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 خطالع الحل والضمبمبادزة ضباط إطسائيليين طابقين وبمصطلحاث حرزة: اط

 2132\2\31  تحرير : هاشم حمدان  ٨٤عرب 
% مين اليييود يقتويدون  ن الييد  24بّين استطالع جديد، نشره موقع "والال" اإللكتروني،، الييوا الثالثي أ،  ن 

السي س، المطموب إلسرائيل ف، ىيذا الوقيت ىيو أيا  راأي، الأيرب ال ربييب، ومواييمب السييطرة  مي  ك مميب 
% إن اانريييي ل مييين 21%  جييي بوا بيييفن ااترييي ه اليييدائا ىيييو الايييل المرأيييل، بينمييي  قييي ل 55 بيييل المنطويييب، مو

 ج نب وااد ىو األفأل.
ورغا  ن رئيس الاكوميب، بنيي مين نتنيي ىو، تيورط ب لكيذب ييوا  ميس، اإلثنيين، مو بيل البييت األبييض، بقيد  ن 

ألميركييب لريرض السيي دة اإلسيرائيميب  ميي  ييرح في، اجتمي ع لكتميب "الميكيود"  نيو يجيرت اتيي ات ميع اإلدارة ا
الأيييييرب ال ربييييييب، إا  ن ااسيييييتطالع  شييييي ر إلييييي  غ لبييييييب مييييييوت، الميكيييييود ي ييييييدون التسيييييويب الدائميييييب ميييييع 

% الاييل 52الرمسييطينيين، بينميي  يقتوييد  قييل ميين الثمييث  ن الأييا ىييو اليييد  السي سيي، المرأييل، ايييث ا تيي ر 
 ا اانري ل من ج نب وااد.%  يدو 18%  يدوا الأا، و 31الدائا، مو بل 

ميييوت  602بيي در إليي  إجييراأ ااسييتطالع اركييب "أييب ط ميين  جييل  ميين إسييرائيل"، وشييمل  ينييب م لرييب ميين 
يييييودت،  ت  نيييو ليييا يشيييمل مييييوت، "الو ئميييب المشيييتركب"، و جرتيييو شيييركب "ب نيييل برويكيييت". وليييا يسيييت دا فييي، 

دولتييين" و"اانطييواأ" و"الأييا" و"إاييالل ااسييتطالع كمميي ت وميييطما ت "مقروفييب" و"مشيياونب" سي سييي  مثييل "
نميي  سييئل المسييتطمقون ميي  ىييو اليييد  السي سيي، المطمييوب فيي، ىييذا التوقيييت، و ييرض  ميي ميا  ييدة  السييي دة"، وام
إمك نييي ت: األوليي  اييل دائييا مييع الرمسييطينيين مييع اييدود مترييه  ميييي ، بايييث تكييون إسييرائيل ميين جيييب، ودولييب 

الث نيييب انرييي ل مييدن،  ميي  الرمسييطينيين وام ييالأ المسييتوطن ت فمسييطينيب منزو ييب السييالح ميين جيييب   يير   و 
بويي أ التواجييد القسييكرت إليي  اييين التويييل إليي  اتريي ه دائييا  والث لثييب سيييطرة إسييرائيميب  ميي  كييل  المقزولييب، وام
المنطوييب، بايييث يكييون ىنيي ب ا ييتالط بييين المسييتوطنين والرمسييطينيين فيي، الأييرب ال ربيييب،  ت إاييالل السييي دة 

  م  ك مل الأرب.اإلسرائيميب 
يش ر ف، ىذا السي ه إل   ن اقتراح ق نون إاالل السي دة اإلسرائيميب  م  المستوطن ت المو مب  مي   راأي، 
الأيييرب ال ربييييب الماتميييب ا ييييزال  مييي  ط وليييب اائيييتال  الاكيييوم،. ورغيييا  ن نتنيييي ىو  ّجيييل من قشيييتو، إا  ن 

 ا ل  ازاب اائتال .ااستطالع يشير إل   نو ليس اإلمك نيب المرأمب د
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وباسييب موقييع "والييال"، فيي ن نتيي ئت ااسييتطالع تشييير إليي   ن غ لبيييب ميييوت، "البيييت الييييودت" يقتوييدون  ن 
% 35% ي يييدون موايييمب السيييطرة المدنيييب، فيي، اييين  يييد 44الأييا ىييو اليييد  السي سيي، المطمييوب، وفوييط 

 % اانري ل من ج نب وااد.19الال الدائا، و يد 
% 38% من مييوت، "يسيرائيل بيتينيو" ا تي روا الأيا كييد  سي سي، مرأيل، بينمي   ييد 33 ن وتبين  يأ  

 %  يدوا اانري ل من ج نب وااد.29الال الدائا، مو بل 
و ظييير ااسييتطالع  نييو فيي، وسييط  اييزاب اائييتال ، كيي ن التفييييد األقييل لموايييمب السيييطرة المدنيييب فيي، وسييط 

% ا تيي روا 57لميييوتين إن ذلييب ىييو اليييد  المرأييل، مو بييل % ميين ا17.5ميييوت، "كوانييو"، ايييث قيي ل 
 % ا ت روا اانري ل من ج نب وااد.26الال الدائا، و 

% ميين 26وفيي، وسييط األاييزاب الاريديييب، "شيي س" و"ييييدوت ىتييوراه"، فك نييت النتيي ئت م تمرييب، وفيي، اييين قيي ل 
بب في، وسيط مييوت، "شي س" ميوت، "ييدوت ىتوراه" إن الأا ىو اليد  السي س، المرأيل، ارترقيت النسي

% اانريي ل مين ج نيب واايد، 26% مين مييوت، "يييدوت ىتيوراه" الايل اليدائا، و 48%. وا تي ر 44إل  
 %  م  التوال،.13% و 44وف، "ش س" ك نت النسب 

% ميين مييوت، "المقسييكر 67وفي، وسييط كتيل المق رأييب ك نيت ىنيي ب غ لبييب ج رفييب م ييدة لماييل السي سي،: 
% من ميوت، "ميرتس". وك نت نسيب اليدا مين لمأيا 86ن ميوت، "يش  تيد" و % م63اليييون،" و 
 % ف، "ميرتس".7% ف، "يش  تيد"، و 10% من ميوت، "المقسكر اليييون،"، و 4قميمب جدا: 

إل  ذلب، ج أ  ن اركب "أب ط من  جل  من إسرائيل" الت، ب درت إل  ااستطالع ى، اركب "غيير ازبييب، 
  كبيرا مين الأيب ط السي بوين في، الجييش والشي ب ب والموسي د والشيرطب، وتقميل  مي  أ بط 250وتأا ناو 

 بمورة مب درات  منيب وسي سيب.
االل السيي دة اإلسيرائيميب، وتقتويد  ن يجيب الاري ظ  مي  شيروط  وتق رض ىذه الاركب بشدة  ممي ت الأا وام

 السي س، المستوبم،. –الال األمن، 
الاركيييب، جنييرال اااتييي ط  منيييون ريشييي " قولييو إن "قييي نون الأييا ىييو اقتيييراح ونوييل موقييع "واليييال"  يين رئيييس 

  طير يدفع إسرائيل ناو منزله يوود إل  دولب ثن ئيب الووميب وني يب الاما اليييون،".
كممب تطمح لت ييير واقيع اي تني  في، دوليب إسيرائيل، ووأيع ني ييب لماميا  62ووي  اقتراح ق نون الأا بفنو "

