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 االفتتاحیة 

، جملة تطورات سياسية وعسكرية وأمنية عديدة، 2022  إبريليف النصف األول من    ةإلرسائيليشهدت الساحة ا
ول الرشق  د  عمسواء داخلية ب� مختلف مكوناتها الحزبية والحكومية، أو خارجية مع الفلسطيني�، وإقليمية  

 رات املتالحقة. بالتطو ة مزدحموأشهر  أسابيعاألوسط، في� تش� القراءة األولية لألحداث األخ�ة أننا أمام 

يف مشهد مل  ،  للدرجة القصوىستنفار  درجة اال   من  لدولة االحتالل  رفعت األجهزة األمنية  ،عىل الصعيد الداخيل 
يف األسابيع األخ�ة،    بقوة  اإلرسائييل   العمقرضبت  التي    ات يليف ضوء تصاعد العممنذ أكرث من عقدين،  تشهده  

� دفع  مقتيال،    11أكرث من  األسابيع الثالثة األخ�ة  وتحديدا يف مدينة تل أبيب، وبلغت حصيلة القتىل خالل  
مل تستطع التصدي أو التعرف عىل  بالجيش إلرسال تعزيزات من القوات الخاصة ملساندة قوات الرشطة، التي  

 و الخطط التي كانوا بصدد تنفيذها. منفذي العمليات األخ�ة أ ا  يانو 

  حدا �  معىل إثر هذه األحداث تبادلت املعارضة والحكومة االتهامات بشأن التقص� يف مسؤولية توف� األمن،  
تحت اسم "كارس   يف مناطق السلطة الفلسطينية  عملية عسكريةبدء  إلعالن عن  ل وزير الحرب بيني غانتس  ب

نفتايل    أصدر رئيس الحكومةو املسؤولية عن تجنيد وتنفيذ العمليات األخ�ة،  " لرضب الخاليا العسكرية  اجو ماأل 
وتجنيد املئات يف    ،مليون شيكل لتعزيز عمل قوات الرشطة  181قرارا بتخصيص ميزانية ضخمة قدرها    بينيت

 قوات حرس الحدود وقوات التدخل الرسيع. 

قدمت رئيسة االئتالف  يهدد استقرارها، بعد أن    داخيل   بينيت يف مأزق ة  مو عىل املستوى السيايس تعيش حك
بإدخال    وس�ح وزير الصحة  ،للرشيعة اليهوديةانتهاك الحكومة  استقالتها من الحكومة، بسبب    عيديت سيل�ن

 الخبز للمستشفيات خالل عيد الفصح. 

ودعاها لتقديم    ،الحكومة  ،م� نتنياهو يانبهاجم رئيس حزب الليكود    ،وتحديدا من املعارضة  ،خريف القطب اآل 
  ، اإلرسائييل، ك� هاجم رئيس القامئة املشرتكة أ�ن عودة جهاز الرشطة جمهور استقالتها فورا، ألنها مل تعد متثل ال

 الرشطة. أجهزةااللتحاق بعدم و  ،بالتمرد  ، وطالب من فلسطينيي الداخل ووصفه باالحتاليل

اإلمارات والبحرين    تحديدا مع و   ،ات مع دول التطبيعية االحتالل سلسلة اتفاقولد  أبرمت  ، عىل املستوى اإلقليمي
والتقى    ، زار وفد أمني إرسائييل السوداناالقتصاد واالستث�ر والسياحة، و   واملغرب، لتعزيز التعاون يف مجاالت

العسكري املجلس  الله    واقرتح،  بقادة  عبد  إنشاء  الثا�امللك  اإلرسائييل  الرئيس  للقمح    ودعستم  عىل  مشرتك 
 . واملنتجات الغذائية يشمل الفلسطيني�، عىل خلفية الحرب املستعرة يف أوكرانيا

أوغلو أنه يعتزم زيارة دولة االحتالل يف مايو القادم للقاء    تشاووش علن وزير الخارجية الرتيك مولود  خارجيا، أ 
 ت اقتصادية يف مجاالت أهمها الطاقة. قا افوإبرام ات   ،تبادل السفراء  والتباحث بشأن ،يائ� البيد نظ�ه

،  فشلت مفاوضات الدول الكربى   إنهدد وزير الحرب بيني غانتس باللجوء للخيار العسكري ملواجهة إيران  و 
أ  سالحبزعم  إيران  بامتالك  تقبل  لن  االحتالل  دولة  تخصيب    ا،نووي  ان  من  متقدمة  ملراحل  وصلت  أن  بعد 

 اليورانيوم.

 راملحر
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 وال: إسرائیل من الداخلأ

 االئتالف الحاکم یهدد بإسقاط الحکومة تفکك

حزب   من  سيل�ن  عيديت  الحكومي  االئتالف  رئيسة  أعلنت 

الحكومة، بعد خالفات   انسحابها من  الصحة    مع"�ينا"  وزير 

هوروفيتش،   الخبز    إثرنيتسان  بإدخال  لمستشفيات  ل س�حه 

� يعترب محرما يف الرشيعة التوراتية التي  مخالل عيد الفصح،  

ال إنني  تحظر تناول الخبز يف أوقات األعياد اليهودية، وقالت  

اليهودية   بالهوية  إلحاق الرضر  رسائيل  إل أستطيع االستمرار يف 

 الرابط بعد اآلن. 

االنسحاب من الحكومة،  والتلويح بخيار �ن،  ليبالس� عىل خطى س   "�ينا"في� هدد ن� أورباخ من حزب  

يف حال مل يتم تلبية رشوطه وهي: دعوة املجلس األعىل للتخطيط والبناء لالنعقاد لتعزيز البناء االستيطا�  

ولة بالكهرباء، وإعادة النظر يف مخطط إلغاء  يف البلدات الواقعة خلف الخط األخرض، وربط البلدات املأه

 الرابطإعانات الرعاية لصالح األشخاص الذين يكرسون جل وقتهم يف قراءة التوراة.  

، ودعا يف  يالحكوم   رئاسة االئتالف  استقالتها من ب�ن  ل يأثنى زعيم املعارضة بنيام� نتنياهو عىل خطوة سو 

، ألنها متس  تقديم الحكومة استقالتها فورا لخطاب ألنصاره أمام مقر الحكومة يف مدينة القدس املحتلة  

   الرابط الداخل، والوقوف يف وجه إيران. بالهوية اليهودية، وال تستطيع مواجهة التحديات األمنية يف 

الحاكم  ووصل عدد   الكنيست،  عدد    120مقعدا من أصل    60االئتالف  ب  مبامقاعد  لها  يسمح  تمرير  ال 

 . الترشيعات وسن القوان�

 دولة االحتالل ترفع درجة التأهب بعد عملیة دیزنغوف وسط تل أبیب 

قوات   صفوف  يف  التأهب  درجة  االحتالل  دولة  رفعت 

ش أن  بعد  والرشطة،  مديالجيش  عملية  هدت  أبيب  تل  نة 

آخرين، نفذها    14إرسائيلي� وإصابة    3دت ملقتل  نوعية أ 

أحد   اقتحم  أن  بعد  جن�،  مدينة  من  حازم  رعد  الشاب 

يف   من طلوأ ،  التجاريديزنغوف    شارعاملقاهي  النار  ق 

د أن حارصته قوات الرشطة بع  ، مسدسه، قبل أن يستشهد

 الرابط ت البحث واملطاردة.  ساعات من عمليا 9مساجد مدينة يافا بعد يف أحد 
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الحرب بنيي    يبحضور وزير  الحرب،أجرى رئيس الحكومة نفتايل بينيت جلسة تقييم أمني يف مبنى وزارة  و 

للرش و غانتس   العام  واملفتش  بار  رون�  الشاباك  جهاز  ورئيس  بارليف  عومر  الداخيل  يعكوف األمن  طة 

  شابتاي، وأفىض االجت�ع لنرش قوات خاصة من الجيش وهي س�ت متكال وشيلداغ يف منطقة غوش دان 

 لتعزيز األمن يف الداخل. 

ملیون شیکل ملواجهة العملیات األخیرة   181طوارئ بـ یزانیةاملصادقة یلع م

 يف الداخل 

تخصيص   عىل  بينيت  نفتايل  الحكومة  رئيس  صادق 

ق  طوارئ  مدار   181درها  ميزانية  عىل  شيكل  مليون 

مليون   111عام�، سيخصص القسم األول منها بقيمة  

و الجاري،  العام  موازنة  يف  شيكل   70شيكل  مليون 

، لتعزيز قوات ومهام عمل الرشطة  القادمملوازنة العام 

رضبت   التي  األخ�ة  العمليات  ملواجهة  الداخل  يف 

جديد   لواء  إلنشاء  ستخصص  اإلرسائييل،  الحدود،  العمق  قوات رشطة حرس  االحتياط ضمن  قوات  من 

دراجة    40ة، وذآالف خو   4سرتة واقية و  6500رشاء  عنرص من قوات الرشطة بشكل دائم، و   200وتجنيد  

 الرابط رسايا من حرس الحدود يف االحتياط، وتجنيد املتطوع� وتوحيد الحرس الوطني.   10نارية، وتجهيز 

الحکومة تعکف یلع تشکیل لجنة تشریعیة لسحب االمتیازات من منفذي 

 العملیات

وهم   االحتالل  دولة  يف  الحاكم  االئتالف  زع�ء  تقدم 

رئيس الوزراء نفتايل بينيت ووزير الخارجية يائ� البيد  

أمام   قانون  مبرشوع  كوه�،  مائ�  الرفاه  ووزير 

لتش وزارات  الكنيست  عدة  من  استشاري  طاقم  كيل 

مجلس األمن القومي، لصياغة ترشيعات  بالتعاون مع  

الخاصة  صارمة  وقوان�   االمتيازات  سحب  شأنها  من 

عمليات   يف  أو املساعدة ،املشاركة بعائالت منفذي العمليات من فلسطينيي الداخل ممن يثبت تورطه يف  

للمصادقة عليها    ، يوما  60العقوبات لتطبيقها خالل مدة  تستهدف األمن اإلرسائييل، عىل أن تصدر نرشة  

 الرابط بصيغة نهائية. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.kan.org.il/item/?itemId=124915
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1649595711-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA
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 حکومة االحتالل تصادق یلع إنشاء بلدات جدیدة يف النقب

إقامة   عىل  االحتالل  دولة   مستوطنات   7صادقت 

جديدة رشقي وش�يل النقب جنوب فلسط� املحتلة، 

يف  آ   ا مقرتح  تلاحوأ  الترشيعات  للجنة  للدراسة  خر 

ا الداخلية  وزارة  وزيرة  به  تقدمت  يليت  آ إلسكان 

خمس   إلقامة  ومنطقة    وطناتمست شاكيد  إضافية 

د�ونا، تشمل بناء    -صناعية عىل طول محور برئ السبع

نشاء بلدة  إل   خرمقرتح آ   وحدة سكنية، ودراسة  10500

  80ألف وحدة سكنية بإمكانها استيعاب    15حرضية جديدة ش�يل لهافيم جنوب صحراء النقب، تضم  

 الرابط ألف شخص. 

