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 االفتتاحیة 

الساحة   مايو  شهدت  من  األول  النصف  يف  وأمنية    2022اإلرسائيلية  وعسكرية  سياسية  تطورات  جملة 

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

مة بالتطورات  دول الرشق األوسط، في� تش� القراءة األولية لألحداث األخ�ة أننا أمام أسابيع وأشهر مزدح

املتالحقة، خصوصا بعد حادثة اغتيال الصحفية الفلسطينية يف قناة الجزيرة ش�ين أبو عاقلة عىل يد قوات  

 جيش االحتالل يف مدينة جن�.

تعددت   إذ  االحتالل،  دولة  يف  والدبلوماسية  السياسية  املؤسسة  استنفار  عاقلة  أبو  اغتيال  حادثة  أثارت 

املسؤولية   بشأن  العملية  رواياتها  بداية  يف  الجيش  فيه  اعرتف  الذي  الوقت  ففي  الجر�ة،  عن  امللقاة 

اثن�، رسعان ما عدلت روايتها بأن مقتل الصحفية جاء بن�ان   بـ "تحييد" مسلح�  العسكرية يف جن�، 

الحادثة   التقص� عن معرفة مالبسات  الفلسطينية مسؤولية  السلطة  ثالثة حملت  فلسطينية، ويف رواية 

عدم التعاون يف فتح تحقيق مشرتك، وعدم منح الجيش بقايا الرصاصة التي قتلت ش�ين، لتحديد  بسبب 

 نوع البندقية التي أطلق منها العيار الناري وأصابها إصابة قاتلة. 

ترتقب األوساط السياسية اإلرسائيلية بوادر األزمة داخل االئتالف الحاكم مع عودة عمل الكنيست    - داخليا

، يف ظل تزايد الضغوط عىل حكومة بينيت من داخل مركبات االئتالف الحكومي  24صيفية الـ  يف دورته ال

واملعارضة، التي بدأت بحملة سياسية وشعبية إلسقاطها، مستغلة فشلها يف إدارة ملف األمن، مع وصول  

 قتيال.  20عدد القتىل اإلرسائيلي� من العمليات الفدائية منذ مارس إىل 

ب  -إقليميا اإلرسائيلية ظهرت  للعالقات  التوتر  عىل   -وادر  الوصاية  ملف  حول  الخالفات  نتيجة  األردنية، 

املسجد األقىص، ففي الوقت الذي تتمسك به دولة االحتالل بأحقية إدارته، يرص األردن عىل بقاء الوضع 

 الراهن، وإثبات أحقيته التاريخية يف إدارة املقدسات اإلسالمية يف مدينة القدس املحتلة. 

اإلرسائيلية بعد اتهام وزير الخارجية الرويس س�جي    -طفت عىل السطح مجددا العالقات الروسية   -دوليا

الفروف لليهود بأنهم أكرث الشعوب معاداة للسامية، م� أثار حفيظة مسؤويل دولة االحتالل الذين انتقدوا  

 الترصيحات، واعتربوها إهانة للشعب اليهودي. 

حتالل مناورات هي األضخم يف تاريخها، أطلق عليها "عربات النار" تحايك تعرضها  بدأت دولة اال  -عسكريا

 لهجوم من عدة جبهات يف آن واحد، يشارك بها كل الوحدات واألذرع القتالية النظامية واالحتياط. 

في� شن سالح الجو اإلرسائييل عدة هج�ت استهدفت عدة مواقع يف سوريا، أسفرت عن مقتل عدد من  

   ري� السوري� وإصابة آخرين، يف هج�ت هي األعنف منذ أشهر.العسك

 املحرر 
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 أوال: إسرائیل من الداخل

 تضارب الروایات اإلسرائیلیة بشأن اغتیال مراسلة الجزیرة شیرین أبو عاقلة  

مقتل   بشأن  اإلرسائيلية  الروايات  تعددت 

أبو  ش�ين  القطرية  الجزيرة  قناة  يف  الصحفية 

عاقلة يف مدينة جن� ش�ل الضفة الغربية، ففي  

من   اثن�  بتحييد  الجيش  اعرتف  األمر  بداية 

املطلوب� أثناء اشتباك مسلح ب� قوات الجيش  

الوزراء   رئيس  ادعى  ثم  فلسطيني�،  ومسلح� 

بين أطلقوا  نفتايل  فلسطيني�  مسلح�  بأن  يت 

االحتالل،   جيش  جنود  عىل  عنيف  بشكل  النار 

عىل  فيديو  مقطع  الخارجية  وزارة  روجت  ك� 

 الرابط منصاتها الرسمية بأن مسلح� فلسطيني� أطلقوا النار عشوائيا، وأصابوا الصحفية أبو عاقلة. 

في� جاءت الرواية األخرى بنتائج التحقيق الذي أجراه جيش االحتالل، وجاء فيه أنه ال �كن تحديد مصدر  

إطالق النار الذي أصاب أبو عاقلة، وأن هنالك احت�الن ملصدر إطالق النار، األول إطالق نار كثيف من  

طلق جندي من قوات االحتالل النار نحو مسلح  مسلح� فلسطيني�، والثا� أنه خالل تبادل إطالق النار أ 

 الرابطفأصاب بالخطأ الصحفية. 

تلت برصاص من  وكشفت صحيفة هآرتس أن التحقيق الداخيل الذي أجراه الجيش، أثبت أن أبو عاقلة ق

 الرابط مرتا.  150، من مسافة M-16ملم، من بندقية   5.6عيار 

وقال وزير الحرب بيني غانتس إنه "ليس لدينا السبيل إلجراء تحقيق حول مقتل أبو عاقلة، لذلك ناشدنا  

الوقت   أي سيناريو يف  استبعاد  أريد  التحقيق، وال  الرصاصة، نحن يف منتصف  عينة  إرسال  الفلسطيني� 

ت الدامية التي أودت  الحايل، يجب أن نتذكر أن ما تقوم به دولة االحتالل هو جزء من موجة العمليا 

النتائج التي توصلنا إليها    19بحياة   مستوطنا، وأنه أرسل توضيحات لعدة دول، مبا فيها قطر، تفيد بأن 

 الرابط تش� لوجود فرصة معقولة إلطالق النار عىل أبو عاقلة من قبل مسلح� فلسطيني�". 
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 دولة االحتالل تخشی من أزمة سیاسیة ودبلوماسیة بعد اغتیال أبو عاقلة

استدعت حادثة اغتيال الصحفية الفلسطينية ش�ين  

السلطة   عىل  االحتالل  يعرض  أن  عاقلة،  أبو 

مالبسات   ملعرفة  مشرتك  تحقيق  فتح  الفلسطينية 

االحتالل،  الحادث  لدولة  استثنائيا  يعترب حدثا  م�  ة، 

يف   خارجي  طرف  يشاركها  أن  ترفض  ما  دامئا  التي 

 التحقيق يف حدث ذو ماليسات أمنية. 

األمريكية، حيث   اإلدارة  العالقة مع  الخوف من تبعات هذا االغتيال عىل  نابعا من  التطور  ويعترب هذا 

ات الدافئة للوراء، خصوصا أن حكومة بينيت تشهد رصاعات  تحمل أبو عاقلة جنسيتها، م� قد يدفع بالعالق

 الرابطداخلية قد يؤدي النهيارها بأي لحظة. 

وبدأ االحتالل حملة سياسية ودبلوماسية بالطلب من منظومة التسويق القومية ترويج روايته، ومخاطبة  

الرؤساء والجهات الدولية، خصوصا الواليات املتحدة، بأن الجيش بعيد عن االتهامات املوجهة إليه، وهو 

مسلح�   تورط  يدعي  الخارجية  وزارة  نرشته  فيديو  ملقطع  والرتويج  جن�،  يف  حدث  ع�  مسؤول  غ� 

 فلسطيني� يف إطالق النار عليها أثناء االشتباكات مع قوات االحتالل. 

الل یبدأ مناورات "عربات النار" للتعامل مع سیناریو حرب متعددة  جیش االحت

 الجبهات

بدأ جيش االحتالل مناورات "عربات النار"، األضخم  

يف تاريخه، لرفع جاهزية قوات الجيش للتعامل مع  

وسيشمل   الجبهات،  متعددة  شاملة  حرب  سيناريو 

جميع الوحدات العسكرية النظامية واالحتياط من 

القي املشاة  كافة  كقوات  واألقسام  واألذرع  ادات 

والبحرية وسالح الجو، والفضاء اإللكرتو� (السايرب)،  

إضافة   العسكري،  التصعيد  فرتة  يف  والتحديات  التهديدات  مع  التعامل  كفاءة  لرفع  الداخلية،  والجبهة 

 الرابط ملشاركة عدة وزارات يف هذا التدريب كالخارجية واملالية ودائرة املعلومات الوطنية. 