 دراسب جديب لمداات الووميب واألمنيب واإلستراتيجيب والسي سيب وااقتي ديب  م  إسرائيل". اليييون،، دون
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و أيي    نييو فيي، مثييل ىييذا الموأييوع يجييب إجييراأ مب اثيي ت جديييب وطييرح كييل األسييئمب اليييقبب بكييل  بق دىيي  
ئيميب  ن تبييدت مميييون فمسييطين،. و مي  الاكومييب اإلسييرا 2.7كممييب ت بيل  مرييي   62ال طييرة، مشيييرا إليي   ن "

مسييييي وليب قومييييييب وتنيييييزل موأيييييوع الأيييييا مييييين جيييييدول   م ليييييي  وكيييييل اقترااييييي ت التشيييييريع الشيييييقبويب و ديميييييب 
 المس وليب"،  م  اد تقبيره.
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 معهد إطسائيلي: الظيس ي يبحث عً "صىزة اهخصاز" في طيىاء

 2132\2\31  عدنان أبو عامر -23عربي
تادث "المقيد األورشميم، اإلسرائيم،" لمش ون الق مب والدوليب،  ين مجريي ت القممييب القسيكريب المييريب في، 

 جيب.سين أ، وباث تبق تي  الدا ميب وال  ر 
و شيي ر ال بييير اإلسييرائيم، ب لشيي ون القربيييب يييون، بيين منيي ايا، إليي   ن ىنيي ب م يي و  جديييب فيي،  وسيي ط  ىييل 
سين أ، اول م  يتردد بشفن نوايي  الجييش المييرت بيي"ماو" مدينيب رفيح المييريب  ين الوجيود، أيمن الجييود 

 القسكريب الت، يبذلي  لمالاوب تنظيا الدولب والمجمو  ت المرتبطب بو.
وكشيي  النويي ب  ن األييي ا األ يييرة شيييدت شييروع الجيييش الميييرت بتنريييذ المرامييب األ يييرة ميين إق مييب المنطوييب 
الق زليب بييين مييير وقطيي ع غييزة بقييرض  مسييب كيمييومترات، وقييد تييا اسييتوداا المقييدات القسييكريب ال  يييب ليييذا 

 مب وقوات   يب.ال رض، بيني  مئ ت الدب ب ت وآا  الجنود وا مالت الجند ومقدات ىندسيب ثوي
بن من ايا، الأ بط اإلسرائيم، الس به ف، جي ز ااست ب رات القسكريب " مي ن"، نويل  ين  ن يير بدوييب  ن 
القممييب القسيكريب المييريب تجيرت ب لتنسييه ميع إسيرائيل، وليذلب تيا إد ي ل قيوات  سيكريب كبييرة بمي  يتنيي قض 

 مع اتر ه ك مب ديريد لمسالا بين الو ىرة وتل  بيب.
و أ  : "بد  الجيش الميرت سمسمب واسقب من  ممي ت اليدا، وام يالأ الميواطنين ب يرض توسييع المنطويب  

الق زلب، في، ظيل اييول اشيتب ك ت ميع مسيما، تنظييا الدوليب، ب سيت داا  سيماب ن رييب وقيذائ  آر بي، جي،، 
مني طه م تمرييب ميع تزايييد التسيريب ت التيي، تتايدث  يين توجيو  سييكرت واسيع فيي، ميير لتوزيييع المييريين فيي، 

 من سين أ لررض سيطرة الجيش الك ممب ف، شم ل شبو الجزيرة".
و كد  ن ذلب يتكرر بمدينب القريش ب رض إق مب منطويب   زليب مايطيب ب لمطي ر، بقيرض  مسيب كيميومترات، 
وميين الواأييح  ن الجيييش الميييرت ييييد  لأييا نييي  مسيي اب المدينييب، وتاويمييي  لمنطوييب  منيييب، وبييد  بيييدا 

 وام الأ المواطنين. المن زل
و وأييح  ن ال طييب الاويويييب لمجيييش الميييرت ليسييت واأيياب إليي  اقن، لكيين تزايييد الوييوات القسييكريب واجييا 
المقييدات اليندسيييب التيي، تيييل لسييين أ يثييير م يي و  سييك ني ، ألن السيينوات األربييع الم أيييب ميين تنيي م، قييوة 

ك نييب الويدرة  مي  تاوييه إنجي زات  سيكريب في، تنظيا الدولب لا تمنح الرئيس الميرت  بد الرتي ح السيسي، إم
 مواجيتو.
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و يييتا بييي لوول: "فييي، ظيييل اقتيييراب اانت  بييي ت الرئ سييييب، يبيييدو  ن السيسييي، با جيييب م سيييب لتاوييييه  ت مييين ىيييذه 
اإلنجي زات األمنيييب يوييدمي  لمشييقب المييرت، رغييا أييم ن نج اييو فيي، انت  بي ت ا يتنيي فس مقييو  اييد ذو قيمييب 

 اويويب".
تسر، مزال السرير اإلسرائيم، األسيبه في، ميير قي ل إن "السيسي، يبايث  مي   سيم ى  ييورة انتيي ر  ويب 
فشييل الجييييش المييييرت بييييورة ق سييييب فييي، وقييي   ممييي ت تيرييييب األسيييماب الواييييمب  بييير الايييدود ميييع ليبيييي ، 

واد كيمييييومتر، ايييييث تتزايييييد فيييي، قمييييب الييييياراأ، وتشييييمل شيييي ان ت مميئييييب بيييي لم 1200المنتشييييرة  ميييي  طييييول 
 المترجرة، تقر  طريوي  من شره نير النيل ويوا لسين أ".

و وأح  ن الجيش الميرت ليس مقت دا  م   وض ايروب القيي ب ت، ممي  جقميو يمجيف لمطريويب السيوفيتيب 
المتمثمييب بتركيييز الوييوات القسييكريب بمنطوييب وااييدة، لكيين ىييذا األسييموب ا يمكيين الوييوات المسييماب ميين د ييول 

ت التي، يت ري  فييي  المسيماون، اليذين يايوزون ييواريت كورنييت أيد اليدب ب ت الوي درة  مي  األنري ه والم ي را
 اانطاله من مس فب  مسب كيمومترات.
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 وشيس إطسائيلي عً مىقف زوطيا مً إطسائيل وإيسان: "مرهل"

 2132\2\31  23عربي -لندن
و كشيي  وزييير اإلسييك ن اإلسييرائيم، ييي ا  غ انييت، وىييو  أييو فيي، مجمييس األميين الوييوم،  يين توييديره وتوييميي

 لمموق  الروس، من الوجود اإليران، ف، سوري ، ومن النش ط اإلسرائيم، فيي .
وق ل غ انيت  يالل مي تمر سي سي، في، الويدس ييوا  ميس ااثنيين، إن موسيكو ستسيق  في، ني ييب األمير الي  

 اقتالع اانتش ر اإليران، القسكرت المتن م، ف، سوري .
ييييران فييي، الايييرب وباسيييب موقيييع "تييي يمز  و  إسيييرائيل"، قييي ل غ ا نيييت إن روسيييي  المتا لريييب ميييع ايييزب اح وام

 األىميب السوريب، "ليست أدن ، وىذا  مر مذىل"، اسب ويرو.
و أيي   غ انييت: "ا  اييد يرغييب بيي إليرانيين فيي، ىييذا المكيي ن  ا الييدول السيينيب ةاألردن، مييير، السييقوديب، 

غيي دروا سييوري  وفيي، طييريويا إليي   وروبيي  نتيجييب تركييي  ، وا األوروبيييون الوموييون ميين ماليييين السييوريين الييذين 
 سيطرة القمويين، وا األمريكيون بكل تفكيد.

