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 استعدادات إسرائیلیة لزیارة مرتقبة للرئیس األمریکي للمنطقة  

 دولة االحتالل تتأهب ملوجة سادسة من کورونا  

 

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://almarsad.co.uk/


      تابع منصات المرصد

 

                                 

 مرصد إسرائيل

املشهد تطورات دوریًا  یرصد

اإلسرائیلي عبر وسائل اإلعالم 

 ومراکز البحث اإلسرائیلیة

 فریق املرصد: إعداد

 

 "وعى صناع الوعي"

 تقاریر إعالمیۀوتوثیق و رصد

 رئيس التحرير

 خالد عاشــور
 المرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
 المشـرق العربي

 المرصد منصات

 AlMarsad 
 Almarsad_uk 
 Al_Marsad 

آلراء الواردة تعبر عن أصحابها ا

 .وال تعبر بالضرورة عن املرصد

 عددمحتوى ال
 1 ............................................................................................................................................ االفتتاحية

 2 ................................................................... الداخل  من إسرائیل أوال:
 2 ........................................ الكنيست يصوت عىل حل نفسه وإجراء االنتخابات يف األول من نوفمرب القادم 

 3 ..............................مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف دولة االحتالل ملناقشة برنامج إيران النووي
 4 ........................................... هجوم سايرب منسوب إليران يستهدف شخصيات سياسية وعسكرية إرسائيلية 

 5 ...................................................................... توجه لدمج النساء يف وحدات قتالية داخل جيش االحتالل 
 6 ............................................................... إرسائييل ملنع إيران من الوصول للسالح النووي  ‐تنسيق أمرييك

 6 .............................................................. تدريبات إرسائيلية مكثفة تحايك رضب املنشآت النووية اإليرانية
 7 ........................................................................ االئتالف يفشل يف مترير قانون الطوارئ يف الضفة الغربية

 8 ................................................... ارتفاع حاالت االنتحار يف صفوف قوات جيش االحتالل منذ مطلع العام
 9 ....................................... " للخدمة من الجيل الجديد للصواريخ الكهربائية البرصية 4إدخال صاروخ "متوز

 9 ................................................. قفزة كب�ة يف موازنة االنتخابات بسبب األزمة السياسية يف دولة االحتالل
 10 ...................................................... انطالق حملة كربى للرشطة ملواجهة ظاهرة املهاجرين غ� الرشعي� 

 11 ............................................................................................... الم��د من األخبار 

 12 ..................................................... اإلسرائیلي  العربي الصراع ثانیا:
 12 .....................................................جيش االحتالل يختتم مناورات "عربات النار" بعد شهر عىل انطالقها

 13 ................................................... تقدير إرسائييل بحذر من تعرض حقل "كاريش" لهجوم من حزب الله 
 15 .......................................................... الكشف عن محاولة ح�س اخرتاق هواتف جنود جيش االحتالل
 15 ........................................................... تعديالت جديدة يف معاي� تصاريح عمل الفلسطيني� يف الداخل 

 16 ........................................................................ تلميح إرسائييل لتطبيع محتمل للعالقات مع السعودية 
 17 ............................................... قلق إرسائييل من خطوة واشنطن خفض رتبة املنسق األمرييك يف القدس 

 17 ..................................................... تشكيك إرسائييل برواية ح�س حول سالمة األرسى اإلرسائيلي� لديها 
 18 ................................... زيارات إرسائيلية متتالية للمغرب وتطلعات بأفاق تعاون اقتصادي وأمني مشرتك

 19 ..................................................................... البحرين تستضيف االجت�ع األول املنبثق عن قمة النقب
 19 ............................................................................................... الم��د من األخبار 

 22 ............................................................... الخارجیة  العالقات ثالثا:
 22 ............................................................... استعدادات إرسائيلية لزيارة مرتقبة للرئيس األمرييك للمنطقة 
 23 .............................................................. غضب يف قربص بسبب املناورات مع جيش االحتالل اإلرسائييل 

 23 .............................................................................................. دولة االحتالل تتوسع يف القارة األفريقية
 24 .................................................. مئات اليهود من أثيوبيا يصلون دولة االحتالل ضمن قانون "مل الشمل"

 24 ......................................... بعد تأجيلها عدة مرات بسبب األزمة السياسية للحكومة.. غانتس يزور الهند 
 25 .............................. مقرتح إللغاء تأش�ات السفر ب� مواطني دولة االحتالل والواليات املتحدة األمريكية

 26 .............................................................................. رئيس هيئة األركان اليونا� يف زيارة لدولة االحتالل 
 26 ..................................... ة " مالكة برنامج بيغاسوس لرشكات أمريكيNSOصفقة محتملة لبيع مجموعة "

 27 ............................................................................................... الم��د من األخبار 

 29 ............................................................... مجتمعیة تطورات رابعا:
 29 ....................................................... 2050تقديرات بأن تصبح دولة االحتالل األكرث اكتظاظا بالسكان يف 

