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 شرق املتوسط بمشارکة إسرائیل ودول عربیة للمرة األولی ب مناورات   

 مؤشرات مقلقة عن التمییز العنصري ضد فلسطینیي الداخل  

 قمة ثالثیة يف شرم الشیخ تجمع اإلمارات ومصر ودولة االحتالل  
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 االفتتاحیة 

الثا� من مارس   ، جملة تطورات سياسية وعسكرية وأمنية  2022شهدت الساحة اإلرسائيلية يف النصف 

عديدة، سواء داخلية ب� مختلف مكوناتها الحزبية والحكومية، أو خارجية مع الفلسطيني�، وإقليمية مع  

األوكرانية، والتنسيق األمرييك بشأن االتفاق    -عن التفاعل السيايس مع األزمة الروسيةدول املنطقة، فضال  

 املحتمل مع إيران. 

داخليا: تعيش دولة االحتالل يف واقع أمني معقد، يف ضوء عودة العمليات الفدائية التي رضبت العمق  

قتيال ب�    11عية سقوط فيها  عمليات نو   3اإلرسائييل بقوة، حيث سجل األسبوع األخ� من مارس تنفيذ  

املستوطن� وقوات الرشطة، م� عزا بقيادة املؤسسة األمنية والعسكرية لرفع درجة االستنفار إىل الدرجة  

االحتياط   قوات  اآلالف من  وتجنيد  والجيش،  الرشطة  قوات  التعزيزات من  من  مزيد  وإرسال  القصوى، 

 تحسبا لوقوع عمليات أخرى.

، 2002يد الذي تعيشه دولة االحتالل للمرة األوىل منذ عرشين عاما، وتحديدا منذ  وأدى هذا الواقع الجد 

إىل زيادة االستقطاب ب� مؤسسات الدولة، حيث حّمل الكث� من املراقب� جهاز الشاباك واالستخبارات  

تلة  العسكرية مسؤولية الفشل يف تقدير املوقف، إذ كانت األنظار تتجه لتصعيد محتمل يف القدس املح

 والضفة الغربية. 

سياسية   جهودا  االحتالل  دولة  تقود  الجديد،  الوضع  هذا  الحتواء  امليدانية  التحركات  مع  وبالتوازي 

منعا   بينه�،  التنسيق  لزيادة  الفلسطينية  والسلطة  األردن  مع  وتحديدا  املنطقة،  دول  ب�  ودبلوماسية 

، يف ضوء تزامن استثنايئ  2021ناريو أحداث مايو  النفجار محتمل لألوضاع يف شهر رمضان، وتفاديا لتكرار سي

اليهودية وشهر رمضان، الذي سيشهد اقتحامات بآال  املستوطن� ألداء طقوس تلمودية يف    فب� األعياد 

 عيد الفصح الذي يأيت يف منتصف إبريل. 

وهي: مرص  دول عربية    4إقليميا، احتضنت دولة االحتالل قمة وصفت بـ "التاريخية" ب� وزراء خارجية  

بلينكن يف   أنتو�  يف    منتجع سديه بوك�واإلمارات والبحرين واملغرب، إضافة ملشاركة نظ�هم األمرييك 

النقب، وتصدر امللف النووي اإليرا� هذا االجت�ع، وإبداء هذه الدول تحفظاتها عىل االتفاق املرتقب ب�  

ة الحرس الثوري من قوائم "اإلرهاب"، ك� ناقش  إيران والدول الكربى، والخطوة املرتقبة من واشنطن إلزال
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االجت�ع سبل تعزيز العالقات الثنائية، والدفع مبزيد من االتفاقيات االقتصادية والتعاون ب� دولة االحتالل  

 من جهة، وكل من مرص واإلمارات واملغرب من جهة أخرى.

التهديدات املحتملة من إيران، في�    عسكريا، تواصل دولة االحتالل إجراء مناورات عسكرية للتعامل مع

أجرى سالح البحرية مناورات مع الجيش األمرييك يف البحرين األحمر واملتوسط، وكشفت أوساط عسكرية  

إيران كانت يف طريقها لالنفجار يف   األمرييك أسقط يف فرباير طائرت� مس�ت� من  الجيش  أن  إرسائيلية 

 إرسائيل. 

االجت� التطورات  مستوى  ارتفاع  عىل  حدة  من  للتخفيف  مالية  إجراءات  سلسلة  الحكومة  أقرت  عية، 

الروسية الوقود والقمح يف ضوء األزمة  ارتفاع أسعار  للتضخم بسبب  - األسعار يف ضوء معدالت قياسية 

 األوكرانية.

بينيت زيارة ملدينة رشم  نفتايل  الوزراء  التنسيق اإلرسائييل مع مرص، يف ضوء إجراء رئيس    في� يتواصل 

أشهر، واتفقا عىل بدء تسي� الرحالت الجوية ب� مطاري بن غوريون    6الشيخ هي الثانية له خالل أقل من  

 ورشم الشيخ ابتداء من أبريل. 

  

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


      تابع منصات المرصد

  

 

3 | P a g e  

 مرصد إسرائيل 
 March 2022 31  || 051العدد 

 أوال: إسرائیل من الداخل

 قمة تاریخیة يف النقب بین وزراء خارجیة الدول العربیة ودولة االحتالل 

استضاف وزير خارجية االحتالل يائ� البيد يف منتجع سديه بوك� بصحراء النقب جنوب فلسط� املحتلة  

قمة تاريخية جمعته بوزراء خارجية أربع دول عربية وهي: مرص واإلمارات والبحرين واملغرب، ونظ�هم  

لف اإليرا�، يف ظل املخاوف  األمرييك، ملدة يوم�، ناقش خالله املجتمعون مجموعة من القضايا أبرزها امل

اإلرسائيلية من اعتزام واشنطن إزالة الحرس الثوري اإليرا� من قوائم اإلرهاب، كجزء من االتفاق النووي 

 الرابط اإليرا� ب� إيران والدول الكربى. 

إقليم  هيكل  بناء  عرب  دائم"،  "منتدى  إىل  النقب  قمة  تحول  البيد  التقدم  وأعلن  عىل  قائم  جديد  ي 

والتكنولوجيا والتسامح الديني واألمن والتعاون االستخباري، ومن شأن هذا التحالف ترهيب إيران ووكالئها 

 لرابط ا وردعهم. 

وكشفت مصادر إرسائيلية أن اإلمارات والبحرين واملغرب طلبت من دولة االحتالل خالل القمة تزويدها  

املضادة   حيتس  ومنظومة  األخرض،  الصنوبر  ورادار  الحديدية،  القبة  منظومة  وتحديدا  دفاعية،  بأنظمة 

األمريكية بشأن املوافقة عىل للصواريخ الباليستية، وجاء رد االحتالل بأنه سيجري مشاورات مع اإلدارة  

 الرابط بيع هذه األنظمة العسكرية، قبل اتخاذ قرار نهايئ فيها. 
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 رفع درجة التأهب بعد عملیات نوعیة يف الداخل املحتل 

فدائية   هج�ت  سلسلة  االحتالل  دولة  شهدت 

مقاومون   نفذها  الداخيل  عمقها  رضبت  فلسطينية 

أوالها   والسكاك�،  النارية  باألسلحة  فلسطينيون 

فلس السبع جنوب  برئ  املحتلة يف عملية  مبدينة  ط� 

بدهس   القيعان  أبو  محمد  نفذها    4مزدوجة 

مستوطن�، ثم قتلهم طعنا بالسك�، والثا� يف مدينة  

اغبارية  وأ�ن  خالد    ها أبناء العمونفذالخض�ة ش�ال،  

، وأسفر عن قتيل� من رشطة االحتالل، والهجوم الثالث يف قلب تل أبيب يف الوسط،  من مدينة ام الفحم 

مستوطن�، ونفذها ضياء ح�رشة، وتعد هذه الهج�ت األضخم التي ترضب مناطق    5ر عن مقتل  أسف

عمليات    10الداخل املحتل منذ اندالع انتفاضة األقىص قبل عقدين من اآلن، وبلغ عددها منذ مطلع مارس  

 الرابط قتيال، وعدد كب� من اإلصابات.  11سقط فيها 

في� استنفرت دولة االحتالل قواتها األمنية بعد هذه الهج�ت، إذ أصدر وزير الحرب بيني غانتس سلسلة  

عىل  املراقبة  وزيادة  الجيش،  قوات  من  عنرص  بألف  الرشطة  قوات  تعزيز  بينها  األمن،  لتعزيز  قرارات 

ا وسد  الحدودية،  الكتائب  وتجهيز  مهمة حشد  الجيش  وتويل  االجت�عية،  الضفة  الشبكات  مع  لثغرات 

الغربية، واإليعاز لترسيع تجنيد اآلالف من عنارص حرس الحدود للعمل كاحتياط لدعم الرشطة، وإرسال  

 الرابط كتائب من وحدات الجيش للضفة الغربية، وكتيبت� عىل حدود قطاع غزة.  10تعزيزات بـ

  430%، بواقع 700اء األسلحة الرشاشة بنحو في� أدت هذه العمليات إىل ارتفاع الطلبات اإلرسائيلية القتن

 الرابط طلبا هو متوسط اليومي لطلبات الحصول عىل األسلحة الرشاشة.  60طلبا، مقارنة بـ 

 واقع الحکومة اإلسرائیلیة مهجوم سیراني کبیر تتعرض له 

دولة االحتالل    طنية لألمن السيربا� أنأفادت الهيئة الو 

تعرضت ألكرب هجوم استهدف وزارات الصحة والعدل  

الداخلية ومكتب رئيس الحكومة  و والرعاية االجت�عية  

بأنه   ووصف  ونصف،  ساعة  استمر  رسمية  وهيئات 

أمنية   جهات  واتهمت  له،  تتعرض  الذي  األضخم 

  باملسؤولية   Black Shadowإرسائيلية مجموعة تسمى  

 الرابط وردو النووي اإليرا�. بعن الهجوم، ردا عىل هجوم سيربا� نفذته دولة االحتالل ضد موقع 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.haaretz.com/israel-news/four-critically-wounded-in-shooting-in-tel-aviv-suburb-1.10706864
https://www.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/2022/%D7%9E%D7%A8%D7%A5/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%91-%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%A6-%D7%A8%D7%9E%D7%98%D7%9B-%D7%9C-%D7%AA%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%9B%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%95%D7%A9-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A0%D7%A9%D7%A7-%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%90%D7%99-03-%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2-%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%A7/
https://www.jpost.com/israel-news/article-702325
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-government-sites-crash-in-cyberattack-1.10674433
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مجموعة    ومنها  ه،زوجة رئيس املوساد ديفيد برنياع الخرتاق، وتم نرش محتوياتل   املحمول  هاتفالتعرض  و 

