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 االفتتاحیة 

شهدت الساحة اإلرسائيلية يف النصف األول من مارس جملة من التطورات السياسية الداخلية والخارجية،  

كان أبرزها املوقف من الحرب الروسية األوكرانية، وتفاعل مؤسسات الدولة مع هذا التطور األبرز يف القارة  

 عقود من اآلن.   3األوروبية منذ انهيار االتحاد السوفيتي قبل 

 حاولت دولة االحتالل يف بداية األزمة أن تنتهج مسارا متوازنا بعدم االنجرار للتصعيد مع روسيا،  وبين�

خشية من تأثر اسرتاتيجيتها العسكرية يف سوريا بسبب التواجد الرويس عىل حدودها الش�لية، فقد تغ�  

لألمم املتحدة، بعد أن رفضت  موقفها الحقا بعد تصويتها ضد الغزو الرويس ألوكرانيا يف الجمعية العامة  

ملياردير رويس حددتهم    25يف وقت سابق طلبا أمريكيا للقيام بذات التصويت، وفرضت عقوبات عىل  

 الخارجية األمريكية. 

داخليا تعيش إرسائيل حالة طوارئ الستقبال أكرب موجة هجرة يهودية منذ انهيار االتحاد السوفيتي، بواقع  

ألف    13يتم إجالؤهم من أوكرانيا خالل األشهر القادمة، وتستعد إليوائهم يف    ألف نازح من املقرر أن  100

غرفة فندقية، عىل أن يتم استيعابهم يف مدن جديدة سيتم تدشينها يف مناطق مختلفة من فلسط� املحتلة  

 الضفة الغربية.  تكالنقب ووادي األردن ومستوطنا

ن الط�ان اإلرسائييل أول هجوم عىل العاصمة السورية  مل تغب التهديدات العسكرية يف هذه الفرتة، إذ ش

متكنت    F35دمشق منذ بدء التصعيد ب� روسيا وأوكرانيا، وكشفت الرقابة العسكرية أن مقاتالت من طراز  

من إسقاط طائرت� مس�ت� قادمت� من إيران، كانتا يف طريقه� إىل قطاع غزة، في�   2021يف شهر مارس 

ل مناورات مشرتكة مع نظ�ه األمرييك يف البحر األحمر للتعامل مع تهديد الطائرات  أجرى جيش االحتال

 املس�ة. 

يف سياق متصل، كشف تقرير ملراقب الدولة أن عيوبا كب�ة يف طريقة احتفاظها باملواد الخطرة، ألن تأمينها  

 يف حالة اندالع حرب.ال يتم بصورة سلمية، وقد يؤدي استهدافها لوفاة آالف اإلرسائيلي�، السي� 

إرسائيلي� أبرزها زيارة رئيس    عىل صعيد العالقات الخارجية، شهدت هذه الفرتة زيارات مكوكية ملسؤول�

الدولة يتسحاق هرتسوغ إىل العاصمة الرتكية أنقرة، ولقائه بالرئيس رجب طيب أردوغان، في� حل وزير  

ية للملك عبد الله الثا�، والتقى مع حس� الشيخ وزير  الخارجية يائ� البيد ضيفا عىل األردن يف زيارة رس

الشؤون املدنية يف السلطة الفلسطينية، يف محاولة لتهدئة األوضاع األمنية قبل حلول شهر رمضان الذي 

 يتوقع أن يشهد تصعيدا كونه يتزامن مع عيد الفصح اليهودي. 

طنة العنرصي يف القراءت� الثانية والثالثة، رغم  عىل الصعيد اإلرسائييل الداخيل، أقر الكنيست قانون املوا

 اعرتاض حزب م�تس، أحد أعضاء االئتالف، احتجاجا عىل البنود املعادية للفلسطيني� الواردة يف القانون. 
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 من الداخل إسرائیلأوال: 

 لیست جاهزة لسیناریو استهداف املواقع الخطرة دولة االحتالل

عيوبا   نغل�ن أن اهو  راقب الدولة متنياملكشف تقرير  

ب تحيط  التعاملكب�ة  التي    ،طريقة  املواقع  وح�ية 

تها  أن برامج ح�يك�  مبواد خطرة يف إرسائيل،    تحتفظ 

يف حال وقوع حرب من املمكن  و سليمة،    بصورة  ال تتم

كب�   حدث  مواجهة  يف  نفسها  إرسائيل  تجد  قد أن 

آالف  ب  يتسبب مستوى   مع،  اإلرسائيلي�وفاة  أن 

استهداف مواقع تخرن مواد سامة   دثالخطورة يف ح

 (PAC3) ساخنةالدائرة  األول ال  :مستوي�  ىلإينقسم  

مفتوحة،    صلي مناطق  يف  لل�كث�  املوت  خطر  بها 

، ويعيش  رضار صحية ال �كن الشفاء منهاأل �كثون باملنطقة    منفاترة التي يتعرض بها  الدائرة  الوالثا�  

الدائرة  إرسائييلمليون    1.3  قرابة والساخنة  يف  الدائر  3.2،  الفاترة، ويوجد يف إرسائيل آالف    ةمليون يف 

وهذه املنشآت ليست بعيدة  املواقع التي تحتفظ مبواد خطرة، جزء منها يقع قرب مراكز سكانية مزدحمة،  

 الرابط   عن دائرة االستهداف من الجهات الخارجية.

خمس  لسنوات الن خطة أعدتها الحكومة لح�ية هذه املواقع ل إ ويف ردها عىل التقرير قالت وزارة الحرب  

عام  السيتم املصادقة عليها بشكل نهايئ حتى نهاية الربع األول من  ،  عدة وزارات  يف إعدادها  شارك  القادمة

أهمية كب�ة مبوضوع املواد الخطرة، وهي    ويلجبهة الداخلية تن الإ   فقالجيش  ال املتحدث باسم    أما،  2022

 .سلم األولوياتفق تعمل عىل تطبيق توصيات تقرير مراقب الدولة مبوجب املوارد املتاحة لديها و 

قرار  في�   عىل  الحكومة  بصادقت  نهايئ  يقيض  موعد  تحديد  دون  حيفا  خليج  امللِوثة يف  املصانع  إخالء 

باستخدام أكرث من    60حيفا أكرث من  ميناء  لتنفيذه، ويضم   العمليات،  العديد من  منشأة صناعية تنفذ 

 الرابطأبرزها األمونيا.    مصدر للمخاطر واملواد امللوثة 1500
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https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1646827147-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
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 تصادر عمالت رقمیة تابعة لحرکة حماس  دولة االحتالل

مالي�    4   ا مبصادرةأصدر وزير الحرب بيني غانتس قرار 

حسابا موزعا عىل    12من    مليون دوالر)  1.3شيكل (

تتبع إلحدى رشكات الرصافة يف  محفظة إلكرتونية،    30

ارتباطات مع حركة ح�س،    ،غزةقطاع   لها  بحجة أن 

مشرتكة  و  عملية  بعد  القرار  القومية  جاء  الهيئة  ب� 

الٌقطرية  ملكافحة اإلرهاب االقتصادي ووحدة السايرب 

) ودائرة السايرب يف النيابة العامة وشعبة االستخبارات العسكرية (أمان)، وهذه العملية هي  433الهاف  (

 الرابط الثالثة خالل عام.  

 توجه لدى دولة االحتالل لزیادة تصاریح العمال للحفاظ یلع الهدوء يف غزة 

نتس خالل جولة ميدانية عىل قال وزير الحرب بيني غا

حدود غزة بحضور رئيس األركان أفيف كوخايف وقائد 

املنطقة الجنوبية إليعازر توليدانو، ومنسق العمليات  

عليان،   غسان  معادلة إ الحكومية  أنشأت  إرسائيل  ن 

ردع جديدة يف غزة منذ حرب غزة األخ�ة، تقوم عىل 

ة ملواجهة  وزيادة فعالية الخطط العملياتي  ،تراكم القوة

إرسائيل    أن تقوم  التهديدات يف الجبهة الجنوبية، مقابل

الع�ل،   تصاريح  زيادة  من خالل  اإلنسانية  الحالة  لتحس�  عىل  بغرضبجهود    ، الهدوء  معادلة  الحفاظ 

 وامليض قدما يف مسار األرسى واملفقودين املحتجزين لدى ح�س. 

فلسطينية غسان عليان املوافقة عىل إصدار ألفي ترصيح  في� أعلن منسق العمليات الحكومية يف املناطق ال

لـ  ،عمل لع�ل غزة التصاريح  مايو    12ل�تفع إج�يل  نهاية حرب  منذ  تم إصدارها  .  2021ألف ترصيح 

 الرابط 
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 خیار العسکري ضد إیران وح بالتل دولة االحتالل

ت يف كلمة له أمام مركز  يكرر رئيس الحكومة نفتايل بين

املخابرات الخارجية (املوساد) أن إرسائيل ليست ملزمة 

بأي اتفاق تربمه الدول الكربى بشأن الربنامج النووي 

جهاز   فإن  الصفر  ساعة  من  نقرتب  وألننا  اإليرا�، 

املوساد سيكون ملقى عىل عاتقه العمل بشتى الطرق  

وكشف النووي،  السالح  امتالك  من  إيران  أن   ملنع 

التفاوض حوله   الجاري  النووي  العودة  إل  سمحيساالتفاق  أجهزة  ليران خالل سنت� ونصف من  تشغيل 

 الطرد املركزي لتخصيب اليورانيوم. 

