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 االفتتاحیة 

مايو   من  الثا�  النصف  اإلرسائيلية يف  الساحة  وأمنية  2022شهدت  تطورات سياسية وعسكرية  ـ جملة 

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

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

املتالحقة، يف ضوء االستفزازات اإلرسائيلية يف املسجد األقىص، وإرصار حكومة االحتالل عىل تدنيس آالف  

 املستوطن� له، رغم كل التحذيرات من مخاطر دخول املنطقة يف حرب دينية. 

�ة األعالم رفعا لسقف التحدي من قبل الحكومة التي رفضت تغي� مسارها، حيث  داخليا: شكلت مس

التلمودية، والسجود امللحمي، والتلويح بأعالم   ُسمح آلالف املستوطن� بتدنيس األقىص، وأداء الصلوات 

 االحتالل، ورفع نشيده الوطني، م� أثار ردود أفعال غاضبة. 

بات االئتالف الحكومي بعد سلسلة إقاالت واستقاالت من نواب  ك� تصاعدت حدة الخالفات داخل مركّ

ومستشارين لرئيس الوزراء احتجاجا عىل أداء الحكومة، التي بدأت أسهمها بالرتاجع بعد مرور عام عىل  

 إنشائها، مقابل صعود أسهم املعارضة التي تتهيأ لسقوط محتمل للحكومة يف األسابيع القادمة.  

نقاشات إرسائيلية حول قانون فرض عقوبة السجن لكل من يرفع العلم الفلسطيني،  يف موازاة ذلك، ظهرت  

وتصاعدت الخالفات حول نظرة الدولة للطائفة الدرزية، وما إذا كان من املقبول اعتبارها جزًء أصيال من  

 تركيبة املجتمع اليهودي. 

الدول العربية التي انضمت مؤخرا  إقليميا: أبرمت دولة االحتالل سلسلة اتفاقيات اقتصادية وتجارية مع  

لقطار التطبيع، من بينها اتفاقات للتجارة الحرة مع اإلمارات واملغرب، وكشف مقرتح تسي� رحالت جوية  

 مبارشة ب� دولة االحتالل وقطر خالل فرتة املونديال. 

مه�، حظي بكث� من  دوليا: مثّلت زيارة وزير الخارجية الرتيك مولود تشاووش أوغلو لدولة االحتالل حدثا  

فيه هدفا   يرى  كان  إذا  وما  التقارب،  أردوغان من  الرئيس رجب طيب  نوايا  النقاشات اإلرسائيلية حول 

 مرحليا حتى تجاوز أزمته االقتصادية فقط. 

العام األمن  جهاز  اعتقال  مثّل  النائب    -أمنيا:  الغتيال  خططت  القدس  يف  لح�س  تابعة  خلية  الشاباك 

ن غف�، وتفج� القطار الخفيف يف القدس عرب طائرات مس�ة، مبثابة جرس إنذار دفع  املتطرف ايت�ر ب

 بالحكومة لتعزيز الحراسة عليه إىل مستوى م�ثل للح�ية التي يحظى بها وزير الحرب.

مع   للتعامل  األخ�ان  أسبوعه�  الحرب، حيث خصص  شهر  مناورات  ذروة  يف  الجيش  يزال  ال  عسكريا: 

 ف املنشآت النووية اإليرانية، وإجراء مناورات يف قربص ملحاكاة توجبه رضبة لحزب الله. سيناريو استهدا
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ك� يدرس الجيش استخدام سالح الط�ان يف عمليات االقتحام التي يجريها يف مدينة جن�، لتأم� غطاء  

ل عدد من  ناري يسمح للقوات الخاصة بأداء مهامها بأقل الخسائر، بعد أن تكررت حوادث إصابة ومقت

 الجنود والضباط أثناء اجتياح املخيم. 

عىل صعيد التطورات االجت�عية، سجلت دولة االحتالل أول إصابة بجدري القرود، ك� نّفذت نقابة األطباء  

 إرضابا يف املشايف ملدة يوم واحد احتجاجا عىل تكرار حاالت االعتداء عىل الطواقم الطبية.

 املحرر 

 لمن الداخ إسرائیلأوال: 

 آالف املستوطنین یقتحمون األقصی يف مسیرة األعالم 

في�  األقىص  للمسجد  اقتحاما  املستوطن�  آالف  نفذ 

العربي،  التقويم  وفق  القدس"  "توحيد  بيوم  يعرف 

ليسجل حدثا استثنائيا بأكرب عملية اقتحام تجري منذ 

مستوطن،   1800، وبأكرث من  1967احتالل القدس عام  

تلمودية   صلوات  نشيد أدوا  ورددوا  األقىص،  داخل 

املزعوم،  الهيكل  ببناء  تنادي  وشعارات  "هاتكفا"، 

 الرابط وم�رسة طقوس السجود امللحمي، ورفع العلم اإلرسائييل. 

استنفارا كب�ا لقوات األمن، حيث أمر املفتش العام    2022من مايو    29وشهد يوم االقتحام الذي صادف  

للرشطة يعقوب شبتاي بإلغاء اإلجازات، والحضور الكامل لعنارص الرشطة، لتأم� مس�ة األعالم، بإحكام  

ات ب� املستوطن� واملقدسي�  اإلغالق عىل مداخل البلدة القد�ة، خشية من تكرار سيناريو اندالع مواجه

مقديس، وحصار مئات املرابط� داخل املسجد القبيل.    100، واعتقال أكرث من  2021ك� حدث يف هبة مايو  

 الرابط 

وعدم تغي� مسارها، التي بدأت مبسار حدده املنظمون  وأرصت حكومة االحتالل عىل تنفيذ مس�ة األعالم،  

آالف آخرين من باب الخليل، عىل أن    8آالف مستوطن من الحي اإلسالمي من باب العامود، و  8بعبور  

 الرابط تنتهي املس�ة بتجمع املستوطن� داخل حائط الرباق.  
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 إسرائیلي لحظر رفع العلم الفلسطیني داخل دولة االحتالل  قانون

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون الترشيع عىل مرشوع 

 ،�إييل كوهتقدم به النائب عن حزب الليكود    قانون

  ؤسسات املفلسطينية داخل  العالم  األ حظر رفع  ب  قيضي

الدولة  التي من  دع�  الجامعات  تشو   ،تتلقى  مل 

 الرابط  الداخل. واملدارس العربية يف 

الحكومة،  وزراء  مبصادقة  القرار  مرشوع  وحظي 

يقدم   أن  املقرر  زاندبرغ من حزب م�تس، ومن  العمل، ومتار  الوزيران نح�ن شاي من حزب  وتحّفظ 

، للمصادقة عليه بالقراءت� الثانية والثالثة،  2022شهر يونيو  مرشوع القرار للكنيست يف األسبوع األول من  

 ليصبح ترشيعا ملزما. 

وجاءت هذه الخطوة بعد نقاش حاد داخل املؤسسة السياسية يف دولة االحتالل، يف ضوء االحتجاجات  

سلسلة   عرب  نظم طالب  أن  بعد  أبيب،  تل  وجامعة  النقب،  يف  غوريون  بن  جامعتي  اندلعت يف  التي 

 الرابط للنكبة، اعرتضتها جمعيات �ينية مبساعدة قوات الرشطة.  74ات إحياء لذكرى الـ فعالي

 ساواة الطائفة الدرزیة مع حقوق الیهود یة ملإسرائیلدعوات 

إىل   ليربمان  أفيغدور  بيتنا"  "إرسائيل  حزب  زعيم  دعا 

لتكون الطائفة الدرزية يف   تعديل قانون الدولة القومي

يقرر  الذي  اليهودي  املجتمع  من  جزء  االحتالل  دولة 

مستقبله، ألنه وفق تعب�ه هناك تناقض واضح ب� قانون  

التي   التأب�  كل�ت  وب�  الحالية،  نسخته  يف  الدولة 

يف   األركان ألقيت  هيئة  رسية  يف  الضابط  وداع  حفل 

أثناء مهمة خاصة داخل   محمود خ� الدين الذي قتل 

قطاع غزة قبل سنوات، موجها دعوة لنواب االئتالف واملعارضة لتصحيح املسار، بدال من مجرد استخدام  

 الرابطكل�ت مثل "أخوة السالح"، يف إشارة إىل التقارب املوجود ب� اليهود والدروز. 

في� رفضت وزيرة الداخلية إيليت شاكيد إجراء أي تعديالت يف الصيغة الحالية للقانون، مهددة باللجوء  

 الرابط لحق النقض "الفيتو" يف الكنيست لالعرتاض عىل أي مطالبات. 

  دولة االحتاللكشف وزير القضاء جدعون ساعر أنه سيتم تعديل قانون األماكن املقدسة ليوضح التزام  و 

 الرابط . باألماكن املقدسة للطائفة الدرزية بدون تحفظات أو إضافات
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، يعرتف فقط باليهود بحق تقرير  2018ة أن قانون القومية هو ترشيع أقره الكنيست يف يوليو  تجدر اإلشار 

املص�، ويلغي مكانة اللغة العربية كلغة رسمية يف دولة االحتالل، وأن دولة االحتالل هي الدولة القومية  

 للشعب اليهودي من منطلقات دينية وتاريخية ال تقبل املساومة. 

 تستهدف سلك التعلیم يف الوسط العربي بدعوى التحریض حملة إسرائیلیة 

األمن   جهاز  مع  ستتعاون  أنها  التعليم  وزارة  أعلنت 

الوسط    -العام يف  واملعل�ت  املعلم�  لرصد  الشاباك، 

ضد  التحريض  بتأجيج  صلة  لهم  ممن  العريب 

الصفوف   داخل  سلوكهم  ومراقبة  اإلرسائيلي�، 

مواقع التواصل، يف املدرسية، ومتابعة منشوراتهم عىل  

املعلم�   بعض  أن  الشاباك  يدعي  حاالت  رصد  ضوء 

 الرابط .  2021شاركوا يف مظاهرات احتجاجية يف مايو 

ويسعى الشاباك من وراء هذه الخطوة إىل منع دمج هؤالء املعلم� يف السلك التدرييس، عرب إجراء بحث  

أمني احرتازي كجزء من رشوط التوظيف يف املدارس، الحكومية والخاصة، وجاءت مناقشة هذا اإلجراء 

، عىل أن يبدأ تطبيق الفحص  شاران هشاكيل   لجديد بطلب من رئيس لجنة التعليم يف الكنيست النائبا

 .2023 -2022األمني مطلع العام الدرايس 

 یتهم جیش االحتالل باغتیال أبو عاقلة عمدا  CNNرفض إسرائیلي لتقریر لـ  

قناة   تحقيق  يف  جاء  ما  االحتالل  جيش   CNNرفض 

ص لنتائج تش� بأن تحليل آثار الرصاص  األمريكية، الذي خل

عىل الشجرة التي احتمت بها ش�ين أبو عاقلة تدل عىل 

أن   تش�  األدلة  وأن  اغتيالها،  بهدف  عمدا  استهدفت  أنها 

وجود   لعدم  نظرا  اغتيالها،  عن  مسؤول  االحتالل  جيش 

 الرابط مسلح� أو مواجهات مسلحة قرب حادثة االغتيال.  