وقال رئيس أركان جيش االحتالل أفيف كوخايف، أن اإلنجازات التي يسعى إليها هذا التدريب الضخم هو 

لحرب، بالتشديد عىل تنفيذ العمليات بوت�ة أرسع، وبرضبات ودفاع  تحس� نظام العمليات والجاهزية ل

 الرابط ومناورات متعددة األبعاد، وأن استخالصات معركة سيف القدس سيتم تطبيقها يف هذه املناورات. 
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يش ران كوخاف، أن هذه املناورات تسعى للدمج ب� القدرات الربية والبحرية  وقال املتحدث باسم الج

التحديات   مع  التعامل  كيفية  وفحص  النار،  إطالق  وعمليات  اللوجستي  والرد  السايرب  ومجال  والجوية 

 واألحداث املتفجرة يف كافة جبهات القتال. 

 أردنیة بشأن الوصایة یلع املسجد األقصی  -خالفات إسرائیلیة

شدد رئيس الوزراء نفتايل بينيت أن جميع القرارات  

الحكومة   قبل  من  ستتخذ  األقىص،  باملسجد  الخاصة 

من منطق اعتبارات السيادة وحرية العبادة واألمن،  

عوامل   من  السياسية  الضغوطات  نتيجة  وليس 

خارجية، وأن الحكومة تلقت طلبا من األردن لزيادة  

  6وتم إبعاد  شخصا،    50موظفي الوقف يف األقىص بـ

جديدا وفقا ملعاي� االحتالل، وليس    12من حراس األوقاف األردنية كونهم منتم� لحركة ح�س، وتعي�  

 الرابط هناك أي ظرف يستعدي إجراء ترتيبات تخص الوضع الراهن. 

به  ورد وزير الخارجية األرد� أنه ال سيادة إرسائيلية عىل األماكن املقدسة يف القدس املحتلة، وما تتعامل  

إرسائيل من قرارات وسياسات خاصة باملسجد األقىص هو بحكم قوة االحتالل، وأن السيادة عىل املقدسات  

هي مسؤولية األوقاف األردنية، وهي الجهة الوحيدة التي تديرها، ونرفض أي إجراء إرسائييل �س بالوضع 

 الرابطالقائم يف املسجد األقىص. 

 دولة االحتالل تتجهز ملرحلة ما بعد الرئیس أبو مازن 

الشاباك بالتعاون مع الرشطة    - أعد جهاز األمن العام

والجيش خطتي عمل للتعامل مع اليوم التايل لوفاة  

الرئيس محمود عباس ضمن حملة "غروب الشمس"،  

برسم عدة سيناريوهات للتعامل مع الواقع امليدا�  

والسيايس للضفة الغربية، تتضمن نرش قوات األمن  

املفرتقات   عىل  والسيطرة  الرئيسية،  الطرق  عىل 

 الرابط زية، وتسي� حركة الس� من قوات الرشطة، وتأم� موكب جث�نه فور وصوله من الخارج. املرك

أع�ل العنف التي قد تندلع يف حال وفاة عباس، بنقله لتلقي العالج  تقدم الخطة تفاصيل جاهزة ملواجهة  

يف أحد املشايف األردنية، ومن خالل نقل جث�نه من جرس النبي، حيث ستشارك قوات الجيش يف تأم�  

 نقله من معرب الكرامة وصوال إىل رام الله. 

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/1652170561-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%B3
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1652255362-%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%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1652270664-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86
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تباكات التي قد تندلع يف املدن  وأجرت قوات األمن تدريبات تحايك التعامل مع أحداث قد تصل حد االش

والقرى الفلسطينية، فور إعالن وفاة عباس، عرب دمج قوات الرشطة والجيش للتعامل مع سيناريو تعرض  

 نقاط الت�س ملظاهرات، أو حاالت رشق بالحجارة، أو إطالق النار عىل قوات الجيش واملستوطنات. 

مراسم دفن عباس، وحتى تويل رئيس جديد، ويف هذه   أما املرحلة الثانية فتتضمن انشغال قوات األمن يف

الحالة فإن تقديرات الشاباك تش� أن فصائل ومجموعات مسلحة ستقوم بفرض نفسها لخالفة عباس يف  

رئاسة السلطة، وبذلك يتوقع الشاباك وقوع تبادل إلطالق النار ب� الح�ئل والعشائر، م� سيكون له تأث� 

ن هذا الحدث سيكون له تأث� عىل حركة انتقال املستوطن�، لذلك فإن الهدف  عىل حركة الس�، لذلك فإ

 الرئييس يف هذه الحالة هو تأم� حياة املستوطن�.  

فتح تحقیق موسع بشأن املسؤولیة اإلسرائیلیة حول الهجوم یلع سفن 

 إیرانیة

فتح قسم املعلومات يف جيش االحتالل، تحقيقا مع  

مصدر   معرفة  إطار  يف  وجنوده،  ضباطه  من  املئات 

بشأن   األجنبية  للصحافة  املعلومات  ترسيب 

لناقالت   اإلرسائيلية  البحرية  اعرتاض  وراء  املسؤولية 

إيرانية محملة بالنفط واألسلحة كانت يف طريقها إىل  

 الرابط .  2019سوريا يف عام 

جاء هذا التحقيق بطلب رسمي تقدمت به املستشارة القضائية للحكومة، التي طالبت بتقديم رأي من  

األمني   الرضر  كون  املعلومات،  ترسيب  عن  منه�  أي  مسؤولية  بشأن  واملوساد،  والشاباك  الجيش  قبل 

 ات حول املسؤولية اإلرسائيلية وراء هذا الهجوم يصنف بأنه خط� للغاية. املحتمل من نرش هذه املعلوم

ورد الجيش عىل النيابة العامة بعد التحقيق الذي أجراه مع ضباطه وجنوده، أن التحقيقات مل تثبت تورط  

القومي   باألمن  �س  قد  فعيل  رضر  أي  يلحق  مل  خطورته،  رغم  الذي  الترسيب  بهذا  الجيش  مؤسسة 

العثور عىل  اإلرسائييل األمنية مل يتم  التحقيقات  إنه يف إطار  ران كوخاف  الجيش  باسم  ، وقال املتحدث 

مؤرشات بشأن مصدر الترسيب، وبعد النتائج متت صياغة توصيات وتحديد للمبادئ التوجيهية والتعلي�ت  

 ب� الجهات ذات الصلة يف الجيش، وهي قيد التنفيذ بالفعل اليوم. 

قافلة إيرانية    12، استهدف االحتالل  2021"وول سرتيت جورنال" األمريكية أنه يف مارس  وأفادت صحيفة  

متجهة إىل سوريا، وعقب هذا التقرير بدأت البحرية اإليرانية باستهداف سفن مبلكية إرسائيلية، وأن الجيش  

 يقدر أنه يف أعقاب هذا النرش فإن املعركة البحرية اإلرسائيلية ضد إيران قد ترضرت.

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=127051
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 عودة عمل الکنیست وسط ترقب األزمة السیاسیة داخل االئتالف الحاکم 

، بعد انتهاء  24انطلقت الدورة الصيفية للكنيست الـ

عطلة الربيع التي استمرت لشهرين، وسط حالة من  

إرسائيل   يف  السياسية  الحالة  إليه  ستؤول  ملا  الرتقب 

عيديت   الحكومي  االئتالف  رئيسة  استقالة  عقب 

اعتبار النائب عن كتلة �ينا عميحاي شيكيل  سيل�ن، و 

منشقاً، وتجميد القامئة العربية املوحدة لعضويتها يف  

 الرابط الربملان بسبب أحداث املسجد األقىص خالل شهر رمضان. 

مقر حزب الليكود ملناقشة تقديم مرشوع قانون داخل الكنيست لسحب  وأجرى نواب املعارضة اجت�عا يف  

الثقة من الحكومة، إال أنها تراجعت بعد أن أبدت القامئة العربية املشرتكة دعمها لبقاء حكومة بينيت.  