و رد  غ انيييت قييي ئال: " مييي  ب لنسيييبب لميييروس، فييي نيا كييي نوا لرتيييرة مايييددة "األقيييداا  مييي  األرض"، الطييير  فييي، 
ييي   مي  الميوارد الاول الذت يووا ب لقمل الوذر. وف، مرامب ااوب، سو  نيل إل  ا لب سو  يتن فسون ف

 ذاتي ، والروس  يأ  لن يرغبوا ب إليرانيين ف، المنطوب".
ونسب غ انت الموق  الروس، إل  القالقي ت بيين نتنيي ىو وبيوتين، و القيب التنسييه بيين الجيشيين، و أي   

 ميي   موأييا : "ثو فييي   إنيييا  قييرب إلينيي  مو رنييب بيي إليرانيين والمسييممين"، و أيي    ن "إيييران تايي ول السيييطرة
الشييره األوسييط، ببسيي طب"، وىيي، تييدرب "مزاييي  اق مييب مميير بييرت  بيير القييراه ولبنيي ن"، ونايين "ليين نسييمح بييذلب. 
وف، الوقت ذاتو،  مين   ن نذكر  ن ىن ب  كثير مين ا يب واايد ىني "، مشييرا إلي  اليروس، "اليذين ييفتون ميع 

 مي لايا ال  يب، ولكنيا م ثرون وميمون جدا ف، المنطوب".
 انييت، فيي ن روسييي  ميتمييب بشييكل  يي ص بام يييب الووا ييد الباريييب فيي، طرطييوس والالذقيييب، وتجنيييب ووفويي  ل 

 مراقبب تركي  لنش ط تي .
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 لبىانإطسائيل وحماض جخىاجهان في 

 2132\2\31المينينتور  بقمم عدنان أبو عامر 
 ث رت ما ولب اغتي ل  اد قي دة امي س القسيكريين في، يني ير تكيني ت ايول مي  إذا ك نيت إسيرائيل وامي س قيد 

 فتات  جبيب شم ليب ف، لبن ن ف، يرا يم  المستمر.
و بمش ركتو ف، ما ولب اغتيي ل الويي دّت ك نون الث ن،/ين ير من تركي   امد بيتّيب المشتبو ب 23تسّما لبن ن ف، 

كي نون الث ن،/يني ير، مّمي   14ف، ام س ماّمد امدان، بترجير سّي رتو ف، مدينب ييدا ف، جنوب لبني ن في، 
 ّد  إليي  إييي بتو بودمييو، واّتيمييت اميي س فيي، بي نييي  فيي، اليييوا ذاتييو إسييرائيل بما ولييب ااغتييي ل، وقييد التزمييت 

 إسرائيل اليمت  ن القممّيب.
جرت الق دة لد  إسرائيل التزاا اليمت إزاأ  ممي ت ااغتي ل الت، تنرذى   ي رج األراأي، الرمسيطينيب، ربمي  
رغبب مني  ب بو أ ست ر من التقتيا اول ىذه القممي ت السيريب، وكي، ا تويع تايت ط ئميب المالاوي ت الو نونييب 

رو ب ميين الكييوادر الرمسييطينيب، وا تقتيير  لمييدول التيي، تاييدث فيييي  التيييري ت لميين تييراىا إسييرائيل  ىييداف  مشيي
بيذه القممي ت إا بقد مرور سنوات طويميب. امي س اتيميت إسيرائيل ب غتيي ل الطّيي ر التونسيّ، ماّميد اليزوارت 

 مس ول الط ئرات المسّيرة ف، كت ئب  ّز الدين الوّس ا، جن ح ام س القسكرّت. 2016ف، ديسمبر   ا 
مييي ت إلسيييرائيل ب غتيييي ل مسييي ول امييي س القسيييكرّت فييي، دبييي، ماميييود ، وجييييت امييي س اتي 2010وفييي،  ييي ا 

، جيددت امي س اتي ميي  إلسيرائيل ب غتيي ل  ايد ق دتيي  القسيكرّيين في، دمشيه  يّز 2004المباوح، وف،   ا 
 الدين الشيت  ميل.

ت  بميييس مسييي ول فييي، امييي س موييييا فييي، لبنييي ن،   رييي  ىوّيتيييو، "المونيتيييور"  ّن "ما وليييب ااغتيييي ل   وبيييت لوييي أا
جمقيت المو ومييب المبن نّيييب والرمسييطينّيب في، بيييروت فيي، األسيي بيع الم أييب، ايييث استقرأييت   ي راتيميي  الموبمييب 
لمواجييييب إسيييرائيل، وااتمييي ل اييييول ايييرب إسيييرائيمّيب واسيييقب  مييي  جبيييي ت غيييّزة ولبنييي ن وسيييوري ، وتيييّا وأيييع 

 ّن ام س ليست لومب س ئ ب، لكّنن  ا نرييد استراتيجّيب موّادة لمواجيتي ، و م  الرغا من  ّنن  ن ّكد إلسرائيل 
 نول المواجيب مقي  إل  س ا ت   ر ".

اميييدان، المسيييتيد  مييين ااغتيييي ل لييييس ش ييييّيب مقروفيييب إ المّيييي ا فييي، امييي س، وا مييين وجوىيييي  السي سيييّيب، 
 منّيييي ا وىنييي ب مقمومييي ت قميميييب يتيييداولي  اإل يييالا  نيييو، فييييو ينييي د  بمويييب  و كنييييب " بيييو اميييزة"، لكيييّن مييييدراا 

ك نون الث ن،/ين ير إّنو مس ول ف، الجي ز األمنّ، لام س، وىو من كوادرىي  القسيكرّيب  14فمسطينّي ا ق ل ف، 
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كيييي نون  20الوي دّيييييب، ولقييييّل زي رتييييو ميييين قبييييل ن ئييييب السييييرير اإليرانييييّ، فيييي، لبنيييي ن ماّمييييد ييييي ده فأييييم، فيييي، 
 الث ن،/ين ير، يشير إل   ىّمّيب موققو ف، ام س.

المبنييي نّ، الورييييب مييين ايييزب اح ق سيييا قييييير ليييي"المونيتور" إّن "ما وليييب اغتيييي ل اميييدان،  ّكيييدت  قييي ل الك تيييب
الم يي طر التيي، تواجيييي  اميي س ا لّييي ا فيي، كييّل السيي ا ت المنتشييرة فيييي ، فيي، فمسييطين و  رجييي ، وىييذه القممّيييب 

ين وفمسيييطينّيين، فييي، مراايييل األمنّييييب ال طييييرة اسيييتكم ل لقممّيييي ت نرّيييذى  الموسييي د، اسيييتيدفت موييي ومين لبنييي نيّ 
سيي بوب، لكييّن  طييورة القممّيييب الا لّيييب  ّنييي  اسييتيدفت كيي دراا غييير مقييرو ، ليييس لييو نشيي ط مقميين، وتّمييت فيميي  
تتجيّييز المو ومتيي ن المبن نّيييب والرمسييطينّيب لوأييع  طّييب اسييتراتيجّيب لمواجيييب تيييريب الوأييّيب الرمسييطينّيب، ميين 

 الرئيس األميركّ، دون لد ترمب".
ظير اجا المس ر ب األمنّيب المبن نّيب لكش  مالبسي ت ما وليب ااغتيي ل، فف منيت وزارة الدا مّييب المبن نّييب في، 