إقامة هذه البلدات تحقيق رؤية صهيونية هامة لتقوية وتعزيز    أن   أشار وزير البناء واإلسكان زئيف إلك� و 

   الجوالن.  مستوطنيمضاعفة بجانب النقب، 

 یصادق یلع توسعة جدار الفصل العنصري    تالکابینی

عىل    -الكابينيت  - صادق املجلس الوزاري األمني املصغر

الحر وزير  أمني ب  خطة  سياج  إلقامة  غانتس  بيني 

جديد ب� مناطق السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية 

مليون   360كيلو مرتا وبتكلفة    40ودولة االحتالل بطول  

شيكل، وسيكون الجدار الجديد خرسانيا ضخ� يتضمن 

تكن وتداب�  وقائية  ويصل و إجراءات  ومجسات،  لوجية 

من قرية سامل ش�ل الضفة الغربية وحتى قرية بات حيفر يف منطقة  ق سيمتد العائو أمتار،  9ارتفاعه إىل 

 الرابط هشارون. 

أشار وزير األمن الداخيل عومر بارليف أن استك�ل الجدار الفاصل بأكمله عىل طول خط الت�س مع  و 

العمليات األمنية يف املدى القريب، ولكن أيضا للمستقبل    نعليس فقط مل  ،الضفة الغربية، بات رضوريا

البعيد، ك� أن انتشار الفتحات يف الجدار األصيل �ثل تحديا واستنزافا لقوات حرس الحدود وقوات الجيش.  

 الرابط 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.inn.co.il/news/546519
https://www.jdn.co.il/blog/1732760/
https://www.makorrishon.co.il/news/475005/
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 2021للعام یلیة ائارتفاع قیاسي يف مبیعات األسلحة اإلسر

أفادت وزارة الحرب يف دولة االحتالل أن مبيعات األسلحة 

صادرات تجاوزت سجلت رق� قياسيا، ب  2021خالل العام  

مليار دوالر للعام    8.3مليار دوالر مقارنة بـ  11.3  قيمتها

أوروبا  2020 لقارة  األسلحة  مبيعات  ومثلت  أما  41،   ،%

فبلغت الهادئ  واملحيط  آسيا  %، 34صتها  ح  منطقة 

%، وأفريقيا وأمريكا الالتينية  12وأمريكا الش�لية بواقع  

 % من صادرات األسلحة. 7%، يف ح� استحوذت اإلمارات والبحرين عىل 3

%، تلتها  20شكلت القذائف والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي الحصة األكرب من صادرات األسلحة بنسبة  و 

بـ التدريب  امل 15أنظمة  والطائرات  الط�ان  أه%،  وإلكرتونيات  طيار  9ولة  بدون  والطائرات   ،%9  ،%

%، وأنظمة 5، وبلغت حصة أجهزة املراقبة واإللكرتونيات الضوئية%9والرادارات وأنظمة الحرب اإللكرتونية

الجند  7السالح عن بعد ومنصات اإلطالق   %، وأنظمة  6%، وأنظمة االتصاالت  7%، واملركبات وناقالت 

 الرابط%.  4%، والذخ�ة 4ة اإللكرتونية ظماالستخبارات واألن

ن العالقات األمنية جزء ال يتجزأ من العالقات السياسية لدولة االحتالل،  إ قال وزير الحرب بيني غانتس  و 

 ة جديدة. نينعمل عىل تعزيز هذه العالقات عرب خلق رشاكات أمو 

املحکمة العلیا تصادق یلع تشریع بإلزام السلطة بدفع تعویضات لعائالت  

 القتلی

 انتقاميا   أصدرت املحكمة العليا يف دولة االحتالل قرارا

السلطة  تقدمها  التي  املالية  املدفوعات  أن  عىل  ينص 

وذويهم تندرج ضمن مشاركتها يف الفلسطينية لألرسى  

اإلرسا  باألمن  ترض  تعترب  ئيأنشطة  وبذلك  رشيكة يل، 

خر يف العمليات األخ�ة التي رضبت العمق آ بشكل أو ب

اإلرسائيلي�،   من  العديد  ملقتل  وأدت  م� اإلرسائييل، 

القتىل    �كن ضد    من عائالت  قضائية  دعوى  رفع 

 الرابط تعويضات مالية عن الرضر الذي لحق بهم.  تها بدفع  طالبمو   ،السلطة

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/hjbn8ezv9
https://news.walla.co.il/item/3499939
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 انتقادات لطریقة إدارة وسائل اإلعالم للعملیات األخیرة  

انتقدت الهيئة الحكومية املرشفة عىل اإلعالم يف دولة 

االحتالل، طريقة إدارة وسائل اإلعالم املحلية واألجنبية،  

يف تغطيتها للعمليات األخ�ة يف مدينة تل أبيب، ألنها 

حساسة يف طريقة تعامل أفراد    اتكشفت عن معلوم

اقتحام   أن  ك�  املطاردين،  تعقب  يف  األمن  وقوات 

والقيادة التحكم  لغرف  اإلعالم  والتقاط صور    ،وسائل 

  تعقيد وتعطيل عملية لغ� مسؤول، ألنه قد يؤدي    ا عن طريقة إدارة عمليات البحث واملطاردة يعترب ترصف

 الرابط األمن للخطر. د وأفرا  اإلرسائيلي�حياة  يعرضو املطاردة، 

النیابة تحذف آالف املنشورات یلع منصات التواصل االجتماعي بدعوى 

 التحریض 

أعلنت وزارة القضاء أن دائرة السايرب يف النيابة العامة  

تعاملت خالل األسابيع الثالثة األخ�ة منذ العملية يف  

السبع يف   أكرث من    22برئ  مع  شكوى   5,815مارس 

وطالبت بحذف مضام�   ، تقدمت بها األجهزة األمنية

"اإلرهاب" عىل مواقع    ما تصفها بـتحرض أو تدعم  

الشكاوي   وجاءت  املختلفة،  االجت�عي  التواصل 

،  Facebookمنشور تحرييض عىل موقع    3300بواقع  

  شكوى تتعلق مبضام�  620و% منها،  84تم حذف    TikTok  منصة  منشورا عىل  770و،  منها  %87تم حذف

  % منها، و 30متت إزالة    Twitterشكوى عىل منصة    980%،  85أزيل منها    Instagram  منصة   عىل   تحريضية

 الرابط%. 90حذف منها YouTube منصة شكوى عىل 109

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/1649425967-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/1649847418-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9-%D8%AD%D8%B0%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B6%D8%A9
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 غانتس أمام عشرات السفراء األجانب یلوح بالخیار العسکري ضد إیران 

صحفي   مؤمتر  يف  غانتس  بيني  الحرب  وزير  كشف 

أمام   البيد  يائ�  الخارجية  وزير  مع  سف�ا   80مشرتك 

كمية  من  زادت  إيران  أن  االحتالل،  دولة  يف  أجنبيا 

 كيلو غرام  10% من  60اليورانيوم املخصب ذو الرتكيز  

نتاج قنبلة نووية واحدة يستلزم إ كيلو غرام، وأن    50إىل  

وزعم %،  90كيلو غرام من اليورانيوم برتكيز    25تخصيب  

نوويا جيدا  " يف    أننا اتفاقا  الكربى، ونريد  إيران والدول  الجارية ب�  املفاوضات  نراقب  الزمن،  سباق مع 

خطة بديلة،    فنحن نعمل عىل،  قق هذا األمريتحمل    ذا يضمن لنا عدم امتالك إيران ألسلحة نووية، ولكن إ 

النووي السالح  لعتبة  الوصول  إيران من  والسياسية ملنع  االقتصادية  القوة والضغوطات  . "وهي م�رسة 

 الرابط 

 ه رئیسا لسالح الجو اإلسرائیليیستلم مهام منصب ر باراالجنرال توم

استلم الج�ال تومر بار منصبه قائدا جديدا لسالح الجو 

ام نورك�، خالل احتفال يف القاعدة ك خلفا للج�ال عمي

األركان   هيئة  رئيس  مبشاركة  نوف"،  "تل  العسكرية 

 ،ترأس قسم العمليات قد سبق له أن  آفيف كوخايف، و 

العقرب الذهبي،  النرس  أرساب  الذيل  وقاد  فرسان   ،

األعوام   خالل  واملطارق،  ك� 2017-  2014املزدوج،   ،

شغل منصب رئيس قسم العمليات الجوية، ورئيسا ملقر 

ترأس قسم التخطيط بسالح الجو، وبعد أكرث من عام ترقى لتويل أحد    2020قيادة سالح الجو، ومنذ يونيو  

 الرابط أهم املناصب يف هيئة األركان العامة.  

 املزید من األخبار 

،  48يفلسطيني  ضدصادق وزير الحرب بيني غانتس عىل توصيات جهاز الشاباك باالعتقال اإلداري   •

 األمن اإلرسائييل.   ترضأنشطة  وأ تنفيذ عمليات  ضلوعه يفممن يشتبه ب

ن  قدم جهاز الرشطة توصياته لوزير الحرب بيني غانتس بعدم الس�ح بإعادة جثام� الشهداء م •

 منفذي العمليات األخ�ة خشية أن تتحول جنازاتهم إىل نقطة اشتباك مع قوات الجيش والرشطة. 

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.HIGHLIGHT-1.10724389
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1649091918-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
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  هجوما   31دورون تورج�ن، أن قواته حالت دون تنفيذ    االحتاللرشطة  قال قائد لواء القدس يف   •

كشف رئيس األركان أفيف  و يف مدينة القدس املحتلة منذ مطلع العام وحتى بداية شهر رمضان،  

 . إبريلعمليات تستهدف األمن اإلرسائييل منذ مطلع شهر   10وخايف أن قوات الجيش أحبطت ك

الجيش    • النخبة يف  أن وحدات  باسيوك  االحتالل، عوديد  العمليات يف جيش  كشف رئيس قسم 

وشييطت   متكال،  وسي�يت  شلداغ،  التأهب13وقوات  درجات  أعىل  يف  ترصف    ،،  تحت  وهي 

الداخل مدن  لتأم�  جديدة،    الرشطة  هج�ت  لوقوع  رهائن  و تحسبا  اعتقال  سيناريوهات 

 وتتبع الخاليا النشطة التي تسعى لتنفيذ عمليات يف عيد الفصح.  ،واحتجازهم

شارك وزير الخارجية يائ� البيد يف جلسة تقييم لألوضاع يف مقر رشطة القدس بحضور مفوض عام   •

ثم  الرشطة يعقوب شبتاي العامود يف،  باب  بجولة يف  األوضاع  قام  املحتلة، عىل خلفية  القدس   

 األمنية وبداية شهر رمضان. 