يق واألدلة التي خلص إليها القناة األمريكية ليس لها أي أساس من الصحة،  في� اعترب الجيش بأن التحق

 ألن قوات الجيش ال تستهدف الصحفي�، وتتجنب االحتكاك بهم أثناء املواجهات.

يلتفت    CNNقناة  ووصف الرئيس إسحاق هرتسوغ ما جاء يف تقرير   بأنه خداع ومضلل، وال يجب أن 

ع� الطلب من السلطة الفلسطينية إجراء تحقيق مشرتك، لكنهم رفضوا  الجمهور إىل الحقائق الكاذبة، زا

 الرابط التعاون معنا. 

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%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2022/05/16/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1653476868-%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%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%86-%D8%A5%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A9
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1653497819-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%80-CNN-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9
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الجيش ملزم بفحص متعمق لظروف مقتل    أن   العسكرية يفعات تومر يروشال�ي وقالت املدعية العامة  

  .لكن عدم التمكن من فحص الرصاصة التي تحتجزها السلطة ترك الشكوك حول مالبسات الوفاة  عاقلة،أبو  

 الرابط 

 البناء يف القرى العربیة خالفات بین القائمة املوحدة والحکومة بشأن 

ة أرسلت نائبة املستشارة القضائية للحكومة برسالة ملدير

وزارة الرفاه، أكدت فيها أن سياسة الحكومة بعدم إنفاذ  

العربية، غ�  البلدات  املرخص يف  غ�  البناء  يف  القانون 

قانو�، بزعم أن املصادقة عىل هذه املخططات سيكون  

 الرابط مبثابة تشجيع العرب عىل هذا البناء غ� املرخص.  

الحكومي   القامئة املوحدة واالئتالف  وينص االتفاق ب� 

أال يخضع صاحب البناء للمساءلة القانونية يف البلدات العربية غ� املنظمة، يف حال بقي التجاوز والتعدي  

 مرتا.   70ح به يف إطار خارج نطاق البناء املسمو 

مليون شيكل، تم التعهد بها للقامئة العربية املوحدة    740وصادقت لجنة املالية يف الكنيست عىل تحويل  

مليون شيكل لتطوير البنى التحتية والتخطيط والبناء يف املجتمع    400ضمن اتفاق االئتالف الحكومي، منها  

مليون شيكل لربامج مكافحة الفقر والعنف يف    90ربية،  مليون شيكل للسلطات املحلية الع  200العريب،  

مليون شيكل لربامج أبحاث علمية، وهي جزء من مبلغ إج�يل جرى التوافق عليه    50البلدات العربية،  

مليار شيكل سترصف عىل مدار خمس سنوات ضمن اتفاق االئتالف الحكومي ستخصص لربامج    30بقيمة  

 الرابط ل والهايتك والسلطات املحلية. الصحة والرفاه والزراعة والتشغي

 ترحیل عائالت منفذي العملیات إلی غزة حکومة االحتالل تدرس خیار 

اللجنة  من  بينيت  نفتايل  الحكومة  رئيس  طلب 

دراسة الحكومة  يف  عائالت   القضائية  ترحيل  مقرتح 

منفذي العمليات األخ�ة من الضفة الغربية إىل قطاع  

منفذي  عائالت  منازل  هدم  مقرتح  ومناقشة  غزة، 

 الرابط العائالت من فلسطينيي الداخل. 

ورفض عدد كب� من وزراء الحكومة هذا املقرتح، إال  

ملالية أفيغدور ليربمان أيده، بزعم أنه نجح يف وقت سابق إبان موجة العمليات التي استهدفت  أن وزير ا

 الداخل يف الث�نينات والتسعينات، لذلك عىل الحكومة أن تتخذ خطوات رادعة ورسيعة من هذا التوع. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/2022/%D7%9E%D7%90%D7%99/%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%99%D7%A4%D7%A2%D7%AA-%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%A8-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99-%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%91%D7%95-%D7%A2%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%94/
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/israel/1652985485-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88-%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A
https://www.mako.co.il/news-politics/2022_q2/Article-6f81a672e76f081027.htm
https://www.kikar.co.il/418951.html
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حصل عىل املوافقة  ، و 2018ونوقش هذا املقرتح مرات عدة يف السنوات األخ�ة، إذ قدمه حزب �ينا يف عام  

الدولة يف   نتنياهو، ودخول  لكن سقوط حكومة  له،  األوىل  القراءة  أسقط    4يف  متتالية  انتخابية  دورات 

 الرابط املرشوع.  

 یة يف سماء سوریاإسرائیلي من اعتراض روسیا لطائرات إسرائیلقلق 

أفادت تقارير أمنية أن الط�ان اإلرسائييل واجه أثناء  

إحدى غاراته عىل سوريا، ردا من قبل أنظمة الدفاع  

الطائرات   إحدى  تصيب  أن  كادت  الرويس  الجوي 

منطقة   بقصف  مهمة  من  عودتها  أثناء  اإلرسائيلية 

 الرابط مصياف غريب سوريا. 

وتش� التقديرات اإلرسائيلية أن أنظمة الدفاع الجوي  

السورية تصدت كالعادة للط�ان اإلرسائييل، لكن أثناء انسحابها أطلقت وحدة روسية صواريخ اعرتاضية  

تي كانت بصدد تنفيذها،  باتجاه إحداها يف الجو، ومل يشكل هذا االعرتاض تهديدا للمهمة ال  S-300من نوع  

كون االعرتاض جاء يف توقيت عودة الط�ان ملرابضه، لكن مؤسسة الجيش تصنف الحدث بأنه غ� اعتيادي 

 وخط�.

تش� القراءات اإلرسائيلية للحدث، أنه من غ� الواضح ما إذا كانت هذه املرة األوىل التي تبادر بها روسيا  

بطاريات من نوع  4ء سوريا، ألنها سلمت قبل عام� النظام السوري باعرتاض الطائرات اإلرسائيلية يف س�

S-300  أما االحت�ل الثا� فهي إشارة محتملة من روسيا إلرسائيل برضورة تغي� موقفها من العمل بحرية ،

 الرابط يف س�ء سوريا. 

وقد شن سالح الجو اإلرسائييل هجوما كب�ا استهدف عدة مناطق داخل سوريا، بينها استهداف منطقتي  

الساحل ومصياف يف ريف ح�ة، واملنطقة الوسطى يف حمص، ومحيط مطار العاصمة دمشق ومنطقة  

بعة إليران،  جبل املانع يف مدينة الكسوة ومنطقة جرمايا بالقرب من الجوالن، استهدفت مواقع عسكرية تا

 الرابط آخرين.  3عسكري� إيراني� وإصابة    4وأسفر الهجوم عن مقتل 

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/3207813
https://13tv.co.il/item/news/politics/security/syria-russia-903051354/
https://www.israelhayom.co.il/news/defense/article/10995510
https://twitter.com/KhJacki/status/1527749551599280133?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1527749551599280133%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.i24news.tv%2Far%2FD8A3D8AED8A8D8A7D8B1%2Fmiddle-east%2F1653078549-D8AAD982D8B1D98AD8B1-D8B3D985D8A7D8B9-D8AFD988D98A-D8A7D986D981D8ACD8A7D8B1D8A7D8AA-D982D8B1D8A8-D8AFD985D8B4D982-D988D8AAD981D8B9D98AD984-D8A3D986D8B8D985D8A9-D8A7D984D8AFD981D8A7D8B9-D8A7D984D8ACD988D98A
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 غانتس یحذر من التضلیل الذي تمارسه إیران يف برنامجها النووي

معهد  كلمة له أمام  انتس يف  غبيني    الحرب  وزيركشف  

تقف   أن إيران  السياسات واالسرتاتيجيات بجامعة رايخ�ن

 تكديس مواد انشطارية تكفي لصنعلبضعة أسابيع  أمام  

كجم من املواد املخصبة بنسبة    60  تحتوي عىلأول قنبلة،  

الحالية  ،  60% منشاتها  أن  املعد�  ك�  اليورانيوم  تنتج 

الذرية من 20بتخصيب   للطاقة  الدولية  الوكالة  % ومتنع 

جهاز طرد مركزي من طراز    1000، وأن الجهود الحالية إليران هو السعي لرتكيب  الوصول إىل نظام اإلنتاج

IR6بخمسة    2018ات اليورانيوم املخصب بوت�ة أرسع م� كان عليه يف العام  ، ومن شأن ذلك زيادة كمي

 الرابط أضعاف، وأن مثن وقف إيران لهذه األنشطة النووية اآلن، سيكون أقل كلفة بعد عام. 

وقد خصص األسبوع الرابع واألخ� من مناورات عربات النار التي يجريها جيش االحتالل ملدة شهر كامل،  

للتدرب عىل تنفيذ هجوم واسع من قبل سالح الجو لرضب املنشآت النووية، وكشف الجيش عن إطالق  

واليات املتحدة من  اسم "رسب إيران" عىل األسطول الجوي املشارك يف هذه املناورات التي تشارك بها ال

 الرابط خالل التدرب عىل تزويد الطائرات بالوقود بوجود ج�ال من القيادة الوسطى يف الجيش األمرييك. 

القيادة املركزية األمريكية   ، نفى املشاركة يف مناورات عربات  الكولونيل جو بوكينولكن املتحدث باسم 

النار، وأن القوات الجوية األمريكية أجرت مهمة للتزود بالوقود الجاف دون أن يكون لهذا صلة مبا يجريه  

ء روتيني تزامن مبحض الصدفة.  سالح الجو اإلرسائييل من مناورات تحايك رضب إيران، وما جرى هو إجرا

 الرابط 

في� أبدى بعض املسؤول� يف املؤسسة األمنية اإلرسائيلية قلقهم من موقف الواليات املتحدة األمريكية  

الربنامج النووي اإليرا�، وأن مسارعة   العسكري كأحد الخيارات املطروحة لوقف  من عدم وضع الخيار 

 من عدم اتخاذ الواليات املتحدة خطابا حادا لردعها.  إيران يف تطوير برنامجها النووي نابع

يقّدر جيش االحتالل أن مضاعفة التجهيزات التي يقوم بها جاءت بعد وصول املفاوضات لطريق مسدود،  

والزعم أن لديه عددا من الخطط ملهاجمة إيران، لكن التجهيزات مل تستكمل بعد، وبحسب مسؤول� كبار  

يزات الخطة األساسية يحتاج عاما عىل األقل، ووقتا أطول لالستعداد لخطة  يف الجيش فإن استك�ل تجه

 الرابط بديلة. 

وأنهى الوزير غانتس زيارته لواشنطن، التقى خاللها بنظ�ه األمرييك لويد أوسنت، واتفقا عىل تعزيز التعاون  

 الرابط مليايت بينه� مع دول الخليج ضد التهديدات اإليرانية، وناقشا مفاوضات االتفاق النووي اإليرا�.  الع

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.makorrishon.co.il/news/487939/
https://www.ynet.co.il/news/article/sy2pyfqv9
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1653234294-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-918443
https://www.tasnimnews.com/he/news/2022/05/17/2712667/%D7%92%D7%A0%D7%A5-%D7%A2%D7%A8%D7%91-%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%95%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%98%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%9F-%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%A9%D7%A0%D7%94
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وبحث مستشار األمن القومي جيك سوليفان مع غانتس ورئيس األركان أفيف كوخايف، الدعم األمني لدولة  

 األوكرانية.- االحتالل، وجهود خفض التوتر يف املنطقة، وسبل مواجهة التهديدات اإليرانية واألزمة الروسية

 لحکومةهزات يف االئتالف الحکومي تهدد استمراریة ا

تراجعت النائبة عن حزب م�تس غيداء الزعبي عن استقالتها  

تعي�   أي  من  ترشيحها  وسحب  الحكومي،  االئتالف  من 

الحكومة لحالة   بتجاهل  مستقبيل، احتجاجا عىل ما وصفتها 

رشطة   ترصفات  عىل  واحتجاجا  الداخل،  يف  العريب  املجتمع 

 الرابط االحتالل يف فض جنازة الصحفية ش�ين أبو عاقلة. 