ك نون الث ن،/ين ير توّرط إسرائيل فيي ، وا تر   دد من المشتبو بيا في، ما وليب اغتيي ل اميدان  ّنيو تيّا  26
كي نون الث ن،/يني ير إلي  تثميين الجييود األمنّييب  31، تكميريا من ااست ب رات اإلسرائيمّيب، مّم  دفع ام س في

 المبن نّيب.
وبد  وفد قي دّت من ام س برئ سب  أو مكتبي  السي سّ، ورئيس مكتبي  لمقالقي ت القربّييب واإلسيالمّيب  يّزت 

كيي نون الث ن،/ينيي ير، و وييد لويي أات مييع مسيي ول،  31و 29الرشييه، و ييدد ميين قيي دة الاركييب، زييي رة لمبنيي ن بييين 
الدولييب، بييينيا رئيييس مجمييس النييّواب نبيييو بييرت، رئيييس المويي أ الييديموراطّ، وليييد جنييبالط، والمييدير القيي ّا ل ميين 
القيي ّا المييواأ  ّبيي س إبييراىيا، ومييدير  يي ا قييو  األميين الييدا مّ، المييواأ  ميي د  ثميي ن، ومييدير جييي ز الم يي برات 

 القميد  نطوان منيور.
ر" إّن "شيييّكمت ما ولييب ااغتيييي ل اسييتيداف ا لمسيييما األىمييّ، فييي، لبنييي ن، وقيي ل الرشيييه المويييا فييي، قطيير ليييي"المونيتو 

ّن امييي س  يييالل لو أاتيييي  ميييع المسييي ولين المبنييي نّيين جيييّددت د ميييي  وادتيييو و منيييو  وا تيييداأ  مييي  سيييي دتو، وام
الرمسيييطينّيب،  ممييي ا  ّن امييي س لييين تنجيييّر إلييي  –واسيييتوراره، وارييييي   مييي  تقزييييز القالقييي ت األ وّييييب المبن نّييييب

 ق رب   رجّيب مع اااتالل اإلسرائيمّ،، وستوايل طريه المو ومب دا ل فمسطين الماتّمب".م
كّرر ق دة ام س  ّنيا لن ينوموا مقركتيا أّد إسرائيل إل    رج فمسطين، فو ل ممّثل الاركب ف، لبني ن  مي، 

ااايتالل، و وأيح  أيو  ك نون الث ن،/ين ير، إّن ام س لن تنجّر إل   ّت مقركب   رجّيب ميع 14بركب ف، 
كيي نون الث ن،/ينيي ير،  ّن إسييرائيل تريييد نوييل المقركييب إليي   يي رج  27مكتبييي  السي سييّ، موسيي   بييو مييرزوه فيي، 
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فمسييطين، لكييّن سي سييب الاركييب ىيي، مو ومييب اااييتالل دا ييل فمسييطين، م ّكييداا  ّن تواجييدىا فيي، لبنيي ن سي سييّ، 
 وجم ىيرّت وسط شقبيا ف، الم ّيم ت.

ينيي ير،  ن المشيي ركين بما ولييب  29ويويي ت فييرع المقموميي ت بوييو  األميين الييدا م، المبنيي ن، يييوا فوييد كشييرت تا
ااغتييي ل اسييت دموا جييوازات سييرر جورجيييب وسييويديب و راقيييب لميييرب ميين لبنيي ن، بينيميي  أيي بطين إسييرائيميين 

تودع اسييتفجره  شييير،  بيير مسيي 7 اييدىم  سيييدة زر ييت القبييوة تاييت سييي رة امييدان، والثيي ن، قيي ا بمراقبتييو منييذ 
 مو بل بيت امدان بمدينب ييدا، وقد غ در ااثن ن لبن ن قبيل تنريذ القمميب.
كيي نون الث ن،/يني ير،  سييررت  20وقيد  جير  رئيييس الاكوميب المبن نّييب سييقد الارييرت، اّتيي ات مييع تركيي  في، 

اغتيييي ل طميويييب دون  ييين توقيييي   ايييد المّتيميييين ب لما وليييب، وبوييييت السييييدة األ ييير  المشييي ركب فييي، ما وليييب ا
كيي نون الث ن،/ينيي ير  ّن  26ا توي ل، ا يقيير  لييي  مكيي ن وجييود اتيي  الماظييب، وذكييرت اليييا فب المبن نّيييب فيي، 

المبن نّيييب، -تركييي  رفأييت طمبيي ا إسييرائيمّي ا بقييدا تسييميمو لمبنيي ن، مّميي  قييد يشييير إليي  تويي رب فيي، القالقيي ت التركّيييب
 مو بل تراجقي  مع إسرائيل.

لشي ون اإلسيرائيمّيب في، ييايرب القربي، الجدييد مين غيّزة يي لح النقي م،، ليي"المونيتور" إّن "ما وليب ق ل  بير ا
إسرائيل اغتي ل ك در ام س  رادت بي  تجريا ازب اح بنظر الر ت الق ّا المبن نّ، والمجتمع اليدولّ،، ب ظيي ره 

المبن نّييييب لتنرييييذ ىجمييي ت أيييّد  كمييين يرسيييح المجييي ل  مييي ا قيييو  غيييير لبن نّييييب، كامييي س، اسيييت الل األراأييي،
شق رى  ب لمالاوب   رج فمسطين".  إسرائيل، ورغبتي  ف، توجيو رس ئل رد ّيب لام س، وام

  يراا...  تت ما وليب اغتيي ل كي در امي س قبيل  ّيي ا مين إ يالن وزيير اليدف ع اإلسيرائيم،  في يدور ليرمي ن في، 
تاتّيييب فيي، لبنيي ن اسييت دامي  لشييّن ىجميي ت أييّد  كيي نون الث ن،/ينيي ير  ّن اميي س تسييق  إليي  إق مييب بنيي  19

 1إسييييرائيل، مّميييي  دفييييع الأييييي بط السيييي به فيييي، ااسيييييت ب رات اإلسييييرائيمّيب يييييون، بيييين منييييي ايا إليييي  الوييييول فييييي، 
شيييب ط/فبراير إّن ما وليييب اغتيييي ل اميييدان قيييد تشيييّكل بداييييب  يييودة إسيييرائيل إلييي  اغتي اتيييي  أيييّد امييي س  ييي رج 

  ّن ام س لن ترّد  ميي  ف، ال  رج. فمسطين، مع اطمئن ن إسرائيل إل 
ولييذلب، يمكيين ترسييير ما ولييب ااغتييي ل بفّنييي  ت ّشيير إليي  ا لييب الومييه اإلسييرائيمّ، ميين  ممّييي ت موبمييب لاميي س 
انطالق ا من لبن ن، وأربب استب قّيب من إسرائيل لماركب  شيب تشّكل جبيب قوّيب تتبمور في، لبني ن، مين  يالل 

 لمبن نّيب والرمسطينّيب أدى .تأ فر جيود المو ومتين ا
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 وجاءث كاالحي 9102اطسائيل جقس مىاشهت 

 2132\2\31  -معا-القدس
وتشيمل القدييد مين اإلييالا ت ااجتم  ييب، بمي  في،  2019اقر الكنيست ااسرائيم، ب لوراأة ااول  ميزانيب 

