍ  و طيػلٍ  ايػاه،ؼ عيػضلًيا الج هولّيػأل اإليػل ّيأل ذػك 

لٍ   يػػػػُل   اشػػػلٍ  عػػػف طليػػػؽ اوجيػػػل اػػػل أٍل عيػػػضلّيأٍل ل ّوااهػػػػا إيػػػلافا إفك ضػػػاف  لػػػؾ  عػػػولٍ  ُ  اشػػػلٍ ا أوك  عػػػو 
 الُ لا طأل ذك يولّيألا   وج  اافاٍؽ إيالاايجّك    اللضو أل اليولّيألا اللميفأل ذك ، شؽ.

و ف ا   ّيأل   ضاف الا ضيل ذك   ه الُعجالأل إلػى أّف العػلاذأل الع لّيػأل ضشػفر ال  ػا  عػف أّف  ا يػا و وو يػل 
و،  ػػػالاؾا ضا ػػػا يػػػ،ذعاف ال جمػػػ  الػػػو الّي ا   ػػػّك والييايػػػّك الُ عػػػّغل إلػػػى شػػػّف عػػػ،واٍف ا  ػػػف ا يػػػ ؽا إيهػػػ

يياه،ؼ ال  شآر ال ووّيأل ذػك إيػلافا ولضػف أ لع ا  ػف ذػك اػؿ أ يػ : شػع أل اتيػا  الار العيػضلّيأل )أ ػاف(ا 
 ػػف الّعػػاـ )الشػػا اؾ(ا جهػػا  ال ويػػا، )اتيػػا  الار ال الجّيػػأل   يػػا،  الُ جػػـل اللالػػؿا  اليػػل ،ا ػػافا وجهػػا  ا 

  عػػر الػػلجميف  ػػف اإل ػػ،اـ عمػػى  ػػ ه الُ  ػػا ل ا ولػػّ لر  ػػف اػػ،اعيااها وا عااهػػا عمػػى  ػػا ُيطمػػؽ عميػػل ا  ػػف 
 ال و ّك اإليلااليمّكا عمى لّ، اع يل الُ لا  يف ذك اؿ أ ي .

ا  ػػف ضايػػ يرا الػػ ي  شػػل أ يػػًلا ضااً ػػا ذاػػل ذيػػل  ػػا يػػ،ول ولاء الضػػوالي  ذػػك  الُ لمّػػؿ اإليػػلااليمّك الُ  اػػـل
،يػػػوف لالػػػي  الػػػو لاء اإليػػػلااليمّكا ا ػػػاوؿ  ػػػ ا ال واػػػوع  اوّيػػػٍ  ذػػػك الميػػػٍؿ  شػػػله أ ػػػ  الج عػػػأل ذػػػك عػػػليفأل 
) عػػػاليؼ( الع لّيػػػأل. و  ػػػٌك عػػػف ال ػػػوؿ إّف ضايػػػ يرا  ػػػف أّ ػػػـ الُ عّم ػػػيف الييايػػػييف ذػػػك اإلعػػػلـ اإليػػػلااليمّكا 

 أٍل ذك اؿ أ ي .والميلال وا اليله اعا ، عمى  عا،ل لذيعأٍل وعمي 
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الُ لمّػػؿ ضايػػ ير شػػّ،ّ، ذػػك يػػياؽ الميمػػلا الػػ ي ايػػا ، إلػػى  عػػا،ل  طمعػػأل جػػً،ا عمػػى  ػػا يػػ،ول ذػػك الغػػلؼ 
الُ غم ألا عمى أّف اغيًلا ض يًلا ل،ث ذك الفال  ا  يل  للالي  الو لاء اإليلااليمّكا تذًاا ذك الو ػر عي ػل إلػى أّف 

عل  الػػ  وؿ واتيػػاغلا . واػػا    ػػاالًل إّف  ا يػػا وا الػػ ي وعػػفل َ ػػفك ُيعػػغك ذػػك الفاػػل  ا  يػػل  ل ا يػػا و ييػػ
 ال االػػػ، الفّػػػ  والُ اػػػوا ف وال يػػػؤوؿا الػػػ ي يػػػا ّمص  ػػػف الُ  ػػػاطل  واا ػػػا  ال ػػػلالار العػػػع أل وال عػػػيلّيأل الػػػّوؿ 
 وا  مػػ ا وأعػػ ل عمػػى إعػػلاٍل ل ػػا أيػػ اه الُ لمػػؿ اجاتػػاث ال طػػل اإليلا ػػّك الػػ،ا ـ عمػػى اللػػ،و، الشػػ الّيألا أيك 
    يولّيألا وأّ ل عا ، العـ  عمى ع،ـ الي اح لطهلاف  اعظيـ  ،لااها العيضلّيأل  يولّيألا  ه ا ضاف الت ف.