وجاء تراجعها بعد اتصاالت واجت�عات مكثفة أجراها قادة  

االئتالف الحكومي معها، قادها وزير الخارجية يائ� البيد ورئيس القامئة العربية املوحدة منصور عباس،  

م االنض�م للمعارضة، ألن بديل هذه الحكومة سيكون كارثيا،  وتعهدت الزعبي بالعودة للحكومة، وعد

 الرابط مقابل ض�نات تلقتها من الحكومة بتمرير ميزانيات تطوير البنى التحتية يف البلدات العربية. 

الحكوميوذكر   االئتالف  يف  وز   مصدر  إقدام  إخالء  أن  عىل  غانتس  بيني  الحرب  االستيطانية  ير  البؤرة 

 الرابط سيؤدي لتفكك االئتالف الحاكم، وسقوطه.   العشوائية يف حوميش 

تال غان تسيفي رئ أقدم  الشهرين األخ�ين لهزات كب�ة، حيث  بينيت خالل  يس  وقد تعرضت حكومة 

كب�ة مستشاريه.   مائ�  من موقعه، وسبقته شمريت  استقالته  تقديم  الوزراء عىل  رئيس  ديوان مكتب 

 الرابط 

وسبق ذلك أن أقدمت رئيسة االئتالف الحكومي عيديت سلي�ن من حزب �ينا عىل تقديم استقالتها من  

 الرابط مقعدا فقط، متساويا مع املعارضة.    60بريل، ليستقر عند االئتالف الحكومي يف إ 

رئيسا لديوان رئيس الوزراء بدال من تال    عيدن بيزمانوأعلن الناطق باسم الحكومة أوف� جندملان تعي�  

 رة إعالمية لشؤون اإلعالم األجنبي خلفا لـشمريت مائ�. مستشا ك�ن هاجايوفجان تسيفي، وتعي� 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.ice.co.il/media/news/article/858666
https://www.ice.co.il/health/news/article/858963
https://www.ynet.co.il/news/article/r1pfyhov9
https://www.zman.co.il/303716/
https://www.ice.co.il/media/news/article/850783
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 تعزیز الحراسة یلع بن غفیر بعد تهدیدات بالقتل

الشاباك، تعزيز الحراسة عىل   –قرر جهاز األمن العام  

إيت�ر بن غف�  النائب من حزب الصهيونية الدينية،  

، بعد وصول عرشات التهديدات بالقتل، وتم  وعائلته

له ملستوى   الح�ية  يكون مساويا  رفع مستوى  يكاد 

، ثا� أكرث طبقات الح�ية  الحربملستوى ح�ية وزير  

يف االحتالل،    للشخصيات  الوزراءدولة  رئيس  .  بعد 

 الرابط 

و   " عوز"وحدة    وستتوىل له،  الح�ية  توف�  الكنيست،  مسؤولية  لحرس  التابعة  األفراد  أمن  وحدة  هي 

يصل فريق األمن  من ضمن رشوط الح�ية أن عربة مصفحة، و  خصصت له ، ك�محطاتهيف كل  هرتافقوس

تقرر  بشبكة من الكام�ات، و ه  منزل  تم ربط قبل وصوله، ك�    لتمشيط األماكن التي من املفرتض أن يزورها

 .مؤخرا إنشاء مركز حراسة خارج منزله يف كريات أربع يعمل عىل مدار الساعة

  كان لها دور  هت والبيد تجاهيبين  التي تنطلق من  ترصيحاتالو   ه،تحريض اليساري� ضدوقال بن غف� أن  

التهديدات   قواتلكن  ،  هوعائلت  هأن مجموعة من الفلسطيني� خططت ملحاولة إيذائ  زاع�،  وراء هذه 

   ها.األمن أحبطت

 املزید من األخبار 

أكد وزير الحرب بيني غانتس أن جيشه سيواصل العمل بشتى الطرق ملنع نقل   

قدرات إيران العسكرية املتطورة إىل التنظي�ت الفلسطينية، أو أي جهات أخرى تسعى  

 لإلرضار بأمن دولة االحتالل. 

االحتالل    جيش  الديناتهم  صفي  صهر  هاشم  الثوري  ،  للحرس  السابق  القائد 

 اإليرا� باملسؤولية عن تهريب األسلحة من إيران إىل حزب الله عرب رحالت مدنية جوية. 

العام   األمن  انتحال    -كشف جهاز  إيرا� متثل يف  استخباري  نشاط  الشاباك عن 

إرسائيلية   مع شخصيات  التواصل  ملحاولة  أع�ل وصحفي�،  ورجال  لباحث�  شخصيات 

بينهم وزير الحرب السابق موشيه يعلون، الستدراجهم عرب توجيه لحضور مؤمترات  كب�ة،  

 أو مقابالت يف مكان يف الخارج الختطافهم وإيذائهم. 

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/bks00tlfd9
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ناشطة  القدمت محكمة الصلح يف مدينة بيتاح تكفا الئحة اتهام ضد إيالنا حانيا،   

مدين من  الليكود  تهديدات، إلة عسقالنيف حزب  نفتايل    لرئيس   بالقتل  رسالها  الوزراء 

وجهت إليها تهمة  و مرفقة بذخ�ة سالح،    ، زوجته وابنهوصلت  بينيت، عن طريق رسائل  

 حيازة وحمل سالح. 

صادق الكنيست بالقراءت� الثانية والثالثة عىل قانون "منحة التعليم للجنود املرسح�" الذي يقيض بزيادة  

ل تعليمهم األكاد�ي، وجاء املرشوع باقرتاح من % الستك�75% إىل  66منحة الدولة الدراسة للجنود من  

 مليون شيكل.  50جندي بقيمة إج�لية تقدر بـ  16500وزير الحرب بيني غانتس، ويستفيد منه 

سادت حالة من اإلحباط لدى جنود جيش االحتالل بسبب قرار قيادة الجيش   

 منعهم من أخذ أسلحتهم إىل منازلهم خالل فرتة اإلجازات. 

،  املحتلة  سف� دولة االحتالل يف األمم املتحدة جلعاد أردان جولة يف القدسأجرى   

لوضعهم يف صورة الوضع القائم فيها، والرتويج بأن دولة االحتالل تحاول  سف�ا،    13برفقة  

 الحفاظ عىل حرية العبادة.

كشف النائب عن حزب يهدون هتوراه، أوري مكليف، أن مسؤويل حزب الليكود   

ات ومناقشات مع نواب يف االئتالف الحكومي الحايل بهدف إقامة حكومة  أجروا مباحث

 بديلة برئاسة الليكود. 

، أن معظم اإلرسائيلي� يعتقدون أن حكومة بينيت  12أظهر استطالع للرأي للقناة   

ستنهار يف غضون ستة أشهر، وأن نتنياهو األوفر حظا ملنصب رئيس الحكومة أكرث من  

 أي مرشح آخر.

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

الشاباك یدعي اعتقال خلیة تابعة لحماس يف القدس کانت تنوي اغتیال  

 بن غفیر

الشاباك عن خلية عسكرية تابعة   - كشف جهاز األمن العام

لحركة ح�س يف القدس الرشقية كانت بصدد تنفيذ عدة 

عمليات داخل القدس، بينها اغتيال النائب املتطرف ايت�ر 

غف� االحتالل،  بن  جيش  من  جنود  خطف  ومحاولة   ،

محمولة  بعبوات  بالقدس  الخفيف  القطار  واستهداف 

 الرابط بطائرات مس�ة. 

أفراد، تم إلقاء القبض بعد رصد تحركاتهم خالل شهر رمضان، ورصد    5وزعم الشاباك أن الخلية مكونة من  

 الرابطيات.  اتصاالت تلقوها من داخل قيادة حركة ح�س يف غزة لتنفيذ هذه العمل

 تدرس اللجوء لسالح الطیران ملهاجمة جنین  إسرائیل

استخدام   االحتالل  لجيش  العسكرية  القيادة  تدرس 

يف  طيار  بدون  والطائرات  العمودية  املروحية  الطائرات 

االح جيش  جنود  حياة  لتأم�  الغربية،  من الضفة  تالل 

االقتحامات  أثناء  تستهدفهم  التي  النار  إطالق  عمليات 

اليومية ملدن الضفة الغربية العتقال املطلوب�، وتحديدا  

 الرابط يف مدينة جن�. 

، نوعام راز يف اشتباك مسلح يف قرية برق�  دوفدفان يأيت دراسة هذا االقرتاح بعد مقتل الضابط يف وحدة  

موقع  من  انسحابه  أثناء  الي�م  وحدة  من  آخر  ضابط  إصابة  ثم  الغربية،  الضفة  ش�ل  جن�   مبدينة 

 الرابط العمليات. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.gov.il/he/departments/news/police_24-5-22_terror_cell_in_jerusalem
https://www.ynet.co.il/news/article/b1iqpg5pc
https://www.haaretz.com/israel-news/2022-05-16/ty-article/.premium/israeli-military-mulls-adding-air-force-helicopters-drones-to-west-bank-ops/00000180-e9f4-d189-af82-f9fd28970000
https://news.walla.co.il/item/3505994
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بسبب أحداث   الجیش: العملیات األخیرة جاءت بدوافع دینیةتقدیرات 

 األقصی 

موجة   وراء  الدوافع  أن  اإلرسائيلية  االستخبارات  تقدر 

األشهر  يف  اإلرسائييل  العمق  رضبت  التي  األخ�ة  العمليات 

األ  مرتبطة  الثالثة  وليست  دينية،  دوافع  من  نابعة  خ�ة 

بعوامل قومية، ألن الرابط املشرتك ب� العمليات هو اإللهام  

بقدسية املسجد األقىص، إضافة لوجود دوافع شخصية، ولكن 

العمليات.   هذه  خلف  منظم  عمل  بوجود  الجزم  �كن  ال 

 الرابط 

وترى االستخبارات أن ح�س مل متول العمليات، وهي غ� نشطة بشكل عميل يف هذه املوجة، رغم وجود  

محاوالت سابقة لالنض�م لهذه املوجة من العمليات، ولكنها اختارت البقاء بعيدا، ألنها غ� معنية بالدخول  

ورة استخدام قوة كب�ة يف حال ثبت  يف موجة تصعيد يف قطاع غزة، ويويص قسم التحليل يف الجيش برض 

 الرابط مسؤولية ح�س عن إعادة موجة العمليات من جديد. 