 الرابط من قبل جهة مجهولة يعتقد أنها إيرانية.   "غرام يليت"عىل قناة  الرسمية الصور والوثائق من 

لخطر االخرتاق    معرضة  دولة االحتالل  أمنية يفو ألف كام�ا منزلية    66أن    هيئة السايرب الوطنيوأشارت  

 الرابط هج�ت السايرب املتكررة. والتحكم بها عن بعد بسبب 

 حال الکوارث يفمقترح إسرائیلي القتناء جزر یونانیة إلجالء الیهود 

مؤسسة   إدارة  مجلس  عضو  شطي�  إيفري  تقدم 

"هيمونتا" إحدى الرشكات التابعة للصندوق القومي  

آمن   كخيار  يونانية  جزر  القتناء  مقرتحا  اليهودي، 

اليهو  أو  إ و   ،دإلجالء  كارثة  وقوع  حال  يف  نقاذهم 

إضافية   حديدية  قبة  بإقامة  فكرته  وشبه  حرب، 

ألن اليهودي،  تهديد وجودي  و تاب  همللشعب  ا تحت 

التي  ،  2006ك� حدث يف حرب لبنان الثانية    ،تصيب جميع املدن اإلرسائيلية  قدلصواريخ  هم  متالك أعدائ اب

نتانيا،   اليونان  أقىص الجنوب،  و ناطق يف  اليوم ملباتت تصل  و وصلت إىل  كونها أقرب  وقع االختيار عىل 

وتكلفة استئجارها منخفضة مقارنة بأي   ،جزيرة خالية من البرش   40، وامتالكها ـلالحتالل  الصديقة   الدول 

 الرابط . دولة أخرى

 ملهاجرون الیهود من أوکرانیا یتعرضون لتمییز عنصريا

والهجرة   السكان  سلطة  مدير  الداخلية بأقر  وزارة 

االحتالل   دولة  بأن  موسموفيتش،  توم�  اإلرسائيلية 

قي قانون متارس متييزا يف سياسة الهجرة ملصلحة مستح

غ� بواصفا التعامل مع املهاجرين األوكراني�    ،العودة

الدويل،    ،نسانيةاإل  القانون  مع  تتالءم  تشرتط و وال 

كفالة مالية بآالف الشواكل للعيش    هم السلطات إيداع

يف   أن  الكمهاجرين  غوريون    12-10دولة، وكشف  بن  مطار  تصل  منيوميا  رحلة جوية  بولندا    :قادمة 

وتوجه إليهم    السلطات،   يخضعون لتحقيق وفور وصول املهاجرين  اريا ومولدوفا وسلوفاكيا،  ورومانيا وهنغ

 الرابط بالدكم؟ هل ستعودون إىل و ماذا تعملون يف أوكرانيا،  ، و ا جئتم، وملاذمن أين   :أسئلة

، وأن السياسة الحالية ال تعطي حلوال ملواجهة  هامع الجئي  ه االحتالل تعامل  لدىانتقدت السفارة األوكرانية  و 

 الرابط  . همالتحديات الرئيسية التي تواجه

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.irna.ir/news/84684248/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3
https://www.i24news.tv/en/news/israel/technology-science/1647979387-israel-66-000-cctv-units-vulnerable-due-to-default-passwords
https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-904631
https://www.tasnimnews.com/he/news/2022/03/18/2684570/%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%97%D7%A1-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9C%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%94-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://www.facebook.com/UkraineInIsrael/posts/341469308014635
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اإلرسائيلية،   القضاءوزارة  بنقلت صحيفة يديعوت أحرونوت نقال عن وزارة الرفاه، ووحدة االتجار بالبرش و 

أن  و فتاة ممن قدمن من أوكرانيا عُرض عليهن العمل يف الدعارة فور وصولهن ملطار بن غوريون،  100أن 

معه تواصلوا  إرسائيلي�  أع�ل  رجال  من  تواجده  نشبكات  أوكران  نأثناء  تغطية  و   ،يايف  عليهن  عرضوا 

السفر رحلة  أيام   ،تكاليف  عدة  فندق  يف  وصولهن   ،واإلقامة  عند  أمورهن  لتيس�  ماليا  مبلغا  ومنحهن 

 الرابط إلرسائيل مقابل العمل معهم يف وظائف قذرة كاألع�ل املنزلية والخدمات الجنسية، 

 آالف یهودي من الفالشا  10خطة إسرائیلیة الستقدام 

شط  صادق بنينا  الهجرة  وزيرة  طلب  عىل   ااالحتالل 

ا جلب  عىل  املفروض  الحظر  أثيوبيا،  برفع  من  ليهود 

من خالله سيسمح بتقديم و تفعيل قانون مل الشمل،  ب

طلبات الهجرة لليهود األثيوبي� ممن لهم أقارب من 

األوىل االحتالل، ومبوجب ،  الدرجة  ويعيشون يف دولة 

آالف من يهود الفالشا عىل عدة    10الخطة سيتم جلب  

مزدوجي  كونه  املواطنة ال ينطبق عىل يهود الفالشا،    آالف مهاجر، مع أن قانونبثالثة  مراحل ستكون األوىل  

 الرابط  الديانة. 

 قلق إسرائیلي من إسقاط روسیا لطائراتها يف سوریا

ن موقف حكومته من الحرب الروسية يف  إ قال وزير الخارجية يائ� البيد  

ىل حفاظ إرسائيل عىل مصالحها بعيدة املدى مع جميع  أوكرانيا تقوم ع

حت�ل حدث سقوط  ال   ا األطراف، ومبا يخدم أمنها القومي يف سوريا، منع

مكانية استخدام روسيا أسلحة  إل طيار إرسائييل يف سوريا وأرسه، يف إشارة  

مضادة متطورة إلسقاط الطائرات الحربية التي تستهدف األرايض السورية. يف ضوء تكرار حوادث اعرتاض  

 الرابط  روسيا. ايرجح مسؤولون إرسائيليون أنها تتم برضوالطائرات اإلرسائيلية يف األجواء السورية، 

قال السف� الرويس يف سوريا ألكسندر يفيموف أن إرسائيل تحاول استفزاز روسيا للقيام برد فعل عىل  و 

  ، عىل سوريا، وأن استمرار الهج�ت من شأنه تصعيد التوتر يالجو  هااستمرار الهج�ت التي ينفذها سالح

 الرابط   يف سوريا.  وإفساح املجال للغرب للقيام بنشاطات عسكرية

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.mako.co.il/news-israel/2022_q1/Article-b6c5f9c79149f71027.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=173113802&fbclid=IwAR0rqxktATLC4-QyaTpjTqwGPAcCPEEAJFuW6mBO-_vOJcNUMXX4jtC3dxo
https://www.ynet.co.il/news/article/hye1ea2119
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-906589
https://www.trtarabi.com/now/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B2%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%86%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-8345481
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 "اإلرهاب"حکومة االحتالل ترفض خطوة واشنطن بإزالة الحرس الثوري من قوائم 

بينيت نفتايل  الوزراء  رئيس  الخارجية   ،أصدر  ووزير 

بيانا مشرتكا  يائ� األمريكية دع  موجها  البيد  ا يلإلدارة 

لرتاجع عن خطوة مرتقبة لشطب الحرس الثوري ل فيه  

عن هج�ت   لمسؤو   هأنبزعم  ،   "اإلرهاب"من قامئة  

األمريكية الحكومة  يف  كبار  مسؤول�   ، استهدفت 

والجنود    ون ويقف املدني�  من  العديد  قتل  خلف 

ودمروا لبنان، ومتورط� يف    ،قتل مئات آالف املدني� السوري� و ألوسط،  األمريكي� يف جميع أنحاء الرشق ا

 الرابط  .قمع وقتل املعارض� اإليراني�

 ابتکار إسرائیلي لکشف املخاطر خلف الجدران

صممت رشكة كام�و اإلرسائيلية جهاز استشعار جديد 

الجدران عرب  الرؤيا  من  مستخدميه  واستشعار ،  �كن 

أجسام جا كا  ة،دموجود  أو  أو  ئنات حية عرب جدران 

مساعدة فرق    ه من شأنو مرتا،    50ركام بارتفاع يفوق  

العثور عىل أشخاص محارصين تحت األنقاض باإلنقاذ  

تحرتق،   مباٍن  أو  املنكوبة  املناطق  يف  و يف  توظيفه 

  ظيفه يف ، وتو أو فك الرهائن املحتجزين  ، لعثور عىل املطلوب� من أفراد املقاومةل املداه�ت العسكرية  

 املداه�ت البوليسية ضد تجار املخدرات،  

" الذي يرسم صورة ثالثية األبعاد ملا خلف   "XLR80الرشكة بتطوير نسخة من االخرتاع وهو جهاز   وبدأت

مرت، والتفاصيل املتعلقة بعدد األشخاص يف الغرف املحصنة، وما �يز سهولة نقله    100الجدران عىل بعد  

وزنه،   لنظرية  ووخفة  تقاس  يعمل وفقا  وتذبذبات رسيعة جدا  برتددات مختلفة  إليكرتونية  أمواج  بث 

 الرابط بالنانو ثانية. 