 الرابط 

ورد رئيس الوزراء نفتايل بينيت عىل خطوة املعارضة بعقد اجت�ع لقادة االئتالف الحكومي، وقال بينيت  

نتخابات يف هذه املرحلة ستؤدي إىل حالة من الفوىض السياسية، ك� صادق نواب االئتالف الحكومي  أن اال 

 عىل تعي� النائب بوعاز توبوروفسيك قامئا بأع�ل رئيس االئتالف يف الكنيست. 

 للنکبة   74جهاز اإلحصاء اإلسرائیلي ینشر بیانات السکان يف الذکرى الـ

اإلرسائييل عشية الذكرى   أفادت بيانات جهاز اإلحصاء

لعام    74الـ   االحتالل  دولة  سكان  عدد  أن  للنكبة، 

بزيادة قدرها    9.5، وصل  2022   176مليون نسمة، 

%، وبلغ عدد السكان  1.9بنسبة �و    2021ألفا عن  

يشكلون    7اليهود   إج�يل  73.9مالي�،  من   %

نسمة   مليو�  العرب  املواطن�  عدد  وبلغ  عددهم، 

من  21يشكلون   نصف  %  وقرابة  السكان،  إج�يل 

 مليون مواطن تحت بند آخرون (بدون هوية دينية أو عرقية).

عاما ف�    65% من السكان هم أبناء الجيل  12، وأن  14% من املواطن� من األطفال دون سن  28وهناك  

حتالل،  % من اليهود من مواليد دولة اال 79% من يهود العامل يعيشون يف دولة االحتالل، و45فوق، وأن  

 ألفا.  52ألفا، ووصل عدد الوفيات   55وبلغ عدد املهاجرين من الخارج لدولة االحتالل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.themarker.com/news/politics/.premium-1.10784714
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/israel/1652113530-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
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مليون مهاجر، شكلت حقبة التسعينات النسبة    3.3وبلغ عدد املهاجرين منذ تأسيس دولة االحتالل إىل  

قع أن يصل عدد  مليون مهاجر، ومبوجب التقديرات فمن املتو   1.5% بواقع  44األكرب من املهاجرين بنسبة  

الـ  13.2إىل    2040مليون نسمة، ويف    11.1إىل    2030السكان يف   االستقالل  يوم    100مليون نسمة، ويف 

 الرابطمليون نسمة.   15.2) سيصل عدد السكان إىل 2048(

 أول مخطط استیطاني يف عهد حکومة بینیت رغم اعتراض واشنطن 

صادق مجلس التخطيط والبناء يف دولة االحتالل عىل 

األول   هو  استيطا�  بينيت، مخطط  حكومة  عهد  يف 

إنشاء   وحدة استيطانية جديدة ستقام    3988يتضمن 

التايل:  النحو  عىل  املحتلة،  الغربية  الضفة  أرايض  عىل 

يف الكانا،    500وحدة استيطانية يف بيتار عيليت، و    761

يف    286يف دوليف و    364يف شفوت راحيل، و    534و  

تكفا،    192كدوميم،   و  156يف ع�نويل،    170يف شعري  أربع،  كريات  زئيف    136يف  وحدة يف جفعات 

 الرابط املجاورة للقدس. 

جاءت املوافقة عىل املخططات االستيطانية كرشط لبقاء عضو الكنيست عن حزب �ينا ن� أورباخ، الذي  

، يف حال مل يصادق عىل ترسيع البناء االستيطا�، واعرتض  هدد بتقديم استقالته، وفض االئتالف الحكومي 

رئيس مجلس مستوطنات يويس دغان عىل قرار الحكومة بتقليص ألفي وحدة استيطانية، متت املصادقة  

 الرابط ، استجابة لضغوط واشنطن. 2021عليها يف وقت سابق من 

وصادق قائد املنطقة الوسطى يف الجيش يهودا فوكس عىل أمر بإقامة مجلس محيل جديد للمستوطنات  

ش�ل الضفة الغربية تحت اسم شاعر هشومرون، عرب دمج مستوطنتي عتس إفرايم وشعري تيكفا، ألول  

 الرابط عاما.  24مرة منذ إنشاء أخر مجلس محيل للمستوطنات وهو مجلس بيت إيل قبل 

وجاء القرار بعد مصادقة وزيري الحرب بيني غانتس والداخلية إيليت شاكيد عىل القرار، بعد أن تم مترير  

مرشوع القرار بعدة محطات بدأت بالحصول عىل توصية من لجنة الحدود يف وزارة الداخلية، ثم مصادقة  

 ائد املنطقة الوسطى يف الجيش عىل القرار. ق

وفي� رحب رئيس املجلس اإلقليمي للمستوطنات يويس دغان بهذه الخطوة، ملا لها من مساهمة يف �و 

التجمع االستيطا� يف هذين التجمع�، م� سيجعله مركزا حضاريا ك� هو الحال يف مجلس أريئيل، فقد  

 االمتناع عن هذه املخططات االستيطانية إىل ح� انتهاء زيارة الرئيس  حثت الواليات املتحدة األمريكية عىل

 األمرييك جو بايدن لدولة االحتالل الشهر القادم. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C-2022.aspx
https://www.makorrishon.co.il/news/486785/
https://www.makorrishon.co.il/news/486785/
https://www.israelhayom.co.il/news/local/article/10764531
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ونقل مسؤول حكومي إرسائييل رسالة لإلدارة األمريكية أشار فيها أنه ال يوجد خيار، ألن األمر ال يتعلق  

ا  الواقع، يف حال مل يصادق  بناء هذه املستوطنات  باالحتياجات عىل أرض  للتخطيط عىل  ملجلس األعىل 

سيسقط االئتالف الحكومي، إال أن الواليات املتحدة ترى بأن اإلرصار اإلرسائييل عىل بناء املستوطنات هي  

 مبثابة تحٍد لإلدارة األمريكية.

االمتناع بوجوب  اإلرسائيلية،  الخطوة  عىل  األمريكية  الخارجية  وزارة  باسم  املتحدثة  اتخاذ    وردت  عن 

خطوات أحادية الجانب التي من شأنها أن تزيد التوترات وتضع العراقيل أمام الحفاظ عىل حل الدولت�.  

 الرابط 

الرقابة العسکریة تزیل الستار عن عملیة سریة يف سوریا قتل فیها أحد 

 الضباط

كشف وزير األمن الداخيل اإلرسائييل، عومر بارليف،  

عاما، وهي عملية رسية    38عن حدث ُمِنَع نرشه ملدة  

الجيش   ضباط  أحد  فيها  سقط  السوري،  العمق  يف 

وهو الرقيب باراك رشعايب، وظلت تفاصيل العملية  

 رسية حتى هذا التاريخ. 

، وكان يف مهمة رسية داخل األرايض السورية،  1981وقد خدم رشعايب يف دورية األركان العامة يف أكتوبر  

وقتل يف حادث سيارة، وشارك يف جنازته مسؤولون كبار يف الجيش، والحقا تم إبالغ عائلته باملهمة التي  

 الرابطقمم بها داخل سوريا.  

  

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-915936
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-915353
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 من األخبار  املزید 

عرضت مدينة إلعاد وسط دولة االحتالل لعملية نفذها شابان فلسطينيان من مدينة جن�  ت 

آخرين، وتواصلت عملية البحث   7قتىل من املستوطن� وجرح  3باستخدام فأس، أوقعت  

ساعة متواصلة، قبل أن تلقي قوات األمن القبض عليهم يف أحد األحراش عىل    قرابة  

 أطراف املدينة.

أعلن رئيس بلدية تل أبيب رون خولدايئ، عن إلغاء عرض األلعاب النارية التقليدي يف ذكرى   

تأسيس الدولة، ملراعاة مشاعر قدامى املحارب� العسكري� الذين يعانون من اضطراب ما  

 .بعد الصدمة
  قدمت شمريت مئ� املستشارة السياسية لرئيس الوزراء نفتايل بينيت استقالتها من منصبها  

 بسبب االنقسامات داخل االئتالف الحكومي. 
كشفت الرقابة العسكرية عن هوية الضابط يف رسية هيئة األركان "س�ت متكال" الذي قتل   

نوفمرب   يف  غزة  قطاع  جنوب  خانيونس  مدينة  يف  خاصة  عملية  املقدم  يف  وهو   ،

الخاصة يف شعب العمليات  قائد قسم  الذي شغل  الدين،  املخابرات  الدرزي محمود خ�  ة 

 العسكرية. 
قدم الوزير ماتان كهانا استقالته من منصبه كوزير للشؤون الدينية، وسيعود للعمل كعضو  

الـ  الدورة  يف  سنه  تم  الذي  ال�ويجي  القانون  مبوجب  �ينا،  حزب  عن  الكنيست    يف 
ين  للكنيست، والتي تتيح استقالة أعضاء الكنيست والوزراء من مواقعهم واستبدالهم بآخر

 ضمن القامئة االنتخابية دون أن يؤثر ذلك عىل االئتالف الحكومي. 
، مركزا جديدا لتطوير زراعة  Σαφφρον−Τεχηافتتحت رشكة التكنولوجيا الزراعية  

مليون شيكل، ويهدف    5الزعفران يف كيبوتس موشاف مافكيئيم يف غالف غزة بقيمة  

ة الزعفران عايل الجودة طوال العام للمرة  املرشوع إىل استخدام التكنلوجيا الدقيقة يف زراع 

 األوىل داخل دولة االحتالل. 