وترى املنظومة األمنية أن انخفاض موجة العمليات جاء بعد الخطوات التي اتخذها الجيش مؤخرا، بإغالق  

  الجدار الفاصل، وأن تواجد قواته بكرثة يف الضفة الغربية أحبط العرشات من العمليات.منافذ التسلل عىل

سلطات االحتالل تدرس تسییر رحالت جویة مباشرة بین تل أبیب والدوحة  

 خالل املوندیال

جوية  رحالت  تسي�  إمكانية  االحتالل  سلطات  تدرس 

بحضور   اإلرسائيلي�  آلالف  للس�ح  قطر  إىل  مبارشة 

دون مب املقبل،  الشتاء  قطر  املقررة يف  العامل  كأس  اريات 

خطوة  مبثابة  لتكون  "ترانزيت"  وسيطة  لرحالت  الحاجة 

 الرابط تاريخية يف وصول اإلرسائيلي� هناك مبارشة. 

ومن شأن هذه الخطوة أن توفر الكث� من تكاليف السفر  

إليها عرب إحدى الدول     10-7والوقت أمام آالف اإلرسائيلي� للوصول للدوحة، فالوقت املتوقع للوصول 

ساعات.    3-2ىل تسي� رحالت جوية مبارشة فالوقت سينخفض ما ب�  ساعات، ولكن يف حال جرى االتفاق ع

 الرابط 

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/b16efzww9
https://www.ynet.co.il/news/article/byjxb98lc
https://www.israelhayom.co.il/news/defense/article/11138408
https://www.inn.co.il/news/550428
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ويتضمن االقرتاح املقدم من قبل مسؤول� كبار يف جهاز الشاباك تسي� رحالت جوية مبارشة خالل فرتة  

 فور وصولهم الدوحة للتأم� عىل حياتهم خالل فرتة املونديال، مع تواجد طاقم أمني، الستقبال املشجع� 

 مكوثهم يف األرايض القطرية لح� عودتهم.  

أن   تش�  داخل مالعب    15التقديرات  املباريات من  املشاركة يف مشاهدة  قرعة  فازوا يف  إرسائييل  ألف 

 الرابط اتب التذاكر. املونديال، ومن املتوقع أن يشرتي آخرون آالف التذاكر عرب املشجع� والوكالء ومك

 املغاربة لسد احتیاجات أسواقهایة الستقطاب املهندسین إسرائیلتطلعات 

قالت الدبلوماسية اإلرسائيلية يف املغرب عينات ليفي أن  

الستقطاب   تتطلع  االحتالل  مغريب  15دولة  مربمج   ألف 

تخصصات  يف  اإلرسائييل  السوق  يف  االحتياجات  لسد 

الربمجة والهايتك والذكاء الصناعي، وأن اإلمكانات املتاحة  

مشرتكة  أكاد�ية  إلنشاء  مناسبة  أرضية  توفر  املغرب  يف 

اإلرسائيلي�   الطالب  خاللها  من  يستطيع  للهندسة، 

 الرابط واملغاربة تبادل الخربات يف مجاالت الهندسة. 

لتكنلوجيا والفضاء أوريت هكوه� زيارة للعاصمة املغربية الرباط، لتوقيع اتفاق  وأجرت وزيرة العلوم وا 

وتحليتها،   املياه،  وإدارة  الزراعية،  والتقنيات  الصناعي،  الذكاء  مجاالت  يف  تعاونا  يشمل  هام  تكنولوجي 

نيات الطبية،  ومحاربة التصحر، وتقنيات معالجة األغذية، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة املتجددة، والتق

والصناعات الدوائية، واملدن الذكية، وصناعة السيارات، وتكنولوجيا البيانات والفضاء، والعلوم اإلنسانية يف  

 الرابطمجاالت البيئة واملجتمع.  

واختتمت الزيارة باالتفاق عىل تشكيل فريق خرباء مشرتك من أجل تطبيق االتفاقيات التي تم إبرامها،  

واالقتصادية الثنائية، وتشكيل مجلس خرباء  مذكرة تعاون بهدف تعزيز العالقات التجارية    13واالتفاق عىل  

 ب� الفاعل� االقتصادي� والتجاري� للقطاع� الخاص والحكومي. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.ice.co.il/consumerism/news/article/852460
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1652769617-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%B5
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1653496413-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86https:/www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1653496413-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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 خارجیة االحتالل تهاجم جامعة الزیتونة األردنیة 

هاجمت وزارة خارجية االحتالل املؤمتر الدويل للهندسة 

العاصمة  يف  الزيتونة  جامعة  نظمته  الذي  املدنية 

باحث� األردنية ع� منظموه مشاركة  رفض  أن  بعد  ن، 

إرسائيلي� من معهد التخنيون كانوا بصدد املشاركة يف 

دعوة  لهم  وجهت  أن  بعد  عمل  وأوراق  مداخالت 

 الرابط للمشاركة فيه. 

وتلقى رئيس الوفد اإلرسائييل الربوفيسور رافائيل زاكس رسالة من منظمي املؤمتر قبل أيام من انعقاده  

� ال يريدون مشاركة باحث� إرسائيلي� يف املؤمتر، لعدم ض�ن سالمتهم بسبب أحداث  تفيد بأن األردني

 املسجد األقىص يف رمضان، والخوف من احتجاجات قد تندلع داخل الجامعة من قبل طلبتها وموظفيها. 

القنصلية   مع  بدوره  تواصل  الذي  الخارجية،  وزارة  يف  الرشعية  نزع  قسم  مع  التخنيون  معهد  وتواصل 

قرار   أن  وتب�  املدنية،  للهندسة  الدويل  االتحاد  مؤسساتها  تحت  تنضوي  التي  شيكاغو،  يف  اإلرسائيلية 

 املقاطعة ال يتعلق بسالمة اإلرسائيلي�، بل نابعة من أهداف سياسية، وهو مقاطعة كل ما هو إرسائييل. 

اإلرسائيلي� بتقنية الزووم، وبعد  ورفضت خارجية االحتالل اقرتاح االتحاد الدويل للهندسة مشاركة الباحث�  

حملة ضغوط اتخذ االتحاد األمرييك قرار بسحب حق جامعة الزيتونة يف استضافة املؤمتر بسبب موقفها  

ع�ن، وشارك الباحثون اإلرسائيليون  االنرتكونتيننتال يف    من مشاركة اإلرسائيلي�، وتم نقل املؤمتر إىل فندق 

 يف املؤمتر. 

 الیونیفیلمع  ین اإلسرائیلي واللبنانيجیشالاجتماع ثالثي بین 

ب�  ثالثيا  اجت�عا  الناقورة  رأس  يف  اليونيفيل  مقر  شهد 

وترأس  اليونيفيل،  قوات  مع  واللبنا�  اإلرسائييل  الجيش� 

الوفد اإلرسائييل إيف ديفرين رئيس لواء العالقات الخارجية  

للتواجد   امللموسة  الزيادة  من  مخاوفه  ونقل  الجيش،  يف 

 الرابطاملعادي عىل الخط األزرق، وتواجد أسلحة محظورة. 

ومنع   االحتكاك  ملنع  املشرتك  التنسيق  رضورة  عىل  وأكد 

 التصعيد عىل الحدود. 

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/1653246601-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://www.mivzaklive.co.il/archives/563073
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 املزید من األخبار

قليمي عيساوي  وصل الرئيس إسحاق هرتسوع عىل رأس وفد ضم وزير التعاون اإل  

الرئيس   بوفاة  العزاء  واجب  لتقديم  لإلمارات  هندل،  يوعز  االتصاالت  ووزير  فريج، 

 اإلمارايت خليفة آل نهيان، وتهنئة محمد بن زايد مبنصبه الجديد يف رئاسة اإلمارات. 

البحرينية   العاصمة  يف  مرة  االحتالل ألول  سفارة  مبناسبة  -   أقامت  املنامة حفال 

الـ   االحتالل،  إل   74الذكرى  أكرث من  ح بقامة دولة  �ثلون جميع فروع    اضيف  300ضور 

 الحكومة والقطاعات الخاصة يف البحرين. 

التطبيع،    العراقي يف تجريم  النواب  أدانت وزارة خارجية االحتالل قرار مجلس 

 وفرض عقوبة اإلعدام عىل كل من يتواصل معها.

ش�ل الضفة الغربية    انا""إلكوصل رئيس الحكومة نفتايل بينيت إىل مستوطنة   

للمرة األوىل، منذ توليه منصبه، وتعهد بأن حكومته ستتخذ املزيد من الخطوات لتعزيز  

 البناء االستيطا� يف الضفة الغربية. 

األجواء    اخرتقت  أن  بعد  الله  لحزب  تابعة  االحتالل طائرة مس�ة  أسقط جيش 

 اإلرسائيلية. 

ملم    5.56آالف رصاصة من عيار    4من  أحبطت سلطة املعابر عملية تهريب أكرث   

 من مناطق الداخل كانت يف طريقها ملدينة جن�.

قضت محكمة الصلح يف النارصة حك� بالسجن ملدة خمس سنوات، عىل األرسى   

 ، بتهمة الهروب من السجن. 2021الستة الذين فروا من سجن جلبوع يف سبتمرب 

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


      تابع منصات المرصد

  

 

16 | P a g e  

 مرصد إسرائيل 
 May 2022 31 ||055العدد 

 الثا: العالقات الخارجیة ث

 الخارجیة الترکي لدولة االحتالل  زیارة تاریخیة لوزیر

وصل وزير الخارجية الرتيك مولود تشاووش أوغلو لدولة 

، وناقشا تبادل  االحتالل، التقى خاللها بنظ�ه يائ� البيد

السفراء، وتم االتفاق عىل عقد اجت�عات متبادلة إلنهاء 

 الرابط ترتيبات تسميته� خالل األشهر القادمة.  

يف  السياسية  األوضاع  مسألة  إىل  االجت�ع  تطرق  ك� 

ومفاوضا سوريا،  يف  والحرب  النووي املنطقة،  امللف  ت 

اإليرا�، وتداعيات الحرب الروسية األوكرانية عىل املنطقة، وتفعيل اللجنة االقتصادية املشرتكة، وصياغة  

 الرابط اتفاق جديد للط�ان املد�. 

حال مل تغ� أنقرة موقفها في� يتعلق بأنشطة ح�س عىل أراضيها،   ونقل البيد رسالة لنظ�ه الرتيك، أنه يف

 الرابطفسيكون من الصعب امليض قدما يف قضايا أخرى. 

القطا  تعزيز  مسألة  خاللها  ناقش  فريج  عيساوي  اإلقليمي  التعاون  وزير  مع  اجت�عا  أوغلو  ع  وأجرى 

السياحي والتجارة واالستث�ر العقاري، وزعم أن آالف اإلرسائيلي� يزورون بالده يوميا، آمال أن تتطور يف  

 الرابط املرحلة القادمة. 

 الرابط رحلة يومية.  20وتحتل تركيا املرتبة األوىل يف خريطة وجهات السفر ملطار بن غوريون مبتوسط 

 دولة االحتالل سرا بتنسیق أمریکي   وفد باکستاني زار 

االحتالل لدولة  زيارة  باكستا�  وفد  من    أجرى  األوىل  هي 

من مؤسسة    أحمد قرييش نوعها، ترأسها فيصل بن خالد و 

العام   يف  تأسست  التي  أمرييك  2020"رشاكة"  بتمويل   ،

معها،   للتطبيع  االحتالل  لدولة  املعادية  الدول  بهدف دفع 

والتقى الوفد بالرئيس اإلرسائييل إسحاق هرتسوغ، ونواب  

باإل  الدرزية،  الطائفة  وزعامات  الكنيست،  لقيامه  يف  ضافة 

 الرابط بجولة يف مدينة النارصة ومرتفعات الجوالن. 