إرسائيل ومؤسساتها    إن  للخيار العسكري ضد إيران، قائال   بالدهلجوء  إىل  في� أملح وزير الحرب بيني غانتس  

جميع   ستتخذ  واالستخبارية  أجل  الدفاعية  من  والعسكرية  واالقتصادية  السياسية  الرضورية  اإلجراءات 

 ي�. رسائيلاإل الدفاع عن سيادتنا وض�ن مواطني أمن 

 مخطط استیطاني جدید الستیعاب املهاجرین الیهود من أوکرانیا

الصهيونية   املنظمة  يف  االستيطان  قسم  رئيس  أعلن 

إلنشاء   التحرك  بدء  عن  م�لنغ  يشاي    1000العاملية 

املهاجرين   اليهود  استيطانية جديدة الستيعاب  وحدة 

أوكرانيا إىل    من  عددهم  يصل  أن  ، ألفا   100املتوقع 

املخططات الهندسية للمرشوع إقامة مباٍن   تضمنوست

مرتا مربعا، سيتم استخدامها كمجمعات الستيعاب   90-55  ب�سكنية مبساحات مختلفة ترتاوح مساحتها  

 . الش�لية للنقب ووادي عربة ووادي الينابيع قرب بيسان ووادي األردن املهاجرين اليهود يف الحدود

ب�  و  ما  بتدش�  البدء  املستوطنات  لرؤساء مجالس  إيليت شاكيد  الداخلية  منطقة    12-7أوعزت وزيرة 

مدن يكرث    ىلإسكنية يف صحراء النقب والجليل ومستوطنات الضفة الغربية، وتوجيه املهاجرين املحتمل� 

  كيز من سبقهم من مهاجرين من دول االتحاد السوفييتي السابق، خصوصا يف الجليل واملستوطنات. فيها تر

 الرابط 

التربعات منو  بجمع  الصداقة  اليهودية ومؤسسة  الوكالة  مع  بالتعاون  واالستيعاب  الهجرة  وزارة    بدأت 

االتحادات اليهودية يف أمريكا الش�لية لتمويل عملية إيواء النازح� الجدد عرب تخصيص مبلغ مايل سيرصف  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.themarker.com/realestate/.premium-1.10668488
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  4700دوالر للزوج�، و 3400دوالراً لكل فرد، و 1850لكل من يصل إرسائيل من الحرب األوكرانية، بواقع 

 لكل أرسة لديها أطفال. 

آالف آخرين عن رغبتهم    5أعرب  و آالف طلب هجرة من يهود أوكرانيا،    9  يتلقاليهودية  أعلنت الوكالة  و 

محطات عند    6بالهجرة إلرسائيل، وخصصت الوكالة خطا ساخنا لتقديم الطلبات واالستفسارات، وأقامت  

ومولدوف  بولندا  دول  مع  األوكرانية  الحدودية  أوكرانيا،  يالنقاط  ليهود  املشورة  لتقديم  واملجر  ورومانيا  ا 

كانوا يف إحدى دور رعاية األيتام يف    طفال  100بينهم    ،آالف يهودي من أوكرانيا  6إرسائيل أكرث من    ووصل

  الرابطألف حتى نهاية الشهر الجاري.   15ويتوقع أن يبلغ عدد املهاجرين  ،أوكرانيا

 یة بسبب الحرب بین روسیا وأوکرانیا سرائیل ارتفاع أسهم شرکات األسلحة اإل

رشكات أسهم  واألمنية    ارتفعت  العسكرية  الصناعات 

ب�  الجارية  الحرب  بسبب  كب�ة  بصورة  اإلرسائيلية 

ارتفعت  التي  إلبيت  رشكة  أبرزها  وروسيا،  أوكرانيا 

% خالل يوم� فقط، بسبب الطلب  18أسهمها بنسبة  

دول  ال من  واللوجستية  العسكرية  لخدماتها  كب� 

وسلوفاكيا   ورومانيا  والتشيك  وبلغاريا  هنغاريا 

بالتزود فورا بطائرات بدون طيار، وأنظمة قتال إلكرتو�، أنظمة تحكم ومراقبة،    ارغبتهت  ي أبدتوالسويد ال

   .أنظمة اتصاالت وذخ�ة

العسكري يف القارة   اإلنفاقفيد األكرب من زيادة  ورجحت صحيفة "ذي ماركر" أن تكون رشكة "إلبيت" املست

مليار دوالر من موازنتها للعام الحايل لإلنفاق العسكري،    100  توتحديدا من أملانيا التي خصص ،األوروبية

أن   "ديركال   أقنعتبعد  الليزر من طراز   بنجاعة منظومة  أوروبا  األمني� يف  املسؤول�  م" لح�ية  ارشكة 

اتصاالت لسالح البحرية، ويتوقع أن  و بث ورؤية ليلية لسالح الرب،  و القتال اإللكرتو�،  الطائرات، وأنظمة  

تخطط  و ملانية مقابل الصفقات املرتقبة،  % من ميزانية األمن األ 19تحصل الصناعات األمنية اإلرسائيلية عىل  

.  ي هجوم رويس محتملفنلندا لرشاء منظومات الدفع الجوي اإلرسائييل املعروفة بالقبة الحديدية تحسبا أل 

 الرابط 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.israelhayom.co.il/business/real-estate/article/8800653
https://www.themarker.com/markets/.premium-1.10642118
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تفادیا للعقوبات املفروضة یلع   "لعال"االکنیست یصادق یلع تأمین شرکة 

 روسیا 

  تقديم ض�ن مايل وافقت لجنة املالية بالكنيست عىل 

بقيمة ملياري دوالر لرشكات الط�ان اإلرسائيلية حتى 

تواصل تشغيل رحالتها مع روسيا، ألن سياسات رشكات 

الط�ان املد� تنص عىل توف� تغطية تأمينية للطائرات  

والرحالت التي تنتهك العقوبات، يف ضوء وجود عدد 

رغبتهم   أبدوا  وأوكرانيا  روسيا  يف  اليهود  من  كب� 

عرب ئيلبالهجرة إلرسا للسفر  بدفع حجوزات  وقاموا   ،

 . الط�ان اإلرسائييل

"، مته� إياها بالحصول عىل دفعات من النظام  العالهاجم وزير الخارجية األوكرانية د�رتي كوليبا رشكة "و 

لكن  تستهدف تجاوز العقوبات التي فرضتها الدول الغربية عىل روسيا،  وهي بذلكاملرصيف الرويس "م�"، 

لتفادي أي إشكال يتعلق بانتهاك   يف حالة تنسيق كامل مع الحكومةها  مؤكدة أن  ،هذا االدعاءت  نفالرشكة  

 الرابط  العقوبات األمريكية املفروضة عىل روسيا. 

 یشمشروع قانون يف الکنیست لحفظ السائل املنوي لجنود الج

عىل  األولية  القراءة  يف  هيئاته  بكامل  الكنيست  وافق 

مرشوع قانون يجيز استخدام السائل املنوي لجنود جيش  

الحمل،   من  رشيكته  تتمكن  حتى  وفاته  حال  االحتالل 

أ  اإلجراءبرشط  هذا  عىل  موافقته  أبدى  قد  يكون  يف   ن 

لوالد و حياته،   الجديد  الترشيع  طلب إذن    الجندي  يجيز 

من أجل    الخاص بنجله، تخدام السائل املنوياملحكمة الس

عضوا    53  بتأييد   مرشوع القانون  وحظي إخصاب امرأة أخرى إذا أعطى الجندي موافقة خطية مسبقة،  

 الرابط  في� عارضه نائبان، ومن املقرر أن يحال للجنة الرفاهية للمصادقة عليه.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.calcalist.co.il/local_news/article/bj2bdyalc
https://news.walla.co.il/item/3491572
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 ي لبناء مدن جدیدة يف النقب إسرائیلخطط م

منطقة   يف  جديدة  مدن  تشييد  االحتالل  دولة  تعتزم 

النقب جنوب فلسط� املحتلة التي يرتكز الجزء األكرب  

فيها،   الداخل  فلسطينيي  وزيروقدم  من    ااالقرتاح 

الك�   إيليت شاكيد،  و اإلسكان زئيف  ينص والداخلية 

عىل إقامة مدينة لليهود الحريديم سيطلق عليها اسم 

عراد  منطقة  يف  ستضم  "كاسيف"  وحدة    20،  ألف 

ب�   ما  تستوعب  أن  املتوقع  ومن   125-100سكنية، 

منطقة صناعية وتجارية واسعة تلبي احتياجات  تشييد  من ضمن املخططات املنوي إقامتها، و ألف نسمة،  

تسعى  ك� سمركز طبي ومنطقة هايتك ومناطق عامة ومؤسسات تعليمية ومدارس دينية،  و السكان الجدد،  

مدينة جديدة تحمل اسم " نيتسانة" قرب الحدود مع مرص يف منطقة املجلس اإلقليمي    الحكومة إلنشاء

 الرابط عائلة.  2200"رمات نيغيف" من املخطط أن تستوعب نحو  لـ

 دولة االحتالل تسقط طائرتین مسیرتین إیرانیتین کانتا يف طریقها إلی غزة

اإلرسائيلية العسكرية  الرقابة  الجو    كشف  سالح  أن 

مارس   طيار    2021اعرتض يف  بدون  إيرانيت�  طائرت� 

طريقه� يف  مبسدسات،  ل   كانتا  محملتان  غزة  قطاع 

وتش� التقديرات أن إيران حاولت معرفة ما إذا كان  

من املمكن فتح طريق جديد لتوريد األسلحة إىل غزة 

  بواسطة   عرتاض ال تم او   ،باستخدام طائرات بدون طيار

 الرابط .  يف إحدى الدول املجاورة دون تحديد هويتها  F-35طائرات

االحتالل مناورات مشرتكة مع  و  للتعامل مع سيناريوهات    نظ�هأجرى جيش  األحمر  البحر  األمرييك يف 

األمن   ووزارة  اإلرسائيلية  السيربا�  لألمن  الوطنية  الهيئة  وقعت  ك�  املس�ة،  بالطائرات  لهجوم  التعرض 