 قجز.ذلب تويير  سبوع القمل وتويير اإلج زات ف، نظ ا التقميا وزي دة إ  ن ت ال
ممييي ر لمجيييش وسييتبمس ميزانيييب التقميييا اييوال،  68ممييي ر شيييكل. منييي   397.4سييتبمس  2019والميزانيييب لمقيي ا 

 ممي ر شيكل. 13ممي ر شيكل، وستبمس ميزانيب الرف ه  38ممي ر شيكل، وستبمس ميزانيب الياب  60
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 كاحع: عليىا ان وظخغل الاهقظام بين حماض وفخح وهخحسز مً غصة

 2132\2\31  ا/القدس/سم
قيي ل وزييير الموايييالت وااسييت ب رات باكومييب اااييتالل، "يسييرائيل كيي تس" " ىييي  نتاييرر كمييي  ميين قطيي ع غييزة  

 فجميع الامول األ ر  ستجقمن  مرتبطين ب لوط ع".
"  ال طيوط القريأيب ل طتيو السي سييب المتقمويب ب اسييتيط ن 15جي أ ذليب  يالل مي  يسيم  بييي "ميي تمر الويدس 

 ال ربيب والودس  وم  يتقمه بوط ع غزة. ف، الأرب
وق ل ك تس: "  مين  ان نمأ، إلقرار ق نون فيرض السيي دة ااسيرائيميب  مي  كيل مدينيب الويدس،  فييذا قي نون 
يييون، وق نون ت ري ،  سيزيد من ادود مدينب الويدس  لتييل الايدود لمنطويب غيوش  تيييون قيرب بييت 

 فرات وبيت ر  يميت وجرق ت زئي   لكتن جزأ من الودس الكبر ".لاا، وأا مستوطن ت مق ليو ادوميا وا
و نول موقع المستوطنين اا ب رت القبرت  ن ك تس قولو: "يجب  ميني  تووييب البني أ ااسيتيط ن، في، الأيرب 

 ال ربيب، لتكون مستوطن ت ف، الأرب ال ربيب ف، المستوبل تات سي دة اسرائيل".
اطي ر التطيوير  يالل ال ميس سينوات الموبميب بيفن ييتا توسييع البني  التاتييب  و  أ  : " لود تقيدت بفنيو في،

لممستوطن ت  ف، الأرب ال ربيب/  وى  نان اقن نقبيد طرييه التري ف، ييربط مسيتوطن ت بميدن دا يل اسيرائيل 
وىييي، كرييي ر سييي ب   وىرتسيييمي ، كمييي  نقميييل اان  مييي  شيييه طيييره التر فييييب ا ييير  دا يييل الأيييرب ال ربييييب لتقزييييز 

 يط ن".ااست
كم  د   ك تس لمت مص من مسي وليب "اسيرائيل"  ين قطي ع غيزة قي ئالا: " طتي، تيد و لرييل قطي ع غيزة  ين 
الأرب ال ربيب، و ستومص ال طب اجا المشيكمب  وسيتقر، اسيرائيل مين مسي وليتي   ين قطي ع غيزة، وسييكون 

 ق ل.دورن  اي ل قط ع غزة فوط لمردع ومنع وقوع  ممي ت تنطمه من الوط ع"، كم  
و  أيي  : "  مينيي  ان نسييت ل اانوسيي ا بييين فييتح واميي س ونييت مص ميين غييزة قبييل فييوات األوان، و يجييب ان 
نمنح غزة مين أ  ومط ر ف، الجزيرة اليين  يب التي، اقترايت انشي ئي   امي ا شيواطل قطي ع غيزة  لنتايرر مين 

 كل المس وليب المالق ة  م  اكت فن  بسبب قط ع غزة".
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مب جقديم دعم فعلي للظعىديت وإطسائيل.. السئيع الامسيكي ولم يضع دييع زوض: على جسا

” حصب هللا“طياطيت عمليت ملىاجهت ايسان.. إطسائيل جسي هفظها وحيدة في مىاجهت جىامي قدزاث 

 وهفىذ ايسان على الحدود

 2132\2\31 ـ كمال خمف:” راي اليوم“بيروت ـ 
كتيب الدبموم سي، األمريكي، ديينس روس موي ا ليي لح ” الام  يوولو ترامب بشفن ايران مجرد ك“تات  نوان 

سييرائيل مجييرد  مركييز واشيينطن لدراسيي ت الشييره األدنيي،  ط لييب فيييو بييفن ا يكييون الييد ا األمريكيي، لمسييقوديب وام
 د ا رمزت.

قييد ا تكييون  سيييا الييرئيس دون لييد ترامييب مرترقييب لم  يييب فيي، “وقيي ل روس الييذت زار إسييرائيل والسييقوديب ميي  را 
ت المتادة، لكن كيل مين  مأي  مي  راا بقيض الوقيت في، إسيرائيل  و السيقوديب، كمي  فقميته  ني ، يمكنيو الواي 

 ”. ن يشيد  ن الرئيس األمريك، ىو من المرأمين ف،  وس ط ق دة ى تين الدولتين الشره  وسطيتين
لييو اييي ل و شيي ر روس فيي، مو لييو إليي   ن الييرئيس ترامييب لييا يأييع بقييد  ت سي سيي ت  مميييب تتن سييب مييع  قوا

 مواجيب ايران ومقتبرا ذلب من المر رق ت الكبر .
وط لب روس الرئيس األمريك، بقدا ااكتري أ بمي  سيم ه   ب ليد ا الرميزت  لكيال البميدين  فيال بيّد مين د ميمي  

تيييّا اإل يييالن  ييين مبيقييي ت األسيييماب إلييي  “بمأييمون جيييوىرت  شييييب  ن يرويييد ىيييذا اليييد ا مقنييي ه،  وقيي ل روس 
وقيد ا تايدث في،  ت وقيت قرييب. ييايح  –ر ى ئيل مين الأيجب ولكنيي  ليا تتاويه بقيد السقوديين وسط قد

 ن الييرئيس األمريكيي،  وأييح  ن إدارتييو تسييق  إليي  ما ربييب إيييران  و ااتوائييي ، و  يييب فيي، المنطوييب، ايييث 
ت ولكيين  ييين فقمييت الواييي  –يتوقّييع السييقوديون ما ولييب إيرانيييب لما يييرتيا والييمنييب  ميي  األنظمييب القربيييب 

المتاييدة ذلييب اويي اف ليييس فيي، سييوري ، ايييث يتجميي  التوّسييع اإليرانيي، بشييكل  كثيير وأييوا ا. وليييس فيي، اليييمن، 
ايث وي  المس ولون السقوديون كي  يووا الاوثيون ب طراد بي طاله الييواريت الميزّودة مين إييران ب تجي ه 

األسييييماب اإليرانيييييب إليييي   المييييدن السييييقوديب، وفيييي، اييييين تسييييّمط اإلدارة األمريكيييييب الأييييوأ  ميييي   ممييييي ت نوييييل
الاوثيين، إّا  ّنيي  ا تقتيرض ىيذه الشيان ت بشيكل فقي ل،  مي  اليرغا مين ييدور قيرارين مين مجميس األمين 

 ”.ياظران  ممي ت النول ىذه األسماب – 2231و 2216رقا  –الدول، 
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اييدود الشييم ليب وينوييل دييينس روس فيي، مويي ليومه الأييب ط اإلسييرائيميين الييذين التويي ىا  ييالل زييي ره لييو  ميي  ال
لرمسطين الماتمب. وااتج جيا  م  ترب الواي ت المتادة إسرائيل وادى  ف، مواجيب تن م، قيدرات ايزب اح 