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/hylvpk5dc
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-920263
https://www.kan.org.il/item/?itemid=127817
https://bokra.net/Article-1490645
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001413046
https://www.ynet.co.il/judaism/article/rjsfr8lu5
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وتقوم مؤسسة "رشاكة" بعدة مرشوعات داخل باكستان من بينها الحفاظ عىل ما تبقى من مواقع أثرية  

فروع أخرى يف اإلمارات والبحرين ودولة    3دية يف كراتيش، ولها  لليهود يف إسالم أباد، وترميم املقربة اليهو 

 الرابط االحتالل. 

 احتجاج أمریکي یلع التحکم اإلسرائیلي يف دخول األجانب للضفة الغربیة 

بعث مسؤولون يف إدارة الرئيس األمرييك جو بايدن رسالة 

فية إجراءات إرسائيلية تم احتجاج لدولة االحتالل عىل خل

اتخاذها مؤخرا، أعاقت دخول األجانب إىل مناطق الضفة  

للطالب  والعمل  التنقل  حرية  انتهاك  فيها  مبا  الغربية، 

 الرابط واملحارضين من حملة الجنسية األمريكية.  

من  اإلعفاء  خطة  وعرقلة  بتأخ�  األمرييك،  الرد  وجاء 

 يكية. التأش�ة لإلرسائيلي� الذين يدخلون األرايض األمر

 تصدیر القنب الهندي  ألول مرة.. دولة االحتالل تسمح ب

رشكة   بذور    BetterSeedsصدرت  من  شحنة  أول 

"القنب الهندي" للواليات املتحدة األمريكية، بعد عام 

كامل من االختبارات املحلية، حيث تم معالجة املنتج  

وزارة  حددتها  التي  بالرشوط  استيفائه  بعد  كي�ئيا 

 الرابط الصحة لالستخدام يف املجال الطبي والنفيس. 

لتسويق   دولية  أسواق  لفتح  االحتالل  دولة  وتتطلع 

منتجات القنب الهندي، والقنب الطبي، يف ضوء االختبارات التي أجرتها الوزارة عىل املنتج النهايئ الذي  

 ت العاملية. أثبت قدرته التنافسية، ومتتعه بالجودة التي متكنه من حجز مكان متقدم ملنافسة الرشكا

، عّدلت حكومة االحتالل من قوانينها لتصدير بذور القنب الهندي، بعد ضغوط 2021يذكر أنه يف أغسطس  

 شديدة مارستها الرشكات العاملة يف هذا القطاع. 

  

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/1652622864-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.timesofisrael.com/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9/
https://www.gov.il/ar/departments/news/cannabis_seeds_export
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 املزید من األخبار 

ساعات للمشاركة    8أنهى الرئيس إسحاق هرتسوغ زيارة استمرت قص�ة استمرت   

ي العاملي يف دافوس، والتقى خاللها بقادة بلغاريا واليونان وهولندا  يف املنتدى االقتصاد

 وإيرلندا. 

كارل    النمساوي  باملستشار  هاتفيا  اتصاال  بينيت  نفتايل  الحكومة  رئيس  أجرى 

نيهامر، أعرب خاللها عن شكره لرسائل التضامن التي عربت عنها فيينا يف موجة العمليات  

 الفلسطينية األخ�ة.

ا  الهولندي،  أجرى وزير  التقى  ووبيك هويكسرتا زلخارجية  االحتالل،  لدولة  يارة 

 خاللها بنظ�ه يائ� البيد ملناقشة القضايا املشرتكة واألوضاع السياسية يف أوروبا. 

تدرس وزارة الصحة إمكانية استقبال الجنود األوكراني� الجرحى يف دولة االحتالل   

 لتلقي العالج. 

إيليتقررت    الداخلية  السفر    وزيرة  جوازات  حاميل  إقامة  متديد  تقرر  شاكيد 

كانوا يف الذين  االحتالل  األوكرانية  أو دخلوا بشكل    ممن يحملون   دولة  إقامة  ترصيح 

 يونيو املقبل.  30قانو� بعد الحرب، حتى 

 يف شهر يونيو.إىل الهند   القيام بزيارة رسمية بيني غانتس الحرب وزير يعتزم   

قرب   ش�ل  جمهورية  رئيس  وطيبة  قال  جيدة  عالقات  أن  تتار  أرس�  الرتكية  ص 

تربطه بدولة االحتالل، ومع مرور الوقت وتنامي هذه العالقات تستقبل الجزيرة سنويا  

 آالف اإلرسائيلي� لالستث�ر والسياحة.  

�ت مشددة بحظر السفر إىل تركيا، ألنها تصنف  أصدر مجلس األمن القومي تعلي 

 ظل توقعات بتنفيذ اإليراني� لهجوم انتقامي ردا عىل  ذات مستوى عاٍل من الخطورة يف 

 . العقيد حسن صياد خدايياغتيال 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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مواطنا    الرتكية  السلطات  تابع ملواطن  إرسائيل اعتقلت  هاتف  لالشتباه برسقة  يا 

 رحلة كانت متجهة إىل مدينة إسطنبول.  أثناءتريك قد يكون دبلوماسيا 

 ب مسؤولوهامناورة عربات النار مع قربص، حيث طل  االحتاللتركيا إجراء    تانأد 

مسؤول�   من  يف  إرسائيلتوضيحات  إجراؤه  سيتم  الذي  التدريب  من  الغرض  حول  ي� 

 األسبوع األخ� من مناورات عربات النار. 

بلينكن،    أنتو�  األمرييك  بنظ�ه  هاتفيا  اتصاال  البيد  يائ�  الخارجية  وزير  أجرى 

الذي    CNNبايدن لدولة االحتالل، واحتج عىل تحقيق قناة  لرئيس جو  املناقشة زيارة  

رسالة تطالب    نائبا عىل  57قع وو اتهم االحتالل باملسؤولية عن اغتيال ش�ين أبو عاقلة، 

 ها.مكتب التحقيقات الفيدرايل بفتح تحقيق يف مقتل

دولة    يف  السابق  والسف�  بومبيو  مايو  األسبق  األمرييك  الخارجية  وزير  أعلن 

الل ديفيد فريدمان، أنه� سيقدمان فيل� وثائقيا يقدم قصصا من التوراة، مخصص  االحت

 للمشاهدين املسيحي� واليهود. 

حسم الرئيس األمرييك جو بايدن قراره بإبقاء الحرس الثوري اإليرا� ضمن قامئة   

ووزير  بينهم رئيس الحكومة  ه مسؤولون إرسائيليون،  املنظ�ت اإلرهابية، بعد أن أطلع

 لحرب، عىل خطورة إزالته من القامئة. ا

  

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

 ن يف القائمة املشترکةشرطة االحتالل ترفع دعوى ضد نائبی

ضد   العامة  النيابة  يف  بشكوى  االحتالل  رشطة  تقدمت 

النائب� يف القامئة العربية املشرتكة، أحمد الطيبي وعوفر 

كاسيف، بتهمة االعتداء عىل عنارص من الرشطة وتوجيه  

أثناء مشاركتهم يف مس�ة دعت لها قوى  تهديدات لهم 

سياسية أثناء إخالء عائالت فلسطينية يف منطقة "مسافر 

 الرابط جنوب الضفة الغربية. يطا" 

عليه يف حال مل يخيل املكان.    ر رد كاسيف عىل هذا االدعاء بالقول أن ضباط الرشطة هددوه بإطالق النا

 الرابط 

في� جاءت تهمة النائب أحمد الطيبي، بأنه مشارك يف مساعدة شبان فلسطيني� بإلقاء أشياء مشبوهة  

 أثناء مس�ة شارك بها يف القدس. 

 یة تلغي إلزامیة فحص کورونا يف مطار بن غوریونسرائیلالصحة اإل

إلغ الصحة  وزارة  املخربية  قررت  الفحوصات    PCRاء 

الوافدين   غوريونمل للمسافرين  بن  من    ، طار 

األجانب  اإلرسائيلي� عدوى أم  مؤرش  انخفاض  بعد   ،

كورونا، ألن االستمرار بهذه الفحوصات تضع الكث� من  

العراقيل إلمتام املعامالت داخل املطار لساعات طويلة،  

آالف   من  وشكاوى  كب�ة  بانتقادات  تسبب  م� 

 الرابط افرين الذين اعرتضوا عىل استمرار هذا اإلجراء يف املطار بعد أن أوقفته معظم دول العامل. املس

 ك� ألغت الخطوط الجوية اإلرسائيلية إلزامية لبس الك�مات للمسافرين عىل الخطوط اإلرسائيلية. 

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/law/2022-05-12/ty-article/.premium/00000180-d634-d572-aba5-debceb9d0000
https://www.ynet.co.il/news/article/bymtvsalc
https://www.gov.il/he/departments/news/16052022-01
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 فل للمثلیین بعد تهدیدات بالقتلإلغاء ح

بلدية   البلدية   نتيفوتأعلنت  يف  األول  الحفل  إلغاء 

بعد   املثلي�"  "فخر  اسم  تحت  انطالقه  املقرر  للمثلي� 

وصول تهديدات بالقتل ضد والدة أحد املنظم�، وعىل 

 الرابط إثرها فتحت الرشطة تحقيقا يف الحادثة. 

بلدية   رئيس  أعلن  زوهار  ،نتيفوتفي�  ال   يحيئيل  أنه 

ينوي التدخل لدعم هذا الحدث، ألن املتطلبات األمنية 

% من السكان، وتعترب مدينة تل أبيب عاصمة املثلي�  10ال تسمح بذلك. ويشكل املثليون يف دولة االحتالل  

 يف العامل إذ تعترب نسبة املثلي� فيها من األعىل عامليا. 

لدعم   شاملة  االحتالل عىل خطة  قدرها  في� صادقت حكومة  مبيزانية  مليون شيكل، سيتم    90املثلي� 

تخصيص جزء منها للمجتمع العريب مع إقامة ملجأ للمثلي� العرب، ومبوجب الخطة سيتم تخصيص برامج  

تعليمية وتوعوية خاصة لتعزيز مكانة املثلي�، باإلضافة لربامج ح�ية الشعور باألمان ودمجهم يف املجتمع.  

 الرابط 

 بب االعتداء یلع الطواقم الطبیة یة بس سرائیلإضراب يف املشايف اإل

األ  نقابة  يف نفذت  العمل  عن  إرضابا  اإلرسائيلية  طباء 

الطوارئ ملدة   أقسام  باستثناء  ساعة،   12املستشفيات 

شهدها  بالرضب  االعتداء  حادثة  عىل  احتجاجا 

مستشفى هداسا، من قبل أحد أقارب ملريض تويف بعد  

إخطار   وبعد  املركزة،  العناية  يف  ساعات  عدة  مكوثه 

ا عىل  أقاربه  أحد  اعتدى  بوفاته،  ألطباء  العائلة 

 الرابط واملمرضات، وتكس� األجهزة يف قسم العناية املشددة. 