لب عضو الكنيست ن� أورباخ للبقاء يف الحكومة، وهي ربط البؤر  مطعىل    القضاءوافقت وزارة   •

للحصول عىل ترصيح   األمن  وزارة  إىل  القرار  بالكهرباء، وسينتقل  الغربية  الضفة  االستيطانية يف 

 اي� املنازل التي سيتم ربطها بالكهرباء.وتحديد مع  ،رسمي لتنفيذه

درا • التي  غوصلت مركبة  الفضائية،  إىل  أ ون  إيتان ستيبيه،  الفضاء اإلرسائييل  رائد  قلع عىل متنها 

محطة الفضاء الدولية. ليكون رائد الفضاء الثا� يف تاريخ دولة االحتالل الذي يهبط عىل منت مركبة  

 .2003فضائية بعد إيالن رامون عام 

مليون شيكل، إلدخال تحسينات عىل معرب   38ادق وزير الحرب بيني غانتس عىل خطة بقيمة  ص •

زيادة عدد الع�ل الذين يدخلون للعمل داخل الخط األخرض  لبيت حانون/ إيرز ش�ل قطاع غزة،  

  فتيشات التآالف عامل يوميا، وستشمل الخطة تركيب أجهزة إلكرتونية متقدمة لترسيع  10بواقع 

 . األمنية

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 
 April 2022 16 ||052العدد 

 ثانیا: الصراع العربي اإلسرائیلي

 الجیش اإلسرائیلي یطلق عملیة "کاسر األمواج" ملواجهة العملیات األخیرة 

أعلن جيش االحتالل البدء بحملة عسكرية يف املناطق  

ملواجهة   األمواج"  "كارس  اسم  تحت  الفلسطينية 

اإلرسائييل  العمق  رضبت  التي  األخ�ة    العمليات 

رضبة  مؤخرا  وتوجيه  العسكرية  ،  للخاليا  استباقية 

الغربية الضفة  يف  مدينة جن�    ، النشطة  وتحديدا يف 

التي تتهمها األجهزة األمنية اإلرسائيلية بإيوائها لخاليا  

 الرابطبني براك وديزنغوف يف مدينة تل أبيب.    وتحديدا عمليتي  ، عسكرية مسؤولة عن الهج�ت األخ�ة

قال وزير الجيش بيني غانتس أن قوات الجيش والشاباك واالستخبارات العسكرية يعملون عىل مدار  و 

ومنع أي    ، ويف جميع الساحات خاصة يف غزة والضفة الغربية من أجل استعادة الهدوء واألمن  ،الساعة

الرد عىل أي تحرك من طرفه� إلشعال  من  لحركتي ح�س والجهاد اإلسالمي  تحذيرا    وجهو هج�ت جديدة،  

  من جبهة األوضاع، ألن الدوائر األمنية عىل أتم اليقظة لتوجيه رد مؤمل يف حال أقدمت ح�س عىل التحرك  

 ط الرابغزة. 

" يف ظل مخاوف أن  2أمر رئيس األركان أفيف كوخايف قوات الجيش باالستعداد لعملية "حارس األسوارو 

 الرابط من أفرادها يف جن�.  3تقدم حركة الجهاد اإلسالمي عىل إطالق صواريخ ردا عىل استشهاد 

 جيش االحتالل يفرض حصارا اقتصاديا عىل مدينة جن�

عرب  جن�  مدينة  بحصار  البدء  االحتالل  جيش  أعلن 

وهي  الداخل،  مدن  مع  املدينة  ومعابر  منافذ  إغالق 

األفراد    يمعرب  مرور  ومنع  وريحان،  وإىل الجلمة  من 

سيارة أو س�ا عىل السواء ب،    املدينة عرب هذه الحواجز

القرار األقدام،   ورجال   وتضمن  التجار  دخول  منع 

األع�ل من سكان جن� إىل أرايض الداخل، مبا فيها منع 

لسكان  الخمسة آالف    ، واقتصار املرور عىل التصاريحالزيارات العائلية للفلسطيني� من سكان منطقة جن�

 الرابط  مدينة جن�. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.srugim.co.il/660686-%D7%AA%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95-%D7%9E%D7%96%D7%9C-%D7%98%D7%95%D7%91-%D7%A6%D7%94%D7%9C-%D7%A0%D7%AA%D7%9F-%D7%A9%D7%9D-%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%9B
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1649063045-%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-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1649063045-%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-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1649063045-%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-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1649012811-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-2
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1649569366-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%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-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86
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الحصار عىل مدينة جن�، كون  و  النظر يف قرار فرض  إعادة  أنه يجب  أفاد مسؤولون يف جيش االحتالل 

سكان املخيم يجدون صعوبة يف الحصول عىل تصاريح عمل بشكل قانو� للعمل يف الداخل بسبب مكان  

مبن يحق له دخول    تإقامتهم، لذلك يجب االستعاضة عن قرار الحصار مبنح جهاز الشاباك صالحيات الب 

 الرابط دولة االحتالل. 

لضفة الغربية، ألن ما  عىل ضبط األمن يف مناطق ش�ل االفلسطينية شكك مصدر أمني يف قدرة السلطة و 

 الرابطاألمنية ال يرتقي ملستوى �نع مبوجبه وقوع عمليات أخرى.  تهاجهز أ تقوم به 

عید الفصح داخل  حکومة االحتالل تتراجع عن خطوة ذبح القرابین يف 

 املسجد األقصی

بينيت   نفتايل  الوزراء  رئيس  مكتب  املزاعم  ن  إ قال 

القراب� يف   ينوون ذبح  يهود  بأن هناك  ادعت  التي 

األقىص متاما   املسجد  ادعاءاو   ،كاذبة  روجتها    تهي 

ية التحريض  فلسطينية وجهات أخرى بغالتنظي�ت  ال

 الرابط  .معاديةوتأجيج الخواطر وارتكاب عمليات 

االحتالل  ومذکرة تفاهم بین اإلمارات 

 تبادل رخص القیادةل

الوزراء   مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  سيف  وقع 

يف  النقل  ووزيرة  م�اف    اإلمارايت  االحتالل  دولة 

واستبدال   االعرتاف  بشأن  تفاهم  مذكرة  ميخائييل، 

حاميل   تنقل  حركة  تسهيل  بهدف  القيادة،  رخص 

الرسمية،   السلطات  قبل  الصادرة من  القيادة  رخص 

بهدف   وعميل  نظري  اختبار  إجراء  دون  واستبدالها 

 الرابطتسهيل تنقل حاميل رخص القيادة أثناء اإلقامة أو الزيارة. 

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/1649493522-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%81%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-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1649485669-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.facebook.com/OfirGendelmanpmo/posts/520123476135557
https://www.alroeya.com/173-76/2277957-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
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 نهارال يف وضح طیران االحتالل یقصف سوریا 

شن سالح الط�ان اإلرسائييل هجوما عىل أهداف يف 

ب� مصياف  ح�ة وطرطوس وسط    مدينتي  منطقة 

حيث يأيت بعد شهر    ،عاديسوريا، ويعترب الهجوم غ�  

خر غارة شنتها دولة االحتالل يف العمق  آ كامل عىل  

لنهار، وهو نهج مل تعتد  السوري، ك� جاء يف أوقات ا

 الرابط عليه دولة االحتالل يف قصفها لسوريا.  

الجو  سالح  قائد  االرسائييل  اعرتف  واليته و    املنتهية 

ألول مرة أن حرية العمل اإلرسائيلية يف لبنان ترضرت خالل العام  و ام نورك� بصورة علنية  كالج�ال عمي

دفع بسالح الط�ان اإلرسائييل إىل    ما  جو،  -امتالك حزب الله لصواريخ أرض  بسبباملايض بصورة كب�ة،  

املخا أطلق من  عدم  لصاروخ موجه  كانت يف طلعة جوية  التي  الطائرات  إحدى  تعرضت  أن  بعد  طرة، 

 الرابطدمشق، وكاد أن يصيبها. 

 التأشیرات لحاملي الجوازات الدبلوماسیة بین االحتالل واملغرب إعفاء

ر  املغرب  أعلن  لدى  اإلرسائييل  االتصال  مكتب  ئيس 

االحتالل   ب�  اتفاق  توقيع  غوفرين،    املغرب و دافيد 

اإل  السفر    عفاءبشأن  لحاميل جوازات  التأش�ات  من 

والرسمية،   التنفيذ    االتفاق  ودخل الدبلوماسية  حيز 

   الرابط. إبريل  أوائل

كشف املكتب الوطني املغريب للسياحة، أنه يراهن  و 

  ألف زائر قادم� من دولة االحتالل، من خالل رفع   200ن  ع  زيد، عىل استقطاب ما ي2022خالل العام  

رحالت يف األسبوع عىل أن يرتفع العدد    8ومراكش إىل    مطار بن غوريون الرحالت الجوية املبارشة ب�    عدد

القل السنوات  لقاءات مع رشكة  مع  للسياحة سلسلة  الوطني  املكتب  املقبلة، جاء ذلك بعد أن عقد  يلة 

"اركيا" التي تعترب ثالث أكرب رشكة إرسائيلية متخصصة يف النقل الجوي بعد رشكتي "إلعال"، و"يرسائ�"،  

 الرابط بهدف مناقشة إمكانية إطالق خطوط جوية جديدة ب� دولة االحتالل واملغرب.  

قام وفد مغريب رفيع املستوى من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بزيارة الجامعة  و 

أكاد�ية  العربية، وذلك من أجل تأسيس كلية طب ومدرسة للصيدلة، وتهدف الزيارة إقامة مدرسة للطب و 

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/1649522108-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.israelhayom.co.il/magazine/hashavua/article/9782949
https://twitter.com/DavidGovrin/status/1512167346978398222?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1512167346978398222%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.i24news.tv%2Far%2FD8A3D8AED8A8D8A7D8B1%2Fmiddle-east%2F1649432371-D8A5D8B9D981D8A7D8A1-D8A7D984D8AAD8A3D8B4D98AD8B1D8A9-D984D984D8AFD8A8D988D985D8A7D8B3D98AD98AD986-D8A8D98AD986-D8A7D984D985D8BAD8B1D8A8-D988D8A5D8B3D8B1D8A7D8A6D98AD984-D8AFD8AED984D8AA-D8ADD98AD8B2-D8A7D984D8AAD986D981D98AD8B0-D986D987D8A7D98AD8A9-D8A7D984D8B4D987D8B1-D8A7D984D985D986D8B5D8B1D985
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1649066061-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-200-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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ب ل  يف عملهم  أطباء املستقبل يعتمدونخاصة  الذكاء االصطناعي، إضافة  العمل األكاد�ي يف  عىل  تطوير 

 الرابط الزراعة واألع�ل والصيدلة والعلوم الطبيعية والرياضيات وهندسة الكمبيوتر.  تمجاال 

 دعوى قضائیة ضد برنامج بیغاسوس اإلسرائیلي يف فرنسا

الجنسية   يحمل  الذي  الفلسطيني  املحامي  تقدم 

السجون    الفرنسية يف  املعتقل  حموري  صالح 

العام   املدعي  أمام  قضائية  بدعوى  اإلرسائيلية، 

الفرنيس عرب االتحاد الدويل للصحفي� ورابطة حقوق  

"  NSOاإلنسان، ضد رشكة األمن السيربا� اإلرسائيلية "

قانونية   غ�  بصورة  املحمول  هاتفه  اخرتاق  بتهمة 

ع العموري  بيغاسوس، ويقيض  برنامج  قوبة بواسطة 

أشهر، بعد أن قضت محكمة    4السجن اإلداري ملدة  

 الرابط عسكرية يف بداية مارس املنرصم باعتباره يشكل تهديدا لألمن اإلرسائييل. 