التعاون يف مجال األمن السيربا� خالل مؤمتر سايرب تيك الدويل الذي    الداخيل األمريكية اتفاقيات لتعزيز

عقد يف مدينة تل أبيب، ويقيض االتفاق بتسهيل التبادل ب� الخرباء الكتشاف وإدارة املخاطر من التقنيات  

 ونية. الناشئة مثل الذكاء االصطناعي والحوسبة الكمية والتشف� مت�ثل الشكل ومكافحة التهديدات اإللكرت 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1646911370-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://www.makan.org.il/Item/?itemId=123524
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 : املزید من األخبار

ملياردير رويس    25لعقوبات التي فرضتها اإلدارة األم�كية عىل  لاالنض�م    حتاللقررت حكومة اال  

  "ليخوتلـ"امقربون من الرئيس فالد�� بوت�، مبنع طائراتهم من الهبوط يف مطار بن غوريون، أو الس�ح  

بحجب    دولة االحتاللفي� طالب السف� األوكرا� يف  ،  الخاصة بهم من الرسو يف أي من املوانئ اإلرسائيلية

 هذا الطلب.  املوافقة عىل رفضت تل أبيبإال أن   ،لقنوات اإلعالمية الروسيةا

االحتالل    الصحة    100قدمت حكومة  اإلنسانية ألوكرانيا، وأعلنت وزارة  املساعدات  أن  طن من 

وفدا طبيا وصل أوكرانيا إلقامة مستشفى ميدا� سيديره مركز "شيبا" الطبي بالتعاون مع خدمات الصحة  

سيتوىل مهمة استيعاب األطفال والبالغ� وتقديم خدمات الطوارئ والرعاية  و دوق املرىض)،  العامة (صن

وليس املساعدات   ،تركز عىل نقل املساعدات اإلنسانية  هانإ   حتاللقال مسؤول رفيع يف حكومة اال ، و األولية

 . ذات االستخدام املزدوج

ن خدمات صناعة التكنولوجيا الفائقة  م  دولة االحتاللأفادت دائرة اإلحصاء املركزية أن صادرات   

مليار   44.4إىل  2020مليار دوالر يف عام  36.3يف املائة من  22.3باستثناء الرشكات الناشئة ارتفعت بنسبة 

عام   يف  البيانات  2021دوالر  ومعالجة  الصلة  ذات  واألنشطة  واالستشارات  الكمبيوتر  برمجة  وتصدرت   ،

بلغ إج�يل صادرات خدمات الرشكات  و   قع أبرز الصادرات التكنلوجية،واألنشطة املتعلقة باستضافة املوا

 . 2020مليون دوالر يف عام   754% من  371مليار دوالر بزيادة  2.8الناشئة 

أو تتخىل عن غور   ،ازل عن هضبة الجوالننلن تت  إرسائيلقال وزير االتصاالت يوعاز هاندل، إن   

عملي أي  يف  أمنية  ض�نات  أي  مقابل  الدروس  األردن  من  نابع  املوقف  هذا  وأن  مستقبلية،  سياسية  ة 

لذلك يجب علينا أن نتعلم كيف يجب أن تظل إرسائيل قوة    ، املستفادة من الحرب الروسية عىل أوكرانيا

 تعرف كيف تدافع عن نفسها.  ،إقليمية

دي  مبا يشمل وا  ،كشفت معطيات ملجلس يشع االستيطا�، أن عدد املستوطن� يف الضفة الغربية  

،  2021خالل    األف  15بـ  همزاد عددقد  ، و 2022األردن، سيصل إىل نصف مليون مستوطن بحلول نهاية عام  

مستوطنة وبؤرة استيطانية،    150توزعون عىل  ا، يألف  491يف الضفة الغربية ووادي األردن    همويبلغ عدد

 .% سنويا3.7% مبعدل 43بنسبة هم أعداد توخالل السنوات العرش األخ�ة تضاعف

أبيض بيني غانتس،    -بلور االئتالف الحكومي حزمة مصالحة لتسوية الخالفات مع زعيم حزب أزرق 

الجيش التقاعد يف  قانون معاشات  املصادقة عىل  وينوي   ،تشمل  املقاتل�،  للجنود  دراسية  منح  وتقديم 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad


      تابع منصات المرصد

  

 

9 | P a g e  

 مرصد إسرائيل 
 March 2022 15 ||050العدد 

الثانية والثالثة قبل    ت�االئتالف ترسيع قانون التجنيد يف لجنة األمن والخارجية، يف مسعى لتمريره بالقراء

 الرابط انتهاء دورة الكنيست الشتوية. 

لوجيا األرايض واللوجستيات وهيئة املطارات  و وقسم تكن  الجيشوزارة  بل الدويل  وحدة النق   تأجر 

احتياطا   التمرين  ويأيت  إيالت،  قرب  رامون  مطار  يف  الدولية  الطوارئ  مساعدات  استقبال  تحايك  مناورة 

 الستخدام املطار كميدان بديل ملطار بن غوريون الخاص بطائرات الركاب الروتينية والطوارئ. 

 يسرائیلالصراع العربي اإلثانیا: 

 إسرائیل تطمح لشراکة اقتصادیة طویلة األمد مع  اإلمارات

إ  أبيب  تل  لبورصة  التنفيذي  الرئيس  بن   تاييتوقع 

مع  والتجارية  االقتصادية  العالقات  تشهد  أن  زئيف, 

أكد الرئيس    في�اإلمارات �وا كب�ا خالل العام الحايل،  

حمد   ديب،  وصناعة  تجارة  لغرفة  التنفيذي  واملدير 

تصبح   أن  االحتاللبوعميم  أكرب    دولة  رشكاء المن 

دولة  من إنهاء املفاوضات الجارية مع    جاري� إلمارات خالل السنوات الخمس القادمة، وتأمل اإلماراتالت

   الرابطبشأن اتفاقيات التجارة الحرة الصيف القادم.   االحتالل

أعلن جهاز   توصله  في�  األمن لالشاباك  الجوية    تفاه�ت مع  للخطوط  األمنية  الرتتيبات  بشأن  اإلمارايت 

الط�ان  اإلرسائيلية املنتظمة لرشكات  الجوية  الرحالت  أبيب   يف مطار ديب، م� سيسمح مبواصلة  تل  ب� 

 . وديب

 أمنیةکوخايف یصل البحرین ملناقشة ملفات 

كوخايف   أفيف  االحتالل  جيش  أركان  رئيس  وصل 

من   األوىل  هي  زيارة  يف  املنامة  البحرينية  للعاصمة 

، نوعها، ورافقه رئيس هيئة االسرتاتيجية والدائرة الثالثة

إيران  وهو العسكري عن ملف  تال كاملان،   - املسؤول 

ورئيس  دفرين،  إيف  الخارجية  العالقات  لواء  ورئيس 

شع يف  العسكريةالدراسات  االستخبارات  عميت   بة 

مع   لقاءات  سلسلة  إلجراء  الزيارة  وهدفت  ساعار، 

ه بكل من رئيس األركان البحريني الفريق الركن ذياب بن  ؤ لقا  امسؤول� أمني� بحريني� وخليجي� أبرزه

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.makan.org.il/item/?itemid=123068
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/israel/1646145197-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-10-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
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د آل  صقر النعيمي ومستشار األمن الوطني األم� العام ملجلس الدفاع األعىل يف البحرين نارص بن حم

قائد األسطول الخامس األم�يك األدم�ال تشارلز  و خليفة وقائد األركان القطري سامل بن حمد بن عقيل،  

بالرشق   اسرتاتيجي  أمني  أقامت شبكة تعاون  الزيارة أن إرسائيل  براد كوبر، وقال كوخايف  عىل هامش 

 الرابط  األوسط.

 البید يف األردن ملناقشة األوضاع األمنیة قبیل شهر رمضان 

وصل وزير الخارجية يائ� البيد للعاصمة األردنية ع�ن 

الثانية التي  الزيارة  الثا�، وهذه  الله  امللك عبد  للقاء 

األشهر الستة األخ�ة، واتفق  يجريها البيد لألردن خالل 

التفا  عىلالطرفان   تعزيز  املشرتكرضورة  لتهدئة   هم 

شهر  تسبق  التي  الفرتة  يف  خاصة  القدس،  يف  التوتر 

الفصح وعيد  مسار  ك�    .رمضان  يف  اللقاء  بحث 

 . العالقات ب� الجانب�

 رخص يف املناطق (ج) املغیر وحدة إسرائیلیة ملتابعة البناء إنشاء 

تدرس سلطات االحتالل إنشاء وحدة خاصة مهمتها متابعة  

ل البناء  هذا  نشاطات  ويأيت  (ج)،  املناطق  يف  لفلسطيني� 

وزير قبل  من  ع  األمن  االقرتاح  الذي  و الداخيل  بارليف  مر 

بيني غانتس   والحربالقضاء جدعون ساعر    يوزيرلسيقدمه  

حكمة العليا للموافقة عليه ليصبح قانونا عسكريا،  املورئيس  

في  مبن  شخص  أي  ومحاكمة  جنائية  إجراءات  اتخاذ  الوحدة  مهمة  البلدية  وستكون  مجالس  رؤساء  هم 

 . والقروية

املناطق    238استهدفت سلطات االحتالل  و  البناء غ� املرخص يف  الهدم بحجة  منشأة سواء باإلخطار أو 

، أكرث  2021الفلسطينية املصنفة (ج) خالل شهر فرباير، يف ح� بلغت عمليات الهدم يف النقب خالل العام  

 .2020هدم للعام  2533بـآالف منشأة سكنية مقارنة  3من 

مناطق  و  املرخص يف  غ�  البناء  الهدم يف  أوامر  تنفيذ  بتعليق  العام للرشطة كويب شبتاي  املفوض  طالب 

طالبت املستشارة  و وتحديدا يف النقب، حتى نهاية شهر رمضان القادم، تفاديا ألي تصعيد أمني.  ،  الداخل

تأجيل قرار هدم حي الخان األحمر رشق القدس ملدة  القانونية للحكومة غايل بهراف من املحكمة العليا  

 الرابط  لحكومة بتأجيل قرار هدم حي الخان األحمر.ليوما، ليكون الطلب السابع  30

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.makan.org.il/item/?itemId=123770
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1646775113-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1646775113-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1646775113-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1
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 والجیش یتحسب لرد انتقامي من إیران  ،سالح الجو یقصف دمشق

يف  أهداف  عدة  اإلرسائييل  الجو  سالح  استهدف 

بدء   منذ  هجوم  أول  يف  دمشق،  السورية  العاصمة 

الروسية  اثن-الحرب  مقتل  عن  وأسفر    � األوكرانية، 

آخرين، في� رجحت وسائل إعالم إرسائيلية   6وإصابة  

لقى   الهجوم مسؤول عسكري  بأن أحد من  حتفه يف 

� دفع بالجيش لرفع  مكب� يف الحرس الثوري اإليرا�،  

 . الرابطحالة التأهب تحسبا لرد انتقامي قد تنفذه إيران.  