  

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

 إلنشاء دولة االحتالل   74اإلمارات تحتفل بالذکرى الـ 

أقامت سفارة دولة االحتالل يف العاصمة اإلماراتية أبو 

االحتالل، يف  لقتىل جنود    74ظبي، احتفاال بالذكرى الـ

حدث هو األول من نوعه الذي تشهده دولة عربية  

 لتكريم قتىل جنود االحتالل.

عىل  والصالة  "يزكور"  صالة  تالوة  االحتفال  وتخلل 

 الرابط  .قتىل الجنود اإلرسائيلي� الذين قضوا يف املعارك التي خاضتها دولة االحتالل

 تقف خلفها  تقدیرات للجیش: حماس تقود موجة العملیات األخیرة، لکنها ال

لرئيس  موقف  تقدير  االحتالل  جيش  قيادة  قدمت 

العمليات  موجة  خلفية  بشأن  بينيت  نفتايل  الحكومة 

شهرين،  منذ  اإلرسائييل  العمق  ترضب  التي  األخ�ة 

نظر  من وجهة  تحمل  مل  الهج�ت  أن  الجيش  ويقدر 

استخباراتية أي آثار لحركة ح�س التي تضع حسابات 

ع، وأن سلوك منفذي العمليات للحفاظ عىل ميزان الرد 

يقودها أفراد يحركهم دوافع دينية، بسبب تأثرهم يف 

 التوتر الذي ساد يف املسجد األقىص خالل شهر رمضان. 

في� رجح الجيش أن وصف املسؤول� الحكومي� مبسؤولية زعيم ح�س يف غزة يحيى السنوار بالوقوف 

 الرابط من تأييد الشارع الفلسطيني إليه .  خلف موجة العمليات يؤدي لتعزيز موقعه، ويزيد 

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/670115-%d7%9c%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%98%d7%a7%d7%a1-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%96%d7%99%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%97%d7%95
https://www.ynet.co.il/news/article/byjxb98lc
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 عقاب جماعي لعائالت منفذي العملیات الفدائیة

أكرث  غانتس عىل حظر دخول  بيني  الحرب  صادق وزير 

للخط    1130من   األخ�ة  العمليات  منفذي  أقارب  من 

بواقع   الرفاعي    من   206األخرض،  أسعد  عائلة  أقارب 

و "إلعاد"،  عملية  منفذي  صبيحات  من   137وصبحي 

باب  يف  الطعن  عملية  منفذ  مرزوق  نذير  عائلة  أقارب 

من أقارب معتصم عطا الله منفذ عملية    124العمود، و

 الرابط إطالق النار يف مستوطنة تكوع، واملئات من أقارب منفذي عملية أرئيل وتل أبيب وبني براك. 

أنه "لن نسمح ألبناء عائالت منفذي العمليات الدخول لدولة االحتالل ألغراض العمل  وقال مسؤول أمني ب

 الرابط والتجارة، وكل فلسطيني سيلحق رضرا بأمننا، سيتسبب يف رضر جسيم لعائلته". 

وأشار مصدر أمني أخر أن "املؤسسة األمنية ترى بأن اتخاذ عقوبات ج�عية ضد الفلسطيني� سينعكس  

علينا بشكل سلبي، نحن ال نريد جر جميع السكان إىل عقوبات من شأنها أن تضعف من موقف رشكائنا  

 يف السلطة الفلسطينية". 

ة تهریب أسلحة من مصر إلی غزة عن طریق  جیش االحتالل یحبط محاول

 البحر

زعم جيش االحتالل إحباط عملية تهريب أسلحة لقطاع  

غزة عرب البحر كانت متوجهة إىل كتائب القسام الذراع  

 -العسكري لحركة ح�س، بالتعاون مع جهاز األمن العام 

والوحدة  العسكرية  االستخبارات  وقسم  الشاباك 

 . 13البحرية 

ل الحدث بأن الجيش رصد ثالثة أشخاص وجاءت تفاصي

الحدود مع مرص،   البحرية عىل  املنطقة  الليل من شواطئ غزة يف رحلة بحرية تجاه  خرجوا يف ساعات 

وحاولوا اجتياز املياه البحرية اإلقليمية املرصية الستالم شحنة أسلحة كانت يف اتجاهها لقطاع غزة، وأن  

بل عام� خالل محاولة تهريب أسلحة لقطاع غزة، وحوكم بالسجن أحد املعتقل� الثالثة كان قد اعتقل ق

 الرابط ملدة عام، ثم أطلق رساحه.  

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/1652197708-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AD-1-130-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://www.mako.co.il/news-military/2022_q2/Article-cce8b98dc2ea081027.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=173113802_321560
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-917014
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هجمات إسرائیلیة متتالیة تستهدف  

 سوریا

منطقة   استهدف  هجوما  اإلرسائييل  الجو  سالح  شن 

ح�ة   بريف  لتدم� مصياف  أدى  سوريا،  وسط 

مستودعات ومراكز بحوث لتطوير الصواريخ، في� أسفر 

مقتل   عن  أشهر  منذ  باألعنف  وصف  الذي   4الهجوم 

 الرابطأخرين.  7عسكري� من القوات السورية وإصابة 

شنه دولة االحتالل يف سوريا خالل شهر مايو الجاري بعد استهدف مدينة  ويعترب هذا الهجوم الثا� الذي ت

 هجوما.  12القنيطرة، ل�تفع إج�يل الهج�ت اإلرسائيلية ضد أهداف سورية منذ مطلع العام إىل 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-61446738
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 املزید من األخبار 

ويل عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان،    هنأ رئيس دولة االحتالل إسحاق هرتسوغ 
الفلسطيني محمود عباس بعيد   البحريني حمد بن عيىس آل خليفة، والرئيس  وامللك 

 الفطر.
للبحوث    تريندز  مركز  ب�  تعاون  اتفاق  توقيع  ظبي  أبو  اإلماراتية  العاصمة  شهدت 

اون البحثي،  اإلرسائيلية، تشمل تعزيز التع  Ι24ΝΕΩΣواالستشارات اإلمارايت وقناة  
كضيوف   والخرباء  البيانات  وتبادل  إعالمي  محتوى  إلنتاج  معا  العمل  للجانب�  وتتيح 

 ومعلق� يف أنشطة املركز وبرامج القناة. 
لنادي    السعودية  انض�م  الرئيس اإلرسائييل إسحاق هرتسوغ، أن بالده تتطلع إىل  قال 

تتطلع   االحتالل  دولة  وأن  التطبيعية،  أبراهام  يف  اتفاقيات  علني  لقاء  إىل  بشغف 
 السعودية. 

أيام عشية ذكرى    الفلسطينية ملدة ثالثة  الجيش اإلرسائييل إغالقا شامال لألرايض  فرض 
 إقامة دولة االحتالل. 

شدد وزير الحرب بيني غانتس، عىل أن حرية العبادة يجب أن تكون فوق أي اعتبارات   
مع األخذ باالعتبارات األمنية    سياسية، وأن بالده ستواصل الحفاظ عىل حرية العبادة،

 لتحقيق هذه الحرية. 
زعم االحتالل إحباط محاولة تهريب أسلحة عرب الحدود األردنية، مبساعدة قوات الجيش   

أشخاص بحوزتهم حقيبة تحتوي    3وبتغطية من سالح الجو، إذ تم إلقاء القيض عىل  

 ألف شيكل.  0مسدسات ورصاصات تصل قيمتها لـ  عىل  

اال   بنادق    3حتالل  اعتقل  بحوزتهم خمسة  كان  اللبنانية،  الحدود  من  دخلوا  متسلل� 

ΜΠ5  وبندقية ،Μ−16 . 
أعلن جيش االحتالل مقتل ضابط من وحدة "الي�م" نوعام راز خالل اشتباكات خاضتها   

 قوات االحتالل يف مدينة جن�.
االحتالل    قوات  منه  9اعتقلت  اثنان  ساعد  الغربية،  الضفة  من  منفذي  فلسطيني�  م 

 عملية إلعاد. 