 الکشف عن خطة إسرائیلیة للحل يف سوریا بعیدا عن إیران

طرحها   املراحل  متعددة  خطة  عن  النقاب  كشف 

السابق مئ�   القومي اإلرسائييل  األمن  رئيس مجلس 

مستشار  بولتون  مع جون  محادثة  شبات خالل  بن 

حينه،   يف  ترامب  دونالد  السابق  األمرييك  الرئيس 

الي برتوشيف، تتطرق إىل نيكو   الرئيس الرويس  وممثل

وإلغاء دور إيران فيها، وتقيض بأن    ،الوضع يف سوريا 

القوات   جميع  األسد  بشار  السوري  الرئيس  يدعو 

غادرة  مل  2011األجنبية التي دخلت سوريا بعد عام  

  أنه مل تعد هناك حاجة إليها؛ ثم يتم اإلعالن عن قبول سوريا كواحدة من أعضاء جامعة   اعتبار بالده، عىل  

الدول العربية؛ ويف مرحلة تالية تستثمر دول الخليج العريب، بقيادة اإلمارات العربية املتحدة، يف االقتصاد  

السوري بدالً من إيران، التي تسيطر يف الواقع عىل اقتصاد سوريا وصوالً إىل املرحلة األخ�ة املتمثلة باإلعالن  

 الرابط  .يف سورياشاملة  عن إجراء انتخابات 

الدول  و  عىل  عرضها  إىل  شبات  بن  نتنياهو. وسعى  بنيام�  آنذاك  الوزراء  رئيس  مبباركة  الخطة  حظيت 

ا بتلك  األردن اهت�ما بالغ  وقد أبدى، مبا يف ذلك دول الخليج.  عالقات مع دولة االحتالل  العربية التي تقيم 

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/1648998829-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1649155237-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/9659595
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الذين   السوري�  الالجئ�  ملالي�  الثقيل  العبء  بالده من  اقتصاد  ليعفي  األردنالخطة  خالل    تحتضنهم 

أدركت دولة    ، فقدسنوات الحرب، ومبا أن الحرب األهلية يف سوريا مل تفلح بإزالة األسد من املشهد العام

لخروج من  ل ودفع إيران    ، وهي روسيا  املصالحة مع الخصم املخرضم   هواالحتالل أن أفضل ما �كن عمله  

 الرابط  .عرب التوافق مع الروس  هذه الحلبة 

 ني إسرائیلي يف زیارة سریة للخرطوم وفد أم

كشفت هيئة البث اإلرسائيلية الرسمية "كان" أن وفدا  

أمنيا إرسائيليا زار رسا العاصمة السودانية الخرطوم،  

من   املستوى  رفيعي  عسكري�  مبسؤول�  والتقى 

الزيارة هي   اللواء عبد الفتاح الربهان، وهذه  بينهم 

للخرط إرسائييل  أمني  لوفد  نصف  الثالثة  خالل  وم 

 الرابط عام. 

 املزید من األخبار 

العمق  • التي رضبت  األخ�ة  العمليات  االحتالل،  دولة  يف  والبحرين  اإلمارات  سفارات  استنكرت 

 "اإلرهابية". اإلرسائييل، ووصفتها بـ 

 هاتفيا مع ويل عهد البحرين سل�ن آل خليفة لتهنئته  ال أجرى رئيس الحكومة نفتايل بينيت اتصا •

 بقدوم شهر رمضان. 

تحمل الجنسية اإلرسائيلية وهي فداء كيوان من حيفا،    فلسطينيةاإلعدام عىل  ب  مارات حكمت اإل  •

قالت وزارة خارجية االحتالل أنها تتابع القضية  و بعد إدانتها بحيازة نصف كيلو غرام من الكوكاي�،  

أن    دائرة  عرب القنصيل وممثل� إرسائيلي� يف اإلمارات، ويرجح  القسم  الخارج يف  اإلرسائيلي� يف 

 الحكم بعقوبة السجن لسنوات طويلة.   يستبدل

الحرة، تشمل   • للتجارة  االحتالل واإلمارات التفاقية  أو    إعفاءتوصلت دولة  جمركيا بشكل فوري 

لـ   الحدود،  95تدريجي  عرب  تنتقل  التي  املنتجات  من  والزراعية  و %  الغذائية  املنتجات  هي 

التنفيذ   ومستحرضات التجميل واملعدات الطبية واألدوية، ومن املتوقع أن تدخل االتفاقية حيز 

 ونظ�ها اإلمارايت.   أورنا باربفاي االقتصاد  مبجرد توقيعها من قبل وزيرة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/2022/04/03/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%80-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.kan.org.il/item/?itemId=124948
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اقرتح العاهل األرد� امللك عبد الله عىل رئيس دولة االحتالل إسحاق هرتسوغ خالل زيارته األخ�ة   •

واملنتجات الغذائية يشمل الفلسطيني�، عىل  للملكة الشهر املايض، إنشاء مستودع مشرتك للقمح 

 .خلفية الحرب املستعرة يف أوكرانيا

قطعة سالح    30أحد مهريب األسلحة كان بحوزته أعلن جيش االحتالل، أن قواته نجحت يف اعتقال  •

 مختلفة االستخدام عىل الحدود األردنية. 

تواصل قوات الرشطة والجيش حملة اعتقاالت يف صفوف فلسطيني الداخل طالت العرشات منهم،   •

 وترتكز عمليات االعتقال يف مدن املثلث ورهط وأم الفحم وبرئ السبع.

الحكومة اإلرسا أعلن   • أنه    ئيليةمنسق عمليات  عليان،  الفلسطينية غسان  املناطق  تقييم  يف  بعد 

  الضفة   منطقة   عىل  شامل   إغالق  فرض  سيتم  ،حرب بيني غانتس ال  وزير  وتعلي�تالوضع األمني  

 . إبريل 16و15 ييوم اليهودي،  الفصح عيد قبل  غزة قطاع  مع  املعابر وإغالق الغربية

ر الفصل ب� الضفة الغربية واملستوطنات، بناء بدأ جيش االحتالل مبهمة إغالق الثغرات يف جدا •

عىل توصيات وزير الحرب بيني غانتس، كجزء من توصيات الحكومة بتشديد عمليات الرقابة ملنع  

 تسلل املواطن� الفلسطيني� للداخل. 

أمنت قوات جيش االحتالل مهمة ترميم قرب النبي يوسف يف نابلس وإصالحه، بعد أن ترضر القسم   •

 للرضيح إثر مواجهات نشبت ب� الشبان الفلسطيني� واملستوطن�.الخارجي 

  

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: العالقات الخارجیة 

 وزیر الخارجیة الترکي یستعد لزیارة دولة االحتالل الشهر القادم

أوغلو أنه    تشاووشأكد وزير الخارجية الرتكية مولود 

وزير   برفقة  مايو  منتصف  االحتالل  بزيارة  سيقوم 

دومي فاتح  يائ�  الطاقة  االرسائييل  نظ�ه  للقاء  نوز، 

البيد للتباحث بشأن إعادة تبادل السفراء ب� البلدين  

تركيا   ب�  املسال  للغاز  أنبوب  إقامة  بشأن  والتعاون 

ودولة االحتالل، بهدف تقليل االرتباط واالعت�د عىل  

 الغاز الرويس.  

البلدين لديه� مصالح مشرتكة  ألن  الحتالل،  أن أنقرة تسعى إىل إقامة عالقة دامئة مع دولة اوقال أوغلو،  

وأن بالده مستعدة لتطوير التعاون الثنايئ والحوار اإلقليمي من خالل أجندة إيجابية، ك� أن تركيا تسعى  

لتعزيز التعاون مع دولة االحتالل يف مجاالت الطاقة والتجارة واالستث�ر والعلوم والتكنولوجيا والزراعة  

 الرابط واألمن الغذايئ. 

 التحالف األمني الدولي ینعقد يف دبي بمشارکة إسرائیل للمرة الرابعة

التحال الدويلعقد  األمني  يف   ف  رابعا  وزاريا  اجت�عا 

واملغرب ودولة   دولة وهي االمارات   11ديب، مبشاركة  

االحتالل، وفرنسا وإيطاليا والبحرين وإسبانيا والسنغال 

تعزيز جهود مواجهة لوهولندا    وسنغافورة وسلوفاكيا 

التطرف   ومحاربة  للحدود  والعابرة  املنظمة  الجرائم 

كالها، ومناقشة مستجدات عمل  والراديكالية بجميع أش

مدينة   مطار  عىل  مس�ة  طائرة  مواجهة  "تضمن  الذي  األخ�  االفرتايض  التمرين  ونتائج  التحالف  لجان 

افرتاضية" والذي يعد األول من نوعه عامليا،  ك� اعتمد االجت�ع مشاريع ومبادرات مستقبلية تستهدف 

يتوافق مع مصالحها، ومثل الوفد اإلرسائييل وزير األمن  يف مجملها تعزيز أمن وسالمة الدول األعضاء مبا  

 الرابط. الداخيل عمر بار ليف 

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/1649862712-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1649053653-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A911-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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 رئیس وزراء الهند یعزي بینیت يف قتلی العملیات األخیرة 

بينيت   نفتايل  الحكومة  رئيس   الهندي   نظ�هشكر 

عن ، وعرب  ي عىل إدانته للعمليات األخ�ةناريندرا مود

باسم الخسائر    هأسفه  عىل  الهندي  الشعب  وباسم 

الشفاء متمنيا  وقال    باألرواح  يللمصاب�،  تطلع  إنه 

ملواصلة  ال  جدا  قريبا  الهند  يف  بينيت  ستقبال 

   الرابطاملحادثات.  

 املزید من األخبار 

الفلسطينية لعائالت   السف� األمرييك لدى االحتالل  طالب • السلطة  نيدس بوقف مدفوعات  توم 

 منفذي العمليات الفدائية. ليكون رادعا أمام عمليات أخرى.

ينية يف دولة االحتالل أجهزة  اشتباها بإمكانية إرسال السفارة الص  -الشاباك  -فحص جهاز األمن العام •

ت أرسلت عن طريق السفارة لعدة وزراء يف الحكومة اإلرسائيلية مبناسبة عيد الفصح، وبعد  صنت

 الفحص تب� أن االشتباه كان خاطئا. 