 تفعیل مسار الطیران بین تل أبیب والرباط

ربية خط رحالت مبارش إىل  دشنت الخطوط الجوية املغ 

الخامس  محمد  مطار  من  أقلعت  بعدما  أبيب،  تل 

شخصا من   80بالدار البيضاء طائرة عىل متنها وفد من  

األع�ل يف    رجال  للمقاول�  العام  لالتحاد  يتبعون 

منتدى اقتصادي   الوفد  يحرضومن املقرر أن  ،  املغرب

نائب مببادرة وزارة الخارجية اإلرسائيلية، ك� سيلتقون  

في� أعلن نائب رئيس البعثة اإلرسائيلية يف العاصمة  ،  أيام   3وزير الخارجية عيدان رول يف زيارة تستمر  

االتصال   مبكتب  اإلدارة  ورئيسة  قنصل  منصب  يف  أديداس  دوريت  تعي�  دافيد،  إيال  الرباط،  املغربية 

 الرابط  .اإلرسائييل يف املغرب

 صارمة یلع دخول املحاِضرین األجانب للضفة الغربیة یة إسرائیلقیود 

تسعى إرسائيل لفرض مزيد من القيود املشددة التي  

األجانب ل تهدف   والطلبة  املحارضين  يف  لتحكم 

الجامعات  داخل  والدراسة  بالتدريس  لهم  املسموح 

أعدادهم،    بتحديد الفلسطينية بالضفة الغربية املحتلة،  

بتدريسها  و  املسموح  واملواضيع  التخصصات  تحديد 

ي املعاي�،  تلك  وبحسب  يكون  ودراستها،  أن  جب 

درجة  عىل  وحاصالً  "متميزاً"  الباحث  أو  املحاِرض 

،  لضفة الغربيةللقنصلية اإلرسائيلية يف بالده قبل السفر  ل أن يتقدم بطلب تأش�ة  و الدكتوراه عىل األقل،  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.makan.org.il/item/?itemId=123795
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/1647175983-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B7-%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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هذا القرار    يبدأ رسيانعىل أن  تأش�ة،    150بحيث ال يزيد عدد التأش�ات املمنوحة للطلبة األجانب عن  

 الرابط و القادم.  يف ماي

 املزید من األخبار: 

حس� الشيخ ليكون اللقاء  الفلسطيني وزير الخارجية يائ� البيد مع وزير الشؤون املدنية  تمعجا 

إرسائييل مكون من مديرة مكتب وزير    أمني  د خالل شهرين، وسبقه بأيام لقاء م�ثل ب� وفبينه�  الثا�  

األوضاع  يالحرب معيان   عليان، ملناقشة  الفلسطينية غسان  املناطق  الحكومة يف  أع�ل  رسائييل ومنسق 

بينها دفعات جديدة من مل    ،االقتصادية التي تعا� منها السلطة، وإقرار حزمة تسهيالت قبل شهر رمضان

  داخل الخط األخرض.الشمل وتصاريح الع�ل الفلسطيني�

عىل مصادرة جزء من املقربة اليوسفية وأرض   املحتلة  صادقت اللجنة اللوائية اإلرسائيلية بالقدس  

وبناء كورنيش محاٍذ ألسوار البلدة القد�ة، ك�   مقابلها يف القدس الرشقية لغرض إقامة ممىش وحديقة

م فلسطينية  عائالت  أربع  عمليات طرد  العليا  املحكمة  الرشقية  جمدت  القدس  الشيخ جراح يف  ن حي 

شيكل إىل ح�    2400"كمستأجرين محمي�" مقابل دفع إيجار سنويا رمزي قدره    مواعرتفت به  ،املحتلة

 .البت يف موضوع امللكية والحقوق

�طا من    15موزعة عىل    إرسائيليا   اعتداء  1372  القدس املحتلة خالل شهر فرباير  دينة م سجلت   

حالة   29آخرين، و 221واعتقال  ا،مواطن 200 تصابأ حالة إطالق نار،  123منها انتهاكات حقوق اإلنسان، 

 اعتداء.   96أكرث من وبلغ عدد حاالت االعتداء عىل الصحفي� منشآت،   10وإغالق هدم، 

منعا    43، ومرة  20األقىص  ملسجد  ابلغ عدد اقتحامات  و فلسطيني� يف الضفة الغربية،    6استشهد   

 حالة اعتقال.  166عدد املعتقل� يف الضفة الغربية خالل فرباير ووصل لآلذان يف الحرم اإلبراهيمي، 

يزيد عن    ما  االحتالل منعت  أن سلطات  النقاب  الغربية    10كشف  الضفة  آالف فلسطيني من 

 .2021الفلسطينية خالل العام والقدس الرشقية من السفر خارج مناطق السلطة 

واجتمع مع نظ�ه طحنون بن زايد، عىل    ، والتا دولة اإلماراتخزار مستشار األمن القومي إيال   

 الرابط خلفية التقدم يف محادثات فيينا النووية. 

الوزراء  قال    الحقيقةالسابق  اإلرسائييل  رئيس  لقول  بحاجة  إننا  أوملرت  بأنه  إيهود  يوجد يف  ،  ال 

 .حراك عام لدعم قضية أبرا منغسيتو األس� لدى ح�س يف غزة، ألنه إثيويب إرسائيل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.10659419
https://www.makan.org.il/Item/?itemId=123132
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 العالقات الخارجیة ثالثا: 

 زیارة تاریخیة لرئیس دولة االحتالل ألنقرة

للعاصمة    إسحاق هرتسوغ  دولة االحتالل   وصل رئيس 

الرتيك   الرئيس  له  بناء عىل دعوة وجهها  أنقرة  الرتكية 

أردوغان، يف زيارة هي األوىل من نوعها   رجب طيب 

إرسائييل   االجت�ع    14منذ  لرئيس  وناقش  عاما، 

رشقي  وملف  الرويس،  األوكرا�  امللف  مستجدات 

إرسائيل   من  غاز  أنابيب  خط  مد  ومرشوع  املتوسط، 

ارتفع بنسبة  إ وقال أردوغان  .  الرتكية  ألوروبا مرورا باألرايض التبادل التجاري مع دولة االحتالل  %  36ن 

 10مليارات دوالر، وأن البلدان يهدفان لرفع التبادل التجاري ملستوى    8.5ليسجل مستوى    2021خالل  

واستمرت  منفتحة للتعاون مع دولة االحتالل يف مجال الطاقة والدفاع،    ك� أن بالدهمليارات دوالر سنويا،  

الزيارة ليوم� متتالي� اجتمع خاللها الرئيس هرتسوع مبمثيل الجالية اليهودية يف أكرب كنيس سفارادي 

، ومن املتوقع أن يصل وزير الخارجية الرتيك مولود تشاوش أوغلو لدولة  إسطنبوليدعى نيفي شالوم يف  

 الرابطاالحتالل الشهر القادم. 

في� استضاف مركز موشيه ديان اإلرسائييل للدراسات الرشق أوسطية واإلفريقية اجت�عا مغلقا مع كبار  

مؤسسة   من  الطرف الباحث�  عن  وشارك  (سيتا)،  الرتكية  واالجت�عية  واالقتصادية  السياسية  البحوث 

اإلرسائييل الباحثان حي إيتان كوه� ياناروكاك ون� بومس ومسؤول� حكومي� ودبلوماسي�، يف ح� مثل  

 الرابط الطرف الرتيك الباحث برهان الدين دوران رئيس مركز سيتا.  