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/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/1647597214-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%88-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
https://www.makan.org.il/item/?itemid=124193
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 البدء بتطویر نظام اللیزر العتراض الصواریخ

التحتية   والبنية  األسلحة  تطوير  إدارة  كشفت 

الل عن استث�ر مبئات  التكنولوجية التابعة لجيش االحت

املالي� من الشواكل الستك�ل تطوير وإنتاج نظام ليزر  

الصواريخ والقذائف والطائرات املس�ة   قوي العرتاض 

 أور" سيتم دمجه بجانب منظومة القبة غ�باسم "ما

ولبنان، و الحديدية،   غزة  قطاع  حدود  عىل  وضعه 

عن   تزيد  ليزر  بطاقة  النظام  هذا  كيلو   100ويعمل 

وصف وزير الحرب بيني  و سنوات،    3  خاللتوقع أن يدخل الخدمة لتشغيله  ي، وكم  10  اهيصل مد  قدط،  وا

 الرابط   غانتس النظام بأنه فعال أمام التهديدات املتزايدة املحيطة بإرسائيل.

لتعزيو  اإلقليمية"  "الدفاعية  خطة  عىل  االحتالل  حكومة  والصاروخية  صادقت  الجوية  الدفاعات  عىل ز 

الي� الشواكل لرشاء صواريخ  متخصيص مئات  بأوعزت اللجنة الوزارية لشؤون التسليح  و الحدود مع سوريا،  

اعرتاضية ملنظومة القبة الجديدة ورادارات ومعدات عسكرية أخرى، واستنساخ اإلسرتاتيجية التي اتبعها  

الجيش يف الحرب األخ�ة ضد غزة، ورفع درجة التأهب لدى قوات الجيش واالستخبارات للدرجة القصوى  

 الرابط ملواجهة تهديدات إيرانية محتملة.   

 تل أبیب يف األمن الداخلي للدفاع ومشارکة عربیة يف املعرض الدولي 

للدفاع    شهدت دويل  معرض  أكرب  أبيب  تل  مدينة 

واالنرتنت الداخيل  نسخته  ISDEF" "  واألمن    11الـيف 

الدفاع   رشكات  من  املئات  أحدث  لعمبشاركة  رض 

واستمر   تقنياتها بعد،  عن  التحكم  يف  العسكرية 

عن  ة  شاركمبأيام    3الحدث   بينهم   40ممثل�  دولة، 

وهي   املعرض  يف  األوىل  للمرة  تشارك  عربية  دول 

 الرابط  البحرين واملغرب.

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/1647532654-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.maannews.net/news/2063252.html
https://isdefexpo.com/category/isdef-2022/
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 إلسرائیل اسقاط طائرات مسیرة إیرانیة کانت يف طریقها 

طائرات   أن  الرسمية  اإلرسائيلية  البث  هيئة  أفادت 

أسقطت   مس�ت�   20يوم  أمريكية  طائرت�  مارس 

االحتالل،   دولة  يف  لالنفجار  طريقها  يف  كانتا  إيرانيت� 

هذا   عىل  إيران  إقدام  إرسائيليون  مسؤولون  ورجح 

االحتالل للقوات األمريكية يف   مساعدة الهجوم بسبب  

� يف اليمن وج�عات أخرى مدعومة  مهاجمة الحوثي

من إيران، وهذا االسقاط الثا� لطائرات مس�ة إيرانية 

 الرابط  يف أجواء العراق خالل شهر. 

تبادل الرضبات ب� إرسائيل وإيران  "  نإ قال الج�ال كينيث ماكنزي قائد القيادة الوسطى للجيش األمرييك  و 

  م� يجعلهابفكرة تدم� إرسائيل،  وال تزال إيران ملتزمة  يعرض القوات األمريكية يف سوريا والعراق للخطر،  

 الرابط ".  تتخذ خطوات للدفاع عن نفسها

دينة أربيل عاصمة إقليم  مبملوساد  جهاز ا أعلنت إيران استهدافها ملركز معلومات وعمليات خاصة يتبع لو 

 الرابط  الهجوم.  إزاءاالحتالل الصمت    التزمو كردستان ش�ل العراق، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة اثن�،  

 الشاباك یلقي القبض یلع خلیة جندها حزب الله يف الجلیل

العام  األمن  جهاز  بالتع  -أعلن  الرشطة الشاباك  مع  اون 

اثن�    اعتقال والجيش   الجليل    منطقة  من فلسطيني� 

الغريب خالل فرباير، بعد تجنيده� للعمل لصالح حزب 

، وتهريب األسلحة  الله وتحت إرشاف املخابرات اإليرانية

واملخدرات من لبنان إىل دولة االحتالل، والتواصل بجهات 

 الرابط  .معادية 

 املزید من األخبار 

ها  صادق االحتالل عىل أداء الخدمة الوطنية يف البؤر االستيطانية غ� القانونية يف الضفة الغربية، مبا في

الص ضدها  در ااملزارع  وإخالء،  ة  هدم  ملنظمة  و أوامر  وفقا  اختيارهم  يتم  متطوع�  تخصيص  سيتم 

Hashomer YOSH  واعتبارهم ضمن حرس الحدود، واملزارع هي البؤر االستيطانية األكرث   ، لحراسة املزارع

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-1.10687715
https://www.syria.tv/%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1
https://www.zman.co.il/298302/
https://www.facebook.com/watch/?v=1342911409546612


      تابع منصات المرصد

  

 

10 | P a g e  

 مرصد إسرائيل 
 March 2022 31  || 051العدد 

مزرعة يتم السيطرة عليها لتوسعة وزيادة مساحة املستوطنات    50شيوعا يف الضفة الغربية يقدر عددها بـ  

 ألف دونم.  20 مساحتها اإلج�ليةو عىل حساب األرايض الفلسطينية التي يرعون فيها، 

، وإصدار  2022عمال معاديا يف املدينة منذ مطلع    31قائد رشطة االحتالل يف القدس املحتلة إحباط  أعلن  

 أمر اعتقال إداري بحق مشتبه� بهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات يف املدينة.  17

 دعا رئيس الوزراء نفتايل بينيت اإلرسائيلي� لحمل السالح، ملواجهة العمليات األخ�ة يف الداخل. 

% فقط من املهاجرين األوكراني� الذين وصلوا إرسائيل تنطبق  30نت وزيرة الداخلية إيليت شاكيد أن  أعل

 آالف نازح. 5عليهم رشوط قانون العودة، بواقع 

  هرفضلوجه الرئيس األوكرا� فولود�� زيلينسيك يف خطاب له أمام الكنيست، انتقادات لسياسة االحتالل 

  وأ  ،واالنض�م لقامئة الدول التي تقاطع روسيا  ،اض الصاروخي "القبة الحديدية"بأنظمة االعرت بالده  تزويد

عقوبات،   عليها  من  و تفرض  الثانية  العاملية  الحرب  يف  اليهود  تعرض  مبا  بالده  له  تتعرض  ما  شبه 

 هذه املقارنة.  أبدى نواب الكنيست اعرتاضهم عىلو "الهولوكوست"، 

حجب الروسية  االتصاالت  وزارة  يديعوت    9القناة    قررت  ملجموعة  التابع  فيستي  وموقع  اإلرسائيلية، 

للوائح الروسية  ، في� تصفها  الوضع بأنه حرب ه�ووصف ،ياأوكران  حربأحرونوت، يف روسيا بعد تغطيتهم 

 .عملية عسكرية خاصة بأنها 

  

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

 مغربي يف مجاالت االقتصاد والطیران املدني والفضاء   -تعاون إسرائیلي

اإلرسائييل االقتصادي  املنتدى  أبيب  تل    - احتضنت 

الع االتحاد  من  مببادرة  املغريب  املغريب،  للمقاول�  ام 

عىل  اإلرسائيلية،  األع�ل  وأصحاب  املشغل�  وهيئة 

امللكية   للخطوط  االفتتاحية  الرحلة  تدش�  هامش 

الجانب  عن  وحرض  والرياض،  أبيب  تل  ب�  املغربية 

فريح،   عيساوي  اإلقليمي  التعاون  وزير  اإلرسائييل 

ورئيس اتحاد الصناعي� رون تومر ورئيس اتحاد غرف 

مثل املغرب رئيس االتحاد العام للمقاوالت    �رشكة إرسائيلية، في  300ة أوريل شا�، وممثل� عن  التجار 

رشكة    80دولة االحتالل عبد الرحيم بيوض، وممثل� عن  بشكيب لعلج، ورئيس مكتب االتصال املغريب  

وتوف� فرص  مغربية، بهدف وضع أسس رشاكة اقتصادية وتجارية مستدامة، من شأنها خلق قيمة مضافة  

 الرابط  عمل جديدة.

االقتصادي واالستثو  التعاون  تعزيز  اتفاقيات يف مجال  االحتالل واملغرب سلسلة  والتجاري، يف  أبرم  �ري 

 . قطاعات الصناعة الغذائية واألدوية والزراعة والفالحة والنسيج وصناعة السيارات خدمات الط�ان املد�

أنشطة  IAIوقعت وزارة الصناعة املغربية ورشكة الصناعات الجوية اإلرسائييل "و  " مذكرة تفاهم تشمل 

ونقلها للمغرب، إضافة للعمل    ، رسائيلية يف هذا املجالاالبتكار والصيانة والتحول لالستفادة من الخربات اإل 

 املشرتك يف صناعة الط�ان والفضاء للمركبات وقطع املحركات لقطاع صناعة الط�ان.

 مسؤولون إسرائیلیون يف األردن منعا للتصعید قبل رمضان 

للعاصمة   هرتسوغ  إسحاق  االحتالل  رئيس  وصل 

الله   عبد  امللك  للقاء  ع�ن،  ضمن  األردنية  الثا�، 

جهوده السياسية الحتواء أي تصعيد مرتقب يف شهر  

 رمضان. 

