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 تقدير موقف: |||   
ً
 بل أصل

ً
 |||ليس تطبيعا

 
 مقدمة:

 

التحركات التركية في المنطقة العربية عملت هاجسا مقلقا ألذرع االحتالل وحامي المشروع الصهيونية في 
ي المتوسط تعد خطرا على المشروع فصر واالمارات( ألن المشاريع التركية المنطقة العربية )السعودية وم

الصهيوني، فتحرك السعودية اتجاه مصر لمساعدتها في مواجهة الخطر التركي عليها، وتزامنت التحركات 
 السعودية المصرية مع التحركات االسرائيلية على لبنان وسوريا، وكأن هناك شيئا باألفق لعمل تغطية عربية
إلسرائيل في احتالل اجزاء من سوريا ولبنان إلكمال عناصر صفقة القرن، ومرت التحركات االسرائيلية في 
المنطقة العربية على العديد من المراحل لكي تعمل على تغطية تمددها سواء باالستيطان والتوسع أو بناء 

 المشروع الشرق االوسط لكي يتم السيطرة على االقتصاد العربي:
 "إسرائيل" وحلفائها : تحركات

أوال: عملت اسرائيل على بناء قاعدة عربية في السعودية وباسم االسالم لكي تعمل على هدم كل ما يخص 
الدولة االسالمية الموحدة، وتأسيس المنظمات اليهودية في بعض الدول العربية المستهدفة لكي يظهر للعالم 

 التمدد العالقات االسرائيلية العربية.
 

: اعطاء الضوء االخضر إلسرائيل بالتوسع سواء في داخل فلسطين )الضفة واالغوار( أو خارجها )لبنان ثانيا
 وسوريا( 

بتغطية من بعض الدول العربية )السعودية ومصر واالمارات( والتي تعمل على توسيع العالقات االسرائيلية من 
 االحتالل. خالل هذه الدول وما هو امتداد لهذه الدول فهو امتداد لدولة

 
ثالثا: ان تكون مصر قاعدة عسكرية واقتصادية إلسرائيل بعد أن تجفيف نهر النيل وتهجير الشعب المصري أو 
لى أوروبا، مع تطبيل المصريين بالعديد  قتله عطشًا، ألن مصر تعتبر محطة أساسية في طريق إسرائيل من وا 

مع تركيا من غير أن تخسر اسرائيل طلقة واحدة أو  من االتفاقيات العلنية والسرية، وتصدير مصر للمشكالت 
تخسر أي جندي من جنودها فهي تزج المسلمين في قتل بعضهم لكي تخرج في المنطقة هي المنتصرة البعيدة 

 له ما بعده. ااالعتماد عليها في االقتصاد وهذ عن الحروب والتي يمكن
 

لبلدان العربية لتحقيق األهداف من خالل استغالل رابعا: توجيه المنظمات الصهيونية المنتشرة في مصر وا
الشخصيات الثورية لتوجيهها بما يقتضي المصلحة اإلسرائيلية، مع لقاءات مستمرة مع ال سعود والسيسي لتقييم 

 الحالة أو بأول كي يصلوا ألهدافهم بهدوء.
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 قف: تقدير مو  |||||
ً
 بل أصال

ً
 (  4صفحة رقم )  ليس تطبيعا

 

أصحاب مصالح( وتعمل على خامسا: تعمل اسرائيل على زج السعودية لمواجهة تركيا )هل ال سعود يهود أم 
توسيع االطماع االسرائيلية في المنطقة العربية واقامة  دولة عربية كبرى )دولة إسرائيل الكبرى( وما تختلف في 

 الرؤية بين اسرائيل وال سعود غير الوجوه.
 

سادسا: استخدام الجيوش العربية وتدريبها على أن تكون عدوة شعوبها ومحاربة أي تحرك اسالمي والقضاء 
 عليها في مهدها وخلط االوراق على المستوى السياسي والشعبي.

 
من خالل العالقات السعودية المصرية من خالل ثورة عربية سابعا: تعزيز الدولة العربية ضد الدولة التركية 

 ضد االتراك وعدم التدخل بالدول العربية ولوضع تركيا في مأزق دولي. موجهة
 

 ثامنا: تخفيف العداء بين العرب واسرائيل من خالل برامج موجهة من ال سعود واالمارات ومصر.
 

تاسعا: تزوير الحقائق واظهار المقاومة في جميع محاورها سواء االتراك أو الفلسطينيين أن يعملوا تحت أجندات 
 ارجة عن الوحدة العربية.خ
 

عاشرا: حصر االتصاالت السرية بين اسرائيل والعرب بشخصيات محددة تكون مؤثرة بأصحاب القرار على أن 
 يقبلوا بالبرنامج االسرائيلي مقابل الدعم االسرائيلي أمام المجتمع الدولي.

 
دية واالمارات ومصر( سواء اتفاقيات الحادي عشر: عقد اتفاقيات علنية سواء أكانت ثنائية أم جماعية )السعو 

عربية عربية أو اسرائيلية عربية على تحديد الحدود النهائية بين الدول العربية واسرائيل )توسيع الدولة االحتاللية( 
لتكون خطوة استباقية ضد توسع العالقات التركية العربية وهذا يالحظ من خالل الهجمات االسرائيلية على لبنان 

 ثم تدخل هذه الدول إلنهاء االزمة من خالل تبادل االراضي لصالح اسرائيل.  وسوريا ومن
 

 التحركات املضادة لتركيا ومحور املقاومة 

عقد اتفاقيات سرية أو علنية موسعة مع أي دولة عربية واسالمية تتعاون مع تركيا ضد أي اتفاقيات قد تفاجأ  .1
 .الجميع
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 احتواء أي ثورة قادمة إما بتوجيهها من خالل استخبارات تركيا أو العمل على اخمادها. .3
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 العالمية.
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ركة تتكلم باسم المقاومة بجميع محاورها سواء باليمن وتركيا وفلسطين وليبيا وجميع الدول التي عمل اذاعة مشت .5
تعاني من ويالت االستعمار العربي والغربي والعمل على توعية الجمهور بالدسائس والمؤامرات الموجهة ضد 

 االسالم.
 ضرب العالقات االسرائيلية بمحور الشر السعودي واالماراتي. .6
 التنظيمات المصرية واختراق الجيش المصري للعمل على توجيه بما يخدم االمة االسالمية. احتواء .7
بناء جيش مشترك اسالمي وقائد دفاع موحد للعمل على سحب كل العناصر االسالمية المخلصة من الجيوش  .8

 المتعاونة وتعتبر هذه الخطوة هي الطريق االوحد لرجوع االمة االسالمية لوحدتها.
السالمية تمر االن بمفترق طرق صعب وكل ما كان القرار االسالمي موحد وحازم كل ما خرجنا من االمة ا

 فوهة الزجاجة بطريقة سريعة وتذهل الجميع وتصم آذانهم.
 
 

 إن تنصروا اهلل ينصركم ويثبت أقدامكم.

 