أفاد الفاتيكان أن البابا فرانسيس يعتزم زيارة مدينة القدس املحتلة يف يونيو القادم، لتكون هذه   •

 .2014له منذ العام  الزيارة هي األوىل

  

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/1649080417-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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 مجتمعیة تطوراترابعا: 

 أیمن عودة یدعو فلسطینیي الداخل لعدم االنضمام للشرطة

دعا رئيس القامئة املشرتكة أ�ن عودة الشبان العرب  

السالح   إلقاء  إىل  االمن  قوات  صفوف  يف  املنخرط� 

باب   أمام  من  بثه  فيديو  مقطع  عرب  الخدمة،  وترك 

أن هنالك مواطن� عرب  و ،  العمود يف املسجد األقىص

اشتكوا له من قيام الرشطة باالعتداء عليهم واالساءة 

إليهم، وأنه من العار أن يقبل أي شاب عريب االنخراط  

 الرابط يف قوات االمن التي وصفها بقوات االحتالل. 

حقيقا بعد أن تقدمت الرشطة اإلرسائيلية بشكوى جنائية بشبهة التحريض عىل  وفتحت النيابة العامة ت

ف سيغالوفيتش  آ يو   العنف والتمرد ضد النائب يف الكنيست أ�ن عودة، وقال نائب وزير األمن الداخيل

أن هذه الترصيحات ضد أفراد الرشطة العرب أمر خط� قد يرتقي اىل مستوى جر�ة جنائية، ألن هؤالء  

 الرابط ي� يدافعون علينا جميعا. الرشط

رشطيا مسيحيا،    745شبتاي أن جهاز الرشطة اإلرسائيلية يضم    للرشطة يعكوففي� أفاد املفوض العام  

 الرابط رشطيا مسل�.  1232ورشطيًا درزيا،  2120و

 توقعات بموجة سادسة من کورونا بعد عید الفصح 

حذر منسق مكافحة ف�وس كورونا الربوفسور سل�ن زرقا من  

وجة سادسة من ف�وس كورونا  دخول دولة االحتالل مإمكانية  

لصحة اإلرسائييل  بعد انتهاء أعياد الفصح. وأن القلق لدى جهاز ا

هو ظهور متحورات جديدة ال تستطيع اللقاحات والتطعي�ت  

الحالية االستعدادات  فإن  لذلك  دعوة يف    تتمثل  مقاومتها، 

الست�   فوق  لعمر  التعزيزية  الرابعة  الجرعة  ألخذ  الجمهور 

 الرابط عاما، كونهم الفئة العمرية األكرث تأثرا بسبب ضعف املناعة. 

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=125442
https://www.makan.org.il/item/?itemId=125468
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/israel/1649763128-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85
https://www.mako.co.il/news-lifestyle/2022_q1/Article-78e02189e1d8f71027.htm
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 ضبط کمیات کبیرة من األسلحة يف النقب مخبأة تحت األرض

أنها متكنت من العثور عىل مخزن  كشفت الرشطة اإلرسائيلية 

كب� من مئات األسلحة يف بلدة اللقية البدوية جنوب فلسط�  

 4ة يف براميل بالستيكية تحت األرض بعمق املحتلة كانت مخبأ 

أن ما تم ضبطه هي أسلحة غ�   الرشطة  بيان  أمتار، وجاء يف 

املنظمة   الجر�ة  يف  وتستخدم  مرخصة،  وليست  مرشوعة 

الشاباك   جهاز  ب�  بتعاون  العملية  وجاءت  األمنية،  والجرائم 

 الرابط ورشطة مكافحة اإلرهاب والجر�ة. 

 ضغط کبیر یلع مطار بن غوریون بسبب عید الفصح

شهد مطار بن غوريون ازدحاما شديدا يف ضوء تدفق مئات  

مليون    1.2خالل مارس    هوصلو الحتالل،  لآالف من املسافرين  

خالل  ويمسافر،   يصل  أن  مسافر،    1.5  إبريل توقع  مليون 

هذا   شموئيل زكاي  عزا مدير املطارو ،  استعدادا لعيد الفصح

نقص العامل� يف املطار، وانخفاض عدد العدادات  لاالزدحام  

بف�وس كورونا، إضافة    ة الخاص  PCRلتثبيت محطات فحص  

التقنيات  ل الستخدام  املسافرين  من   كب�  عدد  لجوء  عدم 

واقع الجديد الذي فرضته جائحة  التكنلوجية يف تسجيل السفر م� يعيق إمتام معامالت الوصول، ك� أن ال

كورونا فرضا نظاما جديدا يف املطارات، إذ يتع� عىل الركاب تقديم املزيد من الوثائق التي تطلبها دولة  

 الرابط املقصد م� يطيل اإلجراءات. 

 املزید من األخبار 

الحرائق عن خشيتهم من  أعر • مكافحة  النطاق يف  ب مسؤولون يف سلطة  نشوب حرائق واسعة 

رياح خ�سينية    شأحرا وهبوب  الحرارة  درجات  الرتفاع  نتيجة  القدس  ومحيط  الغربية  الضفة 

حرائق   لسيناريو  تجنبا  االستعدادات  إطار  ويف  التهمت    2021جافة،  دو�  11حين�  من    األف 

دفاع املد� مترينا ختاميا بعد أن قامت جميع محطات اإلطفاء بالتدرب عىل  الغابات، بدأ أفراد ال

 االستجابة التشغيلية وتحسينها يف األسابيع األخ�ة لض�ن االستعداد الكامل.  

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/sy0eduoxq
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001408252
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تدرس السلطات اإلرسائيلية توسيع الحصول عىل رخصة سالح للمواطن� اليهود للتعامل مع أي   •

مليات األخ�ة يف الداخل، في� اقرتح رئيس الحكومة نفتايل  تطورات مفاجئة يف ضوء تصاعد الع

 150رخصة حمل السالح، وتش� التقديرات إىل وجود أكرث من    الليلية  بينيت منح حراس املدارس 

 ألف قطعة سالح مرخصة يف دولة االحتالل. 

بعد تقديم    رفض رئيس الحكومة نفتايل بينيت أي مقرتحات بشأن انض�م القامئة املشرتكة للحكومة •

رئيسة االئتالف الحاكم عيديت سلي�ن استقالتها، وقال بينيت نحن مسيطرون عىل الوضع ليس  

 هنالك أي داٍع النض�م أ�ن عودة ورشكائه للحكومة الحالية. 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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 خامسا: مصر يف اإلعالم اإلسرائیلي

 وزارة الخارجیة تصدر تعلیمات جدیدة للیهود الراغبین يف السفر إلی سیناء 

اللتحذيرا    االحتالل   خارجيةهت  جو  بالسفر  � غبارليهود  سيناء  ل 

مدينة رشم الشيخ يف ضوء االرتفاع الكب� يف الحاالت التي يتورط بها  و 

عدم   بسبب  سيناء،  يف  األمنية  السلطات  مع  مأزق  يف  إرسائيليون 

املحلية،  لاالمتثال   حاالت    ووقعتلقوان�  عدة  األخ�ة  اآلونة  يف 

ا إل  يف  مخدرات  رسائيلي�  أو  أسلحة  وجود  بسبب  الحدودي  ملعرب 

بسبب  أو  بهم،  الخاصة  التأش�ة  انتهاء  أو  حقائبهم،  يف  ضبطت 

تفاديا   السفر فحص حقائبهم  الراغب� يف  املحلية، ومبوجب ذلك عىل  العادات  وامر  أل ترصفات ال تحرتم 

 الرابط اعتقال أو محاكمة.  

 ودولة االحتالل  محاولة تهریب مخدرات بین مصر  إحباط

كيلو غرام،   120أحبط جيش االحتالل محاولة تهرب مخدرات وزنها  

مليون شيكل، عىل الحدود املرصية مع دولة االحتالل، وتم    2.4بقيمة  

بعض   قيام  املراقبة  كام�ات  رصدت  أن  بعد  الحدث  عن  الكشف 

بإلقاء املخدرات عرب السياج الفاصل ب� جزيرة سيناء ودولة    صاألشخا

االحتالل، ليلتقطها مهربون من البدو، وتكررت مثل هذه األحداث يف  

 الرابط األعوام األخ�ة حيث يقوم املهربون بتهريب املريجوانا واله�وين. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-910974
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1649423755-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87%D8%A7-120-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-2-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 سادسا: املقاالت والتحلیالت

 " لن یوفر لنا حمایة مطلقة  2حتی "السور الواقي 

 إرسائيل اليوم  -يوآف ليمور

أعلن قال   قيود”،  بال  الساعة،  مدار  عىل  هنا  نعمل  “نحن  لواء جن�  قائد 

العقيد أريك موئيل، الذي من جبهته خرج املهاج�ن اللذان نفذا العمليت�  

األخ�ت�، يف بني براك يف تل أبيب “نحن ال نخاف أحدا وسنصل اىل كل من  

إلشعال املنطقة. واجبنا  لنا مصلحة جد أيضا ال تو ينبغي أن نصل اليه. ولكن  

 .”أن نفكر أيضا باليوم التايل

يف مقابلة خاصة مع ملحق “إرسائيل اليوم”، يقول موئيل إنه يف بداية شباط  

(فرباير) تقرر يف الجيش اإلرسائييل تغي� امليل. حتى ذلك الح� مل تنفذ أع�ل هجومية يف داخل مدينة  

الال  التشديد عىل مخيم  مع  تستعيد  جن�،  أن  الفلسطينية  األمن  للس�ح ألجهزة  فيها. يف محاولة  جئ� 

لنفسها السيطرة يف الجبهة. وملا كان هذا مل يحصل، فقد بدأوا يف الجيش اإلرسائييل يضغطون عىل الدواسة.  

، اعتقاالت،  إحباطعملية    150“قررنا تنظيف املنطقة يف أقرب وقت قبل رمضان. نفذنا منذئذ أكرث من  

مفاجئة، متشيطات للعثور عىل األسلحة. اقتحامات للقرى واألماكن التي حتى ذلك الح� تجولنا    زحواج

 .”فيها قليال، مبا يف ذلك مخيم الالجئ�

لقد أصبح مخيم الالجئ� يف جن� مؤخرا رمز املقاومة الفلسطينية. فقد كان هكذا يف االنتفاضة الثانية،  

ف عىل خلفية فقدان سيطرة السلطة الفلسطينية وضخ مكثف لألسلحة  نويف األشهر األخ�ة ازداد فيه الع

صفة  واملال من جانب منظ�ت، وعىل رأسها الجهاد اإلسالمي الذي يعد تقليديا التنظيم األقوى يف ش�ل ال

. “لقد خلق مخيم الالجئ� لنفسه رواية تقيض بأنه يختلف عن كل الضفة. إنه غزة الصغرى. وهذا  الغربية

رتت وعلينا اآلن أن نعطيها رضبة عىل األنف لننهي  فا  ج�عاتليس كذلك. يف نهاية األمر هذه    بالطبع

 .”هذا

الذي جاء أيضا من العقيد احتياط اورن زيني، الذي كان  -عرشة فقط يجتازون يف اليوم. يرد موئيل النقد  

مخيم الالجئ� عىل مدى    الجيش اإلرسائييل أخطأ ح� امتنع عن العمل يف  قال: يف املايض قائد الضفة،  

 بضعة أشهر.

مل يعد هناك مناطق أ. هذا اصطالح غ� ذي صلة”، يقول موئيل. “قبل السور الواقي مل نعمل داخل جن�.  