 29 ............................................................................................. تهديدات بالقتل تطال نتنياهو وبن غف�
 30 .................................................................................... دولة االحتالل تتأهب ملوجة سادسة من كورونا 

 31 .......................................................... وزير الصحة يقر بالذنب أمام النيابة العامة ويدان بخيانة األمانة
 31 ................................................................................. تسهيالت جديدة إلجهاض املرأة يف دولة االحتالل

 32 ............................................................................................... ر الم��د من األخبا 

 34 ............................................. اإلسرائیلي  اإلعالم يف مصر خامسا:
 34 .............................................................................. تعديالت جديدة يف سفر السياح اإلرسائيلي� لسيناء

 34 ................................................................ إسقاط طائرة مس�ة مرصية اخرتقت املجال الجوي اإلرسائييل 
 34 ............................................................................................... الم��د من األخبار 

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


      تابع منصات المرصد

  

 

1 | P a g e  

 مرصد إسرائيل 
 July 2022 15 ||056العدد 

 35 ................................................................................................... والتحلیالت املقاالت سادسا:
 35 .................................................................................................................... كشف حساب إلخفاقات حكومة بينت األقرص يف تاريخ الكيان 

 36 ...........................................................................................................................زيارة بايدن للمنطقة وآمال بإحياء صفقة القرن من جديد 
 37 ....................................................................................................................... حكومة البيد الجديدة ستتجنب الصدام مع اإلدارة األمريكية 

 38 ................................................................................................................................................... أبراج املراقبة لحزب الله تث� قلق الجيش 
 38 ........................................................................................................... استغالل إرسائييل لألزمات االقتصادية للمغرب لتطوير العالقات معها

 40 .......................................................................................................................................... تلميح إرسائييل باللجوء للردع النووي ضد إيران 
 41 ............................................................................................................................ هج�ت السايرب املتكررة تكشف هشاشة األمن اإلرسائييل 

 42 ........................................................................................................ املتدينون يهاجمون الجيش بعد الس�ح بدمج النساء يف وحدات قتالية

 االفتتاحیة 

جملة تطورات سياسية وعسكرية وأمنية عديدة، سواء    -2022شهدت الساحة اإلرسائيلية خالل شهر يونيو  
تها الحزبية والحكومية، أو خارجية مع الفلسطيني�، وإقليمية مع دول الرشق  داخلية ب� مختلف مكونا

األوسط، في� تش� القراءة األولية لألحداث األخ�ة أننا أمام أسابيع وأشهر مزدحمة بالتطورات املتالحقة  
 ا. تشكيلهحكومة نفتايل بينيت بعد عام عىل  استقالة رئيس الو  ،حل الكنيست  خصوصا بعد

داخليا: صادق الكنيست بأغلبية ساحقة عىل تأييد مقرتح تقدم به االئتالف الحكومي لحله، والذهاب نحو 
انتخابات جديدة يف األول من نوفمرب القادم، ستكون الخامسة خالل السنوات الثالثة األخ�ة، بعد اتفاق  

لخارجية، الذي أصبح رئيسا للحكومة  قطبي االئتالف نفتايل بينيت رئيس الوزراء السابق ويائ� البيد وزير ا
 االنتقالية ضمن اتفاق التناوب يف ضوء سلسلة استقاالت شهدها حزب �ينا الذي يتزعمه بينيت.

يف ضوء ذلك تصبح فرتة نفتايل بينيت أقرص فرتة لرئاسة الحكومة يف تاريخ دولة االحتالل، في� حاولت  
يف تشكيل حكومة دون اللجوء لخيار االنتخابات التي  املعارضة تعطيل التصويت عىل حل الكنيست أمال  

 قد تكرر سيناريو الجوالت السابقة. 

البحرين قمة   استضافت  املطبّعة، حيث  الدول  مع  التعاون  آفاق  لتوسيع  االحتالل  تتطلع دولة  إقليميا: 
مت زيارات  املغرب  وشهدت  مارس،  يف  عقدت  التي  النقب  قمة  يف  املشاركة  الدول  خارجية  تالية  لوزراء 

يف   للعمل  مغاربة  لالتفاق حول جلب ع�ل  شاكيد  إيليت  الداخلية  وزيرة  أبرزهم  إرسائيلي�  ملسؤول� 
 السوق اإلرسائييل. 

خارجيا: أنهت دولة االحتالل استعداداتها لزيارة مرتقبة الرئيس األمرييك منتصف يوليو، التي تحمل أجندة  
االحتالل بغطاء أمرييك مع الدول العربية للتصدي ملحور إيران يف  أهمها بناء تحالف إقليمي تقوده دولة  

 املنطقة. 

عسكريا: أنهى جيش االحتالل مناورات "عربات النار" التي استمرت شهرا كامال، كان ختامها إجراء مناورات  
شاركة  يف قربص اليونانية ملحاكاة هجوم ضد حزب الله يف لبنان، ك� صادق الجيش عىل الس�ح للنساء بامل

 يف الوحدات القتالية يف صفوفه، وسط معارضة من الحاخامات اليهود لهذه الخطوة.