 يف أوکرانیات یلتقي بوتین يف موسکو إلنهاء الحرب یبین

الروسية   للعاصمة  بينيت  نفتايل  الوزراء  رئيس  وصل 

رئيس هيئة موسكو عىل رأس وفد رفيع املستوى ضم  

الدبلوماسية   واملستشارة  حوالتا،  إيال  القومي  األمن 

متان  الوزراء  رئيس  باسم  والناطق  مائ�،  شمريت 

للقاء الرئيس   وزير اإلسكان والبناء زئيف ألك�،  سيدي

فال  إلنهاء الرويس  الوساطة  جهود  ضمن  بوت�،  د�� 

الحرب يف أوكرانيا، وتحفظ الجانبان من التعليق عىل نتائج الزيارة، إال أن مصادر روسية أشارت إىل رفض  

 الرابط بوت� للوساطة اإلرسائيلية إلنهاء الحرب. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1646921488-%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%BA-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/israel/1646161095-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%87-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://www.ynet.co.il/news/article/hj00lzmb11c
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 ین روسیا يف الجمعیة العامة لألمم املتحدة تد إسرائیل

إرسائيل   أن  البيد  يائ�  الخارجية  وزير   ت نضماأعلن 

قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة الذي يدين الغزو  ل

الرويس ألوكرانيا، ألن ما يحدث يتطلب منا أن  نبقى  

يف الجانب الصحيح من التاريخ، عرب إدانة قرار الحرب 

أوكرا بحق  إرسائيل  نيا،  الرويس  أن  البيد  أنشأت وقال 

ونتائج  آثار  لفحص  وزارات  عدة  من  مشرتكا  فريقا 

والسياسية   االقتصاد  عىل  املواطن�  العقوبات  عىل 

 الرابط ة. اإلرسائيلي واملصالح 

وسلوفاكيا"،  ك�   "رومانيا  أوكرانيا  مع  حدوديت�  دولت�  إىل  سياسية  رحلة  يف  البيد  خاللها    ى لتق اتوجه 

ع  والعالقات م  ، قادة الدول الوضع يف أوروباوناقش مع  مبسؤويل وزارة الخارجية الذين يعملون يف امليدان،  

 يف التفيا.    أنتو� بلينكن، وسبق هذه الزيارة لقاء جمعه بوزير الخارجية األمرييك إرسائيل 

 املزید من األخبار

وافق مجلس النواب األمرييك عىل متويل بقيمة مليار دوالر لصواريخ القبة الحديدية االعرتاضية،   

الشيوخ للمو 2022كجزء من ميزانية   جانب حزمة أمنية  ، لافقة عليها، والتي سيتم تقد�ها إىل مجلس 

 الرابط   . مليار دوالر 3.8بقيمة  مخصصة لجيش االحتالل سنوية

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.makorrishon.co.il/news/463987/
https://www.makan.org.il/item/?itemId=123749
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 تطورات مجتمعیةرابعا: 

 املحکمة تبرئ سارة نتنیاهو من التهم املوجهة إلیها
برأت محكمة العمل يف إرسائيل سارة نتنياهو من التهم التي  

جينسيا،   سيلفيا  النظافة  عاملة  يف و وجهتها  أدعت  التي 

ومل تحصل  ،  شكواها أنها تعرضت للتنكيل والنصب واالحتيال 

بدفع  املدعية  بإلزام  املحكمة  قرار  يف  وجاء  حقوقها،  عىل 

ذي ودفع تعويضات لسارة عن الرضر ال  ، مصاريف القضية

 الرابط  ، في� رحب زعيم املعارضة بنيام� نتنياهو بالقرار، واصفا إياه بالنرص الكاسح لزوجته. لحق بها

بدفع  و  يائ�  وابنه�  نتنياهو وزوجته سارة  بنيام�  أبيب  تل  الصلح يف  قايض محكمة  شيكل    3500أمر 

رحها األخ� يف املحكمة  نفقات لرئيس الوزراء األسبق إيهود أوملرت ألنهم رفضوا اإلجابة عىل األسئلة التي ط

 .ويحتاجون للعالج، بعدما وصفهم سابقا بأنهم مختلون عقليا  ، بشأن حالتهم العقلية

 48تقلیص موازنة البلدات العربیة داخل فلسطین املحتلة

قلصت وزارة املالية مخصصات الهيئات املحلية العربية 

الداخل املعروفة   700بنحو    املحتل  يف  شيكل  مليون 

التوازن"، من أصل  ببند "هبا مليارات شيكل تم    4ت 

، ويأيت هذا التقليص للعام 2021رصدها يف موازنة عام 

القيمة   بنفس  التوايل  عىل  تلتاالثا�  البلدات ي  عا� 

حيث   التشغيلية،  موازنتها  يف  كب�  عجز  من  العربية 

  %. 60يف املدن اإلرسائيلية لـتعتمد الهيئات املحلية العربية عىل ثلث إيراداتها ذاتيا يف ح� تصل النسبة  

 الرابط 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://ar.timesofisrael.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87/
https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2022/03/02/%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 رجوانااملم تتجه لشرعنة استخدا إسرائیل

يعتزم وزير القضاء جدعون ساعر مترير مرشوع قانون  

لحيازة  القانونية  الرشعية  إضفاء  يجيز  الكنيست  يف 

(القنب الهندي) ألغراض ترفيهية، ويف حال تم   رجوانا امل

مترير مرشوع القانون بالقراءت� الثانية والثالثة، سيتم 

حيازة  التي صاحبها  والوصمة  الجنايئ  التوصيف  إزالة 

الجنائية  السجالت  املخدرات، وشطب  النوع من  هذا 

 الرابط للمدمن� من سجالت رشطة مكافحة املخدرات.

 العنصري  الکنیست یصادق یلع قانون املواطنة

مترير   أقر لصالح  والثالثة  الثانية  بالقراءت�  الكنيست 

املواطنة  يقيض  ،العنرصي  قانون  ترشيع    الذي  بسن 

خالل    ن يكون مبقدور وزير الداخلية، مبوجبه لمؤقت

إ  رسيانه رخصة  أو  مواطنة  يفمنح  ملن   قامة  إرسائيل 

غزة قطاع  أو  الغربية  الضفة  يف  أو  و   ،يسكن  ملواطن 

يكون  ولن  القانون،  يحددها  ك�  عضو  لدول  مقيم 

ما عدا الحاالت    ،كوث يف إرسائيل ملن يسكن يف املنطقةامل مبقدور القائد العسكري يف املنطقة منح ترخيص  

   الرابط  .االستثنائية

 مخاوف من انتشار فیروس شلل األطفال يف دولة االحتالل 

ة  أفادت وزارة الصحة اإلرسائيلية عن تشخيص أول إصاب

 4بف�وس بوليو (شلل األطفال) لطفل يبلغ من العمر  

ضمن  تطعيمه  يتم  مل  املحتلة  القدس  يف  سنوات 

فتحت  الحادثة  إثر هذه  الروتينية، وعىل  التطعي�ت 

الطفل،  ال لتعقب  وبائيا  تحقيقا  أن  و وزارة  لوحظ 

،  1954-1950  ب� عاميإرسائيليا    762الف�وس موجود يف عينات الرصف الصحي باملنطقة، وتسبب يف قتل  

 الرابط  .1989وتعد هذه الحالة األوىل التي يتم تشخصيها منذ العام 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.ynet.co.il/news/article/b1sw11bby5
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1646948749-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.makan.org.il/item/?itemId=123510
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 املزید من األخبار

شيكل لقيامه باخرتاق    500  عرب دفع مبلغ   توبيخ وتغريم طيار إرسائييل لعسكرية  قررت املحكمة ا 

فوق مناطق تل أبيب ومحيطها، حيث سمع سكان تلك املناطق صوت انفجار    F-35حاجز الصوت بطائرة  

 ضخم جراء االخرتاق ما تسبب بحاالت هلع.

بنيام�    الحك  نتنياهوهاجم  املعارضة  املل  الحالية  ومةزعيم  اإليرا�بسبب  النووي  صف  و و   ،ف 

 بالضعيف يف هذه املفاوضات.  هاموقف

الرشطة اإلرسائيلية    باألسلحة، ووفق    51اعتقلت  تجارتهم  الداخل بحجة  مواطنا من فلسطينيي 

 بيان الرشطة فإن هذه الحملة تأيت يف إطار مكافحة الجر�ة يف الوسط العريب. 

ائيلي�، اتهموا بقتل مسن فلسطيني بالقرب  مواطن� إرس   6أسقطت النيابة تهمة اإلرهاب بحق   

 . 2021من أحد املساجد يف منطقة بيت يام وسط تل أبيب، خالل معركة سيف القدس يف مايو 

تدرس وزارة املالية تخفيض الرضيبة عىل الوقود بهدف تخفيض أسعار املحروقات، يف أعقاب أزمة   

  نيا.الطاقة العاملية التي تأثرت يف أعقاب الحرب يف أوكرا

الدقيق  أكرب   شتيبل  أبلغت رشكة  أنها سرتفع   يف دولة االحتاللمطاحن  التسويق  التجار وسالسل 

، قد  ، ويف حال استمر التوتر يف القارة األوروبية% بسبب الحرب ب� روسيا وأوكرانيا18سعر الطح� بنحو  

 .%50يصل االرتفاع إىل 

ر تعزيز القوات الرشطية العاملة يف رهط  قرر قائد الرشطة يف منطقة لواء الجنوب ب�يتس ع� 

يف األيام األخ�ة، وستعمل الرشطة  ها  ملكافحة الجر�ة يف ضوء تكرار حوادث إطالق النار التي وقعت في

كفرق عمل مرئية ورسية بهدف اتخاذ إجراءات ضد منتهيك القانون الذين يعرضون سالمة وأمن الجمهور  

 .للخطر

% من  48يعتقد  األوكرانية،  - حول رؤية اإلرسائيلي� للحرب الروسية  13وفق استطالع أجرته القناة  

% أنه ترصف بشكل  34الجمهور أن نفتايل بينيت ترصف بشكل صحيح عندما ذهب للقاء بوت�، ويعتقد  

% يؤيدون  55و  ،% يعارضونها32الوساطة اإلرسائيلية إلنهاء الحرب يف أوكرانيا، مقابل   %52 ، وأيدغ� صحيح

% يعتربون 49  ،% يرفضون استقبالهم 15% يؤيدون بال حدود،  26لكن بحدود،    ،الجئ� من أوكرانيا  استقبال

السياسة الخارجية بشكل   نتنياهو شخصية أكرث نفوذاً من بينيت يف إدارة  الوزراء السابق بنيام�  رئيس 

 .% يعتربون بينيت أفضل23األوكرانية، -أفضل يف األزمة الروسية 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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 املقاالت والتحلیالتخامسا: 

 سرائیل أردوغان لم یصبح صدیًقا إل

 إرسائيل هيوم -عوديد غرانوت

املعد لها قبل    تربط األوساط اإلرسائيلية ب� زيارة هرتسوغ

أسابيع، والتطورات الجارية يف رشق أوروبا، وطبيعة مواقف  

تل أبيب وأنقرة من الحرب األوكرانية الروسية، واحت�ل أن  

يسفر تقارب موقفه� منها يف زيادة وتعزيز العالقات، دون  

 رفع سقف التوقعات عالياً. 