أما اليوم فليس لدي مشكلة. أنا أعمل حيث أريد، كيف أريد ومتى أريد. أحيانا علنا وأحيانا مستعرب.  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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عة، ولكن ال مصلحة لها يف قتل عرشات األشخاص يف كل حملة  انحن �كننا أن نقتل مطلوب� يف كل س 

 .”وإشعال كل املنطقة. نحن نحاول أن نعمل مبنطق وبعقل وأن نكون دقيق� ومهني�

يف الفرتة التي مل نعمل فيها علنا أيضا يف مخيم الالجئ� قمنا بأع�ل أخرى، بطرق أخرى. لكن كان لهذا  

الفلسطينية أن تكون هناك يك يكون لنا رشيك. توجد لنا مصلحة يف    نسبب: نحن نعم نريد ألجهزة األم

 .أن تسيطر أجهزة األمن الفلسطينية يف املنطقة إذ سيتع� علينا أن نعمل معها يف املستقبل أيضا 

ال موجة  قبل  قبل،  من  الحملة  بهذه  القيام  الصواب  من  يكن  هذه  عملياتأومل  منع  يف  النجاح  ورمبا   ،

 .”العمليات؟

حكمة يف نظرة اىل الوراء، وال سي� من السابق�. لقد أدير هذا بشكل مع� كان له منطق، وعندما   ههذ“

وصلت معلومات عن مطلوب� عالجناهم بطرق أخرى. صحيح أن عمليت� نجحتا، لكننا منعنا عرشات  

 .”ذه العملياتهنا لإحباطالعمليات قبل ذلك. مبا يف ذلك خاليا. حياة مئات اإلرسائيلي� أنقذت بفضل 

املهمة التي أضيفت اآلن هي ح�ية مجال الت�س، الذي اخرتق متاما يف السنوات األخ�ة. “حتى موجة  

اللواء. “يوم    7العنف كان �ر هنا باملتوسط   اليوم عرب الثغرات يف الجدار”، يقول قائد  آالف شخص يف 

هذا إنجاز رقمي، من جهة أخرى هذا    األحد من هذا األسبوع أنهينا مع عرشة مجتازين فقط. من جهة

 .”تحد مجنون، إذ إن كل واحد منهم �كنه أن ينفذ عملية، مبا يف ذلك ضد قواتنا

يقول موئيل إن التخوف األساس هو أنه رغم الجهد الهجومي والردع الواسع ستخرج عملية أخرى من  

كننا أن نحقق مائة يف املائة نجاحا، لكن  جبهته. “متوقع مني أن أيف بهذه املهمة. أنا ال أوهم نفيس بأننا �

الهدف   هو  دوما  -هذا  مطلقة.  ح�ية  لنا  تكون  لن  سور،  هنا  يكون  ح�  “حتى  يقول.  املوجة”،  صد 

سيطلقون النار يف طولكرم، وستسقط الرصاصات يف بات حيفر. هذا جزء من الواقع هنا. ال أريد أن أحافظ  

 .”، لكن اآلن ليس لنا بديلحباطضل أن أكرس هذه القوات لإل فعىل الجدار، ولكن هذه هي املهمة. كنت أ 

آالف سيارة لعرب   3يف كل سبت يدخل اليها أكرث من    املستقبل يكمن يف االقتصاد. باستثناء مخيم الالجئ�، 

إرسائيلي�، يرتكون فيها مالي� الشواكل. “معظم السكان هنا يكرهون مخيم الالجئ� ألنه دمر لهم حياتهم.  

 .”يريدون أن نعالج هذا املكان ونهدئه وهم

فرون اىل الجدار  اك� أن منع العبور عرب الجدار مس جدا باقتصاد املدينة. هذه صناعة كاملة. يوجد مس 

شيكل ألجل    10فرون من الجدار. يوجد حتى من أقاموا محالت ويجبون من كل سيارة فلسطينية  اومس

سيارة يف اليوم وهذه    400كث غ� القانو� اىل بيته. تقف هناك  اح�يتها يف أثناء اليوم، اىل أن يعود امل

مبالغ طائلة مبقاييس فلسطينية. الكث� جدا من الع�ل ممن لهم تصاريح فضلوا الخروج عرب الثغرات يف  

 .الجدار توف�ا للوقت والتفتيش. واآلن آمل بأن نرتب هذا األمر وننهيه 
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https://www.israelhayom.com/2022/04/13/i-operate-where-i-want-how-i-want-and-when-i-want-

says-idf-commander-in-jenin/ 

 یجري يف القدس  ايف غزة سیجدون صعوبة يف ضبط النفس تجاه م

 هآرتس  -عاموس هرئيل

موجة املقاومة ما تزال يف الذروة، حتى لو سجلت اآلن فرتة اسرتاحة  

أبيب  تل  يف  النار  إطالق  عملية  منذ  املدن  مراكز  يف  العمليات  من 

منطقة   يف  موسعا  نشاطا  يواصل  اإلرسائييل  الجيش  املايض.  الخميس 

سلح�. يف الوقت نفسه مجن�، الذي يكتنفه احتكاك مع فلسطيني�  

تحدث كل يوم محاوالت لتنفيذ عمليات يف أرجاء الضفة. التوتر األمني  

�كن أن يستمر حتى عيد الفصح يف األسبوع املقبل، حيث يف الخلفية  

قرار   أو  القدس  يف  مواجهات  أكرب،  الشتعال  محتملة  محفزات  هناك 

األر  القطاع عىل  الصواريخ من  بإطالق  اإلسالمي  الفلسطيني� يف  اللجهاد  القتىل  ردا عىل  اإلرسائيلية  يض 

 .مواجهات يف الضفة 

مجموعة أحداث األيام األخ�ة تدلل عىل الوت�ة املتزايدة لألحداث، يف مغارة املاكفيال يف الخليل أطلق  

رجال رشطة النار عىل فلسطينية وقتلوها بعد أن طعنت رشطي وأصابته إصابة طفيفة؛ يف قرية حوسان  

بيت لحم قتل الجنود بالنار فلسطينية عجوز، التي حسب قولهم “اقرتبت منهم بصورة مشبوهة”؛    بيف غر

قرب عسقالن أطلق قائد لواء يف الجيش النار عىل شخص اختطف السالح من جندية وتب� في� بعد أنه  

؛ يف  ةيهودي هرب من مستشفى لألمراض النفسية؛ يف جنوب بيت لحم قتل فلسطيني ألقى زجاجة حارق

جن� أطلق الجنود النار عىل سيارة كان فيها اثنان من أخوة منفذ عملية تل ابيب، األخوان هربا ولكن  

راكب الدراجة الفلسطيني الذي أطلق النار عىل القوات اإلرسائيلية أطلقت النار عليه وقتل؛ يف نابلس قام  

إرسائيليان حاوال التسلل إىل القرب    فلسطينيون بأع�ل شغب حيث أحرقوا وتسببوا بأرضار بقرب يوسيف،

وأطلقت النار عليه� وأصيبا إصابة طفيفة من قبل الفلسطيني�. هذا هو الحصاد الدموي الذي بلغ خمسة  

 .ساعة تقريبا 48قتىل خالل 

يف معظم هذه األحداث ما يزال املشاركون فيها هم أفراد، يعملون بشكل عام أيضا بتأث� ظروف شخصية  

يا محلية صغ�ة. ولكن التنظي�ت الفلسطينية اآلن تنتظر وراء الزاوية. من الواضح ألجهزة  ال صعبة أو خ

األمن اإلرسائيلية أن العمليات املتواترة يف منطقة جن�، التي خرج منها املنفذون يف ثالث عمليات من  

مقاو  الالجئ�،  املدينة، وال سي� ملخيم  إىل  املركزية، ستجذب  الخمسة  ة مسلحة من جانب مالعمليات 
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نشطاء املنظ�ت. الجهاد اإلسالمي هو التنظيم العسكري األقوى يف املنطقة، لكن هناك منافسة، إىل جانب  

 .التعاون، أيضا مع ح�س ومع الذراع العسكري لفتح

ملقبلة  ا “إن العمليات يف جن� يف الفرتة القريبة    لقيادة األمنية العليا قيليف تقديرات الوضع التي تجرى يف ا

تقتيض تعامال لطيفا. مخيم الالجئ� بشكل خاص هو رمز للمقاومة الفلسطينية ويوجد لقيادات التنظي�ت 

مصلحة يف التصادم فيه مع الجيش اإلرسائييل بصورة تذكر بالعملية التي وقعت يف عملية “السور الواقي”  

الفلسطينية توجد لها مشكلة سيطر متواصلة يف ش�ل الضفة، وال    ةقبل عرشين سنة بالضبط. السلطة 

 .  "سي� يف مخيم جن� لالجئ� ويف منطقة نابلس

منذ سنوات تجد األجهزة األمنية الفلسطينية صعوبة يف العمل هناك خوفا من مواجهة مع نشطاء مسلح�.  

يف   .قبل بضعة أشهر تم التنسيق لعملية لألجهزة يف جن� بدعم من إرسائيل، لكن نجاحها كان جزئيا فقط

شهر شباط (فرباير)، للمرة األوىل منذ نصف سنة، عادت قوات الجيش اإلرسائييل إىل عمليات االعتقال يف  

املخيم. اآلن حجم ووت�ة العمليات أكرب. هذا يحدث ألنه بقي للجيش أهداف، تطرح أس�ء املزيد من  

وجدت لنفسها ساحة �كنها    لالنشطاء عىل اعتبار أنهم يعملون يف تخطيط العمليات، أيضا ألن إرسائي 

فيها التصادم مع الفلسطيني�. يف بداية موجة العمليات تولدت خيبة أمل يف جهاز األمن يف أعقاب غياب  

 .أهداف للرضب؛ كون املنفذين األخ�ين من منطقة جن� خلق إلرسائيل والشباك عنوانا للرد

وىل هي القدس التي فيها يتم يف هذه االثناء  يف الوقت نفسه، يف إرسائيل ينظرون بقلق إىل ساحت�. األ 

الحفاظ عىل الهدوء الحذر، بفضل التعامل املسؤول حتى اآلن من قبل رشطة اللواء. الثانية هي قطاع غزة،  

يف السابق اعتاد الجهاد اإلسالمي عىل الرد عىل قتل نشطائه يف جن� ونابلس بإطالق الصواريخ من القطاع  

ألثناء يبدو أن ح�س تستخدم ضغطا كب�ا عىل الجهاد يف غزة من أجل تجنب  اعىل إرسائيل. يف هذه  

انض�مه للمعركة. رئيس ح�س يف غزة، يحيى السنوار، يتحدث ب� ح� وآخر مع األم� العام للجهاد زياد  

بة ونخالة املوجود يف ب�وت. وحتى اآلن كل� ازداد عدد القتىل يف الضفة فمن املرجح أن ح�س ستجد صع

بإطالق   أو حتى لنشطائها وتسمح لهم  للجهاد  العنان  يف مواجهة سياسة االحتواء ومن شأنها أن تطلق 