  

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 

 قیادات من تنظیم داعش کإرهابیین   4بطلب أمریکي.. دولة االحتالل تصنف  

أمرييك   غانتس عىل طلب  بيني  الحرب  وزير  صادق 

أنهم    4بتصنيف   عىل  داعش  تنظيم  قيادات  من 

شخصيات إرهابية، وهم : فرهاد هومر، رساج ميللر،  

حس�   الله  الذين  عبد  مباغا،  تشارلز  وبيرت  أباديغا، 

تتهمهم الواليات املتحدة باملسؤولية عن تشكيل خاليا  

لتنظيم الدولة يف جميع أنحاء القارة األفريقية، وجمع  

 األموال والتخطيط لتنفيذ هج�ت إرهابية. 

  1373املتحدة رقم  وأشار مكتب وزير الحرب أن القرار تم اتخاذه متاشيا مع قرار مجلس األمن التابع لألمم  

الذي يدعو الدول األعضاء إىل املساعدة يف الجهود املبذولة ملكافحة اإلرهاب العاملي، وتعترب هذه املرة  

املتحدة   الواليات  من  طلب  عىل  بناء  أجانب  إرهابي�  نشطاء  االحتالل  دولة  فيها  تصنف  التي  األوىل 

 الرابط األمريكية. 

 غضب إسرائیلي من تصریحات الفروف 

عن اندهاشه من   عرب الرئيس اإلرسائييل إسحاق هرتسوغ

التي   الفروف،  الرويس س�غي  الخارجية  وزير  ترصيحات 

أشار فيها أن زعيم النازية أدولف هتلر كان له دم يهودي،  

وأن دولة االحتالل تدعم نظام النازي� الجدد يف أوكرانيا، 

وأن اليهود هم من أكرب املعادين للسامية، مته�ً الفروف 

تف التي  الرهيبة  األكاذيب  معاداة بنرش  رائحة  منها  وح 

 الرابطالسامية، مطالبا إياه بالرتاجع عن ترصيحاته، ووقف إهانات الشعب اليهودي.  

صيال،  ورد رئيس الحكومة نفتايل بينيت عىل ترصيحات الفروف بأن كالمه غ� مقبول ومرفوض جملة وتف

ألن هذه األكاذيب هدفها إلقاء اللوم عىل اليهود، واتهامهم بأفظع الجرائم التي تم اقرتافها بحقهم، وإعفاء  

 الرابط   .أعدائهم من مسؤوليتهم عنها

يائ�   الخارجية  وزير  بعد ترصيحات  االحتالل  دولة  روسيا  انتهاكا  هاجمت  متثل  أنها  اعتربت  التي  البيد 

 الرابطللحقائق التاريخية، وتعكس عن دعم دولة االحتالل للنظام النازي يف أوكرانيا. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://news.walla.co.il/item/3503952
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001411142
https://www.ynet.co.il/article/9dvrmq3vm
https://nournews.ir/He/News/95365/%D7%90%D7%A0%D7%95-%D7%93%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%A6%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%91
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اتصاال هاتفيا من الرئيس الرويس فالد�� بوت�، هنأه بذكرى تأسيس دولة االحتالل الـ    وتلقى هرتسوغ

 الرابطاإلرسائيلية، ألنها مبنية عىل الصداقة واالحرتام املتبادل.  -، وأكد بوت� عىل متانة العالقات الروسية74

ولة االحتالل اناتويل فكتوروف جلسة الكنيست غاضباً، بعد أن هاجمه نواب  وغادر السف� الرويس لدى د

 إرسائيليون بسبب الغزو الرويس ألوكرانيا، واتهام روسيا بارتكاب جرائم حرب فيها. 

 ترقب إسرائیلي ملفاوضات االتفاق النووي اإلیراني 

االتفاق   مفاوضات  إن  غانتس  بيني  الحرب  وزير  قال 

م اإليرا�  أال النووي  و�كن  تتأخر،  قد  الكربى،  الدول  ع 

يحدث قط، ألن هنالك الكث� من الثغرات التي يجب عىل 

أطراف التفاوض سدها، وكون دولة االحتالل ليست طرفا 

فيها، لكننا نحاول التأث� عىل الصيغة النهائية لالتفاق يف  

ضوء االعتبارات االسرتاتيجية اإلقليمية، ألن وصول إيران  

 الرابط ح النووي يشكل تحديا للعامل بأرسه، وليس فقط عىل االحتالل.   لعتبة السال 

 رئیس اإلکوادور يف زیارة رسمیة لدولة االحتالل 

أجرى رئيس اإلكوادور غي�مو السو أول زيارة رسمية  

وفد   برفقة  االحتالل  وزراء  لدولة  ضم  حكومي 

بالرئيس   التقيا خاللها  والتجارة واالبتكار،  الخارجية 

بينيت   نفتايل  الوزراء  ورئيس  هرتسوغ  إسحاق 

ووزراء الخارجية يائ� البيد واالقتصاد اورنا بربيباي،  

فركش اوريت  والعلوم  الفتتاح  -واالبتكار  هكوه� 

 الرابط مكتب لالبتكار يف مدينة القدس املحتلة. 

لالستعانة   ونتطلع  االحتالل،  دولة  مع  وللعالقات  الزيارة  لهذه  أهمية  نويل  إننا  اإلكوادور  رئيس  وقال 

 االقتصاد واالبتكار والتعاون املشرتك يف مجاالت أخرى.بالخربات اإلرسائيلية يف مجاالت األمن و 

وأشار بيان وزارة خارجية االحتالل، أن وجود حكومة يف اإلكوادور داعمة للعالقات معها، أمر نوليه اهت�ما  

كب�ا، ونحن نتطلع لرشاكات أكرب مع دول يف أمريكا الالتينية، وأن نتائج الزيارة أفضت لتوقيع اتفاق بشأن  

 الرابط . 2023ء الرضائب املزدوجة ب� السلع العابرة للحدود ب� الطرف� مطلع عام إلغا

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/1651755726-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%81-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.10747112
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1652336020-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.ynet.co.il/news/article/h13x8ek89
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 املزید من األخبار 

بذكرى تأسيس دولة    هنأ الرئيس الرتيك رجب أردوغان نظ�ه اإلرسائييل إسحاق هرتسوغ  

 . االحتالل الـ  
تلقى وزير الخارجية يائ� البيد اتصاال هاتفيا من نظ�ه األمرييك أنتو� بلينكن لتهنئته   

، وأكد أن التحالف بينه� قائم عىل أساس املبادئ املشرتكة،  بذكرى تأسيس الدولة الـ 

تحديات العاملية، مبا فيها  وأن واشنطن ملتزمة بالحفاظ عىل أمن دولة االحتالل أمام ال

 التهديدات اإليرانية. 

عقد وزير الخارجية يائ� البيد لقاء افرتاضيا عرب اإلنرتنت مع نظرائه يف اليونان وقربص   

والواليات املتحدة، ملناقشة املسائل املشرتكة، والتأكيد عىل أهمية الحفاظ عىل االستقرار  

 يف منطقة رشق املتوسط 
الع  األمن  جهاز  املخابرات  -ام  أعلن  بها  قامت  عمالء  تجنيد  محاولة  إحباط  الشاباك، 

اإليرانية من خالل حساب مزيف باسم "سارة بويب"، من أجل جمع معلومات حول كبار 

املسؤول� اإلرسائيلي�، وبث تحريض من شأنه توت� العالقات ب� روسيا ودولة االحتالل  

 عىل خلفية الحرب يف أوكرانيا.

  

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

 البید یهاجم نتنیاهو بسبب توظیفه للهجمات األخیرة ملصالحه السیاسیة 

املعارضة   زعيم  البيد  يائ�  االحتالل  خارجية  وزير  هاجم 

بنيام� نتنياهو، مته� إياه بالرقص عىل دماء اإلرسائيلي�،  

انتخابية.  ملصالح  باستغاللها  يقوم  عملية  كل  بعد  وأنه 

 الرابط 

الوزراء   رئيس  وصل  الذي  بالقتل  للتهديد  البيد  وتطرق 

مل   الحكومة  هذه  ضد  التحريض  أن  زاع�  بينيت،  نفتايل 

 الرابطيكن موجودا منذ الفرتة التي سبقت اغتيال راب�.  