استعادة  لبداية  فرصة  تشكل  رمبا  تركيا  إىل  زيارة هرتسوغ 

العالقات املتقطعة للغاية ب� أنقرة وتل أبيب، بعد أن أظهرتا 

تركيا   راقبت  وقد  ألوكرانيا،  الرويس  الغزو  مواجهة  يف  تردداً 

عن كثب عرض الوساطة الذي قام به رئيس الحكومة نفتايل بينيت ب� موسكو وكييف يف محاولة لوقف  

 يف نجاح الوساطة، للكث� من األسباب". الحرب، ولذلك رمبا يكون ألردوغان مصلحة أكرب من بينيت 

األوكرانية، وال تخفي أنقرة، ك� تل أبيب، قلقها  -وأضاف أن زيارة هرتسوغ تأيت يف ذروة الحرب الروسية

 من اتساع رقعة الحرب. 

الروسية، التي يتوقع أن تحوز عىل نقاشات هامة ب�  -فضال عن التطور الطارئ بشأن الحرب األوكرانية

دوغان يف أنقرة، فإنها تأيت باألساس عقب إرسال األخ� إشارات عديدة يف كل االتجاهات التي  هرتسوغ وأر 

تحمل توجها باهت�مه بتحس� العالقات الدبلوماسية مع تل أبيب، التي تدهورت إىل أد� مستوياتها مع  

ث مرات، ومرة  طرد السف� اإلرسائييل من أنقرة قبل أربع سنوات، وقد تحدث أردوغان مع هرتسوغ ثال 

واحدة مع وزير الخارجية يائ� البيد، وملح أكرث من مرة لرغبته يف إعادة السف� واستعادة العالقات إىل  

 مسارها الصحيح.  

وتتحدث األوساط الدبلوماسية اإلرسائيلية عن رغبة تركيا يف استعادة عالقتها بإرسائيل تزامنا مع استعادتها  

املنط دول  باقي  مع  مثل مرص  لعالقاتها  الواليات    واإلماراتقة،  مع  عالقاتها  فإن  ذلك  والسعودية، ومع 

املتحدة ما زالت ضعيفة، ويف الوقت ذاته فإنه ليس لدى تل أبيب سبب لرفض الذراع الرتكية املمدودة  

 لها، وال تعارض استئناف العالقات معها بشكل كامل. 
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رسائيلية املنخرطة يف مفاوضات استئناف العالقات ب�  رغم كل ذلك، ال ترتدد املحافل األمنية والسياسية اإل 

أنقرة وتركيا يف الكشف عن فرضياتها السائدة لديها، ومفادها أن إرسائيل ال تخدع نفسها من خالل االقتناع  

فجأة بأن أردوغان قد غ� موقفه منها، بل إنه منظّر صارم قد ينقلب عىل إرسائيل مرة أخرى يف أي رصاع  

 يف غزة أو القدس أو الضفة الغربية، والعودة التهامها بقتل أطفال فلسطيني� أبرياء.  قادم قد ينشب

https://www.israelhayom.co.il/opinions/article/8927899 

 یاالثمن السیاسي لوساطة بینیت إلنهاء الحرب يف أوکران

 معاريف  -شلومو شام�

وسط   الروسية،  األوكرانية  الحرب  تطورات  اإلرسائيليون  يراقب 

مخاوف من تبعاتها املتوقعة عليهم، خاصة بعد الوساطة الفاشلة  

الرويس   الرئيس�  ب�  بينيت  نفتايل  الحكومة  رئيس  أجراها  التي 

 فالد�� بوت� واألوكرا� فلودوم� زيلنيسيك. 

باهظا بسبب فشل  تش�    يدفع مثناً  قد  بينيت  أن  إىل  تقديرات 

وساطته ب� أوكرانيا وروسيا، مع إمكانية أن يبتلع االتفاق النووي 

مع   للرصاع  حل  بإيجاد  الفشل  عن  فضال  إيران،  مع  بهدوء 

 الفلسطيني�. 

اتفاق نووي يف الوقت ذاته، من الواضح أن بينيت ليس قادرا عىل منع القوى الدولية الست من توقيع  

مع إيران، وبالتايل فلن يتم االعرتاف به كعامل دويل، وبالتايل فسيتم تسجيل فشله يف إحباط االتفاقية عىل 

أنه إهانة ملوقع رئيس الوزراء اإلرسائييل، رغم أنه التقى بوت�، وتحدث معه عرب الهاتف، وحاول الحصول  

للمفا رقة، فقد بدأ يحارب االتفاق النووي الذي بذلت عىل تنازالت منه، لكنه رفض التجاوب معه، ويا 

 روسيا بقيادة بوت� جهًدا هائالً لتحقيقه، أكرث من الجهود األمريكية. 

بينيت يعمل بجد لتقوية الصداقة مع جو بايدن، لكن مل يُبذل جهد أقل ملنع وتأخ� تجديد االتفاق مع  

الحكومي� لتح قيقه، ويف الوقت ذاته، يُظهر بينيت تقديرًا  إيران، وهو ما يسعى بايدن وكبار مسؤوليه 

للمستشار األملا� أوالف شولتز، لكنه يف الوقت ذاته يحتقر االتفاق النووي مع إيران الذي تهتم أملانيا جًدا  

 بالتوصل إليه، وهذه ليست الطريقة التي يترصف بها سيايس ذو شخصية عاملية". 

يشارك بنشاط يف جهود الوساطة ب� روسيا وأوكرانيا، ال    بينيت الذي يسعى إلظهار نفسه زعي�ك� أن  

يبذل الجهد ذاته إلظهار مهاراته يف حل الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني، ألنها منطقة يبتعد عنها بينيت، ك� 

هو معروف، ويتم حرمانها من أي ملسة أو حركة، خاصة يف ساحة األمم املتحدة، وعواصم الدول الكربى  
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سيا، ألنه سيكون هناك رجال دولة وشخصيات سياسية ستقول إن النشاط الدبلومايس يجب  يف أوروبا وآ 

أن يهدف لكرس الجمود الذي طال أمده ب� إرسائيل والفلسطيني�، وبذل جهد الخرتاق الجمود السيايس  

 بينه�".

العتقادهم   وزيلينسيك  بوت�  ب�  بينيت  بوساطة  كث�ا  اهت�ما  اإلرسائيليون  �نح  نتائج  ال  تؤيت  لن  أنها 

إيجابية، فهو أصغر من أن يكبح ج�ح حرب عاملية ثالثة تلوح يف األفق، ويف الوقت ذاته يتوقعون منه أن  

  يبذل جهدا سياسيا موازيا مع الفلسطيني� لحل الرصاع معهم، رغم عدم اليق� بأنه سينجح يف الوساطت�. 

السياسية   ما يجعل األوساط  الوقت ذاته، فإن  بينيت أن  يف  نجاح وساطة  أقل تفاؤال من  والدبلوماسية 

البيت األبيض ذاته مل يرتدد يف اإلعالن أن احت�الت حصول بينيت عىل تنازل أو إ�اءة من بوت� ضئيلة،  

حتى أن التقارير التي تحدثت عن تنسيق بينيت مع البيت األبيض بشأن اتصاالته الشخصية مع بوت�،  

تيجة أنه ال أثر للثقة يف بوت�، أو األمل يف انتزاع تنازل منه، وبالتايل فإن إخفاق بينيت  تبدو مبالغا فيها، والن

 .يف وساطته سترتك آثارها السلبية عىل إرسائيل بأرسها

https://www.maariv.co.il/journalists/Article-903555 

 الدرس اإلسرائیلي من غزو روسیا ألوکرانیا

 جدعون ليفي_ هآرتس 

يف   الحرب  من  اإلرسائيلي�،  جميع  تقريبا  إرسائيل،  يف  اليم�  درس 

قوية. مثل الدرس الذي يتم تلقيمه    إرسائيل هو قاطع، فقط    أوكرانيا

العسكرية   القوة،  من  واملزيد  والقوة  القوة  وهو  اوشفيتس  لبعثات 

  أخالقيةيل �كنها االعت�د عىل نفسها فقط. ليس صورة  بالطبع. إرسائ

الكارثة   دولية،  مكانة  الدرس    وأوكرانياأو  هذا  بالقوة.  فقط  تعلمنا، 

االلتزام   من  إرسائيل  يجب    األخالقييعفي  ال  الدويل.  التضامن  أو 

بالعا واالستخفاف  االحتالل  مواصلة  الدويل، �كن  للقانون  االستجابة  أو  اعطوا  استيعاب الجئ�  فقط  مل. 

الذي    األكرثإرسائيل املزيد من القنابل وهي ستتدبر أمرها. من مجمل ادعاءات إرسائيل هذا هو االدعاء  

 للغضب. إثارة واألكرثال يوجد له أساس 

إرسائيل بدون دعم الغرب هي ال يشء. بدون املكانة الدولية الخاصة التي نجحت يف خلقها لنفسها، بحق  

محيت منذ زمن. ليس القنابل هي التي تحمينا، بل املكانة التي تشبه مكانة الدولة   أو بدون حق، لكانت

العظمى التي بنتها لنفسها، هي التي تلقي الرعب عىل نصف العامل بابتزاز التعاطف، اكرث بكث� من قدرتها  

تكفي القوة  يجب أن يكون معاكسا، ال    أوكرانياالعسكرية. بالتحديد لهذا السبب فان درس إرسائيل من  
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العسكرية، وال �كن أن تنجو وحدك، هناك حاجة اىل مكانة دولية قوية، وهذه ال يتم تحقيقها بتطوير  

 الطائرات بدون طيار التي تلقي القنابل. 