الصحة   وزير  الحكومة عىل طلب  اإلرضاب صادقت  هذا  إثر  هوروفيتسوعىل  محطات  نيتسان  ، وضع 

 الرابط للرشطة اإلرسائيلية يف كافة املستشفيات، لوضع حد لالعتداءات التي تتعرض لها الطواقم الطبية. 

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/local/2022-05-19/ty-article/.premium/00000180-e9ef-d189-af82-f9ff7b120000
https://www.sonara.net/news/news/403122/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-:-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.html
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/israel/1652904699-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%BA%D8%AF-%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.israelhayom.co.il/health/article/11314507
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 املزید من األخبار 

يف الثالثينات    إلرسائييلسجلت دولة االحتالل أول إصابة بف�وس "جدري القرود"   

تحديد   دون  أوروبا  غرب  الدول  إحدى  يف  بالف�وس  مصابا  خالط  أن  بعد  العمر  من 

هويتها، وفرضت الطواقم الطبية حجرا صحيا مشددا يف مشفى إيخليوف يف تل أبيب  

 الستك�ل الفحوصات الالزمة. 

شهدت جامعة بن غوريون احتجاجات ب� طالب عرب ويهود، بعد أن قام طالب  

رفع األعالم الفلسطينية يف ساحة الحرم الجامعي إحياء لذكرى النكبة، ورد الطلبة  عرب ب

اليهود بعبارات "املوت للعرب" ما نتج عنها مناوشات أدت لوقوع عدة إصابات واستدعى  

 ذلك تدخل رشطة االحتالل لفض هذه املناوشات.

يئة  تدامة والبأعلنت جامعة بار إيالن افتتاح مركز متعدد لتخصصات الطاقة واالس 

مجموعة بحثية واستشارية ترتكز مهامها    55رار، وسيضم  بحضور وزيرة الطاقة كارين اله

عىل البحث والتطوير يف مجال الطاقة املتجددة والتقنيات النشطة داخل دولة االحتالل  

 وخارجها.

رشوع لتعزيز مببالتعاون مع قيادة الجبهة الداخلية العمل    لحرب وزارة ا  تبارش  

مستوطنة    17روضة يف    33تحص� رياض األطفال يف غالف غزة ضمن خطة لتحص�  

 بغالف غزة خالل عام. 

 

 

  

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: املقاالت والتحلیالت

 القبضة األمنیة تفقد اإلسرائیلیین السیطرة یلع مدینة القدس

 12القناة  -غرشون هاكوه�

األمنية الذريعة  الوقت، وتحت  مرور  استبعاد  يتم    مع 

  ، القدس  اإلرسائيلي� من مناطق االحتكاك داخل مدينة 

، وبالتايل يتم ما يعني تراجع تعلقهم اليومي يف املدينة

استيعاب موافقتهم عىل التنازالت يف مناطق مهمة من 

القدس تدريجيا يف الوعي اإلرسائييل، ألنهم مل يزوروها 

 . قت طويلمنذ و 

استبعاد اإلرسائيلي� من بعض مناطق القدس تحت الذريعة األمنية، يقابله تناٍم لتواجد الحركات اإلسالمية  

بجانب حركة ح�س، وه� اللتان تحظيان بالدعم الدويل والقوى الخارجية مثل تركيا،    48من فلسطينيي

تسعى إللغاء السيطرة اإلرسائيلية عىل القدس،  إضافة إىل الجمعيات اإلرسائيلية الحقوقية واليسارية، وكلها  

مع العلم أنه حتى بعد تقسيم املدينة، يف حال تم ذلك، سيظل هناك دافع قوي لدى الفلسطيني� لالستمرار  

 .يف تنفيذ العمليات الفدائية 

ية  من تقسيم القدس إىل درجة حظر الفلسطيني� من دخولها، تحت دواع أمن  وتشتد املخاوف اإلرسائيلية

من مدن اللد وعكا وسواه�، بزعم أن   48تارة، ود�وغرافية تارة أخرى، وهو ما يشمل أحيانا فلسطينيي

ذلك يحمل احت�ال بتهديد السيطرة اإلرسائيلية عىل املدينة، وهو األمر الذي �كن تفس�ه من وجهة نظر 

خيل عن السيطرة عىل األسوار واملعابر  أمنية بأنه "كابوس" إرسائييل، ألن يف هذا الواقع لن يكون ممكنا الت

 الحدودية يف قلب املدينة. 

وإىل جانب األبعاد السياسية والد�وغرافية، فإن النظرة العسكرية البحتة تسيطر عىل النظرة اإلرسائيلية  

باتجاه مستقبل مدينة القدس، ال سي� املتعلقة بأنظمة السياج والحواجز واألنفاق والثغرات يف السياج  

حيازة  وا إمكانية  مع  التعامل  رضورة  عن  فضال  برل�،  جدار  مشهد  من  يقرب  قد  الذي  األمر  لسالمل، 

الفلسطيني� املقدسي� لألسلحة أو القذائف أو القناصة، وهو احت�ل ينبغي أن تأخذه إرسائيل عىل محمل  

 . يوفر ح�ية لهاالجد، وفق املزاعم اإلرسائيلية، يف ضوء أن الجدار الفاصل املحيط باملدينة ال 

وهذه املزاعم اإلرسائيلية تدفع املحافل األمنية للمطالبة بتطويق األحياء العربية يف القدس بالسياج عىل  

طول خطوط الت�س الحرضية، م� يتطلب توف� موارد مالية وبرشية ليست موجودة لدى القوات املنترشة  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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لهج�ت الفدائية أعىل بكث�، وستكون مسألة إحباطها  اليوم، وإال فستكون احت�الت عمليات إطالق النار وا

  أكرث صعوبة عدة مرات، بين� سيزداد وصول الفلسطيني� إىل األسلحة والوسائل القتالية.

الدعوات األمنية اإلرسائيلية للمستوطن� يف بعض األحيان بتجنب االحتكاك مع املقدسي� يف أوضاع    ك� أن

اإلرسائيلي� بأنها تعب� عن الضعف، وتقوي آمال النضال الفلسطيني بالرصاع  التوتر األمني، يفرسها بعض 

عىل السيادة يف القدس، ليس فقط داخل أحيائها العربية، بل وخارجها أيضاً، م� سيشكل يف الفرتة القادمة  

، وهي  مستقبل الجهود الفلسطينية املختلفة: السياسية وامليدانية، ألن القدس تنترش عىل مساحة شاسعة

  مفتاح للسيطرة عىل فلسط� املحتلة مستقبال. 

القدس لن يجعلها فقط مدينة جانبية هامشية، وإحدى ضواحي غوش دان  أخطر من ذلك أن   تقسيم 

 فحسب، بل سيقلل م� تحوزه إرسائيل من رشوط جغرافية مريحة لها للسيطرة عىل غور األردن. 

دس، فإن الرشيط الساحيل الضيق الذي تسيطر عليه سالسل  بدون السيطرة اإلرسائيلية الكاملة عىل الق و  

الجبال رشقا لن تكون له جدوى حقيقية، لهذه األسباب فإن تقسيم املدينة مع الفلسطيني� سيرض بشدة  

 . بقدرة إرسائيل عىل استخدامها كعمق اسرتاتيجي

https://www.mako.co.il/news-columns/2022_q2/Article-

c3d9fd1f1ee0181026.htm?sCh=5fdf43ad8df07110&pId=173113834&partner=lobby 

 

 قلق إسرائیلي من مسألة رفع األعالم الفلسطینیة يف الجامعات

 إرسائيل اليوم  -نوعام داف�

حاييموفيتش دانيال  الربوفيسور  بن   تعرض  جامعة  رئيس 

س�حه   بزعم  معادية  إرسائيلية  لحملة  النقب  يف  غوريون 

للطالب برفع أعالم فلسط� يف ساحة الجامعة خالل إحيائهم  

ذكرى النكبة، وهو ما تكرر أيضا يف جامعة تل أبيب، حتى  

برئيس   اتصلت  اإلرسائيلية  التعليم  وزيرة  بيتون  شاشا  أن 

بولة"، في� كتب رئيس  الجامعة، وأخربته أن "الصور غ� مق

أنه   الجامعة  السبع روبيك دانيلوفيتش إىل رئيس  بلدية برئ 

يشعر بـ"الصدمة والعار" أمام رفع الطالب للعلم الفلسطيني بكل فخر، وترديد أغا� املديح ألعداء إرسائيل،  

 .وإعالن رغبتهم الكاملة بتدم�ها

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.mako.co.il/news-columns/2022_q2/Article-c3d9fd1f1ee0181026.htm?sCh=5fdf43ad8df07110&pId=173113834&partner=lobby
https://www.mako.co.il/news-columns/2022_q2/Article-c3d9fd1f1ee0181026.htm?sCh=5fdf43ad8df07110&pId=173113834&partner=lobby
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ترصيح واضح عىل لسانه مبا حصل، بزعم أن دولة    أبلغت رئيس الجامعة برضورة صدورفأما وزيرة التعليم  

االحتالل لها علم واحد فقط، وال يجوز رفع األعالم الفلسطينية، بزعم أن ذلك تسبب باندالع أع�ل عنف  

داخل أسوار الجامعة، وأثار عاصفة سياسية، وهو ما تكرر أيضا بجامعة تل أبيب، عندما احتفل الطالب  

 ولوحوا باألعالم الفلسطينية.الفلسطينيون بيوم النكبة،  

مل تتوقف العاصفة اإلرسائيلية عىل إرسال رسائل الرفض واالستنكار بعد رفع األعالم الفلسطينية، بل إن  

وزير املالية أفيغدور ليربمان، زعيم حزب "يرسائيل بيتنا" يفحص إمكانية رفض إقرار ورصف امليزانية التي  

بها جامعة بن غوريون عقب رفع   الطالب  تقدمت  الفلسطينية يف رحابها خالل مظاهرة نظمها  األعالم 

الفلسطينيون مبناسبة "يوم النكبة"، بزعم أن هذه املظاهرة تخللتها شعارات وهتافات تنكر وجود دولة  

  االحتالل كدولة يهودية، وكل�ت دعم للعمليات املسلحة، واستمرار الرصاع. 

إذا كان القانون اإلرسائييل قد تم انتهاكه من خالل هذه  وقد طلب ليربمان من طواقم وزارته فحص ما  

الفعاليات الطالبية، وإمكانية م�رسة سلطته لتقليص املبالغ املحولة إىل هذه املؤسسة األكاد�ية، بزعم 

أن الطالب الفلسطيني� الذين أحيوا يوم النكبة كمن نفذوا "كارثة" داخل الجامعة، ألنهم يحيون مناسبة  

ت اآلالف من الفلسطيني� الالجئ� يف ذات اليوم الذي يحيي فيه اليهود إقامة دولة إرسائيل  ترحيل مئا

  من خالل ما تسمى حرب االستقالل.

أوساط وزارة املالية تحاول تربير خطوة تقليص ميزانية الجامعة باالدعاء أن تلك املظاهرات شهدت تحريضا  

املسلح ض  النضال  ودعم  والعنف،  العنرصية  أي خطوة عىل  قد يرشعن  القانون، م�  وانتهاك  الدولة،  د 

 عقابية ضد الجامعة يف املستقبل. 