 .الصواريخ

الع�ل   السيايس بعدم منع دخول  الجيش والشباك مل يغ�وا توصياتهم للمستوى  أن  إال  العمليات  رغم 

إغالقا يف فرتة عيد الفصح). االدعاء   الفلسطيني� إىل داخل الخط األخرض (حتى لو كان من املرجح أن يفرض

الرئييس هو أنه يف هذه األثناء الجمهور الفلسطيني الواسع مل ينجر إىل داخل موجة العمليات، وأن الوقف  

القرسي للعمل يف إرسائيل فقط سيدفع الكث� من األشخاص إىل العنف. يف املقابل، بعد سنوات من التأجيل  

لجة ترميم جدار الفصل يف خط الت�س. الكنيست صادق األحد املايض عىل  اوالتملص، بدأ جهاز األمن مبع

 ل. مليون شيك 360� بت حيفر بتكلفة خطة إلصالح الجدار يف املنطقة ب� سامل يف جن� وب
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كم. وليس بالصدفة أن    40الهدف هو إقامة جدار، يف جزء منه يعتمد عىل جدار إسمنتي مرتفع بطول  

األول   املقطع  العام  يفهذا هو  فيه يف صيف  العمل  بدأ  الذي  الضفة  الواقي.    2002  السور  بعد عملية 

إرسائيل دون   إىل  الدخول  أرادوا  فلسطيني�  ع�ل  قبل  من  للجدار  املتعمد  والتخريب  الطويل  اإله�ل 

تصاريح جعلت الجدار ال يؤدي الغرض منه. مل يتقرر بعد إذا كان سيتم إغالق الفتحات الواسعة التي مل  

لق يف أي يوم يف جنوب الضفة ويف صحراء الضفة. مرشوع الجدار يظهر اآلن مثل مرشوع أبدي، لن يتم  غت

 .اإلعالن عن نقطة نهايته 

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.HIGHLIGHT-israel-will-strain-to-curb-west-

bank-death-toll-and-gaza-may-respond-with-rockets-1.10735641 

 الردع  حققال ی وهم  الجدید جدار الفصل

 نيوز ون  -موشيه ليشيم 

كم، أطول أو    320تتحدث أن طوله الجديد    البيانات األساسية عن الجدار

أقرص قليالً بسبب التضاريس، وتبلغ تكلفة السياج مبكوناته األولية، دون  

املتطابق،   النسخ  وأنظمة  التليفزيون  وكام�ات  للرادارات  ثانوية  أنظمة 

كافة مكوناته، مبا   املستمرة عىل  أما صيانته  كيلومرت،  لكل  مليون شيكل 

فتبلغ مليار شيكل سنويا، ورغم كل ذلك فإن الجدار    ، فيها القوى العاملة

 ."بحد ذاته ليس عقبة أمنية أمام الهج�ت الفدائية الفلسطينية

الجدار مزود بوسائل استشعار إلكرتونية تسمح بالكشف واإلنذار عن االخرتاق، ويف األماكن القريبة من  

مسار مسطح، وتوضع الكام�ات يف مناطق    نتجمعات املستوطن�، هناك جدار خرسا� ملنع إطالق النار م

حساسة، أرضية، مركبة عىل بالونات أو أي وسيلة أخرى، فضال عن زرع األلغام ضد األفراد، بجانب نصب 

الكشف عن  وأجهزة  للمركبات،  انعكاس  بآالت  وتجهيزها  الرئيسية،  الرشاي�  الدخول عىل طول  بوابات 

التفتي  للبرش، وغ�ها من وسائل  تتيح    شاملعادن  التي  الطرق  الكيلومرتات من  مئات  والكشف، وتعبيد 

 . كشف آثار االخرتاق وحركة الدوريات اآللية

رغم كل املعطيات الواردة أعاله، فإن القناعة اإلرسائيلية املتزايدة، ال سي� يف أوساط العسكري�، أن الجدار  

س، دون القدرة عىل التصدي لك�ئن  �يحتمل الكث� من األعطال يف القيادة والسيطرة بسبب مشاكل الت

الجهات املعادية، وإطالق النار من مسار مسطح عىل املستوطنات، وإطالق قذائف الهاون والصواريخ يف  

بـ"الـعبث  السياج  يمسار حاد، وبالتايل فإن دولة االحتالل ستشهد وضعا تصفه  "، ألنه كل� زادت كفاءة 

 .فوقه نومنع االقتحام، زاد خطر إطالق النار م
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يواجهها   التي  والتهديدات  الطبوغرافية  الظروف  مع  متوافق  الجدار  عمق  أن  وطاملا  ذاته،  الوقت  يف 

االحتالل، فإن قواته ستصبح هدفًا لقوى املقاومة، ما يستدعي منها استث�ر الكث� من املوارد، مثل أنظمة  

ما يجعل من الجدار فرصة لـ"ابتالع" جيش    املخرجات األرضية واملركبات املحمية ووسائل املراقبة والتنبيه،

االحتالل بأكمله، فضال عن جزء كب� جًدا من قوات االحتياط، ويف نفس الوقت ستكون أكرث عرضة للخطر 

 .والتورط، نتيجة خطأ التعرف عىل الجهات املعادية 

نمو ويتسع، وبالتايل  يهناك نقطة سياسية غائبة عن دعوات اإلرسائيلي� يف ترميم الجدار، وتتمثل يف أنه س

سيصبح حقيقة حدودية ب� دولت�، وستقام دولة فلسطينية غريب األردن تكون حدودها مع إرسائيل ذات  

الجدار، وستصبح املستوطنات يف الضفة الغربية خارج الجدار، ويصبح املستوطنون يهودا يعيشون يف أرض  

ستوطنات هدفا رئيسيا لقوى املقاومة، خاصة  معادية، وحينها ستزداد األخطار فقط، وسيصبح اقتحام امل

عرقلة حركة املرور عىل الطرق، ك� كان الوضع يف قطاع غزة، وأكرث خطورة، قبل االنسحاب منه، وبالتايل  

 .فسيضطر الجيش لضخ املزيد من قواته، ويزداد العبء عليها

ار دعوات "األسوار الفاصلة"،  صمع مرور الوقت، سيقع معظم العبء األمني عىل كاهل املستوطن�، أما أن

فسيمتد بهم الحديث للمطالبة بإخالء املستوطنات ذاتها، ثم يأيت دور املستوطنات "البعيدة"، وكل� زاد  

الضغط عىل قوات الجيش عىل األرض، وسقوط العديد من الخسائر اإلرسائيلية، استنزف ذلك مزيدا من  

ملنظ�ت اليسارية املطالبة بإعادة الجنود من "مستنقع"  اميزانية الدولة، بجانب العبء البرشي، لتخرج  

الضفة الغربية، والخالصة أن ترميم الجدار يعني تبدد عامل الردع اإلرسائييل، وهو العامل الذي تآكل عىل  

 .مر السن�، وكاد ينهار كل� وقعت عملية ب� ح� وآخر

https://www.news1.co.il/Archive/0026-D-153910-00.html 

 البید - تفکك االئتالف الحالي.. بدایة سقوط حکومة بینیت

 إرسائيل اليوم -يهودا شليزنغر

انهيار   إحداث  بدأت يف  فسيل�ن  النهاية،  بداية  سيل�ن هو  رحيل 

تش حيث  الحالية،  الحكومة  بسقوط  ينتهي  قد  طرق  مجليدي  ل 

البيد" تصويتًا بناء عىل حجب الثقة، حيث    –تفكيك حكومة "بينيت  

بتجنيد   املعارضة  "بينيت  61تقوم  حكومة  إلسقاط  البيد" -صوتًا 

 وتشكيل حكومة بديلة برئاسة مرشح توافقي. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.news1.co.il/Archive/0026-D-153910-00.html
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صعب ليف ح� أن هذا قد يبدو مسارًا سهالً وفوريًا؛ إال أن الليكود ال يسارع إىل تبنيه ألنه سيكون من ا

 .عىل دعمه -بقيادة أ�ن عودة-عىل الليكود اقرتاح مرشح من ب� صفوفه توافق القامئة العربية املشرتكة 

يف غضون ذلك، ال تزال املعارضة تحتاج إىل استقالة أخرى من قبل عضو يف االئتالف، لذلك يفضل الليكود  

 إجراء انتخابات مبكرة، فاألغلبية العادية كافية لحل الكنيست".

ويستبعد احت�ل أن تعلن الحكومة عن حل نفسها، أو أن تقرتح مرشوع قانون لحل الكنيست حتى خالل  

التفاقيات االئتالف السارية، إذا تسبب عضو يف كتلة بينيت "من �ينا أو  ، ألنه وفقا فرتة اإلجازة للكنيست

� كان مقرراً، وسيشغل البيد  كاألمل الجديد" يف تفكيك الحكومة، فسيستمر التناوب عىل رئاسة الحكومة  

 منصب رئيس الوزراء املؤقت خالل الفرتة االنتقالية". 

مع    ك� العمل  يف  صعوبة  وجد  التحالف  من    61أن  عدد  مترير  من  التحالف  يتمكن  مل  حيث  عضواً، 

 الترشيعات، وأن اإلنذارات الصادرة عن وزير الجيش بيني غانتس وراعم شلت عمل الحكومة". 

عضًوا فقط، سيجد أنه من املستحيل تحقيق أي    60د أن تم تقليص عدد أعضاء التحالف إىل  عاآلن بلكن  و 

صوتاً عىل األقل لن يتم    61صوتاً، لكن القوان� التي تتطلب    60يشء، �كن مترير قوان� "بسيطة" بأغلبية  

 متريرها، وستجد إرسائيل نفسها معطلة". 

