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To my Arabian colleagues:  Mr. Shatila, Palestinian, Mr.Khatib, 

Jordanian and Mr.Zahra, Palestina-origin Jordanian, who worked with 

me in Saudi Arabia during early 80’s. And at most respect to Mr. 

Shatila who had kept his Palestinian nationality and loved his country. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 اٌّمذِخ 

 

شب٘ذ رٍه اٌصٛسح عٕذِب وبْ ٠غٍظ فٟ دسعخ سعبي األعّبي فٟ اٌشحٍخ سلُ 

ME514  اٌّزغٙخ إٌٝ دثٟ، وبْ ٠ٕظش ِٓ ٔبفزح اٌطبئشح إٌٝ اٌغّبء اٌّزألألح ث١ّٕب

ِٓ رحذ اٌطبئشح ح١ش ال٠شٜ أٞ ظٛء ٠ٕجعش ِٓ األسض، ٌُ ٠ىٓ  بوبْ اٌظالَ حبٌى

ٔظش إٌٝ . إرا وبٔذ اٌطبئشح رحٍك فٛق غبثبد ِب١ٌض٠ب أٚ فٛق اٌّح١ػ اٌٙبدِٞب  ٠عشف

عبعزٗ رحذ ظٛء اٌّمعذ فٛعذ أْ ِبصاي ٕ٘بن عبعبد حزٝ ٠صً إٌٝ ٚعٙزٗ، حبٚي 

ِع اٌضٍظ، إال أْ ِغٍخ اٌغبدح " اٌٛعىٟ"خّشح  وؤٚطإٌَٛ ثعذ أْ ششة عذداً ِٓ 

ثبٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ وبٔذ ِٛظٛعخ فٟ ع١ت اٌّمعذ اٌزٞ أِبِخ ٌفزذ أزجب٘ٗ، أخز 

 . اٌّغٍخ ٚثذأ ٠مٍت صفحبرٙب عٍٗ ٠غذ ش١ئب ٠ّزعٗ

 

فٟ ِضً ٘زٖ اٌّغالد عبدح ِب رزصذس اٌمع١خ اٌفٍغط١ٕخ أخجبس اٌششق األٚعػ، ٚاٌزٟ 

. ٟ ِشب٘ذح اٌصٛس ٚلشاءح اٌعٕب٠ٚٓ فمػال رض١ش إ٘زّبِٗ وشعً أعّبي، وبْ ٠شغت ف

سأٜ صٛسح ٍِزمطخ ِٓ اٌخٍف ٌضالس ع١ذاد ٠مفٓ أِبَ حبعض حذ٠ذٞ، عٍٝ اٌغٙخ 

ا١ٌّٕٝ ٌٍصٛسح وبٔذ رمف إِشأح ِغٕخ رشرذٞ ِالثظ سصخ ٚعٍٝ ا١ٌغبس رمف إِشأح 

٠ظٙش فٟ اٌصٛسح عبٔت ِٓ ٚعٗ اٌّشأح .  فٟ عٓ اٌشجبة ٚث١ّٕٙب رغٍظ فزبح صغ١شح

ٟٚ٘ رٕظش إٌٝ اٌغّبء ثبد٠بً ع١ٍٙب اٌحضْ اٌشذ٠ذ، ث١ٕب ثذد اٌّشأح اٌشبثخ وبٔٙب  اٌّغٕخ

ِٓ شذح األعٝ،  ِٛ٘ٓٓ أِبِٙب ِزّغىخ ثبٌغ١بط اٌحذ٠ذٞ ٠ٚجذٚ ع١ٍٙب اٌ فٟرصشخ 

ٚعٍٝ ثعذ عذح أِزبس رمف أِبِٙب دثبثخ ِٛعٙخ ِذفعٙب ٔحٛ اٌّشأح، ث١ّٕب ال٠شٞ أٞ 

ٗ ٠شالجٙب ِٓ داخً اٌذثبثخ خالي إٌّظبس، وّب ٠ٛعذ عٕذٞ إعشائ١ٍٟ، فعٍٝ ِب ٠جذٚ أٔ

رظٙش اٌفزبح اٌصغ١شح . أٌغبَ أسظ١خ ِضسٚعخ فٟ اٌّغبفخ ث١ٓ اٌذثبثخ ٚاٌغ١بط اٌحذ٠ذٞ

اٌغّبء  إٌٝعذرٙب اٌزٟ رٕظش  خعبٌغخ اٌمشفصبء ٚرٕظش إٌٝ األسض ثالحشان ِزغبٍ٘

٠الحظٓ ٚعٛد اٌّصٛس ٠جذٚ أْ اٌضالس ع١ذاد ٌُ . ٚ أِٙب اٌزٟ رصشخ ٚرٙض اٌغ١بط

اٌضٚعخ : )زت اٌزع١ٍك عٍٝ اٌصٛسح وبٌزبٌٟو  . ٓاٌزٞ اٌزمطذ اٌصٛسح ِٓ خٍفٙ

غبظجخ ِٓ ِمزً صٚعٙب عٍٝ أ٠ذٞ اٌغٕٛد اإلعشائ١١ٍٓ، ٚاألَ رٕعٝ أثٕٙب اٌفم١ذ، ث١ّٕب 

 (.اٌفزبح اٌجش٠ئخ الرعٟ ِب ٠غشٞ



 