بيني   الحرب  أيام من زيارة وزيري  الزيارة بعد  تأيت 

بارليف لع�ن بشكل   الداخيل عومر  غانتس واألمن 

منفصل، والتقيا بامللك عبد الله ووزير الخارجية أ�ن 

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/israel/1647378767-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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قد تشهده القدس يف رمضان، بينها طلب األردن    الصفدي، وجرى التوافق عىل إجراءات منعا لتدهور أمني

زيادة عدد حراس الوقف يف املسجد األقىص ، إال أن االحتالل اعرتض بسبب االشتباه بوجود عنارص من  

ح�س ب� الحراس، ووافق االحتالل عىل طلب األردن تغي� السجاد الخاص باملسجد األقىص بعد سنوات  

 الرابط من رفضه.  

 االحتاللورحالت جویة یومیة بین اإلمارات 

اإلمارات  أغلنت ط�ان  رحالت  ب  البدء   رشكة  تسي� 

تخصيص أسطول الطائرات من  بيومية إىل تل أبيب  

،  2022يونيو    23.، بدء من  300ER-777نوع بوينغ  

هذه  و  عرب  الجوي  الشحن  خدمة  الرشكة  ستخصص 

بسعة   تصدير    20الطائرات  خاللها  من  ليتم  طن، 

دوية واألجهزة التقنية العالية والخرضوات  واست�اد األ 

نقل املواد  و والفواكه والسلع األخرى رسيعة التلف،  

 الرابط   الخام وتبادل الطرود ب� سكان.

ديب رغم بيع التذاكر، بسبب استمرار الخالفات    مطار  رشكات الط�ان اإلرسائيلية عرشات الرحالت إىلوألغت  

 الرابط رغم إعالن جهاز الشاباك التوصل التفاق بشأن اإلجراءات األمنية.    ،حول اإلجراءات األمنية

فورير  و  الريفية عوديد  والتنمية  الزراعة  والبيئة يف مع وزيرة  وقع وزير  امله�ي  املناخ    ،اإلمارات م�يام 

 . مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي تتضمن إنشاء فرق خرباء مشرتكة وتوسيع التعاون الزراعي

 یلع الفلسطینیین خشیة تصعید قبل رمضان هخفف قیودیاالحتالل 

فرض االحتالل  ي للمرة األوىل منذ خمس سنوات، مل  

بسبب   الغربية  الضفة  يف  شامال    د اعياأل إغالقا 

األمنية  ةهودي الي املؤسسة  تقدير  ضوء  يف   ،

عىل   الحفاظ  شأنه  من  القرار  هذا  أن  والعسكرية 

ونزع فتيل أي أزمة اقتصادية بسبب    ،الهدوء النسبي

املعابر عن    ، إغالق  الفلسطيني�  الع�ل  وتوقف 

 . العمل يف الداخل املحتل

سمح ألهايل معتقيل  وسيسمح لسكان غزة بزيارة املسجد األقىص خالل شهر رمضان،  يأعلن االحتالل أنه سو 

 الرابط  ألف عامل.   20إىل  يجري دراسة مقرتح زيادة عدد تصاريح الع�ل لسكان غزة  وغزة بزيارة ذويهم،  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.facebook.com/IsraelArabic/posts/353956743434471
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1647355260-%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-23-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
https://www.timesofisrael.com/israeli-airlines-may-halt-flights-to-dubai-over-security-concerns/
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1647433046-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1
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أصدر جيش االحتالل أمرا لجنوده يف الضفة الغربية، بأن عىل كل جندي عىل الحواجز والثكنات العسكرية  و 

تطبيق "ذئب    مواطنا فلسطينيا يوميا، وتزويدها يف نظام املراقبة اليومي ضمن  50جمع تفاصيل وصور  

  ، أزرق" الذي تم تدشينه من قبل املؤسسة العسكرية قبل عام� ونصف، لجمع املعلومات عن الفلسطيني�

ومتابعة تحركاتهم ومراقبتهم، ويقوم التطبيق بتخزين املعلومات عن الفلسطيني� كرقم الهوية والسن  

 الرابط  والجنس وعنوان السكن ورقم السيارة.

 الشاباك یعترف بإقامة سجون سریة جنوب لبنان 

األمن   جهاز  وثائق  كشف  عن  "الشاباك"  العام 

أرشيفية بطلب من املحكمة العليا بعد رفع املحامي  

أهايل   باسم  قضائية  دعوى  ماك  إيتاي  الحقوقي 

  وا ثيق الظروف القاسية التي عانمعتقل� لبناني�، لتو 

وجيش يف  منها   الشاباك  أقامه  الذي  الخيام    سجن 

بشكل رسي قبل انسحابه من جنوب لبنان    االحتالل

، وشملت الوثائق كشف أصناف التعذيب، وهي رضبات بالصواعق الكهربائية والتجويع،  2000يف عام  

 الرابط أي إجراءات قضائية.ومنع العالج الطبي، واالعتقال لفرتات غ� محددة من دون 

 املزید من األخبار 

التوايل،    مقاطعة املحاكم للشهر الثالث عىل  ،490عددهم  و   ، يواصل األرسى اإلداريون يف سجون االحتالل

محاكمة،   بدون  اإلداري  االعتقال  لسياسة  رفضهم  عن  االعتقال  ويكتعب�  أوامر  إصدار  االحتالل  واصل 

بلغت حاالت االعتقال اإلداري  و حالة اعتقال،    203،  2022بلغ عدد املعتقل� إداري� منذ بداية  و اإلداري،  

 . 8700أكرث من  2015منذ 

آالف شيكل، وحظرت   10املحتلة عدنان غيث، بكفالة مالية    أفرجت سلطات االحتالل عن محافظ القدس 

 . كرامةالفرضت عليه منعا للسفر عرب معرب و ، هاعليه التنقل خارج 

 37أحبط تهريب  و قطعة سالح عرب قرية الغجر عىل الحدود اللبنانية،    61أحبط االحتالل محاولة تهريب  

 ة للنقل إىل الخليل. قطعة سالح من وادي عربة عىل الحدود األردنية كانت معد

بنظرائها    التقتو   ،األردنبعثة إرسائيلية عن وزارة الطاقة برئاسة مدير عام الوزارة، ليؤور شيالت،  زارت  

 ". الكهرباء مقابل املياه" واإلماراتاملرشوع املشرتك إلرسائيل واألردن يف  تقدم ال  ملناقشةاألردني� 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.breakingthesilence.org.il/testimonies/database/837133
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-MAGAZINE-1.10691957?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
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جنديا خالل مواجهات عنيفة وقعت يف مخيم    12االحتالل عن إصابة  كشف قائد فرقة بنيام� يف جيش  

جنديا العتقال أحد الفتيان يف املخيم،    40قلنديا ش�ل القدس املحتلة، بعد أن توجهت قوة راجلة قوامها 

 وقاموا مبهاجمتها بالحجارة وقنابل املولوتوف. ،إال أن أهايل الحي اكتشفوا تسلل القوات

ا األمن  ا  -الشاباك-لعام  أعلن جهاز  الرشطة  باهر وبيت حنينا    مواطن�  4  لاعتقبالتعاون مع  من صور 

ضد املستوطن� وقوات األمن خالل شهر رمضان بدعم ومتويل من  ها  بالقدس خططوا إلشعال الوضع في

 مقربة من الحركة.   النار تحت إرشاف شخصيات إطالقتدريبات عىل  واتلقو   ،ح�س يف تركيا

 تالل اتفاقا مع نظ�تها املغربية يقيض بتبادل املطلوب� وتسليم املجرم�. أبرمت رشطة االح

  

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

 یلع أراضي املستوطناتمقامة عریضة أمریکیة تطالب بإغالق شرکة 

رشكة    11وقع   تطالب  عريضة  عىل  أمرييك  ألف 

"ج�ال ميلز" األمريكية بإغالق مصنع بيلسربي املقام  

مست أرايض  عطروت  عىل  ن  أل ،    القدس  رشقيوطنة 

رشكة تنتهك    112كواحدة من  ها  األمم املتحدة صنفت

اإلنسان من   الدويل وقانون حقوق  اإلنسا�  القانون 

وأن املحتلة،  الفلسطينية  األرايض  يف  العمل  ها  خالل 

 الرابط  .ةلضفة الغربياوباتت متواطئة يف احتالل   ،تجني أرباحا من نظام الفصل العنرصي

دعوى قضائیة ضد وزارة الدفاع اإلسرائیلیة وجنراالت يف الجیش بتهمة 

 لوجیة وتکن سرقة أسرار 

رشكة   الرشكات  تقدمت  كربى  كنتيكس  كونفلكت 

التكن إلنتاج  بدعوى و األمريكية  العسكرية  لوجيا 

س وحدة  اإلرسائيلية ورئي   الحربقضائية ضد وزارة  

في تكنها  املظلي�  أرسار  رسقة  لوجية،  و بتهمة 

واستخدامها يف تدريبات عسكرية لوحداته القتالية  

إذن،   ضباط  حيث  دون  من  كب�  وفد  برفقة  سافر 

لعوا عىل أرسار عملياتية نفذتها الرشكة لصالح الجيش األمرييك ووكالة االستخبارات املركزية  طاالجيش، و 

"CIA .الرابط   ، ولكن تب� الحقا أن الوفد وثق هذه األنظمة والتدريبات ونقلها دون إذن للجيش اإلرسائييل 

األركان  رئيس  نائب  زيارة عمل    أنهى  هاليفي  املتحدة  ل هرتيس  أمنية  اهدف  بلواليات  ندوة  ملشاركة يف 

جانب نظرائه يف الهيئات املشرتكة األمريكية والقيادت� املركزية واألوروبية للجيش األمرييك،  بإسرتاتيجية  

 الرابط  أجرى سلسلة لقاءات يف البنتاغون ومع مسؤول� آخرين.و 

� س�فع أسطول الطائرات  معدة نيفاتيم يف جنوب فلسط� املحتلة،  يف قا F35 طائرات من طراز  3هبطت   

 الرابط  .طائرة 33من هذا الطراز إىل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.palestineeconomy.ps/ar/Article/19370/11-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%B2-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://aawsat.com/home/article/3535801/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9%C2%BB-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://twitter.com/AvichayAdraee/status/1504796465843085333
https://www.israeldefense.co.il/node/54029
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 مناورات ضخمة شرق املتوسط بمشارکة االحتالل ودول عربیة للمرة األولی 