 اعتقال مشتبهة بإرسال تهدیدات بالقتل لرئیس الوزراء 

  65أعلنت رشطة االحتالل اعتقال إيالنا سبورتا حنية (

عاما) من مدينة عسقالن، بعد ثبوت إرسالها تهديدات 

مظروف  داخل  بينيت  نفتايل  الحكومة  لرئيس  بالقتل 

 يحتوي عىل رصاصة من سالح حي. 

الرش  بيان  الشبكات وأفاد  عىل  كانت  املتهمة  أن  طة 

االجت�عية ضد رئيس الوزراء، وتصفه بالقاتل والخائن،  

 الرابط وهي معروفة بتأييدها لزعيم املعارضة بنيام� نتنياهو ولحزب الليكود.  

 اآلمن يف املدن العربیة يف الداخل شرطة االحتالل تجري مناورة لضبط 

"الطريق   اسم  االحتالل مناورة تحت  أجرت رشطة 

لهج�ت  االحتالل  دولة  تعرض  تحايك  اآلمن" 

تندلع   تصعيد  يعقبها  وغزة،  لبنان  من  صاروخية 

القدس   ملدينة  �تد  ثم  الغربية،  الضفة  يف  رشارته 

وأرايض الداخل، وتحديدا اللد وسخن� والنارصة وأم 

 الرابط والقرى البدوية يف النقب.  الفحم

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://13tv.co.il/item/news/politics/politics/knesset-summer-903036894/
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1651553026-%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%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%B1%D9%82%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.haaretz.co.il/news/law/1.10789491
https://www.inn.co.il/news/548316
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وشملت املناورة التي تجري ألول مرة من قبل جهاز الرشطة للتعامل مع سيناريوهات كالتي حدثت يف  

األمن وعنارص حفظ  الذي يقطع وادي عارة، لتأم� مرور قوات    65، إغالق شارع  2021هبة القدس يف مايو  

النظام، وأشار مصدر يف الرشطة أن أحد السيناريوهات التي تخللها املناورة التعامل مع حوادث إطالق  

 النار يف ضوء انتشار السالح يف أيادي فلسطيني الداخل.

 استطالع للرأي یظهر عمق األزمة السیاسیة يف دولة االحتالل

الجمهور   رؤية  إرسائييل  استطالع  اإلرسائييل  استعرض 

دولة  بها  متر  التي  واألمنية  السياسية  األزمة  ملستقبل 

% عن عدم شعورهم باألمان، 64االحتالل، حيث عرب  

يف 34وأن   كفاءة  أقل  بينيت  حكومة  أن  يرون   %

التعامل مع التحديات األمنية الداخلية مقارنة برئيس  

وأعرب   نتنياهو،  بنيام�  السابق  من  57الوزراء   %

ءهم أنهم ال يرون يف نفتايل بينيت مؤهال  املستطلعة آرا

% حل الكنيست، والذهاب  49% أنه شخص جيد لهذا املنصب الحكومي، وأيد  37لرئاسة الحكومة، ويرى  

 النتخابات جديدة. 

%  21% أن حكومة بينيت ستستمر لشهر واحد فقط،  15% عىل خطوة حل الكنيست، ويرى  41واعرتض  

% ستستمر حتى انتهاء  16% لعام قادم،  11% ستستمر لنصف عام،  20يرون أنها ستستمر لثالثة أشهر،  

 الرابط واليتها. 

 املزید من األخبار 

ضد    اتهام  الئحة  بتوجيه  بهاراف،  غايل  االحتالل  لحكومة  القضائية  املستشارة  أوصت 

مدينة اللد بتهمة التحريض عىل الدولة خالل  الشيخ يوسف الباز، إمام املسجد الكب� يف  

 مشاركته يف املظاهرات التي اندلعت يف اللد خالل شهر رمضان. 
املحتلة    القدس  الصلح يف مدينة  فتحت رشطة االحتالل تحقيقا مع سكرتارية محكمة 

لنرشها منشورا ضد الجيش بعد مقتل الصحفية ش�ين أبو عاقلة، قالت فيه إنه احتالل  

 د كشفت ش�ين الحقيقة أمام العامل. جبان، وق 
جدد رئيس الوزراء نفتايل بنيت تأكيده عىل التزام حكومته بإعادة األرسى واملفقودين يف   

 غزة.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://hodhodpal.com/post/54847/
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 خامسا: مصر يف اإلعالم اإلسرائیلي

 احتفاء إسرائیلي بتدشین مسار الطیران بین مطاري شرم الشیخ وبن غوریون

السياحة يف حكومة االحتالل يوئيل رازفوزوف يف   قال وزير 

بوصول  لالحتفال  غوريون  بن  مطار  يف  أقيم  خاص  حفل 

قادمة من مطار رشم الشيخ، إن السياحة   (Air Cairo) طائرة

السالم   اتفاقية  وأن  الدول،  ب�  العالقات  إلقامة  متثل جرسا 

التاريخية مع مرص، وبعدها اتفاق السالم مع األردن، وأخ�ا  

سياحي يربط الجسور الجوية   دول الخليج، خلق لنا تعاون

 ب� هذه البلدان. 

رحلة أسبوعيا،    12وبدأ مسار الرحالت اليومية ب� مطار رشم الشيخ ومنتج سيناء ومطار بن غوريون بواقع  

تتوزع مناصفة ب� رشكات الط�ان اإلرسائييل وهي إلعال، أركيا، إرساي، ورشكات الط�ان املرصي، عىل أن  

 الرابط رحالت أسبوعيا.  10ان اإلرسائييل خالل أشهر الصيف القادمة لـ ترتفع حصة رشكات الط� 

 املزید من األخبار 

السلطات املرصية سائح� إرسائيلي� اثن� ملدة يوم� كانا يقضيان إجازته� يف شبه جزيرة سيناء،  اعتقلت  

والرقص حوله، ونرش   اإلرسائييل،  العلم  رفعا  أن  بعد  بدخول سيناء،  املرصية  والتعلي�ت  األوامر  وخالفا 

 مقطع الفيديو عرب وسائل التواصل االجت�عي. 

  

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/1651606951-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
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 والتحلیالتسادسا: املقاالت 

 معرکة الروایة يف مقتل شیرین أبو عاقلة.. من ینتصر أوال؟ 

 معاريف  -غريك رومان 

مخي�ت  أطراف  يف  اإلرسائييل  الجيش  قوات  تواجد 

الالجئ� يف جن� أمر عادي. ويشكل جزًء ال يتجزأ من 

الجهاد   ويف  ح�س  يف  القوة  محافل  وتصفية  تصنيف 

أثنا النار  اإلسالمي، وحسب التقارير، يف  ء تبادل إلطالق 

أدارته قوات جيش االحتالل مع مسلح� فلسطيني� يف 

) عاما مراسلة شبكة الجزيرة يف الضفة الغربية، ورسعان  51مخيم الالجئ� جن�، قتلت ش�ين أبو عاقلة (

 ما بدأت محافل التحريض يف اإلعالم ويف القضاء الدويل يف هجمة عىل جيش االحتالل. 

الوزراء  ردود   بلسان جيش االحتالل، ومكتب رئيس  الناطق  بالك برسعتها.  امليدان مهمة، ف�  الفعل يف 

لوسائل   ومقابالت وترصيحات  بالغات  النفي من خالل  ساحة  للعمل يف  األوائل  كانا من  الحرب  ووزير 

ينية حس� الشيخ  اإلعالم. يف الساحة الدولية دعا وزير الخارجية وزير الشؤون املدنية يف السلطة الفلسط

لفتح تحقيق مشرتك، من الجهة األخرى، نرشت محافل الحكم يف السلطة الفلسطينية نفيا عن مكتب أبو  

 .مازن، قاموا بطقوس جنازة، نرشوا صور حداد

من خلف هذه األحداث يوجد رصاع عىل الرواية والوعي الدويل، يف الوقت الحايل سياسة الرد يجب أن  

سيكون هو الذي سيحظى عىل ما يبدو    – ، من يرد، يعمل، يبادر ويبدد الشائعات أوال  تجتاز تغي�ا جوهريا

برشعية أكرب، يف معركة اإلعالم، سيحاول الطرف الفلسطيني النفي، م�رسة الضغط، يف أحداث من هذا  

يهم، عمل  القبيل، قيادة اإلعالم الوطني، جيش االحتالل ووزارة الخارجية يجب أن يأخذوا املسؤولية يف أيد

كله مهم بال قياس، ودون ذلك سيتقزم    – مبادر إليه، سياسة رد قيمية، انتباه ملا يجري يف الساحة اإلعالمية  

 مرة أخرى عمل جيش االحتالل يف الساحة الدولية، وسيبقى الجيش يعترب كقاتل لألبرياء.