املشرتكة تريد حل الكنيست، وستفعل كل ما بوسعها للتأكد أن   القامئة العربيةوأخ�ا بات من الواضح أن 

"راعم" ال تستفيد منه، حيث �كن للحكومة أن تعمل ملدة خمسة أسابيع فقط، وبعد انتهاء العطلة، من  

 املحتمل أن تكون االنتخابات عىل األبواب. 

https://www.israelhayom.co.il/news/politics/article/9791580 

 مترو حماس ما زال یعمل 

 معاريف -تل ليف رام

يف الليلة التي نفذ فيها الجيش اإلرسائييل التكتيك الخداعي الذي سبق  

هجوم سالح الجو عىل أنفاق ح�س يف ش�ل قطاع غزة “رضبة الربق”  

ا وقتل  تدم�ها  بداخلها،  لبهدف  املحارصين  عنارص ح�س  من  عديد 

قدمت االستخبارات معلومات مفادها أن ح�س فهمت أن هذه كانت  

عملية خداعية حتى قبل مهاجمة الطائرات، وعىل الرغم من ذلك، قرر  

“الجيش   قيادة  زالت  وما  اإلعداد،  يف  االستمرار  اإلرسائييل”  “الجيش 

 .نفيذ الخطة وتنفيذ الهجوم كان القرار الصائبتاإلرسائييل” تؤمن حتى اليوم بأن قرار  

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/news/politics/article/9791580
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أنها خطة اسرتاتيجية، وحافظ عليها حتى الوقت  بلسنوات الخطة، التي تم تعريفها    أعد الجيش اإلرسائييلو 

 .الذي سيكون لها أقىص قدر من الفعالية ملعركة أوسع، والتي سيتم يف إطارها أيضاً للدخول الربي

تلك الخطة أثناء عملية “حارس األسوار”، إذ تقرر تنفيذ خطة الخداع بشكل    كان املوعد املختار لتنفيذ

محدود ومختلف عن الخطط األصلية، وكشف يف معاريف أن قرار تنفيذ الخطة سبقه عدد من املناقشات،  

تنفيذها   عىل  نورك�”  “عميكام  آنذاك  الجوية  القوات  قائد  اعرتض  األخ�ة،  االست�ع  جلسة  وخالل 

أوىص بحفظها حتى تنفيذها يف وقت   ،”تغرق إعداد مثل هذه الخطة من خمس إىل عرش سنواتسي“ :قائالً

 .آخر

فقد وضع   املطاف،  نهاية  يف  تنفيذها  تم  التي  للخطة  اإلرسائييلوطبقاً  الحدود  بة  دبا  20  الجيش  قرب 

ان من العملية  كالش�لية للقطاع تتجه نحو السياج، لكنها مل تتخطاه، وكان الهدف الذي حدده رئيس األر 

 .قتىل يف صفوف عنارص ح�س 100و 75إيقاع ما ب� 

وقال ضابط استخبارات القيادة الجنوبية يف جلسة االست�ع إنه متكن من تقديم املعلومات التي من شأنها  

أن توضح ما إذا كانت رشوط تنفيذ الخطة ستتحقق بالفعل وقد، فهمت ح�س يف الواقع أن “الجيش  

يكن ينوي دخول قطاع غزة وأن هذه كانت عملية خداعية، لذلك أمرت الحركة عنارصها    اإلرسائييل” مل

 .بعدم دخول األنفاق حتى ال يتعرضوا لألذى

وعىل الرغم من نقل املعلومات إىل كبار ضباط الجيش من خالل ضابط االستخبارات، فقد تقرر مواصلة  

يل” يعتقد اليوم أنه عىل الرغم من مقتل عدد قليل  ي العملية وتفعيل سالح الجو، وال يزال “الجيش اإلرسائ

من العنارص يف الهجوم، إال أن عملية هدم األنفاق يعترب هدفاً قامئاً بذاته وكان له تأث� حتى يومنا هذا،  

 .حتى لو مل تنجح عملية الخداع

يد يف تلك املرحلة،  فوت  ،ورغم أن املعلومات االستخباراتية قدمت يف الوقت الحقيقي لهيئة األركان العامة

، وهو أقل من الهدف  رشات النشطاء يف جميع كتائب ح�سوقبل هجوم القوات الجوية، بأنه كان هناك ع

طائرة   160رجت  علياً تقرر مواصلة العملية وخ، فقتل عدد منهم يف الهجومملاملحدد، وتش� التقديرات  

 .لهجومانشطاء يف ذلك  الأصيب عدد قليل فقط من  لتنفيذ العملية، و 

، سيجري ألول مرة 12يف الربنامج االستقصايئ “الحقيقة” مع “إيالنا ديان”، والذي سيبث الليلة عىل القناة 

مقابلة مع رئيس األركان السابق “غادي إيزنكوت” الذي خطط للعملية، وكان التصميم األصيل مختلفاً،  

لعملية برية، ويف املناقشات حول هذا    حيث كان من املفرتض أن تخدم عملية الخداع عملية أوسع، كداعم 

املوضوع يف السنوات األخ�ة، قدر “الجيش اإلرسائييل” أن األنفاق يف مثل هذه العملية ستصبح أفخاخ  

 .قتيل 800موت، وأن عدد القتىل يف صفوف نشطاء ح�س قد يصل إىل 

https://www.maariv.co.il/journalists/Article-911021 
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 هجوم إسرائیلي ضد الرئیس بایدن بسبب مواقفه من إیران

 إرسائيل اليوم  -داميان بيرت

بشعبية  ا يحظى  الد�قراطي  الرئيس  أن  تتحدث  اإلرسائيلية  ملعطيات 

نصف الشعب األمرييك فقط، والنصف اآلخر هو املعارض له، ومع ذلك  

داخل حزبه  ملكان الوحيد الذي يتمتع فيه بايدن بالدعم الكامل  افإن  

أن أحد أهم أسباب هذا الرتاجع هو   لفقط، وتعتقد إرسائي  %82بنسبة  

 .النووي اإليرا�الرتاخي الذي يقوم به إزاء  

األمرييك   السلوك  بشأن  اإلرسائيلية  والسياسية  األمنية  املحافل  تراه  ما 

 مرتهلة من البيت األبيض تجاه قضايا الرشق األوسط". تجاه إيران، ينبئ عن سياسة

آخر مثال عىل ذلك توجه بايدن بشطب الحرس الثوري من قامئة التنظي�ت اإلرهابية، مع أن بايدن لن  

يستطيع التوقيع عىل اتفاق النووي مع إيران دون حصوله عىل تعهد من مجليس النواب والشيوخ بتوف�ه  

 للتصويت". األغلبية يف حال تم طرحه 

بايدن يقف خلفه فشل   الذي يغطي عىل  استخبارايت  ال يتورع اإلرسائيليون عن اإلشارة إىل أن اإلخفاق 

ب� املخابرات األمريكية، التي أخطأت عىل ما يبدو يف تقديم تقديرات خاطئة عن التطورات الجارية    خط�

االنسحاب من أفغانستان بهذه الطريقة    ويف الرشق األوسط، سواء يف ما يتعلق مبلف النووي اإليرا�، أ 

 املهينة، األمر الذي يرتك آثاره عىل مكانة إرسائيل يف املنطقة. 

وتتحدث املحافل األمنية اإلرسائيلية عن أن ما تورطت فيه السياسة األمريكية يف املنطقة لن يتوقف عند  

ال الدولة، وكل ذلك، وفق  تنظيم  تجاه  أفغانستان، وقبله�  أو  إىل ضعف  تإيران  اإلرسائييل، يستند  قييم 

استخبارايت مرتاكم، ألقى بظالله من خالل تراخي البيت األبيض تجاه ملفات الرشق األوسط، ووجد نتائجه  

بوت�، ك� يبدو، اشتم رائحة الضعف،   الرئيس فالد��  التوسعية، ألن  املدوية يف زيادة تطلعات روسيا 

 .حيوقّدر الرد الغريب املتواضع بشكل صح

وتتابع األوساط العسكرية اإلرسائيلية األداء القتايل الضعيف تجاه الحرب الروسية يف أوكرانيا، صحيح أن  

إىل   بايدن مل يصل  لكن  األورويب،  األبيض واالتحاد  البيت  بشدة من عقوبات  الرويس قد ترضر  االقتصاد 

الر ملنع  ردعية  رسائل  توجيه  بغرض  األطليس  ش�ل  حلف  استخدام  الدول  و مرحلة  ضد  العمل  من  س 

أمريكا لن تحارب عنها، ولن   أن  الذي يوجه رسائل سلبية إلرسائيل مفادها  لوائه، األمر  املنضوية تحت 

 .تضحي بجنودها من أجل أمنها، السي� يف حال نشوب حرب مع إيران 

https://www.israelhayom.co.il/news/world-news/usa/article/9791881 
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األوکرانیة ترفع التوقعات بأرقام قیاسیة لصادرات األسلحة  -األزمة الروسیة

 اإلسرائیلیة 

 والال نيوز - أم� بوخبوط

رئيس   حادة يف حجم  أعلن  قفزة  عن  الحرب  بوزارة  الدفاعية  املساعدة  شعبة 

 ر. مليار دوال  11.3ها ، وتوقيع عقود جديدة قيمت2021 الصادرات العسكرية

أن حجم   الحرب تقدر  أوكرانيا  الصادرات س�تفع بشكل كب� بعد  وزارة  حرب 

بأكرث من   زيادة  فإن هذا �ثل  بعام  30وروسيا، وبحسب مصادرها،  % مقارنة 

الصادرات  و ،  2020 دوالر  8.55بلغت  ومتكنت  مليار  عسكرية،    120،  صناعة 

صفقات ضخمة بقيمة مليار    هاودعم الوزارة، من توقيع مئات العقود املهمة حول العامل، مبا فيمبساعدة  

 ."دوالر أو أكرث لكل معاملة

خاصة    ائة بامل   15من الصفقات تعلقت بالتدريب وخدمات التعلي�ت، و  ائة بامل  20بلغة األرقام، فإن هناك  

خاصة بأنظمة الرادار والحرب اإللكرتونية،    ائةاملب  9بأنظمة الطائرات بدون طيار والطائرات الرشاعية، و

واألسلحة النارية    ائةبامل  5ومثلها للطائرات املأهولة، في� تصدر إرسائيل معدات املراقبة والبرصيات بنسبة  

بنسبة   اإلطالق  بنسبة  ائة بامل  7ومعدات  واألسلحة  واملركبات  وأنظمة  ائةبامل   7،  املعلومات  وتكنولوجيا   ،

، والذخ�ة واألسلحة بنسبة  ائةبامل  4، واملعلومات واالستخبارات اإللكرتونية بنسبة  ائةبامل  6  بنسبة  االتصاالت

 ."، وكذلك خدمة العمالءائةبامل 2، واألنظمة البحرية بنسبة ائة بامل 4

  من الصادرات العسكرية ائةبامل  41مع العلم أن البيانات الصادرة عن وزارة الحرب اإلرسائيلية تكشف أن  

  ائةبامل 12تصدرها إىل دول آسيا واملحيط الهادي، و  ائةبامل  34ول االتحاد األورويب، وما نسبته تذهب إىل د

من الصادرات العسكرية اإلرسائيلية تذهب إىل الدول املوقعة عىل    ائةبامل  7إىل دول أمريكا الش�لية، و

مليون دوالر،    800  زيد قيمتها عىل اتفاق التطبيع، حيث وقعت عىل اتفاقيات تسلحية وصفقات عسكرية ت

 إىل أمريكا الجنوبية. ائةبامل 3إىل دول أفريقيا، و ائةبامل 3و

الج�ال يائ� كوليس املسؤول يف شعبة الصادرات العسكرية اإلرسائيلية قال إن "عتبة التصدير التسلحي  

بنسبة   قياسية  قفزة  األر   ائةبامل  55اإلرسائييل حققت  عام�، ووفق  غضون  فإيف  واملعطيات،  أزمة  قام  ن 

إىل انخفاض يف امليزانيات العسكرية ملختلف الدول، بل عىل العكس من ذلك، فإن    كورونا العاملية مل تؤدِ 

الص�   أهمها:  عاملية  رصاعات  عدة  نتيجة  أيًضا  ارتفع  قد  العسكرية  الصناعات  منتجات  عىل  الطلب 

 والواليات املتحدة، وروسيا مع دول الناتو". 

https://news.walla.co.il/item/3500326 
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