 والنروذ اإليران، المتزايد  م  الادود.
 ميي  الييرغا ميين تركيييز  طيي ب وزييير ال  رجيييب األمريكيي، ريكستيمرسييون بشييفن “ويوييول روس فيي، ىييذا السييي ه 

 ميي  مواجيييب إيييران، إّا  ّن مسيي ول، األميين اإلسييرائيميين الييذين تاييدثته مقيييا لييا يييروا  سييوري  الشييير الم أيي،
 ”. ت م شر  م   ن اإلدارة األمريكيب ستو بل  قوالي  بففق ل

ومن اافت  ن مقظا مو ات دينس روس الذت ك ن وسيط  لقمميب السالا ف، الشره األوسط ف،  ييد إدارة 
الرئ سيب األمريكيب األ يرة اتسمت بتاريض اإلدارة الجديدة  م  إيران واليد وة  كمينتون منذ اممب اانت  ب ت

 لت ير سي سي ت إدارة  وب م  اي ل التق مل مع طيران.
ويتيي بع روس فيي، مو لييو األ ييير ماييذرا ميين ببنيي أ ايييران  مييي نع فيي، سييوري  ولبنيي ن إلنتيي ج المزيييد ميين  نظمييب 

تبر ىذه ال طوة بفنيي   تشيكل تيدييداا إسيتراتيجي ا إلسيرائيل، نظيراا إلي  التوجيو األكثر دقب قا  اليواريت ويق
 اجمي  الي ير وكذلب إل  القدد الي ير من  ىدا  البنيب التاتيب األس سيب القسكريب والمدنيب.

ويمرت ف، مقرض لومو لإلدارة األمريكيب  ين  سيبب  يدا قيي ا اليرئيس تراميب بتايذير بيوتين  ايول م ي طر 
اإليرانيييون، و طيير التيييقيد نتيجييب ليذلب، واسييتقداد الواييي ت المتاييدة لييد ا اإلسييرائيميين فيي، ايي ل  مي  يوييوا بييو

يران  و   ف، سوري  ولبن نف« ازب اح»انداع يراع  طير بين إسرائيل وام
 لين يكيون لمتايذيرات األمريكييب الجدييب  ثير  كبير  مي  األرجيح  مي  “وطرح روس تس  ات د م  لواب نظيره 

ميين تقبييير اإلسييرائيميين  ين م يي وفياف و ا يجييب  ن يييدرب الييروس  ن ىنيي ب  –وب لتيي ل، اإليييرانيين  –اليروس 
ن لييا يكيين  ت ميين البمييدين يرغييب فيي،  م يي طر مرترقييب لجييّر الواييي ت المتاييدة إليي  مثييل ىييذا اليييراع، اتيي  وام

 ”.ذلبف
توّسييع إيرانيي، إأيي ف، فيي،  ويط لييب دييينس روس اإلدارة  التوأيييح بفنييو إذا لييا يقمييل الييروس  ميي  ااتييواأ  ت

 سوري ، ف ن الواي ت المتادة ستست دا قوتي  الجويب لموي ا بذلب.
وي تا الدبموم س، األمريك، مو لو بنتيجب  ن مثل  ىذه ال طوة  تقن،  كثر من مجرد د يا رميزت لمسيقوديين 

 األفق ل.وقوة  –واإلسرائيميين، و  م  إدارة ترامب  ن تدرب الادود بين ال ط ب والرمزيب 
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 مظدشازة طابقت لترامب: بيع يعخقد أن املظيح يكلمه ويملي عليه ما يقىله!

 2132\2\31”: القدس العربي“ 
ف، تيريا ت مثيرة، ق لت نجمب تمرزيون الواقع  وم روسي  م ني وليت، إن م ييب بينس ن ئيب اليرئيس األمريكي، 

 يكممو!ىو ف، الاويوب  سو  من ترامب نرسو، و نو يقتود  ن المسيح 
و وم روس  ةالمن يرة الس بوب لترامب  الت، ك نيت قيد   منيت، في، وقيت سي به،  يالل مشي ركتي  في، البرني مت 

،  ني  لن تيوت لي لح دون لد ترامب مرة   ر ،  أي فت ىيذه الميرة و يالل امويب ”Big Brother“الواقق، 
 ترامب!ليمب اإلثنين  ن إدارة م يب بنس ستكون ف، الواقع  سو  من إدارة 

إذا كنيييتا تقتويييدون  ن تراميييب ىيييو األسيييو ، فقمييييكا  ن تقرفيييوا  ن مييين يجيييب  ن تومويييوا إزاأه ىيييو ن ئبيييو “وق ليييت 
لييذلب كييل ميين يرغييب فيي، إق لييب ترامييب،  ميييو إ يي دة النظيير. إذ إننيي  فيي، ايي ل و يييبح بيينس “. وت بقييت ″بيينس

 ”.رئيس .. سنتوسل لقودة  ي ا ترامب مرة   ر 
 نيي  مسيييايب و اييب يسييوع، ولكيين بيينس كيي ن “وت بقييت ”. إنييو متقيييب!“ذلييب ق ئمييب  و وأييات  وم روسيي  سييبب

يوييول إن المسيييح ي بييره بفشييي أ ليوولييي . كنييت  تاييدث لنرسيي، ق ئمييب: ا، ىييذا غييير يييايح. المسيييح ا يرقييل 
 ”.ذلب

اميب، قيد وك نت  وم روس  م ني ولت،  بيرز مستشي رة مين  ييول  فريوييب في، إدارة اليرئيس األمريكي، دون ليد تر 
ينييي ير/ كييي نون الثييي ن، الم أييي،، كمييي   نيييي  ك نيييت  أيييوا نشيييط  فييي، اممتيييو  يييالل  20غييي درت منييييبي  فييي، 
 .″ذت  برانتيس“. وقد تقرفت إل  ترامب  الل مش ركتي  ف، برن مت 2016اانت  ب ت الرئ سيب 

 د إلييي  اسيييتبق د ومقيييرو   ييين بييينس مواقريييو المتطرفيييب الن بقيييب مييين رسييي لتو المسييييايب األييييوليب، والتييي، ليييا تييي
الواي ت المتادة من دورىي  كوسييط لمسيالا بيين الرمسيطينيين واإلسيرائيميين فاسيب، بيل  مويت ا ليو مين  يدا 

ديسيبمر  6ااستورار ف، المنطوب، وا سيم  بقد اإل الن األمريك، بي ا ترا  ب لويدس   ييمب إلسيرائيل في، 
 الم أ،، ونول سر رة واشنطن إليي  من تل  بيب.

 ر بنس إسرائيل، الشير الم أ،، و لو   ط بو اليييون، ف، الكنيست.وقد زا
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 جسامب لىخيياهى: أهذ كاذب!