بالقوة. بدون جيش    األسطوري  بإ�انهممن املحزن رؤية كيف أن كل يشء يعيد اإلرسائيلي� اىل التمسك  

. هذه حقيقة مضللة.  األفرانبالفعل سنكون يف البحر، ولوال الطيارين كنا سنكون يف  الدفاع اإلرسائييل كنا  

نحن بالطبع بحاجة اىل قوة عسكرية، لكن من غ� املجتمع الدويل كنا سنضيع. أوال، ألن القوة العسكرية  

ترتكز عىل املساعدات   يوم بدون  األمريكيةإلرسائيل  لي  أمريكا .  لن تعود إرسائيل.  س فقط يف  وإرسائيل 

يف ساحة الحرب. مقاطعة برغي واحد وآلة الحرب ستتعطل. اسألوا سالح الجو.    أيضااملتحدة، بل    األمم

 لذلك، القوة العسكرية املبجلة واملطلوبة ترتبط بحسن نوايا املجتمع الدويل. 

قوة إرسائيل جاء من املكانة الخاصة التي كسبتها لنفسها. العامل يخاف من إرسائيل، وهو مشلول    أساس

 ها ووقاحتها. إرسائيل تقول “السامية” والعامل يصمت.ئ خطاأ  أماموعاجز    أحياناقال سلوكها منفلت الع  إزاء

هذا ليس بسبب د�ونة، بل بسبب “يد واسم”. مشاعر الذنب لدى العامل، التي تعرف إرسائيل تطويرها  

ي ال  واستغاللها من اجل مصالحها، ودعم املؤسسة اليهودية القوية، هي التي تعطي إرسائيل مكانتها الت 

يف العامل، يعطيها القوة    أخرىالباب املفتوح عىل مرصاعيه يف واشنطن، اكرث م� هو ألي دولة    أيضاتصدق.  

املانيا   تريد  أبو ظبي. عندما  الغواصات    اإلذنالدولية، من موسكو وحتى دلهي، من كييف وحتى  لبيع 

الدم� بوت� يقوم بفتح الباب لرؤساء  والواليات املتحدة لبيع الطائرات فهذا ليس بسبب قوتها العسكرية. ف

 ، بل بسبب مكانتها الخاصة التي يجب تطويرها. األركانحكومات إرسائيل ليس بسبب دورية رئاسة 

التعاطف فان  إ  الذنب وابتزاز  العسكرية فقط وعىل مشاعر  ذا استمرت إرسائيل يف االعت�د عىل قوتها 

رف يوسيف لن تعرف ملاذا يجب عليها مواصلة االنحناء أمام  الجديدة الذي مل تع  األجيالمكانتها ستتالىش.  

الصغ�ة يف الرشق   الرائعة هي    األوسطالدولة  املكانة  الحفاظ عىل هذه  باالبتزاز. احت�لية  والتي تقوم 

الظهر له. سيأيت يوم سيمل فيه من وقاحة إرسائيل،    إدارةبالتحديد بالتعاون مع املجتمع الدويل وليس  

خذ وال تعطي أبدا. وسيأيت يوم سيسألون فيه يف واشنطن ملاذا هي من ب� جميع الدول يحق  فهي دامئا تأ 

الكب� من    إعطاؤها لها أن تكون هي التي يتم   والسالح عىل حساب دافع الرضائب    األموال هذا القدر 

 . هذا اليوم يقرتب. األم�يك

بأنه عرب هذه   اإلدراككان �كن أن تكون فرصة للبدء بتفك� مختلف يف إرسائيل. أن يتم    أوكرانياالحرب يف  

  إزاء الهست�يا ال �كن البقاء بدون دعم العامل، وال �كن كسب دعمه برفض جميع قراراته والوقوف جانبا  

فيها واالعت�د فقط    والرتكيز فقط عىل اليهود  أبوابها  إلغالقكوارثه. ليس الدرس هو الذي يدعو إرسائيل  

 عىل جيشها. هذا هو الدرس الحقيقي من كييف. 

https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.10663597 
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 روسیا وإسرائیل والسیر یلع خیط رفیع يف سوریا

 معاريف  -ران أدليست

اليوم رحى حرب يوجد فيها عىل نحو واضح أخيار ضد أرشار، و�كن  تدور  

إرسائيل،   لدولة  مدني�.  تجاه  متوحش  رشير  يعمل  كيف  ونشعر  نرى  أن 

املوصومة بارتكاب أع�ل وحشية عىل املستوى اليومي، هذه فرصة حقا ألن  

تكون يف الجانب الخ� من البرشية والذي يسمى أيضا الجانب الصحيح من  

يخ، وحتى هذه الفرصة تسارع دولة إرسائيل اىل تفويتها. وعندها يتباهون ببادرات طيبة لدعم إنسا�،  التار

العامل يك ينقذ ليس واضحا من، ولكن هذه دولة تختفي ح� تكون   يتنقل يف  ويوجد هنا رئيس وزراء 

 مطالبة بأن تقوم بالفعل الصحيح.

عىل ما يرام يك يواصل سحق نتنياهو والبيبية بل ولعله  ح� يحدث بينيت أصواتا سياسية دولية، فإن هذا  

يقطع لنفسه بطاقة انتخابية يف االستطالعات التالية وهذا الحراك شبه الدبلومايس يفرتض أن يكون أكرث  

من مجرد “عىل ما يرام”، ورمبا كفيل بأن �دد الرشاكة االئتالفية. غ� أن حكومة بينيت ترص عىل مواصلة  

من الهج�ت يف سورية وحتى املصاعب التي تراكمها أمام الالجئ� األوكراني�.   –البيئية  سياسة الكتلة  

ناهيك عن أن إرسائيل (باستثناء مقاطعة التحويالت والخوف من البنوك األم�كية) تكاد ال تساهم يف حرب  

صالح” األمنية حيال  العقوبات. متاما مثل دكتاتوريات إيران، الص� وكوريا الش�لية. وكل ذلك بسبب “امل

 الروس. 

لنا إن الهج�ت يف سورية تستوجب موافقة روسية، أي إذا مل تكن موافقة روسية، فإن اإليراني�   يقال 

ترهات  عن  ببساطة  الحديث  يدور  علينا.  راحت  معروف  هو  ك�  وعندها  سورية،  عىل  سيسيطرون 

ة بوت�، الذي يريد لسورية أن تكون  تستهدف استغباء الجمهور. يف هذه املرحلة إرسائيل تخدم مصلح

متعلقة به متاما. من جهته فلنبيد اإليراني�، وماذا تعرفون؟ ال يهمهم أن يقتل أيضا سوريون، ومن مصادر  

 رسية يبلغونني بأنه حتى إذا ما قتل يهود، فهذا حقا لن يهم بوت�. 

، يف الضفة ويف القطاع، ستنتهي يف  من حيث املبدأ، الحرب يف سورية، مثل� يف حينه يف مرص ويف لبنان

موعد ما بوقف نار ما وبسؤال: ما الذي عىل اإلطالق فعلناه هناك؟ هاجمنا وسائل قتالية؟ حسب فهمي  

أن تتزود بالسالح، وماذا يف ذلك؟ السوريون    –حتى الظالمية    –منظومة العالقات الدولية، مسموح للدول  

دود سورية؟ ملاذا؟ فقط لنتنياهو ورشكائه حلول، ويف هذه األيام  واإليرانيون سيهاجموننا مببادرتهم من ح

 يران”. .. إ بينيت هو اآلخر يفرتض أن يجيب عىل هذا السؤال وهو يتملص باملعاذير العادية “ايران 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad


      تابع منصات المرصد

  

 

23 | P a g e  

 مرصد إسرائيل 
 March 2022 15 ||050العدد 

ك� أن التخوف من الرضر االقتصادي عقب االنض�م للعامل املتنور يف حرب العقوبات مبالغ به جدا هو  

كانت نحو مليار دوالر تصدير، والذي هو أقل    2021اآلخر. فإج�يل التجارة اإلرسائيلية مع روسيا يف العام  

الست�اد. وما يزال ويف هذه األثناء  % من ا  2مليار دوالر است�اد، نحو    2.5% من التصدير السنوي و    1من  

تتذبذب الحكومة وكأنها مل تشفى بعد من السياسة السامة لنتنياهو ورشكائه. وباألساس تترصف كمن ما  

تزال مل تقرر ما الذي تريد عمله حتى لو مل تنمو. بينيت يشد �ينا، لبيد يشد يسارا، غانتس يشد مرة إىل  

يس لديه قوة الجذب التي تجعل الحكومة تهبط عىل أرض الواقع وتنفذ  هنا ومرة إىل هنا، لكن أي منهم ل

 التغي� املوعود والالزم. 

https://www.maariv.co.il/journalists/Article-903016 

 آالف فلسطیني سنویا 10السفر محظور یلع 

 هآرتس  -هاجر شيزاف

آالف فلسطيني من الضفة الغربية    10إرسائيل حظرت عىل أكرث من  
% عىل    30، وصادقت بأثر رجعي عىل  2021السفر اىل الخارج يف العام  

اإلدارة   معطيات  حسب  هذا  الشأن.  بهذا  قدمت  التي  االلت�سات 
تقرر   الحظر  هذا  كث�ة  حاالت  يف  إنه  للصحيفة  قال  مصدر  املدنية. 