املتوسط   البحر  رشق  دول   جوية  تدريباتستجري 

يف   املناورات  أكرب  من  واحدة  وهي  النطاق،  واسعة 

"أنيوخوس   باسم  األخ�ة  السنوات  "  2022املنطقة يف 

الجو من املتحدة  االحتالل    مبشاركة أسلحة  والواليات 

والنمسا وكندا،   ستشارك  و وفرنسا وإيطاليا وسلوفينيا 

غرب والسعودية ألول مرة مرص والكويت والهند وامل 

 الرابط . بصفة مراقب

جانب الواليات  باملناورات البحرية السنوية "نوبل دينا" مع أعضاء الناتو،    قررت دولة االحتالل املشاركة يف

الناتو، وناقشت يف ضوء التوترات الشديدة يف أوكرانيا ب� روسيا والغرب و   ،املتحدة وفرنسا واليونان وقربص

جانب الغرب، لكن رئيس األركان  بأنها تنحاز  بال يُنظر إليها    يكما إذا كانت ستلغي مشاركتها    دولة االحتالل 

 الرابط  .املشاركة ك� هو مخططقرر كوخايف 

 سنغافورة تعتزم فتح سفارة يف تل أبیب

للمرة  تعتزم  سنغافورة  دولة  أن  الخارجية  وزارة  أعلنت 

لقا بعد  أبيب،  تل  لها يف  فتح سفارة  وزير  األوىل  ء جمع 

فيفيان   السنغافوري  ونظ�ه  البيد  يائ�  الخارجية 

عالقات  البلدان  ويقيم  املحتلة،  القدس  يف  باالكريشنان 

 الرابط .1965تجارية منذ العام 

 

 " اإلسرائیلي العتراض الصواریخ 3أملانیا تدرس شراء نظام "حیتس

"حيتس  الصاروخي  الدفاع  أنظمة  أملانيا لرشاء  (3تتطلع  التي طورته رشكة   "IAI  الواليات مع  بالتعاون   (

املتحدة األمريكية، للتعامل مع الصواريخ الباليستية والصواريخ الفوق صوتية والعابرة للقارات، وناقش  

االستعانة بأنظمة   إيربهارد تسورندفاع واألمن األملا�  املفتش العام للمع    أوالف شولتساملستشار األملا�  

 الرابط الدفاع الصاروخي التي تنتجها دولة االحتالل ملواجهة التهديدات الروسية.  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.mako.co.il/news-military/2022_q1/Article-15903b65581af71026.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=173113802
https://www.i24news.tv/en/news/israel/defense/1648563721-israeli-navy-us-5th-fleet-begin-largest-ever-joint-drill
https://www.mako.co.il/news-world/2022_q1/Article-534e0ed0aecaf71026.htm
https://www.i24news.tv/en/news/israel/defense/1648394198-report-germany-weighs-buying-israel-s-arrow-3-defense-system
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 املزید من األخبار 

إرسائيلي� مع وقف التنفيذ وهم دان زوريال، وآيف يانوس، غال فارتيش    3قضت محكمة رومانية بسجن  

الفساد،   لهيئة مكافحة  السابقة  والرئيسة  العامة  املدعية  تهديد  أن  و بعد  إعالم إرسائيلية  أفادت وسائل 

 ت اإلرسائيلية ويعمالن يف رشكة "بالك كيوب" األمنية. املدان� ضباط يف االستخبارا 

يف    "اإلرهاب" انتخب الرئيس السابق لجهاز األمن الداخيل "الشاباك" آيف ديخ� نائبا لرئيس لجنة مكافحة  

   مدينة بايل األندونيسية.الذي عقد يف   144االتحاد الربملا� الدويل يف دورته الـ

عاف مضادة للرصاص إىل أوكرانيا، ملساعدة فرق اإلغاثة عىل إجالء  سيارات إس  4أرسلت خدمة الطوارئ  

املصاب�، وأعلنت وزارة الصحة إرسال طواقم طبية إلقامة مشفى ميدا� غرب أوكرانيا كجزء من حزمة  

 الرابطاملساعدات اإلغاثية التي تعهدت بها دولة االحتالل، . 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://twitter.com/Mdais/status/1504561282858504196?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1504561282858504196%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.i24news.tv%2Fen%2Fnews%2Fisrael%2Fdiplomacy%2F1647551527-israel-s-emergency-service-sends-ukraine-bulletproof-ambulances
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 رابعا: تطورات مجتمعیة

 دولة االحتالل  األسعار يفواجهة ارتفاع مل خطط مالیةاملصادقة یلع 

عوديد  والزراعة  ليربمان،  أفيغدور  املالية  وزيرا  أعلن 

الزراعة   اإلصالح يف مجال  بتطبيق خطة  البدء  فورير، 

أوامر   عىل  التوقيع  عرب  القادمة،  الخمس  للسنوات 

ج�رك املفروضة عىل أنواع من الخضار  فورية برفع ال

والفواكه املستورد من الخارج وهي منتجات األفوكادو  

والفقع   واألناناس  والت�  والفاصوليا  والبازيالء  والثوم 

مليون شيكل سنويا، وتواجه دولة االحتالل    820توف� االنفاق االستهاليك لألرس بقيمة  ل والفواكه املجففة،  

 الرابط ب� روسيا وأوكرانيا.  الحرباألسعار، يف ضوء  موجة حادة من ارتفاع 

 فلسطینیي الداخل مؤشرات مقلقة عن التمییز العنصري ضد

شحادة  أبو  سامي  الكنيست  يف  العريب  النائب  طرح 

رئيس  و عضو قيادة حزب التجمع الوطني الد�قراطي  

املتحدة،  األمم  جدول  عىل  املشرتكة،  القامئة  كتلة 

فلسطينيي   بوضع  تتعلق  قضايا  الداخل،  سلسلة 

سلطات  من  لها  يتعرضون  التي  التمييز  وسياسة 

و و   ،االحتالل البلدات  له  تتعرض  ما  القرى تحديدا 

العربية يف النقب املحتل، وعقد سلسلة اجت�عات مع دبلوماسي� وسفراء يف األمم املتحدة لطرح القضية  

للنقاش يف الجمعية العامة ومؤسسات األمم املتحدة، ملحاكمة املسؤول� اإلرسائيلي� عن م�رسة التمييز  

 الرابط  العنرصي ضد فلسطينيي الداخل.

% من فلسطيني  94أظهر استطالع للرأي أجراه املركز التقدمي للدين والدولة التابع لجامعة حيفا، أن  و 

%  41% تعرضوا لتمييز عىل أساس الهوية يف األماكن العامة، و69الداخل تعرضوا للعنرصية والتمييز، و

% تعرضوا للتمييز يف  26عات اإلرسائيلية بسبب انت�ئهم للهوية العربية، و شعروا بتمييز عنرصي يف الجام

% أرغموا  58% تعرضوا لفحص هوية عىل حواجز الرشطة، و65% يف األماكن التجارية، و11أماكن العمل، 

% شعروا بأن هذه اإلجراءات متس  75عىل الرد عىل أسئلة الرشطة بطريقة غ� اعتيادية تحت التهديد، و

 الرابط  % تم رفضهم من التقدم لفرص عمل بسبب هويتهم العربية.67هم، وكرامت

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=123969
https://aawsat.com/home/article/3538256/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%B6%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://npa.ps/post/14802/94-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2
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أفاد تقرير للوحدة الحكومية لتنسيق مكافحة العنرصية التابعة لوزارة القضاء، أن معظم الشكاوى ضد  و 

بواقع   وأثيوبي�،  العنرصية جاءت من عرب  لكل منه� و24امل�رسات  للحريدين%10  لليهود  4،  %   %

شكوى    506شكوى حول أشكال مختلفة من العنرصية والتمييز، مقارنة بـ  458الرشقي�، ووثق التقرير  

 . 2019شكوى للعام   497، و2020للعام 

من فلسطينيي الداخل بالرصاص الحي    47أفاد تقرير ملركز مساواة أن الرشطة اإلرسائيلية متهمة بقتل  و 

شكوى تقدموا بها أهايل الضحايا إلدانة الرشطة    47قضية من أصل    45ة  أغلقت النيابو بدوافع عنرصية،  

 عىل جرامئها. 

 وفاة الزعیم الروحي لطائفة الحریدین األشکناز اللیتوانیین 

كانييفسيك تويف ش�رياهو  الروحي    الحاخام  الزعيم 

عن   الليتواني�،  األشكناز  ويعترب    94للحريدين  عاما، 

زعي� بارزا يف املجتمع الحريدي الليتوا�، ولديه مئات  

الدينية  مرجعيتهم  يعتربونه  الذين  املريدين  آالف 

الدينية  وهوالعليا،   بونوفيتس  كلية  شخصية ، و رئيس 

ا يف عب دورا قياديلذات سلطة يف األوساط الحريدية، و 

 الرابط  .محاولة رأب الصدع داخل املجتمع الحريدي

 املزید من األخبار

أفاد تقرير ملصلحة التشغيل اإلرسائيلية ارتفاع طلبات العمل يف أوساط البلدات العربية يف الداخل املحتل،  

%، تلتها مدن رهط وسخن� والنارصة  10حم الرقم األكرب لطلبات العمل بنسبة  حيث تصدرت مدينة أم الف 

 وعكا ود�ونا وطربية وطمرة وصفد وشفا عمرو. 