مثال موت الفلسطيني الذي  ينضم هذا الحدث إىل أحداث يف السنة األخ�ة صممت وعي الساحة الدولية،  

أوقفته كتيبة جنود نيتسح يهودا أو قصف مبنى الجالء، حيث قنوات تلفزيونية عديدة، يف أثناء معركة  

تحقيق صحيح لألحداث، فهم تداعياتها يف    –، هذه أحداث تستوجب إعدادا للوعي  2021سيف القدس  

 .قوات وبالحوكمة الوطنيةامليدان وفهم الضغط الدويل الذي من شأنه أن �س بأع�ل ال

https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-917194 
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 صراع خفي بین بینیت والبید یهدد االستقرار الحکومي 

 والال نيوز  -تال شاليف

تغريدة مصحوبة مبقطع فيديو أن "الحكومة  بينيت والبيد أعلنا يف  

رمزية،   أيضا  لكنها  تافهة،  التغريدة  هذه  أن  ورغم  لتبقى"،  هنا 

لتحقيق   محاولة  يف  بينه�  حدث  الذي  العمل  تقسيم  وتعكس 

االستقرار يف االئتالف وحل األزمة مع القامئة العربية املوحدة إلنقاذ  

، والتحض� لخوض الحكومة، مع العلم أنه يف حال تم حل الكنيست

رئيس   موقع  عىل  البيد  فسيحصل  الخامسة  املبكرة  االنتخابات 

الحملة   خوض  خالل  االنتقالية  املرحلة  هذه  خالل  الحكومة 

 االنتخابية، وهي بطاقة مثينة له ستساعده يف تحقيق نتائج أفضل. 

، بينيت والبيد، ألنها  ك� أن تسلسل األحداث يف املسجد األقىص قد تلقي بظاللها املتعارضة عىل االثن�

تسببت بنشوب عاصفة داخل االئتالف الحكومي، رغم حديثه� عن رضورة التعاون الربملا� مع القامئة  

املشرتكة، وعدم استبعاد إمكانية تصويتها إلعطاء الحكومة شبكة أمان يف الكنيست، األمر الذي سيكون  

الحكومة، وقد يدفع مزيدا من األعضاء اليميني�    من شأنه زيادة الضغط القادم من الجناح اليميني داخل

 لالنض�م إىل عيديت سيل�ن التي انسحبت مؤخرا من رئاسة االئتالف الحكومي. 

فضال ع� تقدم من تطورات حكومية وبرملانية علنية، فإن هناك معركة رسية تجري ب� البيد وبينيت حول 

مور عىل حالها، وحينها سينتقل املوقع إىل البيد يف  مص� موقع رئاسة الحكومة، سواء يف حال بقيت األ 

، أما يف حال انفراط عقد االئتالف، وبدء التحض� النتخابات جديدة، فإن البيد  2023ترشين الثا�/ نوفمرب  

سيستلم هذه املهمة خالل الشهور الثالثة الخاصة باالنتخابات، وتشكيل الحكومة الجديدة، لكن ذلك من  

 .لة من الضوضاء، وبث الخالفات، وإحداث املشاكل الداخلية شأنه التسبب بحا

أنه إذا استقرت الحكومة خالل األسابيع املقبلة، ونجحت باالستمرار رغم  االستنتاج اإلرسائييل يكمن يف 

الزخم الحاصل، فحينها �كن لالثن�، البيد وبينيت التغلب عىل مصالحه� املتضاربة، ولكن طاملا استمرت 

سياسية يف التغ�ات املتالحقة، فإن املعركة الرسية بينه� حول من سيقود الحكومة، قد تقربها  الحلبة ال

 .من نهايتها، ويف الوقت ذاته انفراط عقد رشاكته�

https://news.walla.co.il/item/3505903 
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 لتوتر العالقات اإلسرائیلیة مع األردناملسجد األقصی ساحة 

 نيوز ون  - يو� بن مناحيم

املتابعة  تث�  املتحدة  للواليات  الله  عبد  امللك  زيارة 

من  وحذرهم  مسيحي�  قادة  التقى  حيث  اإلرسائيلية، 

استمرار التهديد اإلرسائييل للوجود املسيحي يف القدس، ألن  

األرايض   يف  املسيحية  الكنيسة  ممتلكات  املحتلة  بعض 

وممتلكات   متطرفة،  يهودية  منظ�ت  قبل  من  صودرت 

أخرى تخضع لرضائب إرسائيلية عالية، رغم أن رئيس الوزراء  

نفتايل بينيت قد ال يغامر باملوافقة عىل أي تآكل لسيطرة االحتالل عىل هذه املقدسات، خاصة يف ضوء  

 هذا العام.  احت�ل حل الكنيست، والذهاب النتخابات جديدة يف وقت الحق من

امللك األرد� بجانب زيارته للواليات املتحدة، فقد تواصل مع عدد من الدول العربية حول نفس املوضوع،  

لكسب التأييد العريب ملطالبه، وبالتنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينية، خاصة بعد الغضب األرد� من  

االح سيادة  تغي� يف  عدم وجود  األخ�ة حول  بينيت  بأن  ترصيحات  والزعم  املقدسة،  األماكن  تالل عىل 

الوضع الراهن سيستمر، األمر الذي يث� مخاوف أردنية بشأن مطالبة إرسائيلية محتملة باستبدال وصايته  

عىل األماكن املقدسة يف القدس، وتسليمها للسعودية، لذلك فإن األردن يراهن عىل صداقته الوثيقة مع  

عىل موقعه هذا، من خالل م�رسة ضغوط شديدة عىل تل أبيب للحد  واشنطن بأنها ستساعده يف الحفاظ  

 من م�رساتها يف املسجد األقىص.

تجدر اإلشارة إىل أن إحدى القضايا امللتهبة بخصوص املسجد األقىص هي مطلب األردن لزيادة عدد حراس  

اليوم   يوجد  حيث  اإلرسائيلية    250الوقف،  الرشوط  األردن  رفض  حيث  وقفياً،  الحراس  حارسا  باجتياز 

للفحص األمني اإلرسائييل، وإقصاء الحراس املقرب� من حركة ح�س، في� أكدت وزارة األوقاف األردنية  

تم تعي�    2016أن مسؤولية تعي� حراس الوقف يف املسجد األقىص تقع عىل عاتق األردن فقط، ألنه يف  

 رسائييل. حارسا دون الحصول عىل أي موافقة من حكومة االحتالل اإل  70

مع العلم أن هذه األزمة األردنية اإلرسائيلية تسببت بتوجيه انتقادات إرسائيلية داخلية عىل قرار وزير  

،  1967الحرب األسبق موشيه ديان ح� منح األردن حق الوصاية عىل األماكن املقدسة يف القدس املحتلة يف  

نح هذه الرعاية األردنية مصادقة إرسائيلية  جاء رئيس الوزراء ووزير الحرب يتسحاق راب� مب  1994ويف  

 من خالل اتفاق التسوية يف وادي عربة، م� يعتربه اإلرسائيليون استك�ال للخطأ السابق.

https://www.news1.co.il/Archive/0026-D-154385-00.html 
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األزمة السیاسیة يف إسرائیل یزید فرص جولة خامسة من استمرار 

 االنتخابات

 مكور ريشون   -مويت كارفيل

اإلرسائيلية   املعارضة  فإن  الكنيست  عمل  عودة  مع 

تستعد لجولة جديدة من االنتخابات ستكون الخامسة 

مبحاولة  منشغلة  ألنها  األخ�ة  الثالثة  األعوام  خالل 

عىل   الحالية  بالحكومة  هذه  اإلطاحة  تقود  أن  آمل 

 الحملة إىل الذهاب لجولة جديدة من االنتخابات. 