وقد سبق لوزير املخابرات السابق يرسائيل كاتس ووزير التعليم يوآف غاالنت أن وجها تهديدات سافرة  

ظواهر  عقب رفع الطالب أعالم فلسط� يف ساحات الجامعات اإلرسائيلية، بزعم أنها    48  إىل فلسطينيي

 معادية لدولة االحتالل، وتعمل عىل بث قيم املقاومة املسلحة ضدها. 

https://www.israelhayom.co.il/news/education/article/11249757 

  

https://almarsad.co.uk/
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 یة مع دولة االحتالل املغرب یحتل موقعا متقدما يف العالقات االقتصاد

 معهد دراسات األمن القومي  - مور لينك

كانون  ا يف  عالقاته�  استئناف  منذ  تنامت  واملغرب  إلرسائيل  البينية  لتجارة 
بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت صادرات األوىل إىل الثانية    2020األول/ ديسمرب  

معهد    ، ورغم أن 2021مليون دوالر يف    30إىل    2019مليون دوالر يف    3.9من  
مليون    50التصدير يقدر إمكانات التصدير السنوية من إرسائيل إىل املغرب بـ

الصادرات   بإج�يل  مقارنة  مئوية  نسبة  من  بسيط  جزء  هذا  فإن  دوالر، 
 . 2021مليار دوالر يف   143اإلرسائيلية البالغة 

تقدمة، ال سي� يف مجاالت  تتمثل بالسياحة والتكنولوجيات امل  االحتالل أهم إمكانات االست�اد للمغرب من  
الزراعة واملياه والطاقة املتجددة، و�كن أن يفتح تعزيز العالقات االقتصادية اإلرسائيلية مع املغرب أبواب  
تعاونه�   إمكانات  بها عالقات دبلوماسية، ك� قد تشمل  تربطها  ال  التي  البلدان  أمامها، خاصة  أفريقيا 

ياه والطاقات املتجددة، حيث يعترب القطاع الزراعي محوريًا للغاية  مجاالت الصحة والصناعة والزراعة وامل
 . بالنسبة لالقتصاد املغريب

املعرفة   واستيعاب  تصدير  عىل  أسايس  بشكل  ترتكز  الزراعة  يف  اإلرسائييل  املغريب  التعاون  إمكانات 
% من احتياجاته  90ورد  والتكنولوجيا، بجانب التعاون يف مجال الطاقات املتجددة، مع العلم أن املغرب يست

لعام   املتجددة  الطاقة  استحوذت  الطاقة، ك�  اإلنتاجية، مقابل  37عىل    2020من  % من إج�يل طاقته 
رشكة إرسائيلية يف تكنولوجيا الطاقة، ك� أن تطبيق التقنيات اإلرسائيلية يف جميع مراحل إنتاجها    100وجود  

رب، ويقلل التكاليف، ويزيد اإلنتاج، واالستهالك والصادرات  سيزيد القدرة التنافسية يف هذا املجال يف املغ
 . إىل أوروبا

للطاقة    مع العلم أنه تم تسجيل أوىل مبادرات هذا التعاون يف آذار/ مارس، عندما استحوذت رشكة م�وم
عىل   أفريقيا،  30اإلرسائيلية  يف  دول  عدة  يف  تعمل  التي  املغربية،  املتجددة  الطاقة  رشكة  أسهم  من   %

مليون شيكل، م� يعني أن الرشكة اإلرسائيلية اشرتت    80-70وبالرشاكة مع مجموعة البنك الدويل، مقابل 
مكانيات عالية بفضل املناطق الوف�ة  لها موطئ قدم يف مجال الطاقات املتجددة يف املغرب الذي يتمتع بإ 

 .والظروف املناخية املناسبة

تزعم املحافل اإلرسائيلية أن هناك إمكانات اقتصادية وسياسية للتعاون مع املغرب، م� قد يتطلب إرشاك  
و اإلمارات العربية املتحدة معه�، مع العلم أن املغرب واإلمارات عززا عالقاته� يف السنوات األخ�ة، وه

اتجاه انعكس يف الدعم السيايس للقضايا الرئيسية، وتوطيد العالقات التجارية، م� قد يسمح بتعاون ثاليث  
 .ب� أبو ظبي وتل أبيب والرباط

https://www.inss.org.il/he/publication/morocco-economy / 

https://almarsad.co.uk/
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 علینا الحذر.. أردوغان لیس جادا يف تطبیع العالقات مع إسرائیل

 هآرتس  -يونتان ليس

 ضمن   دولة االحتالل  وصل ش أوغلو،  و وزير الخارجية الرتيك، تشاو 

يجريها يف  ذلك   ، ملنطقة  جولة  الرئيس    قبل  الله مع  رام  التقى يف 

املاليك،   رياض  السلطة  خارجية  ووزير  عباس  محمود  الفلسطيني 

 .التقي وزير الخارجية يئ� لبيد  الحقا و 

  15منذ  لدولة االحتاللهذه هي الزيارة األوىل لوزير خارجية تريك 

وهي تجري بعد لقاء الرئيس إسحق هرتسوغ مع نظ�ه الرتيك   عاما،

الزيارة جرت كجزء   ،ان يف مارس املايض يف أنقرةرجب طيب أردوغ

 .من االتصاالت من أجل الدفع قدما بالعالقات ب� الدولت�

زيارة الوزير الرتيك اعتربت   ،يف إرسائيل يواصلون التعامل بتشكك مع جهود تركيا إلنهاء األزمة ب� الدولت� 

يرفضون التعهد   تل أبيبق عهدها، لكنهم يف  يف إرسائيل خطوة مهمة يف الطريق إلعادة العالقات إىل ساب

 .بأن الزيارة ستمهد الطريق لتبادل السفراء ب� الدولت� يف الفرتة القريبة املقبلة 

يف إرسائيل يعتربون تقارب تركيا من دول أخرى يف املنطقة مثل مرص واتحاد اإلمارات خطوة تستهدف  

االقتصادية  الخروج من األزمة  أردوغان عىل  السيايس يخشون من    ،الشديدة لرتكيا  مساعدة  يف املستوى 

تقلب آخر للرئيس الرتيك، باألساس حول دعمه للفلسطيني� الذي سيؤدي إىل أزمة أخرى بعد لحظة من  

 .تبادل السفراء

أحد طلبات إرسائيل الرئيسية قبل الدفع قدما بالعالقات ب� الدولت� هو أن تعمل تركيا بصورة حثيثة عىل  

 .ات ح�س عىل أراضيها، واتخاذ خطوات متشددة ضد نشاطاتها وقف نشاط

يف  ذلك،  موازاة  االحتالل    يف  الهج�ت يف سوريةدولة  بينه� حول  التنسيق  بتوثيق  معنيون  تركيا  ،  ويف 

يف  العسكري  روسيا  ويواجهان حضور  استقراره�،  عىل  تهديدا  إيران يف سورية  وجود  يعتربان  الطرفان 

يف إرسائيل ويف تركيا معنيون بتحس� الحوار بينهم يف هذا الشأن، ضمن أمور أخرى، من أجل    ، املنطقة

 تجنب مس تركيا بالطائرات اإلرسائيلية وبالعكس.  

وازاة ذلك، الطرفان يناقشان مؤخرا إمكانية التعاون في� سمي الهندسة املع�رية اإلقليمية يف محاولة  مب

ورغم ذلك، يف إرسائيل يقدرون بأن تركيا التي توجد لها شبكة    ،ة يف املنطقةلتضييق خطوات إيران اإلرهابي

عالقات جيدة مع إيران ستفضل الحفاظ عىل عدم كشف املوضوع وعدم الوقوف يف واجهة الرصاع ضد  

 .النظام يف طهران يك ال تعتربها إيران دولة معادية 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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يف إرسائيل يوضحون أن هذه    ، بوب غاز ب� الدولت�الوزير الرتيك يتوقع أن يناقش مع نظرائه مبادرة مد أن 

املستوى  يقتنع  أن  بعد  فقط  التنفيذ  حيز  إىل  ستخرج  املدى،  بعيدة  استث�رات  تقتيض  التي  الخطوة، 

يف املقابل الوزير الرتيك سيناقش مع وزير السياحة،  .ـ  السيايس بأن العالقات مع تركيا قد عادت لالستقرار

تفاقات ط�ان ومطالبة رشكات ط�ان إرسائيلية بالعمل إىل جانب الرشكات الرتكية  يوئيل رازبوزوف، عقد ا 

 .يف خطوط الط�ان املختلفة القادمة إىل الدولة 

، وهي بادرة حسن نية للسلطة الفلسطينية  "خاصة" لحرم يف زيارة تعد  الو يتوقع أن يزور  غو أ   تشاووش

الحديث ال يدور   ، ون مرافقة دبلوماسية إرسائيلية التي ستمكن الوزير من التجول يف رشقي القدس من د

فالوفد الرتيك أكد إلرسائيل أنه يتحمل    ، عن زيارة أوىل لدبلومايس أجنبي يف املسجد األقىص يف هذا املسار

يف    ،املسؤولية عن سالمة وأمن الوزير أثناء زيارته يف الحرم، وأن املسؤولية عن ح�يته ستكون لألوقاف

إن دعم دولته للفلسطيني� لن يتم املس به رغم زيادة الدفء    ع املاليك، قال الوزير الرتيكنهاية اللقاء م

  دعمنا للقضية الفلسطينية منفصل كليا عن س� عالقاتنا مع إرسائيل، قال، ك� أن  يف العالقات مع إرسائيل

 .للمراسل�  أوغلو

كية، وأن مرشوع االستيطان يرض بشكل كب�  إىل أن التقارير عن املواجهات يف الحرم أغضبت اإلدارة الرت 

املستقبل.   اتفاق سالم يف  إىل  التوصل  املسجد  "بإمكانية  قدسية ومكانة  أن تكون  املسلم�  مهم لجميع 

اتفاقات تعاون يف مجال االقتصاد    تسع، أكد وقد وقعت تركيا والسلطة الفلسطينية عىل  "األقىص محمية

 .ا يف ذلك اتفاق لتطوير املنطقة الصناعية يف جن�والتجارة وتحس� البنى التحتية، مب

https://www.haaretz.co.il/news/politics/2022-05-25/ty-article/.premium/00000180-fa38-ddf2-

a383-ff79cfbc0000 
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 االتفاق النووي مع إیران سیمنحنا مزیدا من الخیارات

 إرسائيل اليوم  - أرئيل كهانا

ها�ن مت�  احتياط  رئيس  اللواء  أخ� مىض  وقت  كان حتى  الذي   ،

، يعرب عن موقف  " مان"أ شعبة االستخبارات يف الجيش اإلرسائييل  

يتعارض مع موقف املؤسسة الرسمية ويدعي بأن العودة إىل االتفاق  

 .النووي مع إيران جيدة يف هذا الوقت إلرسائيل

مقابل مسألة  األ   ته يف  يف  موقفه  يبلور  أنه  عىل  ها�ن  يشدد  وىل، 

يف كل نقطة زمنية يجب فحص    ، التي تتغ� مبرور الزمن  –تفاق النووي بناء عىل الحقائق واملعطيات  اال 