يهدف   قانون  ملرشوع  للرتويج  شاكيد  إيليت  الداخلية  وزيرة  ممن  لتخطط  الداخل  فلسطينيي  حرمان 

الداخل معاشاته من    فلسطيني  مواطن من   سيفقد كلو من حمل الجنسية اإلرسائيلية،    باملعادينتصفهم  

 ويتلقى إعانة ودعم من السلطة الفلسطينية.  ،أي عمل "عدايئ"ب ته شاركم إن ثبتت  الدولة

 أعلن ديوان رئيس الوزراء إصابة نفتايل بينيت بكورونا، ولذلك ألغى زيارة مقررة للهند مطلع إبريل. 
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 خامسا: مصر يف اإلعالم اإلسرائیلي

  شرم الشیخ تجمع اإلمارات ومصر ودولة االحتاللقمة ثالثیة يف

املرصي  بالرئيس  بينيت   نفتايل  الوزراء  رئيس  اجتمع 

عبد الفتاح السييس وويل عهد أبو ظبي محمد بن زايد 

آل نهيان يف مدينة رشم الشيخ، وتناول اللقاء تداعيات  

التطورات العاملية، خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار  

التي وا  األسواق،  الثانية  الزيارة  وهذه  الغذايئ،  ألمن 

يجريها بينيت لرشم الشيخ بعد زيارة أجراها يف سبتمرب  

 الرابط . 2021

 تفعیل مسار الطیران بین مطار شرم الشیخ وبن غوریون 

التوصل التفاق    أعلن املتحدث باسم حكومة االحتالل

ب�   مبارش  ط�ان  خط  لتدش�  وإرسائيل  مرص  ب� 

ملباحثات   تتويجا  أبيب،  وتل  الشيخ  رشم  مدينتي 

أيلول،   يف  السييس  مع  بينيت  جهاز  و أجراها  أنهى 

القومي  األمن  وهيئة  (لشاباك)  العام  األمن 

التي   الرحالت  لتأم�  عيد  ساستعداداته  مع  تنطلق 

 الرابطالفصح اليهودي يف أبريل. 

 املزید من األخبار 

ملرص، من خالل    F15تعهد رئيس الوزراء نفتايل بينيت باملساعدة يف إقناع اإلدارة األمريكية ببيع طائرات  

وإق والنواب،  الشيوخ  مجلس  يف  اإلرسائييل  اللويب  عىل  ربط  الضغط  بعدم  األمريكي�  املسؤول�  ناع 

املساعدات العسكرية مبلف حقوق اإلنسان يف مرص، نظرا للدور الكب� الذي تلعبه يف الحفاظ عىل أمن  

 واستقرار الرشق األوسط. 

https://almarsad.co.uk/
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 سادسا: املقاالت والتحلیالت

 العملیات التي تضرب الداخل تتطلب استخدام أدوات جدیدة ملواجهتها

 خبار كان أ  -روعي شارون

ليس هناك عنوان دقيق للهج�ت األخ�ة، م� يتطلب 

قرارات يف ظروف من حالة   اتخاذ  األمنية  املؤسسة  من 

االكرث  االختبار  تواجه  بينت  حكومة  في�  اليق�،  عدم 

 . صعوبة منذ إنشاءها

الهج�ت التي اجتاحت   يف األيام    شوارع ارسائيلموجة 

االرسائييل   األمن  جهاز  تضع  جديدا  األخ�ة  تحديا  أمام 

لكن أحد س�ت الهج�ت الحالية يف هذه املوجة    رسيعة،تتطلب وت�ة الهج�ت اتخاذ إجراءات   ومفاجئا

تحتية توجه املهاجم� وال مقرا تنطلق منه    هناك بنيةأنه ال يوجد حقاً عنوان منظم للتصدي له. ليست  

 ثالث ساحات، كلها داخل الخط  يفقتيال    11األسبوع املايض مثنا مرتفعاً بلغ    حصدت هج�ت  الهج�ت.

 األخرض. 

إرسائيلياً، معظمهم بالطعن أو    47التي استمرت حوايل عام ونصف، قُتل    2015يف موجة الهج�ت عام   

نفذ عرب إرسائيل هج�ت عىل شكل عمليات    األسوار،وعدد قليل باألسلحة النارية. يف حارس    الدهس، 

خالل سنوات االنتفاضة الثانية قتل مئات اإلرسائيلي� معظمهم يف    وأع�ل عنف غ� رسية.  حرق متعمد

 . وسيارات مفخخة يف مراكز املدن -انتحارية  -هج�ت

الهج�ت استخدمت بنادق آلية غ�   شن هج�ت األسبوع االخ� ثالثة من عرب إرسائيل،  اثنان من  يف 

أ املهاجمون جميعهم القوات األمنية  مل يكن حول اي من هذه الهج�ت إنذار استخبارايت، فاج،  مصنعة

الربق عىل مواقع التواصل    العدو برسعةواملتواجدين يف املكان، وجميعها تم توثيقها ونرشها وسط فرحة  

السابقة هي بالطبع انتشار التقليد. لذلك، لدحر موجة  العنف  االجت�عي. خاصية أخرى م�ثلة ملوجات  

 . املايض الهج�ت، ال جدوى من استخدام أدوات من

ننجح   الهج�ت عىل    القادم،الهجوم    بإحباطليك  الوساطة    ،يف جن�املسلح�  لن يكون مجديا شن  وال 

املرصية مع قيادة ح�س. السمة الوحيدة التي تتقاطع فيها كل االنتفاضات والخطوط الخرضاء هي الدافع  

مطالبة باتخاذ قرارات يف ظروف من    لذلك فان املؤسسة االمنية،  ومن غ� املتوقع اختفاءها  اليهود.لقتل  

   اليق�.عدم 
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  التمييز ب� أولها وأكرثها إثارة لالهت�م يتعلق بالتسهيالت املرتقبة للفلسطيني� يف شهر رمضان. من أجل 

الغربيةساحات   وغزة  رشقي  و   الضفة  للفلسطيني�  48وفلسطينيالقدس  بالس�ح  األمن  قوات  طلبت   ،

ويتطلب  للصالة. ولكن هجوم بني براك الذي نفذه فلسطيني وحد ساحت� فعليا،   املسجد األقىص بدخول  

إعادة التفك� بسبب الخوف من أن يستخدم املزيد من الفلسطيني� تصاريح الدخول إىل إرسائيل    االمر

اتخاذه سي الخط    -صبح مخاطرة  لتنفيذ هج�ت. أي قرار سيتم  الهج�ت داخل  الخوف من مزيد من 

 مقابل الخوف من اندالع موجة من الهج�ت يف املناطق كذلك.   األخرض،

الهز�ةأ   القوات سيلحق  الدفع مبزيد من  بأن  التوقع  املتفشية  يضا  اليشء.    بالهج�ت  فيه بعض  مبالغ 

  قانونية،ش وال ينقص املجتمع العريب أسلحة غ�  حاملو بطاقة الهوية الزرقاء ال يتوقفون عند نقاط التفتي

قد يساعد     االمن.واملهاجم الذي يخرج لتنفيذ هجومه سيستطيع ان يجد دامئا ساحة ال يتواجد فيها عنارص  

يساعد    مهم) ك�املساهمة يف الشعور باألمان (عندما ال يكون هناك أمن هو أيضاً يشء    عنارص الرشطةنرش  

 أثناء الهجوم.رد رسيع  بإعطاء

باستخدام اإلجراءات التي    ،48فلسطينييسيُطلب من قوات األمن تعميق االخرتاق االستخباري يف اوساط  

 االعتقال اإلداريبرامج التجسس وأوامر    هامبا في  الفلسطيني�،تم استخدامها حتى اآلن بشكل أسايس ضد  

قاسية مثل هدم منازل    القيام بإجراءات ورمبا أيضاً عن طريق الردع عرب    االستخبارية،وجمع املعلومات  

 . املهاجم�

  الفحم، جمع السالح يف املجتمع العريب حاجة ماسة يف هذه الحملة. ال نتوقع أن نرى دبابات يف شوارع أم  

ديها عدد ليس قليال من امله�ت. من املحتمل أن يستغرق جمع األسلحة وقتاً طويالً جداً،  ك� ان الرشطة ل 

 . ولكن رمبا حان الوقت للعمل يف هذا املجال 

عاد الخوف إىل الشوارع هذا األسبوع، وتواجه حكومة بينيت اآلن أصعب اختبار لها منذ إنشائها. حقيقة  

كل بضع سنوات وقد هزمتهم جميعاً. ك� سيتم هز�ة   فعنأخرى هي أن دولة إرسائيل تواجه موجات  

 . والسؤال بالطبع هو كم من الوقت سيستغرق وما هي التكلفة  النهاية،هذه الحالية يف 

https://www.kan.org.il/Item/?itemId=124821 
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 لیمي ضد إیران قمة النقب.. تحالف أمني إق

 هآرتس  -يونتان ليس

قبل العملية يف الخض�ة تركز اليوم األول لـ “قمة النقب” عىل تجميع وزراء خارجية  

تلو اآلخر هبط أمس يف مطار   الذين وصلوا إىل إرسائيل. واحد  دول الرشق األوسط 

وزير  نفتيم وزراء خارجية البحرين واإلمارات واملغرب ومرص، وانضم اليهم في� بعد  

لبيد، دون ارتداء ربطة عنق،   يائ�الخارجية األم�يك انطو� بلينكن. وزير الخارجية،  

 .استقبل الوزراء عىل مدخل فندق كدما يف كيبوتس سديه بوكر

لبيد قام بتنظيم املؤمتر بشكل تلقايئ تقريبا يف غضون بضعة ايام، منذ اللحظة التي عرف فيها عن زيارة  

وهو مل يحدد قامئة أهداف واضحة للقاء املخطط له. فبصورة رسمية مل يتعهد أي أحد  بلينكن يف إرسائيل.  