تلقايئ   أشخاص  بشكل  مع  القرابة  بسبب  مثال  حاسوب،  بواسطة 
متورط� يف أع�ل مقاومة. وبعد استئناف املسافر عىل هذا القرار يتم  

 فحصه بشكل تفصييل وبعد ذلك يتم إلغاؤه. 

الحصول عليها يف أعقاب الت�س لحرية املعلومات، الذي قدمته “موكيد” للدفاع عن  تم  املعطيات التي  
اإل  بعد عدم رد  أشهر. حسب  الفرد،  الذي قدمته خالل تسعة  املعلومات  املدنية عىل طلب حرية  دارة 

فلسطينيا اعتربوا ممنوع� من السفر اىل الخارج ألسباب أمنية.   13937كان هناك  2017البيانات، فإنه يف 
ي�  فلسطينيا ممنوع� ألسباب أمنية. األمر ال يتعلق بالرضورة بفلسطين 10594وصل العدد اىل   2021ويف 

 وصلوا فعليا اىل الحدود، بل بفلسطيني� تعتربهم إرسائيل ممنوع� من السفر. 

، وهو معرب تسيطر عليه  النبي الفلسطينيون الذين يريدون السفر اىل الخارج يجب عليهم السفر عرب جرس  
عبور، دون  إرسائيل. خالل السن� تم توثيق حاالت كث�ة وصل فيها فلسطينيون اىل املعرب وتم منعهم من ال

املعرفة مسبقا بأنهم ممنوعون من السفر. اإلدارة املدنية تجمع بيانات في� يتعلق بطلبات إلغاء املنع  
  42منها ( 352طلبا إللغاء املنع و 838تم تقديم  2019. وحسب بيانات اإلدارة املدنية، يف 2019فقط من 

%) متت املصادقة    49منها (  143املنع و  طلبا إللغاء  339تم تقديم    2021%) متت املصادقة عليها. يف  
تقد�ها يف   تم  التي  االلت�سات  نصف  أن  الطريقة    2021عليها. وحقيقة  تدل عىل  عليها  املوافقة  متت 

 االعتباطية التي تتخذ فيها القرارات يف هذا الشأن. 
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الطلب خالل مثانية أس فإنه يجب عليها اإلجابة عن هذا  املدنية،  ابيع. وحسب  حسب إجراءات اإلدارة 
% من الطلبات متت اإلجابة عنها يف إطار هذه الفرتة الزمنية يف السنوات    70البيانات التي قدمتها، فإن نحو  

الثالث األخ�ة. يف حالة أن الطلب الذي قدمه فلسطيني إللغاء الحظر عىل السفر اىل الخارج تم رفضه  
يصف الظروف التي أدت اىل الحظر. مثال  فإنه يجب تقديم تفصيل عن السبب له، الذي هو مجرد سطر  

إدارية ضد قرار حظر    االلت�سات“أنت ناشط يف ح�س”. يف هذه الحالة عدد من الفلسطيني� يقدمون  
 سفرهم. 

ليث أبو زياد، من سكان الضفة ويعمل يف “امنستي”، منع من السفر اىل الخارج مدة سنت�. وقد اكتشف  
حاول السفر من الضفة من أجل حضور جنازة أحد أبناء عائلته يف ع�ن.  عندما    2019ذلك للمرة األوىل يف  

االلت�س اإلداري الذي تم تقد�ه بشأنه للمحكمة املركزية تم رفضه بذريعة أنه توجد له عالقة مع الجبهة  
لغاء  الشعبية، رغم أنه قام بنفي ذلك. يف كانون األول (ديسمرب)، بعد أن قدم الت�س للمحكمة العليا، تم إ

 املنع، وبعد فرتة قص�ة سافر أبو زياد اىل لندن، وهو يعمل هناك كناشط يف منظمة العفو الدولية. 

عىل مدى السن� وثقت “موكيد” حاالت فيها طلبات إلغاء منع السفر مل يتم الرد عليها خالل مثانية أسابيع.  
املنع. إلغاء  الطلب وتم  الرد عىل  الت�س تم  تم تقديم  الحاالت يف    وفقط عندما  ، قدم  2019يف إحدى 

محارض من نابلس طلب للس�ح له بالسفر اىل الخارج للمشاركة يف ورشة عمل لكتاب القصة القص�ة يف  
أملانيا. منع السفر اىل الخارج عرف عنه للمرة األوىل يف حزيران (يونيو) من السنة نفسها عندما وصل اىل  

بعد شهر من ذلك، لكن الطلب مل يتم الرد عليه حتى نهاية شهر  املعرب ومنع من العبور. االلت�س قدمه  
 أيلول (سبتمرب). فقط بعد أن تم تقديم الت�س بشأنه تم الحصول عىل رد بأن املنع تم إلغاؤه. 

يف حاالت أخرى، ألزمت إرسائيل فلسطيني� حظر سفرهم اىل الخارج بالتوقيع عىل �وذج “االمتناع عن  
فلسطيني، شقيقه مريض بالرسطان وتم عالجه    النبيوصل اىل جرس    2020ل)”. ويف  (املقاومة ضد االحتال

يف مرص، من أجل الوصول اىل املستشفى الذي يتم عالج شقيقه فيه. بعد حظر خروجه قدم الت�سا عىل  
ذلك. الحظر ألغي فقط بعد تقديم الت�س بهذا الشأن رشيطة أن يوقع عىل �وذج تعهد “االمتناع عن  

اومة ضد االحتالل)”. وعندما وصل اىل الحدود تم احتجازه من قبل رجل الشاباك الذي طلب منه  (املق
التوقيع عىل تعهد آخر ينص عىل أنه إذا خرق الرشوط التي تم تحديدها، فإنه لن يسمح بسفره مرة أخرى 

املحكمة املركزية    من الضفة. عىل خلفية حقيقة أنه ألزم بالتوقيع عىل تعهد مختلف يف املعرب، قال قايض
 يف القدس، موشيه سوبول، إن الدولة يجب عليها دفع نفقات محكمة االستئنافات.

https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.10660663 
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 م االعتراضات الکنیست یقر قانون املواطنة رغ

 إرسائيل هيوم -دانييل روت

قانون املواطنة الذي سيمنع مل شمل العائالت الفلسطينية يف إرسائيل، أقر،  
أول من أمس، أخ�ا يف الكنيست، يف ختام مساء دراماتييك يف أثنائه أعرب 
حزبا م�تس واملوحدة عن معارضته�. وكان تصدر القانون املعدل النائب  

 .الصهيونية الدينية  سمحا رومتان من

نائبا. وقبل التصويت،    15نائبا القانون بالقراءة الثالثة في� عارضه    45أيد  
للنظر   الطلب  من  أحمد  إوبدال  النائب  اقرتح  ثقة  حجب  كتصويت  ليه 

لحل   قانون  مرشوع  عىل  التوقيع  عباس  منصور  النائب  عىل  الطيبي 
آييلت شكيد إذا كان هناك اتفاق مع املوحدة يقيض   الكنيست. أما النائبة سرتوك فسألت وزيرة الداخلية

بأن تتنازل الحكومة للموحدة يف موضوع النقب مقابل مترير القانون فأجابت الوزيرة بأنه ال يوجد اتفاق.  
“هذا قانون صهيو�، قومي وأمني من الدرجة األوىل”، قالت شكيد بعد إقراره، “ما كان �كن إيداعه إال  

صغ�ة. أشكر النواب الذين أبدوا املسؤولية وصوتوا يف صالحه. تضافر القوى ب� االئتالف ألسباب السياسة ال
 ."واملعارضة جلب النتيجة املهمة ألمن الدولة ولرتسيخها كدولة يهودية

وقال النائب رومتان بعد التصويت “إن السور الواقي إلرسائيل سيتلقى اليوم تعزيزا مه� ما كان �كن له  
الليلة، قبل سبعة أشهر خضعنا أو تنازلنا عن مطالبنا بالشفافية كرشط لتأييد    أن يحصل لو أنه يف تلك 

 .”متديد أمر الطوارئ. دولة إرسائيل هي دولة يهودية وهكذا ستبقى

ألف تحفظ عىل القانون يك ال يطرح عىل التصويت    50من جهتها، تقدمت كتلة م�تس، ك� أسلفنا، بنحو  
عظمها ردت. وهنأ النائب موسيه راز من م�تس من ناحيته النائب رومتان “الذي وألجل إسقاطه، لكن م

اىل نرص هائل    32بعد   للمعارضة عىل االئتالف، يف تصويتات عد�ة األهمية متاما سيقوض هنا  انتصارا 
يرفع    للمعارضة عىل االئتالف، عىل العدل، عىل األمن، عىل الد�قراطية، عىل املساواة، واالئتالف ببساطة

يديه”. أما النائب عباس، فقال “عندما تريد املوحدة أن تقرر إذا كان مجديا لها أن تسقط الحكومة أو أن  
تبذل مزيدا من الجهد وتحقق قرارات وقوان� وسياسة جديدة يف صالح املجتمع العريب، فإننا سنقرر وفقا  

 .”ن جدير بأن تسقط عليه حكوماتلالعتبار العام مبا يتجاوز نقطة واحدة. فال شك أن هذا القانو 

أما رئيس الصهيونية الدينية النائب بتسلئيل سموتريتش، فقال: “اتخذنا خطوة مهمة وعززنا عرب القانون 
املتجدد دولة إرسائيل كدولة يهودية. مبهنية وبتصميم أدخلنا مادة الهدف وأجزنا ماديت الشفافية والسقوف  

مل شمل آالف الفلسطيني� وتدخله� من البوابة الخلفية يف    نالقانون وتسمحااللت� ستمنعان الثغرة يف  
 .”حق عودة زاحف اىل داخل دولة إرسائيل

https://www.israelhayom.co.il/news/politics/article/9003135 
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