 اإلاػػاذأل إلػػى  لػػؾا أواػػل ضايػػ يرا  ليػػ   عػػا،لها أّف  مػػوغ الهػػ،ؼ ال ػػ ضول  ػػار  ؤّضػػً،ا لاػػى لػػو أّ،ة 
أاػػػاذر أيًاػػػا أّف لالػػػي  الػػػو لاء  إلػػػى  هايػػػأل ليااػػػل الييايػػػّيألا ض ػػػا  ػػػاؿ   ػػػًل عػػػف ال عػػػا،ل عي هػػػاا الاػػػك

 اإليلااليمّك  ار جا ً ا ولااًلا له ه ال طو ا لاى ولو أّ،ر إلى ُ واجهأٍل    لوييا.
ولأة الُ لمّػػػػؿ ضايػػػػ ير أّف اغّيػػػػل  ا يػػػػا و يعػػػػو، إلػػػػى يػػػػ  يف: ا ّوؿ ياعمّػػػػؽ  الشػػػػؤوف ال،ا مّيػػػػألا إ ك أّف ال،ولػػػػأل 

تذًاا إلى أّ ل يُيوّظؼ الع،واف عمى إيلاف  ف أجؿ  يػا،  لظوظػل  الع لّيأل  اار  لي أًل  ف ات ا ا ار العاّ ألا
 ػػالفو   ػػّل  أ ػػلة    عػػ  لالػػي  الػػو لاءا أّ ػػا اليػػ   التػػا كا ذهػػو  ليػػ  ضايػػ يرا يعػػو، إلػػى أّف  ا يػػا و 
ييػػعى لػػ، وؿ اػػاليخ ال،ولػػأل الع لّيػػألا ذاللجػػؿا أاػػاؼ الُ لمّػػؿا لػػـ يعػػ   اليػػلـ ولػػـ ي اعػػل ذػػك اللػػل ا 

 ف  اليالا ذإّف وا  ج ي  ال يض ذػك اليػّمأل اإليلا ّيػألا يػا  لل الفلعػأل لايػجيؿ ايػ ل ذػك اػاليخ  و الاالك
 إيلااليؿا  ّ ل  لاجأٍل ت اعاٍلا أااؼ ضاي يرا  ه ا ضّمؼ ا  لا عمى لّ، اع يله.

 ػػف ظػػا ل  أوك  ُ اػاًذا إلػػى  ػا ُ ضػػل أعػػلها يافّػؽ الضتيػػلوف  ػػف الُ لّممػيف ذػػك إيػلااليؿ عمػػى أّف  ا يػػا و ُيعػا ك
( ال فيػػّيألا أيك اتيػػالوا ا أوك الويػػوا ا أوك الشػػعول الػػ ي ييػػاّ ،  ػػال لءا ذػػك ضػػّؿ  ػػا Obsessionُ ال  ػػأل )

ياعّمؽ  إيلافا أيك أّف إيلاف  اار ايااتل عمى ضّؿ أذضػالها و ػ ا ا  ػلا  ليػ  اإلعػلـ الع ػلّيا لػي  ج،يػً،اا 
ا وااجس ذك ا و ػأل ا  2000 ؿ  ،أ ذك العاـ   يػل ا لُيعػ ل الا مّػؾ   هًجػا ُييػيطل عمػى  ا يػا و  شػضٍؿ ضمػك 

و ػػا الػػ يله  اّ ػػل لػػف ييػػ ل إليػػلاف  ا فيػػ   لل ػػأٍل ) ولوضويػػر( اػػّ، اليهػػو،ا ض ػػا ذعػػؿ ال ػػا يوف إّ ػػاف اللػػل  
ا ػػػل   وجػػػ  العال ّيػػػأل التا ّيػػػألا إّت ااضيػػػً،ا عمػػػى اللالػػػأل ال فيػػػّيأل الاػػػك يعيشػػػها  ا يػػػا و  ال يػػػ أل إليػػػلافا الاػػػك ُاع

 ال ؤييأل ا   ّيأل اإليلااليمّيألا العّ،و التا كا  ع، ل   اهللا لم،ولأل الع لّيأل.
 

 جم بحمذ هللا