بأن املشارك� سيحاولون صياغة بيان مشرتك ضد إيران، واستخدام ضغط علني مشرتك عىل اإلدارة األم�كية  

النف إنتاج  زيادة  اتفاق عىل  إىل  التوصل  يعملوا عىل  اإليرا�، ولن  الثوري  الحرس  ط يف دول  يف موضوع 

الخليج، وهي الخطوة التي تعمل عليها اإلدارة األم�كية من أجل تقليل اعت�د املنطقة عىل النفط من  

 .روسيا وإيران

مع ذلك، يف اللقاء األول أمس، طرحت األطراف أفكارا للدفع قدما بالتعاون من أجل ح�ية نفسها من  

األمن االقليمي”، التي استهدفت بلورة حلول رادعة أمام  طلقوا عليها اسم “هندسة  أ إيران، وهي خطوة  

ايضا   تعرض  أن  �كنها  االطراف  أن  قدرت  املحادثات  عىل  مطلعة  مصادر  والبحر.  الجو  من  التهديد 

 .“استخالصات” وتفاه�ت يف هذا املوضوع يف ختام القمة

التاريخي يف النقب هي، بدرجة   اللقاء  التي الحظها  الروح املركزية التي مكنت من عقد  كب�ة، الفرصة 

وزراء الخارجية لعقد لقاء مبارش ودون وساطة مع بلينكن، الذي بكر زيارته يف املنطقة ببضعة أيام. الخوف 

من التغي� الدراماتييك يف السياسة الخارجية األم�كية يف املنطقة وحرف االنتباه عن الرشق األوسط وافريقيا  

أثا لبيد  وتوجيهه نحو روسيا والص�،  الدول. يف مكتب  التخوفات يف بعض  ر مؤخرا عددا غ� قليل من 

الحظوا الفرصة عىل الفور بعد تأكيد بلينكن عىل قدومه بشكل نهايئ. يف البداية قاموا بدعوة وزراء خارجية  

را خارجية مرص واملغرب بعد  يانضم وز   ثمدول الخليج والبحرين، وهم الرشكاء يف القلق من تهديد إيران.  

 .ظهار اهت�مه� بالقمةا

ارسائيل تلعب دورا رئيسيا يف املحور الذي يربط دول املنطقة وأم�كا”، قال الدكتور غيل مورسيا�، مدير  

عام معهد متفيم للسياسة الخارجية االقليمية. “ال سي� عىل خلفية الرؤية املتصاعدة لتخيل أم�كا والربود  

تحدة واإلمارات. هكذا تغ�ت الظروف، إذا كانت الواليات املتحدة يف  الشديد يف العالقات ب� الواليات امل
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السابق هي العراب الذي أوجد العالقة ب� إرسائيل واإلمارات فانه اآلن إرسائيل هي التي تساعد يف الحفاظ  

 .عىل العالقة ب� أم�كا والخليج

ه اشارة واضحة للنظام يف طهران وايضا  عىل أي حال، اللقاء الدراماتييك يف الفندق يف الجنوب هو بحد ذات

لإلدارة األم�كية التي تتفاوض معه يف هذه الفرتة: التقارب األمني ب� دول الخليج واملغرب ومرص وب�  

إرسائيل يف كل ما يتعلق مبواجهة عمليات الطائرات املس�ة وجهود الذرة، ليس فقط حقيقة واقعة، يف  

الخاصة حول موضوع إيران، سواء كان األمر يتعلق باإلرهاب أو يتعلق    اإلمارات. “كل دولة لها حساسيتها 

 . بالذرة. يجب الس� بحذر ب� املصالح املختلفة

بالضبط مثل اللقاء ب� رئيس الحكومة نفتايل بينيت والرئيس املرصي واإلمارايت يف األسبوع املايض يف رشم  

، مثل أزمة القمح التي ترفع أسعار الخبز يف املنطقة  ن األطراف ستتناول أيضا املشكالت الجاريةإالشيخ، ف

يف اعقاب غزو روسيا ألوكرانيا واملبادرات الزراعية ومحاولة توجيه النفط والغاز من منطقة الرشق األوسط  

إىل   لبيد  أوتصديره�  فان  األبيض”  “الدخان  انتظار  غياب رضورة  االزمة. يف ظل  أعقاب  العامل يف  رجاء 

فندق كدما عىل مدخل سديه بوكر تم استئجاره بشكل كامل من اجل الحدث. وزراء    يستثمر يف الجو:

الخارجية سيلتقون مع بعضهم بصورة شخصية، وجميع الوزراء الستة متت استضافتهم عىل وجبة عشاء  

الخارجية.   الحديث يف وزارة  ديفيد”، هكذا وصفوا  اإلعالم. “أجواء كامب  البعثات ووسائل  خاصة دون 

و تحطيم الجليد ب� الوزراء وتحويل اللقاء إىل حدث اجت�عي لطيف ومتكينهم من بناء أساس  الهدف ه

املستقبل يف  أيضا  وسطاء  دون  مبارشة   .لعالقات 

اللقاء التاريخي يف النقب هو دليل آخر عىل تدهور مكانة السلطة الفلسطينية يف العامل العريب. فرغم أن  

ه ال أحد من املشارك� اشرتط اللقاء بالدفع قدما بعملية سياسية مع  املوضوع موجود عىل الطاولة إال أن

السلطة الفلسطينية. اختيار سديه بوكر خفف أيضا عىل املشارك� يف اللقاء. الدول العربية مل يكن عليها  

التعرج حول مكانة القدس. ولبيد مل يكن عليه مواجهة مسألة ملاذا وافق عىل “التنازل” عن القدس لصالح  

 .قمة سياسية يف “العاصمة البديلة” تل ابيب

https://www.haaretz.co.il/digital/daily/1.10703636 
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 أردني الحتواء التصعید يف األقصی  -ترتیب إسرائیلي

 موقع والال   -باراك رفيد

عومر بارليف األردن رساً، والتقى وزير الخارجية أ�ن    زار وزير األمن الداخيل

الصفدي، وقال مسؤول إرسائييل كب� إن الهدف من االجت�ع هو التنسيق يف  

 رمضان من أجل تخفيف التوترات ومنع التصعيد يف القدس. 

يف هذا العام وبشكل غ� عادي يحدث مرة كل عقد، هناك تداخل ب� تواريخ  

اإلسالمي  رمضان  هذه  شهر  املسيحي،  الفصح  وعيد  اليهودي،  الفصح  وعيد   ،

الظروف تث� مخاوف إرسائيل واألردن والواليات املتحدة والسلطة الفلسطينية  

 وذلك خشية من اشتباكات يف األماكن املقدسة يف القدس �كن أن تؤدي إىل التصعيد.

كان يف جو جيد جداً، تناول جزء رئيس  ووزير الخارجية األرد�    قال مسؤول إرسائييل إن اللقاء ب� بارليف 

كب� إن الجانب    من االجت�ع الوضع يف البلدة القد�ة يف القدس واملسجد األقىص، قال مسؤول إرسائييل

أعرب عن قلقه من أن بعض    األرد� يريد زيادة عدد حراس الوقف يف األقىص، وإن الجانب اإلرسائييل

 أعضاء الوقف من أنصار ح�س.

توصلنا إىل اتفاق عىل أن األردني� سوف يتأكدون من عدم وجود أنصار لح�س ب� أعضاء    وأضاف لقد

الوقف، وستوافق إرسائيل عىل زيادة طفيفة يف عدد حراس الوقف عندما �ر الجميع بتفتيش إرسائييل  

 . ”معادية مبنظمة" للتأكد من أنه غ� مرتبط 

ن هم من بادروا إىل االجت�ع، وقد تم تنسيقه من قبل وزارة الخارجية اإلرسائيلية ومبعرفة وزير  و األردني

، في� التقى قبل أيام بارليف بحس� الشيخ أيضاً من أجل تنسيق  يتبيد ورئيس الوزراء بينالخارجية ال 

 املواقف ومنع إشعال األوضاع يف القدس. 

التي تم حلها خالل االج القضايا  ثانوي بت�ع ب�  إحدى  الخارجية األرد� تتعلق مبوضوع  ارليف ووزير 

 نسبياً، ولكنه عالق منذ سنوات عديدة، حيث أراد امللك عبد الله أن يهدي سجاداً جديداً للمسجد األقىص.

الذي سيتم   القضية عالقة لفرتة طويلة بسبب الخالف حول نوع الغراء  وقال مسؤول إرسائييل كب� إن 

السج بأرضية  تركيب  إذ تخىش هيئة اآلثار من أن يؤدي استخدام مادة الصقة معينة إىل اإلرضار  به،  اد 

 املسجد يف املستقبل، ويف االجت�ع تم االتفاق عىل نوع الغراء و�كن اآلن نقل السجاد إىل املسجد. 

https://news.walla.co.il/item/3497339 
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 کیف نفهم قضیة الالجئین األوکرانیین؟

 إرسائيل اليوم  - جالل البنا

مسألة استيعاب الالجئ� األوكراني� يف إرسائيل تشكل التحديات األكرب التي شهدتها  

الدولة. صحيح أنه ال توجد حدود تربط ب� الدولت�، ولكن توجد مصالح عديدة  

، يف مركزها العالقة ب� مئات آالف املهاجرين  مشرتكة، أساسا اقتصادية واجت�عية

القدامى من أوكرانيا مع أصدقائهم وابناء عائالتهم املتواجدين يف بالد وطنهم الذي 

 .يعا� من الحرب

كدولة   إرسائيل،  باالعتبار  "يهودية"من جهة  يفرتض  باملقابل  ولكن  الالجئ�،  من  الكث� جدا  وتع�  تساعد  أن  تريد   ،

 .ن �نع أصحاب القرار من أن �دوا اليد وان يستوعبوا هنا الجئ� بكميات غ� محدودةالد�غرايف ا

يف كل مسألة يتغلب االعتبار الد�غرايف يف إرسائيل عىل كل اعتبار آخر، مع أن إرسائيل تريد اليوم أن تلعب دورا مه�  

يس الوزراء نفتايل بينيت أن يلعب دور الوسيط،  جدا ورمبا حاس� يف النزاع ب� روسيا وأوكرانيا. ليس صدفة أن قرر رئ

بل وأن يسافر يف السبت إىل روسيا وإىل املانيا يف محاولة لتحقيق وقف للنار وحوار الن الواضح متاما بان تداعيات  

آجال   الالجئ�، ستصل  مسألة  فقط يف  وليس  إىل    أمالحرب،  االقتصادية    إرسائيلعاجال  الخاصة  العالقة  بسبب  أيضا، 

أمنية، لكونها قوة عظمى تتخذ سياسة وتأث�ا عىل ما يجري يف  وا العالقة هي أيضا  الطرف�. مع روسيا  لسياسية مع 