حسب وزير الدفاع بيني  بماذا يوجد إليران يف هذه اللحظة؟  ،األمور بناء عىل املعطيات التي توجد أمامنا

تحتاج    تىوذلك ح  ، املائة  يف   60كيلوغرام يورانيوم مخصب مبستوى    50غانتس، لدى إيران اآلن أكرث من  

الواحدة   غراما  42القنبلة  أوىل  ،كيلو  قنبلة  إلنتاج  الكافية  املشعلة  املواد  تجاوزوا كمية  أن    ، وقد  مبعنى 

الوضع الذي كان يفرتض أن يكون يف نهاية فرتة االتفاق النووي، أقل سوءا من الوضع الذي يوجد اآلن،  

عال  وقدرات  بحجم  مشعة  مادة  جمعت  إيران  بعملهاكون  لها  يسمح  االتفاق  يكن  مل  فإن    ،ية  وعليه 

ها�ن، الذي شغل    ، بحسبأن االتفاق هو أمر سليم جدا  –استنتاجي هو أنه يف الواقع الذي يوجد اآلن  

 .حتى قبل سبعة أشهر " امان"منصب رئيس شعبة االستخبارات 

فهو سيس الذات،  لتنظيم  وقتا  إرسائيل  االتفاق سيكسب  فإن  قوله،  املادة  وعىل حد  كمية  حب ويصفر 

  ،املخصبة التي لدى إيران، يدحرجها إىل الوراء و�نحك وقتا كث�ا جدا إذ إن التخصيب يستغرق وقتا كث�ا 

: التهديد، تحس� القدرات العسكرية،  من قبيل  يف هذا الوقت سيكون ممكنا عمل الكث� من األمور األخرى

 . فاق للهجوم بعد االتفاق الحايلبناء تحالفات دولية أو إنتاج بنية تحتية الت 

موقف ها�ن يف مسألة االتفاق النووي يتعارض مع الخط املتخذ من املؤسسة السياسية واألمنية. فالقيادة  

وكذا القيادة املهنية، يعربون    –رئيس الوزراء بينيت، وزير الخارجية لبيد ووزير الدفاع غانتس    –السياسية  

 .2018إىل االتفاق النووي األصيل، الذي غادره ترامب يف العام عن املعارضة للعودة األم�كية 

https://www.israelhayom.co.il/magazine/hashavua/article/11256582 
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 تالل هکذا تستعد حماس لخوض املعرکة القادمة مع دولة االح

 يديعوت أحرونوت  - اليئور ليفي

األسواربعد   حارس  عملية  عىل  والجهاد    عام  ح�س  ضاعفت 

التي تقرتب من جدار الفصل    األنفاقاإلسالمي بشكل كب� حفر  

االحتالل،  مع   هجومي  دولة  هدفها  إنفاق  عن  الحديث  يدور 

وفتحات خروجها توجد يف الجانب الغزي عىل مسافة قص�ة جدا  

 .إرسائيلمن السياج الفاصل مع 

نفاق اىل  ريض الذي �نع تسلل األ أعقاب بناء السور التحت  أ يف  

، غ�ت ح�س والجهاد اإلسالمي تكتيكه� دولة االحتالل   رايض أ

خراج قوة كب�ة من املسلح� الذين سيدخلون إىل أرايض إرسائيل، حسب  معدة إل   األنفاقوباتت هذه  

 .الخطة، يف حملة متداخلة بعد اقتحام القسم العلوي من السور فوق األرض

، ولكن بقدر ما هو معروف  اإلسمنتيريض للحائط  أك� تحاول ح�س فحص إمكانات االقتحام التحت  

 .الطريقة لعمل ذلك دون أن تالحظ إرسائيل ذلك إيجاد نها مل تنجح بعد يف إف

املعلومات عن حفر انفاق عميقة وأكرث تطورا تستمدها ح�س والجهاد اإلسالمي من أفالم توجد يف الشبكة  

التنظي�ت املعلومات عن حفر    ،لحفريات يف مسارات مشابهة تتلقى هذه  من    األنفاقإضافة إىل ذلك 

 . للهحزب ا

ألف صاروخ   الحملة نحو  نهاية  تنتج منذ  أن  الصاروخي نجحت ح�س والجهاد اإلسالمي يف  يف املجال 

يدور الحديث عن وت�ة إنتاج ليست عالية بشكل يتناسب  ،  جديد إضافة إىل املخزون القائم تحت ترصفها 

فذتها إرسائيل منذ نهاية  وسبب ذلك هو الهج�ت التي ن  ،والفرتة الزمنية التي انقضت منذ نهاية الحملة 

تجري ح�س والجهاد اإلسالمي حمالت لتجربة الصواريخ  ك�    ،الحملة ضد مواقع إنتاج الصواريخ يف القطاع

اىل البحر مرة يف األسبوع باملتوسط في� تركز ح�س عىل زيادة املسافات والدقة بين� يركز الجهاد اإلسالمي  

 .عىل أهلية الصواريخ وتحس� محركاتها 

املأهولة الطائرات غ�  العسكري لح�س هو  الذراع  عندما بدأت حملة حارس    ، مجال آخر يشدد عليه 

طالق طائرات مس�ة  إكان هذا املرشوع ما يزال مل ينضج ولهذا فشلت ح�س يف كل محاوالتها    األسوار

 الداخل. نحو أرايض 

و  اإلرسائييل منشأة بحث  الجيش  األسوار قصف  بداية حملة حارس  فيها  يف  يتواجد  كان  تطوير لح�س 

ولئك املسؤولون واملهندسون ذوو تجربة  أ   ،مسؤولو منظومة الصواريخ التابعة للمنظمة وصفي معظمه

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


      تابع منصات المرصد

  

 

31 | P a g e  

 مرصد إسرائيل 
 May 2022 31 ||055العدد 

الصاروخية الصواريخ واملقذوفات  بعامل  املأهولة لدى  أ   ، جمة اختصوا  الطائرات غ�  ما مسؤولو منظومة 

 .األخ�ةالسنة  أثناءيف  واإلنضاجذى ولهذا فقد واصلت التطوير أ ح�س فلم يصابوا ب

يف هذه السنة نجحت ح�س يف تفعيل منظومة التهريب لديها والتي تجرى بوسائط بحرية عىل حدود  

تحاول ح�س بواسطة هذه   ،تحت غطاء بضائع مدنية –من مرص ومن معرب كرم سامل  –غزة مرص وبرية 

البحرية لديها، بناء قوارب متفجرة يفرتض   زاندو كرب واقوى لقوارب قوة الكومأالتهريبات تركيب محركات  

جل الس�ح لحركة رسيعة لرجال  بحار من سالح البحرية وتهريب دراجات بحرية أل إ أن تصطدم بوسائط  

 .البحرية لديها لغرض االقتحامات من البحر  زالكوماندو 

وترشك   ،يلية وتدرسهاالحمالت العسكرية تجمع ح�س املعلومات عن تفعيل املنظومات اإلرسائ  أثناءيف  

ن ح�س نقلت معلومات  أ و�كن فقط االفرتاض ب  ،ح�س هذه املعلومات رشكاءها وحلفاءها خارج القطاع 

عن طرق تصديها    –يام القتال  أ معلومات جمعت يف أثناء    –يران عن قدرات منظومة القبة الحديدية  إل

 .للرشقات الثقيلة واملتبادلة للصواريخ

https://www.ynet.co.il/news/article/b1mfutuwc 

  

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/b1mfutuwc


      تابع منصات المرصد

  

 

32 | P a g e  

 مرصد إسرائيل 
 May 2022 31 ||055العدد 

 الخریطة السیاسیة يف إسرائیل بعد عام یلع تولي حکومة بینیت 

 12القناة   -عاميت سيغال

االئتالف الحايل يف حال إجراء انتخابات وشيكة   التي سيحصل عليها  قاعد املمجمل  
عىل  مقعد  55هو   فستحصل  اليمينية  املعارضة  كتلة  أن  يف ح�  مقعدا،    59ا، 

% من الناخب� اإلرسائيلي� أنفسهم من معسكر اليم�، يف ح� أن  71ويصنف  
وشيكة،   نهايتها  يرون  الحكومة،  مؤيدو  فيهم  مبا  اإلرسائييل،  الجمهور  معظم 

أو حتى    ويعتقد أكرث من نصف املستطلع� أن الحكومة ستنهار خالل نصف عام، 
% فقط من  19% فقط أن الحكومة ستكمل واليتها، و12أقل من ذلك، في� يقدر  

 . ناخبي االئتالف يعتقدون أنه سيبقى

السؤال ألي حزب سوف يصوت اإلرسائيليون إذا أجريت االنتخابات اليوم، فقد حصل "الليكود" عىل    عند
أبيض" برئاسة وزير الحرب بيني  -مقعدا، أما "أزرق  17مقعدا، و"يوجد مستقبل" يحافظ عىل قوته بـ  35

إىل   مبقعدين  فسيقفز  بـ10غانتس  الدينية  "شاس"  وحركة  ال  9،  "الصهيونية  أما  برئاسة  مقاعد،  دينية" 
، والقامئة املشرتكة  7، و"يهودوت هاتوراه" بـ8بيتسلئيل سموتريتش، فإنها ستقوى مبقعد واحد، وترتفع إىل  

 .6برئاسة أ�ن عودة بـ

مقاعد، أما حزب "�ينا"   6برئاسة م�اف ميخائييل سيضعف مبقعد واحد، ويكتفي بـ   ""حزب العمل  ك� أن
"يرسائيل بيتنا" برئاسة وزير املالية أفيغدور ليربمان، و"أمل جديد" برئاسة  الحاكم بقيادة نفتايل بينيت، و

مقاعد، في� تكتفي القامئة العربية    5الليكودي السابق وزير القضاء غدعون ساعر، فيحصل كل منهم عىل  
  4املوحدة برئاسة منصور عباس، وحزب م�تس برئاسة الوزير الصحة نيتسان هوروفيتس بالحصول عىل  

 . اعد لكل منه�مق

  52مقعًدا، مقارنة بـ    59تظهر النتائج أن هناك زيادة، ولو بطيئة، يف "كتلة نتنياهو"، التي فازت بالفعل بـ 
مقعًدا، بعيًدا عن األغلبية يف الكنيست،    55، يف ح� أن االئتالف الحايل يفوز بـ2021يف االنتخابات األخ�ة  

مقعًدا، بزيادة مقعد    15� معاً يف قامئة موحدة، فسيحصلون عىل  ويف حال قرر بينيت وليربمان وساعر الس
 .واحد أكرث م� سيحصلون عليه بشكل منفصل

% من اإلرسائيلي� أن نتنياهو هو 46عند الحديث عن الشخصيات األكرث تأهيال لرئاسة الحكومة، أجاب  
ب� نتنياهو والبيد ملوقع رئاسة    % فقط مالءمة بينيت لهذا املوقع، وعند املفاضلة21األنسب، بين� رجح  

% لصالح البيد، وعندما تم وضع نتنياهو أمام غانتس، فإن األول  24% مع نتنياهو، و46الوزراء، أجاب  
 .% فقط 21% مقارنة بغانتس بنسبة 44يتقدم بنسبة 

 https://www.mako.co.il/news-politics/2022_q2/Article-d55cd2970a60181027.htm 
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