 2132\2\31  الدستور  ممي األسمرح
بيدأ بوأيع قي نون ك ن يرترض  ن تيوت لجنب وزاريب   يب في، اكوميب القيدو ييوا األايد الم أي،  مي  ال

يأا ال  لبيب الس اوب من الأرب ال ربيب الماتمب ةالمن طه المينرب ج   إلي  الكيي ن الييييون،، ولكين ىيذا 
لييا يايييل، بييل نشييبت  ميي   مريييب الموأييوع مواجيييب ىيي، األوليي  ميين نو ييي  بييين الييرئيس األمريكيي، ترامييب 

كمي  نويولف ومي  داليب « سمن  مي   سيل» ورئيس وزراأ القدو نتني ىو، فم  الذت ايل، وىم  ف،  القتيم 
إليي  اييد وييي  بييي ن رسييم، لمبيييت األبيييض « الاميمييب»ىييذه المواجيييبف  وتاديييدا كييي  ت ييرج تمييب القالقييب 

 ىكذا يرااب ودون  ت موارببف« ك ذب»نتني ىو بفنو 
ب نتنيي ىو وفه يا فب القدو، ىذا م  تا يوا التيويت المو ود:  ثن أ جمسب كتمب الميكيود في، الكنيسيت، طمي

زا مي  بفنيو يجيرت اتيي ات في، الموأيوع ميع اإلدارة األمريكييب، وقي ل إن في، « ق نون الأا»تفجيل مشروع 
موأييوع إاييالل السييي دة فيي، الأييرب ال ربيييب يجييرت منييذ وقييت ما دثيي ت مييع األمييريكيين  ألن ىييذه ال طييوة ا 

  ان نايي فظ  ميي  المبييد  الييذت يرافونيي  فيي،  مينيي»يمكيين  ن تييتا إا ب لتنسيييه وبيي لتوافه مييع إدارة ترامييب، وقيي ل: 
ىييييذا الموأييييوع: التنسيييييه بييييفكبر قييييدر ممكيييين مييييع األمييييريكيين، والييييذين القالقييييب مقيييييا ىيييي، ذ يييير اسييييتراتيج، 

، و مل ىذا األمر بفنو يرفض مشيروع الوي نون  ألن إايالل السيي دة ا يمكين  ن «إلسرائيل ولالستيط ن  يأ 
 «.   ن تكون مب درة اكوميب وليس   يب  ألني   طوة ت ري يب ىذه يجب»يكون مب درة تشريقيب   يب: 

كش  نتني ىو  ن ااتي ات السريب التي، ييز ا  نيو يجرييي  ميع الوايي ت المتايدة فوييل بسير ب الي  البييت 
األبيض، وىن ب تميزوا غأب ،  م  اد وي  الييا فب القبرييب، وطميب مين مكتيب رئييس وزراأ القيدو  ن 

يوييول انييو لييا تجيير مثييل ىييذه ااتييي ات، يقنيي،  ن يكييذب نرسييو، وب لرقييل وفيي، « أيي ا إي»ينشيير  ميي  الرييور 
  ويي ب ال أييب األمريكيي، يييدر بييي ن  يين ميييدر سي سيي، رفيييع المسييتو  فيي، مايييط نتنييي ىو جيي أ فيييو إن 

رئيس الوزراأ يتادث منذ زمن بقيد ميع اإلدارة األمريكييب  ين الميي لح الوومييبة!  إلسيرائيل في، إطي ر كيل »
ب سييمميب ومسييتوبميب. رئيييس الييوزراأ لييا يقييرض  ميي  الواييي ت المتاييدة مشيي ريع أييا ماييددة، و ميي   ت تسييوي

ايي ل لييا تقييرب الواييي ت المتاييدة  يين موافوتييي   ميي  ااقتراايي ت الم تمرييب التيي، تطييرح فيي، الكنيسييت، و  ربييت 
الا لميرئيس تراميب. امي  الواي ت المتادة  ن موقري  الواأح ف،  ني  تسق  إل  الدفع الي  األمي ا ب طيب السي

ف سيييرائيل  –موقييي  رئييييس اليييوزراأ نتنيييي ىو ف نيييو إذا واظيييب الرمسيييطينيون  مييي  رفأييييا المر وأييي ت لمسيييالا 
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ىييذا ىييو اليينص الارفيي، لمتيييريح، الييذت لييا ياييظ برأيي  البيييت األبيييض، فنشيير بقييد ناييو «.سييتطرح بييدائمي 
التوي رير التي، تويول إن الوايي ت المتايدة »س  ب مين ذليب بي ني    يي  نري  فييو ييرااب  قيوال نتنيي ىو وقي ل: 

، ىكييذا  وأييح بييي ن ييي در  يين النيي طه بمسيي ن «باثييت مييع إسييرائيل فيي،  طييب لأييا فيي، الأييرب ىيي، ك ذبييب
بقيييد بأييع دقيي ئه مييين البييي ن األمريكييي، «. اليييرئيس يوايييل التركيييز  مييي  مب درتييو السييمميب»البيييت األبيييض. 

رئييس اليوزراأ بنيي مين نتنيي ىو  طميع »ر إيأ ح استثن ئ،: س رع مكتب رئيس وزراأ القدو إل  نش« المارج»
األمريكيين  م  المب درات الت، تطرح ف، الكنيست، واألمريكيون   ربوا  ن ميوقريا اليذت ا ليبس فييو بيفنيا 

 «.  ممتزمون ب لقمل  م   طب السالا لمرئيس ترامب
ىيو  نيمي  كالىمي  ك ذبي ن، « ن اميميينييديوي»ااست الص األسرع ليذه الا دثب غير المسبوقب، ف،  القب 

فموأوع الأا ب لرقل مطروح ف، سي ه مب درة ترامب المو ودة، ولكن ليس بذلب الشيكل الريظ اليذت يطرايو 
بييين اليييديوين،  ميي  وييي   اييدىم  ل  يير بفنييو «  زمييب»نتنييي ىو و ييي بتو، و مينيي   ن ا نيييده  ن ىنيي ب 
بشيكل اميمي، ةاتي   وب مي  « متري ىمين» سي، بيين طيرفين ك ذب، ف،  روج غير مفلو   ن القر  الدبموم

لا يرقمي !  ، فربم  ينذر بمر جآت غير متوققب من ترامب، اليذت يرييد  ن يطميئن امري أه القيرب  نيو يرييد  ن 
يمررالمومييب مييع كثييير ميين الانيي ن الزائيي ، وتمييب يييرب ا يتاميي  بييي  شيي ص كنتنييي ىو، ا يتييورع  يين إى نييب 

 ات   قرب امر ئو!.
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 الحسب إلاطسائيليت إلايساهيت لً جقع

 2132\2\31  العربي الجديد  عمي أنوزال
يييران،  ثيي ر ايي دث إسييو ط طيي ئرة إسييرائيميب بنيييران سييور  يب م يي و  ميين انييداع مواجيييب مب شييرة بييين إسييرائيل وام

اميرب سوريب، قد تجر المنطوب إل  ارب ش ممب. وتر وتت ردود األفق ل،  ربي   مي  األقيل، مي  بيين مين ر   
ف، الا دث رس لب "ردع" إلسرائيل الت، تقّود سالاي  الجوت  مي  اسيتب اب األجيواأ القربييب مين القيراه اتي  

يران الت، تقتبرى  دول  ميجييب، السيقوديب تونس من دو  ن  و ، وبين من ىمل لمارب الموبمب بين إسرائيل وام
 واإلم رات  يوي ،  دوى  ااستراتيج، والقو ئدت األول. 

وبقييييداا  ييين كيييل الت مينييي ت المتأييي ربب، يقيييد مييي  اييييل سييي بوب فييي، تييي ريت الييييراع القربييي، اإلسيييرائيم، فييي، 
د الرقل اإلسرائيم،  م  الا دث الذت جي أ  بير أيرب ت جوييب مكثريب، شيني  المنطوب. و م  الرغا من قوة ر 

سالاي  الجوت ف، سوريب، ف نو لا ي د إل  ت يير قوا د ااشتب ب ف، المنطوب، ألن تل  بيب ا تريد اليد ول 
سيو ف، مواجيب مب شرة مع طيران،  و  م  األقل ا تسق  إلييي  في، الوقيت الاي ل،. ونكي د نمميس الموقي  نر

 نييد الطيير  اق يير،  ت إيييران التيي، ا ولييت  ن تنييف  بنرسييي   يين الايي دث، واكترييت بم ييب التيديييد التيي، تقييود 
 ق دة النظ ا اإليران،  م  إيدارى  أد إسرائيل منذ قي ا الثورة اإليرانيب، من دون المرور إل  تنريذى . 