ولكن مثل هذا الخيار فإن الجاهزية التي أدت لفشلها  

يف املقام األول قد تعود باألزمة إىل نقطة الصفر، حتى أن بنيام� نتنياهو، الذي فشل يف املرات األربع 

وجود بعض املنطق يف محاولة اإلطاحة بحكومة    األخ�ة، ليس هناك ترجيحات بأن ينجح هذه املرة رغم

 البيد لخوض انتخابات جديدة. -بينيت

ذاته،   بينيت  ليست يف شخص  املعارضة  كازينو، ومشكلة  لعبة يف  ليست  االنتخابات  أن  ندرك  أن  علينا 

ح  صحيح أن إسقاطه أسهل من إسقاط نتنياهو رئيس الوزراء السابق، ألن قوته السياسية كافية لعدم الس� 

ألي تحالف آخر بإدارة الدولة، لكن هذا ال يكفي للس�ح له بتشكيل ائتالفه الخاص، ومع ذلك، فال يبدو  

أن هناك أي شخص يف ائتالف نتنياهو �كنه إخباره بذلك من أجل تغي� استعدادات املعارضة لالنتخابات  

 ."املقبلة

لكنها تأخذ عىل املعسكر اليميني أنه مل يتعلم  البيد،  -رغم توثب اليم� اإلرسائييل إلسقاط حكومة بينيت

شيئاً من إخفاقات املايض، وال يزال يطمح إىل حكومة �ينية مطلقة، وكأن مثل هذه الحكومة �كن أن  

 .تحقق أحالم هذا املعسكر، رغم أن حكومة كهذه مل تتشكل يف االنتخابات األربعة األخ�ة

أغلبية انتخابية يف دولة االحتالل، لكن العديد من مواقع السلطة العلنية  يف الوقت ذاته، ورغم أن اليم� له  

يف يد من تبقى من معسكر اليسار والوسط، م� قد يدفع باتجاه إيجاد قناعات جديدة مفادها أن ما  

يحتاجه اإلرسائيليون ليس حكومة �ينية مطلقة، بل حكومة تشارك فيها جميع القوى الرئيسية يف السياسة  

رسائيلية، وإال فإن اإلرصار عىل حكومة �ينية مستقبلية يعني أنهم مل يتعلموا شيئاً من املايض، رغم أن  اإل 

 .ذلك قد يستدعي من قادة التحالف الحايل العثور عىل "كبش فداء" لتربير فشلهم 
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اليميني اإلرسائييل أنه بعد إسقاط حكومة بينيت نتنياهو-التخوف  أنصاره    البيد، أن يقود قادة تحالف 

بغمضة ع� إىل فشل آخر متوقع مسبقاً للمعسكر اليميني، أي إىل مزيد من التدهور املستمر للسياسة  

 .اإلرسائيلية، والدخول يف حالة من الفوىض التي ليس لها نهاية وشيكة 

opinion/484321https://www.makorrishon.co.il/ / 

 العملیات الفردیة يف الداخل.. علینا توقع األصعب 

 يديعوت أحرونوت   -عاموس يادل�

سياسة  لتنفيذ  الذهاب  قبل  املطلوبة  اإلجراءات  بعض 

االغتياالت تتمثل يف إغالق الفتحات املنترشة عىل طول  

الغربية أخ�اً، والتعامل مع  الضفة  الفاصل مع  الجدار 

الفلس داخل حدود  املقيم�  القانوني�  غ�  ، 48طيني� 

ألن جزءاً كب�ا من املحرض� عىل هذه العمليات ليسوا  

من غزة أو لبنان، بل موجودون يف األرايض التي يسيطر 

عليها االحتالل، وتحديدا يف رشقي القدس، والجليل وأم الفحم، وهنا �كن اتخاذ خطوات أكرث أهمية م�  

 ي�.تم فعله يف الشهرين املاض

ويف الوقت الذي تنافس فيه الوزراء واملحللون اإلرسائيليون عىل إطالق التهديدات ضد الفلسطيني�، ما  

زال هناك خالف إرسائييل حول الرشوع بتحرك عسكري واسع النطاق يف غزة، مع التوجه نحو رد فوري يف  

 .ا الضفة الغربية، من خالل تنفيذ عملية واسعة تستهدف مدينة جن� ومخيمه

النقاشات التي تشهدها املحافل األمنية والعسكرية اإلرسائيلية تدور حول فرضية مفادها أن املوجة الحالية  

-2015من العمليات سوف تستمر، وأننا يف فرتة هج�ت محاكاة ك� حدث يف "انتفاضة السكاك�" عامي  

غزة، لكنه� ال يرصحان بأي إشارة أو رغبة  ، ورغم أن الجيش واألمن قررا استمرار إغالق معابر قطاع  2016

 يف التصعيد مع قطاع غزة، أما املستوى السيايس ف� زال منقس� حول املوضوع. 

استمرار الحصار عىل غزة يهدف إلرسال رسالة لح�س بأن هذا مثن تحريضها عىل العمليات، سواء كانت  

اإل  السياسة  بقاء  أم ال، مع  الهج�ت  بينها وب�  الكب�ة يف  هناك صلة  الفروقات  القامئة برتسيخ  رسائيلية 

اعتقاالت   سلسلة  األوىل  يف  إرسائيل  تنفذ  بين�  ألنه  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  ألحداث  االستجابة 

 ومالحقات، فإنها تختار مع الثانية فرض العقوبات اإلنسانية واملعيشية. 

https://www.ynet.co.il/news/article/rkmyidfs9 
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 بوادر أزمة سیاسیة مع اإلدارة األمریکیة بسبب املشاریع االستیطانیة  

 يديعوت أحرونوت -إليشع بن كيمون

االجت�ع االستيطا� املزمع هو األول منذ نصف عام، رغم أن إدارة  

املستوطنات الذي  بايدن أوضحت منذ البداية أنها تعارض توسيع 

الفلسطيني�   ب�  الثقة  ويقوض  التوترات،  لتفاقم  يؤدي 

لتوسيع   اإلرسائيلية  الخطط  هذه  من  يجعل  م�  واإلرسائيلي�، 

الدولت�،   حل  تنفيذ  إمكانية  عىل  شديدا  رضرا  املستوطنات 

األساس،   من  حصوله  قابلية  عىل  الحفاظ  الصعب  من  وستجعل 

الخطط عىل زيارة الرئيس  وليس معروفا بعد كيف ستؤثر هذه  

 املتوقعة. 

البناء االستيطا� ال تشمل فقط الكتل االستيطانية القامئة أصال، بل املعزولة نسبياً، حيث يعيش   خطط 

األرثوذكس املتطرفون فيها، ومنها إلكانا، وع�نويئيل، وكدوميم، وشعاري تيكفا، وميفا هارون، ودوليف،  

عاليه آدوميم، وشيفوت راحيل، ومعاليه مخ�س، ون�يا، وسكوبس،  ونوكديم، وإفرات، وجفعات زئيف، وم

وبات مناش، وبيتار إيليت، وكريات أربع، وريفافا، مع أن هذه املخططات كانت من بنود اإلنذار التي  

قدمها عضو الكنيست ن� أورباخ لرئيس الوزراء نفتايل بينيت كرشط لبقائه يف االئتالف الحكومي، ويأمل  

 الوزراء اآلن أن تعطي تصاريح البناء االستقرار لالئتالف، عىل األقل من اليم�.   أعضاء مجلس

مل يكتف املستوطنون بهذه املشاريع االستيطانية التي قد تفجر زيارة الرئيس بايدن قبل حدوثها أصال،  

املشا  استئناف  أن  ويعتربون  الفلسطينية،  للهج�ت  باالستسالم  الحالية  الحكومة  يتهمون  ريع  ألنهم 

االستيطانية هو الرد الحقيقي عىل هذه الهج�ت، مع أنهم طالبوا بإضافة مستوطنات "ميفوت أريحا، وتل  

 .تسيون، وكفار تبواش، وميفو دوتان" لهذه املخططات الحالية

رئيس اللويب اإلرسائييل يف الكنيست يوآف كيش وعضو الكنيست أوريت سرتوك، زع� أن تعزيز االستيطان  

 يف الضفة الغربية واجب صهيو�، أما دعم البناء يف التجمعات السكانية الفلسطينية فهو مساعدة  اإلرسائييل

"للعدو"، أما يويس داغان رئيس مجلس املستوطنات "ييشع" فزعم أن "الحكومة التي يقودها نفتايل بينيت  

 ستسقط. أصبحت مجففة لالستيطان، ألنها تتخىل عن النقب والضفة الغربية، ولذلك فإنها  

https://www.ynet.co.il/news/article/ryfi7lciq 
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