 

 

فٟ وً ِىبْ فٟ فٍغط١ٓ ِٚغزّشح  ١ِٛ٠بً وبْ عٍٝ ٠م١ٓ ثأْ ِضً ٘زٖ األحذاس رحذس 

 .....حزٝ ا٢ْ

 

: صُ أظبف. ْ اٌز٠ٓ ٠ع١شْٛ فٟ فٍغط١ْٓٛ اٌعبد٠ٛ٘ؤالء ُ٘ اٌّٛاغٕ: لبي فٟ ٔفغٗ

ٚأٔب، أٔب ا٢ْ أعٍظ عٍٝ ِمعذ دسعخ سعبي األعّبي وشعً أعّبي ِٓ اٌطجمخ اٌشال١خ، 

، ٚوالٔب ٔزمبعُ ٔفظ ْْٛ عبد٠ُٛ٘ ٚأٔب ِٛاغٕ. ث١ّٕب أٔب أ٠عب ِٛاغٓ عبدٞ فٟ ا١ٌبثبْ

اٌحمجخ ِٓ اٌضِٓ فمػ ثئخزالف ِىبْ اٌٛالدح، فُٙ ِٛاغْٕٛ عبد٠ْٛ فٟ فٍغط١ٓ، ٚأٔب 

 ..... ِٛاغٓ عبدٞ فٟ ا١ٌبثبْ، ٚ٘زا وً شٟء

أخز ٠ىشس ٘زٖ اٌعجبسح عذح . ِٛاغٓ عبدٞ فٟ فٍغط١ٓ ِٚٛاغٓ عبدٞ فٟ ا١ٌبثبْ

ٍه اٌعجبسح ٟٚ٘ ٚثعذ ثش٘خ، وٍّخ ٚاحذح أخزد ِىبْ ر.. ِشاد فٟ رٕ٘ٗ

OCIN-Palestine  ٞأ (Ordinary Citizens In Palestine)   ٚ

OCIN-Japan   ٞأ(Ordinary Citizen In Japan)  . 

... !! أٞ ِٛاغ١ٕٓ عبد١٠ٓ فٟ OCINاٌظشٚف ِخزٍفخ رّبِبً ٌٚىٕٕب ٔشزشن فٟ وٕٛٔب  

 .ٌمذ الحظ ٘زٖ اٌحم١مخ ٚحظ ثئسرعبػ ٌٍحظبد

إال . ٗ أْ ٠زحمك ِٓ رفبص١ً ٟ٘ اٌحم١مخ عٍٝ ِحًّ اٌغذىٓ ِّٙزرعٍٝ أٞ حبي، ٌُ 

أٔٗ حظ ثبإلسرعبػ ثغت إصعبط صٛد ِحشن اٌطبئشح ٚحبٌخ اٌضًّ اٌخف١ف اٌزٟ 

 .أغّط ع١ٕبٖ ٚاٌّغٍخ ال رضاي ث١ذٖ حزٝ غٍجٗ إٌعبط .عٟاععٍزٗ فٟ ٚظع ٔصف ٚ

 

 

 

  



 

 

 مقدمة

 

 جزء الجوية االسرائيلية من األول إلى ضربات مرفق ايران النووية

 الغارة قبل الفجر 1الفصل 

 سوء تقدير خط الطيران 2الفصل 

 عدو آخر من الطيارين 3الفصل 

 عصافيرثالثة  4الفصل 

 قصف نطنز 5الفصل 

 في المملكة العربية السعودية حركة سرية 6الفصل 

 "جنوب الحدود"عملية  7الفصل 

 التجول قليال من الطيور 8الفصل 

 تشرع القوات األمريكية 9الفصل 

 سداسية في الصحراء والبحرنجوم تضاؤل  11الفصل 

  

 الجزء الثاني المطهر العرقي

 "خجول والصخور"اعد الجنرال المتق 1الفصل 

 في الطرف 2الفصل 

 العدو داخل الواليات يهودا 3الفصل 

 (تحت اإلنشاء: وبعد  4الفصل )

 

 (مخطوطة غير مكتملة)الجزء الثالث الوهم 

 

(مخطوطة غير مكتملة)خاتمة 
 

 