ممب يييدّقون طبولييي  تبتقييد  كثيير ومييع مييرور األييي ا،  يييبات المواجيييب التيي، كيي ن  يييا ب نييذر الاييرب الشيي 
مب شييرة بيييين قييدة  سيييب ب،  ىمييي   ن  يييب مواجيييب فييفكثر، ليقييود اليييدوأ المشييوب ب لايييذر إليي  سيي به  يييده، ل

نم  ستتوسع إلي  مواجييب شي ممب تجير إلييي  كيل  طيرا  المقبيب  يران لن تكون ارب  مب شرة بينيم ، وام إسرائيل وام
سيير  ائيل سييتكون مييدمرة وقييد تتاييول، فيي، ايي ل قي مييي ، إليي  اييرب   لميييب فيي، المنطوييب، ف لمواجيييب بييين إيييران وام

 مدمرة. 
لذلب، يركر المس ولون ف، طيران وتل  بيب  كثر من مرة ف، كل  طوة موبمب، ويقيدون اس ب تيا ب لقواقيب 

مييي  الو يمب قبل اإلقداا  ميي ، ولكل منيم  اسي ب تيم  ااسيتراتيجيب ال  ييب التي، يرييد كيل منيمي  الاري ظ  
سييرائيل ا تريييد لماييرب السييوريب  ن  بفقييل تكمرييب. فيي يران ا تريييد التنيي زل  يين مييي لاي  فيي، سييوريب ولبنيي ن، وام
تنتييي،، ألنييي  تيير  فيييي  اربيي  اسييتنزا  قييوة جيييوش   ييدائي  فيي، المنطوييب. وكييال الطييرفين اييريص   كثيير ميين 

و يدرب  ن قوة  دوه ق درة   مي  إلاي ه  دوه  م   ا تتاول  يب مواجيب ماتممب بينيم  إل  ارب ش ممب، ألن
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 أرار ف داب بو. وفي، المو بيل، يير  كالىمي   ن الوأيع الاي ل،،  ت ايروب الوك ليب، كرييل  بيفن ياويه ليمي  
  ىدافيم  ااستراتيجيب بدون كمرب كبيرة. 

يييران، وقبييل ذلييب فيي ، فيي يران نجاييت ميين  ييالل الاييرب السييوريب  ن توييّوت وجودىيي  ومييي لاي  فيي، سييوريب وام
القراه، وتسق  إل  فقل الش،أ نرسو ف، اليمن. وتجد إسرائيل نرسي  ف، وأع جد ميريح، في لارب السيوريب 
نمي  تشي ميا  ين من وشيتي ، كمي  تشي ل الير ت القي ا القربي، واليدول،  ا تستنز  فويط قيوة   يدائي  الشرسيين، وام

نيب وتاويميي  إلي  قأييب اجئيين،  ن مشي ريقي  ااسيتراتيجيب التي، تسيق  إلي  الوأي أ  مي  الوأييب الرمسيطي
 وااستيالأ  م  كل األراأ، الرمسطينيب إلق مب إسرائيل الكبر . 

الطيير  الأييقي  فيي، ىييذه المق دلييب ىييا القييرب الييذت انوسييموا كقيي دتيا ميي  بييين ميمييل  لايي دث سييووط الطيي ئرة 
المواجييب الشي ممب بيين إسيرائيل اإلسرائيميب الذت ا تبره بقأيا نيرا كبيرا  م  القدو اإلسرائيم، وفرٍح لورب 

ييييران  يييدوىا الميييدود اليييذت يتمنيييون ني يتيييو الق جميييب، ومسيييتقدون ليييدفع المييي ل اليييوفير وتويييديا كيييل التنييي زات  وام
 المطموبب وغير المطموبب، بم  فيي  الت م،  ن فمسطين وقأيتي  ومودس تي ، من  جل دم ر إيران و رابي . 

سيييرائيل،  و  يييدا اييييولي ، وىيييذا ىيييو األرجيييح، وفييي، الاييي لتين،  ت فييي، ا ليييب اييييول مواجيييي ب بيييين إييييران وام
سيييكون القييرب  كبيير ال  سييرين، ألنيييا الاموييب األأييق  فيي، المقبييب. وقييد  ظيييرت ردود الرقييل القربيييب  ميي  
ايي دث إسييو ط الطيي ئرة اإلسييرائيميب مييد  اانوسيي ا الييذت يمييّزه الييي  القربيي، الرسييم، والشييقب،. وفيي، ايي ل 

 ن تدا ي تي  ال طيرة ست دت إلي  اتسي ع الشيرخ القربي،  كثير فيفكثر، بيين األنظميب ايول مواجيب اويويب، ف
القربييييب المنوسيييمب الييييوا  مييي  نرسيييي  وبيييين ىيييذه األنظميييب وشيييقوبي ،  نيييدم  يريييرض  ميييييا  يييي ر ف ييييل بيييين 

 الوقو  مع إيران  و مع إسرائيل. 
ر ، لن يسمح لتل  بيب  و طييران  ن من دون  ن ننس   ن الارب ف، سوريب تاولت اليوا إل  لقبب  ما كب

توييّررا فيي، مييييرى  بقيييدا  يين بيي ق، األطييرا  األ يير  المتوّرطييب فيييي ، و يوييي  موسييكو وواشيينطن. لييذلب 
يقتويد مراقبييون كثيييرون  ن قيرار إسييو ط الطيي ئرة اإلسييرائيميب ا يمكين  ن يييتا بييدون أيوأ   أيير ميين موسييكو، 

يل بيدون استشي رة ميع واشينطن. في لارب في، سيوريب تقويدت إلي  كم   ن الرد اإلسرائيم، القني  لا يكن ليا
درجيييييب  ييييييبح فييييييي  الال بيييييون اليييييي  ر مجيييييرد منريييييذين لم طيييييط ااسيييييتراتيجيب لمكبييييي ر،  يويييييي  اليييييروس 

 واألميركيين الذين سقوا، كل من ج نبو، إل  تيدئب األوأ ع، ولجا امر ئيا لتجنب مزيد من التيقيد. 
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إ ي دة ترسييا  طيوط التمي س، وام ي دة النظير في، قوا يد ااشيتب ب بمي  يبوي، م  يايل في، المنطويب الييوا ىيو 
الوأييع  ميي  ا لييو مأييبوط  وتاييت السيييطرة، مييع اسييتمرار ا لييب الالاييرب والالسييما التيي، تأييع المنطوييب فيي، 
ا لب  دا استورار دائمب من يدفع ثمني  الشقوب التي، تاوليت إلي  فئيران تجي رب لتجي ر األسيماب في، القي لا. 

من ييممون اليوا لي "اانتي ر" السورت اإليران،  م  إسرائيل، مثل الذين ييدقون طبيول الايرب بينيمي ، لذلب، 
كالىم  مثل الراقيين  م  الجثث، اليوا راقيون وقيد يجيدون  نرسييا غيدا جثثي  ى ميدة تايت  قيداا راقييين 

 جدد.
 

 جم بحمد هللا