 .الرشق األوسط، وبخاصة يف الحدود الش�لية والش�لية الرشقية إلرسائيل، والتي أصبحت تهديدا كب�ا يف العقد األخ�

سواء بسبب الالجئ� اليهود، الذين يعرفون   –ة إرسائيل منذ قيامها  اصطالح الجئ�، الجئي حرب، مخطوط يف تاريخ دول 

بسبب الالجئ� الفلسطيني� الذين الكث�ين منهم يوجدون يف    أمكمهاجرين أو كمهاجرين يهود جاءوا إىل دولتهم؛  

ئب�”، والذي  والذين يعرفون كـ “غائب�” (حتى انه سن قانون خاص تحت اسم “قانون أمالك الغا  –الدول املجاورة  

 .حتى اآلن أمم أو باع معظم أمالكهم الخاصة)

قسم كب� من الالجئ� الفلسطيني� ما يزالون يوجدون يف دولة إرسائيل. وقد حصلوا عىل مواطنة الدولة الشابة التي  

ن أ ب�”  ويسكنون يف بلدات عربية او مختلطة، ولكنهم ال يسمح لهم حسب قانون “أمالك الغائ  1948قامت يف العام  

الدولة مللكيتها بعد أن تركوها يف مكان سكنهم الذي هربوا منه او   أخذتهايعودوا إىل تلك األرايض أو تلك األمالك التي 

دخلت املردودات إىل صندوقها. عمليا، عرشات  أ عامة، وبعض باعته، و   ألغراضُهربوا منه. بعض من االرايض صادرتها  

غائب�”، حارضين يف الدولة وغائب� عن أمالكهم. إرسائيل، بالتايل،    –كـ “حارضين    آالف الفلسطيني� يعرفون حتى اليوم

ساعدت دولة معينة يف أوروبا يف أثناء الحرب، لكنها أهملت وتجاهلت عن قصد (وهناك من سيقول رفضت أن متد  

 .1948اليد) عرشات آالف الالجئ� الفلسطيني� الذين بقوا هكذا منذ العام 

https://www.israelhayom.co.il/opinions/article/9154951/?fbclid=IwAR0JkY6Tu8ryTEVe1H_daKlgQju4CLH2m

tcqeTP1pgoQOnDN0bQpQ9t693k 
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 أین الشاباك مما یحدث يف الداخل 

 يديعوت أحرونوت   -يويس يهوشوع

نفذه اثنان من سكان أم الفحم، وهذه ،  الهجوم الذي وقع الليلة 

أشخاص   فيها  ينفذ  التي  أيام  أربعة  خالل  الثانية  املرة  هي 

مواطنون يحملون الهوية الزرقاء هجوماً ويقتلون إرسائيلي�، ال  

عن الصدف، لقد نُفذت سبع من الهج�ت   �كن الحديث هنا

التسع األخ�ة من قبل حاميل بطاقة الهوية الزرقاء، معظمهم من 

 سكان القدس الرشقية. 

”، استطاع محمد أبو القيعان  معاديلكن هذه املرة ك� يف برئ السبع يبدو أن منفذي العمليات لهم “ماض  

 تنظيم إرهايب، وكان من املفرتض أن يكون تحت  أن يقيض أربع سنوات يف “سجن إرسائييل” لعضويته يف

 مراقبة الشاباك، لكن الشاباك فوته وزعم أنه راقبه والحظ برتاجع مستوى القومية لديه. 

الليلة واحد منهم عىل األقل كان عىل صلة   الذين نفذوا عملية  أيضاً عىل ما يبدو أن هؤالء  املرة  هذه 

ذا وكأنه فشل لجهاز األمن الداخيل “الشاباك” الذي مل يركز  “بتنظيم خارجي”، مع كل الحذر فقد بدأ ه

 التي تعمل يف “إرسائيل”. املسلحة الجهد يف مواجهة هذه الخاليا 

وجهاز األمن العام الشاباك قبل رمضان هو أنه إذا كان سيحدث هناك    كانت تقديرات الجيش اإلرسائييل 

ن هذا الهجوم مل يكن عفوياً، وهو مخطط له فسيحدث يف القدس وأرايض الضفة الغربية، لك  –تصعيد  

 مسبقاً، ووصل املسلحون منظم� بشكل مهني، ومل يكتشفهم جهاز األمن العام. 

يجب أن يقال إن جهاز األمن العام “الشاباك” أقوى يف املناطق الفلسطينية منه ب� فلسطينيي الداخل،  

 لكن يجب أن يأيت بنتائج أفضل.

القول إن “عملية حارس األسوار” كانت مبثابة دعوة لالستيقاظ “لدولة إرسائيل” لتستعد    �يل دامئا إىل 

لحدث متعدد الساحات، مع الرتكيز عىل املواطن� العرب، لكن جهاز األمن العام مل يتفوق يف تقديم إنذار  

 .مسبق باألحداث وال يف أثناء االضطرابات

لم كل الدروس من العملية األخ�ة، وبالتأكيد  صحيح أن الشاباك محدود، لكن لست متأكداً من أنه تع

 ليس يف مجال تتبع من يجب اتباعه. 

املنظمة، عىل   الشاباك، ك� يدعي مسؤولون سابقون يف  العريب يف  القسم  قد يكون ذلك بسبب إه�ل 

العامل،  الرغم من النتائج املمتازة ضد اإلرهاب يف املناطق الفلسطينية، والتي يجري تدريسها يف جميع أنحاء  
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نفض   إعادة  يتطلب  الداخل، وهذا  بفلسطينيي  األمر  يتعلق  عندما  وتكراراً  مراراً  تفشل  املنظمة  أن  إال 

 للشباك. 

لكن الدروس ال تنتهي عند هذا الحد، فلم يتم حتى اآلن إنشاء حرس وطني عىل أساس جنود احتياط من  

لك، أو سيقوم “الجيش اإلرسائييل” رشطة حرس الحدود، وتنتظر الرشطة منحها الوظائف التي تسمح بذ 

 بالعمل نيابة عنهم. 

https://www.ynet.co.il/news/article/hybrccyx9 

 حرب الطائرات املسیرة بین إیران وإسرائیل

 والال نيوز  -أم� بوحبوط

إرسائيليون، إن هناك مخاوف من وقوع  قال مسؤولون أمنيون  

هج�ت ضد إرسائيل يف مواجهة الضغط الذي متارسه ضد إيران  

 .وذلك من خالل العالقات مع دول الخليج

قال أمس إن نائب رئيس أركان    حتاللاملتحدث باسم جيش اال 

املسؤول� يف  الجيش اللواء هرتيس هاليفي وصل إىل واشنطن لعقد سلسلة من اجت�عات العمل مع كبار 

 .”وزارة الدفاع األمريكية يرافقه رئيس شعبة اإلسرتاتيجية وإيران اللواء “تال كاملان 

يف األيام األخ�ة نُسب إىل كيان العدو الهجوم عىل قاعدة عسكرية إيرانية للطائرات بدون طيار داخل  

ل، قالت إيران إنه استهداف  إيران، دمر خالله عدد من الطائرات، قابله هجوم إيرا� ضد مباٍن يف أربي

 .ملنشآت تعود لـ “املوساد” انطلقت منها الهج�ت عىل معسكر الطائرات املس�ة داخل إيران 

ورفض مسؤولون أمنيون يف الكيان التعليق عىل األنباء األجنبية أو الهج�ت املنسوبة للكيان، لكنهم قالوا:  

شطة اإلرهابية إليران يف الرشق األوسط واالتفاق النووي إن زيارة “هاليفي” للواليات املتحدة تتعلق باألن

 .اإليرا�

التهديدات من إيران ال تنتهي عند املرشوع النووي، فإطالق الطائرات بدون طيار باتجاه إرسائيل هو أحد  

كل  اإلجراءات العديدة التي يحاول اإليرانيون التقدم والدفع بها ضد الجبهة الداخلية اإلرسائيلية، وسنفعل  

 .”ما يف وسعنا لح�ية مصالحنا األمنية

مل يستبعد املسؤولون احت�ل قيام الحوثي� بإطالق طائرات مس�ة من اليمن باتجاه الكيان، ك� رفضوا  

 .إلرسائيلالتعليق عىل مزاعم إيرانية تنسب تدم� مئات الطائرات بدون طيار 
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مختلفة تتنافس مع بعضها بعضا يف صناعة مجموعة متنوعة  إليراني� صناعات دفاعية  للكنهم قالوا إن  

من الطائرات بدون طيار يف إنتاج متسلسل، وإنهم ينقلون هذه الطائرات بدون طيار إىل املنظ�ت يف  

 . الرشق األوسط ويشغلونها من خاللهم 

املسؤولون ملنظ�ت    وأضاف  طيار  بدون  طائرات  اإليرانيون  يسلم  الحاالت  بعض  يطلقوها،  ل  معادية يف 

 . وأحيانا يشغلونها بأنفسهم من دول أخرى ويتحملون املسؤولية إلخفاء آثارهم

التأث� عىل االتفاق  الوفد اآلخرين هو  الهدف من رحلة هاليفي وأعضاء  إن  أيضا،  أمنية  وقالت مصادر 

ريكية  النووي، ولكن أيضا لبحث قضايا أخرى تهدف لتشكيل تحالف مشرتك ب� جيش العدو والقوات األم

 .ودول أجنبية أخرى يف الرشق األوسط، من أجل توسيع نرش أنظمة الدفاع ضد الهج�ت اإليرانية

رد إيران األخ� بالقصف عىل “أربيل” له دوافع إقليمية، وهي إظهار نفسها كقوة إقليمية يف ظل التقارب  

النووية يف فيينا والضعف األمرييك    اإلقليمي مع “إرسائيل” والساحة الداخلية يف العراق، واملحادثات الدولية

ولدوافع داخلية، ولرغبة يف إظهار القوة من الداخل يف مواجهة الهج�ت املتكررة عىل األهداف اإليرانية  

 .داخل إيران وخارجها 

https://news.walla.co.il/item/3494821 
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