أمنيا: تعرضت دولة االحتالل لسلسلة هج�ت سايرب استهدفت شخصيات سياسية وعسكرية إرسائيلية،  
 رتو�. إضافة ملوقع سلطة املطارات، وتب� أن صافرات اإلنذار التي دوت يف القدس جاءت نتيجة هجوم إلك
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 أوال: إسرائیل من الداخل

الکنیست یصوت یلع حل نفسه وإجراء االنتخابات يف األول من نوفمبر 

 القادم

موعد   تحديد  عىل  الثالث  بالقراءات  الكنيست  صوت 

الـ   الكنيست  لدورة  نوفمرب    25االنتخابات  من  األول  يف 

االئتالف  به  تقدم  الذي  القرار  أيد مرشوع  أن  القادم، بعد 

صوتا، دون أي اعرتاض من قبل املعارضة    92بأغلبية    الحاكم

يف   آمال  سياسية  معركة  األخ�ة  الساعات  يف  خاضت  التي 

 الرابطإقامة حكومة بديلة تحت مظلة الكنيست الحايل. 

بهذا القرار تكون حكومة نفتايل بينيت أقرص حكومة يف تاريخ دولة االحتالل مىض عىل إنشائها عام واحد، 

سنوات، منذ أن انهار االئتالف الحكومي    3الخامسة للكنيست خالل  وستضطر الدولة لخوض االنتخابات  

 الرابط، إثر استقالة زعيم حزب إرسائيل بيتنا أفيغدور ليربمان من حكومة بنيام� نتنياهو.  2018يف نوفمرب  

القرار سيتوىل زعيم حزب "يش عتيد" وزير الخارجية يائ� البيد رئاسة الحكومة خلفا لنفتايل   ومبوجب 

بعد أن أقدم بينيت عىل تقديم استقالته من رئاسة الوزراء إثر  بينيت ضمن اتفاق التناوب ب� الجانب�،  

 الرابط موجة االستقاالت والتمرد الذي شهدها حزبه يف األسابيع األخ�ة.  

الـ   الحكومة  رئيس  البيد  حتى    14وسيكون  لألع�ل  حكومته مس�ة  وستكون  االحتالل،  دولة  تاريخ  يف 

االنتخابات القادمة، يف ح� قرر نفتايل بينيت اعتزال الحياة السياسية واالستقالة من زعامة حزب �ينا،  

 الرابط الحزب القطب الثا� يف حزب �ينا وزيرة الداخلية إيليت شاكيد.   عىل أن تخلفه يف رئاسة

مقعدا، إذ    61عات الرأي أن ال أغلبية مطلقة لكل من قوى اليم� واملركز بالوصول لعتبة الـوتش� استطال 

مقعدا لكل    58وقوف هذه األحزاب عند نقطة    13تضع أغلب استطالعات الرأي من بينها استطالع للقناة  

لحالية الجتياز  منه�، مع تغ� سيطرأ عىل خريطة التحالفات بالنظر لعدم قدرة عدد كب� من األحزاب ا

 الرابط نسبة الحسم.  

بنيام� نتنياهو يف الساعات األخ�ة قبل حل الكنيست تشكيل حكومة بديلة، عرب وحاول زعيم املعارضة  

تقديم عرض لزعيم حزب أمل جديد جدعون ساعر مبنحه وزيرا للخارجية ومناصب حكومية أخرى يف حال  

 الرابط  البيد، والذهاب مع الليكود لتشكيل حكومة موازية.-قرر االنسحاب من حكومة بينيت
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زعيم   مقرب� من  قادة  مع  أورباخ،  ن�  �ينا  النائب عن حزب  يجريها  اتصاالت  عن  النقاب  ك� كشف 

نتنياهو يقودها  املعا ، لالنشقاق عن الحزب واالنض�م آلون دافيدي رئيس بلدية سديروترضة بنيام� 

لحزب الليكود يف االنتخابات القادمة، مقابل مقعد مضمون للفوز إال أن اشرتاطه أن تنضم رشيكته إيليت  

 الرابطشاكيد لهذا التحالف. 

أبيض بيني غانتس اتصاالت مع جدعون ساعر لالنض�م لتحالف    -ك� أجرى وزير الحرب زعيم حزب أزرق

ع األصوات في� بينه�، الستدراك مشكلة الفاقد من األصوات،  مشرتك يف الدورة القادمة للكنيست وتوزي

 الرابطومحاولة رفع أسهمها يف عدد املقاعد آمال يف تحس� موقعها يف التفاوض لتشكيل الحكومة القادمة.  

السياسية عرب االنض�م ألحد األحزاب لخوض    ويستعد رئيس األركان السابق غادي آيزنكوت لدخول الحلبة

تجربة سياسية يف الدورة القادمة من الكنيست، في� تش� التقديرات بأن يكون "يش عتيد" األقرب له.  

 الرابط 

مدیر عام الوکالة الدولیة للطاقة الذریة يف دولة االحتالل ملناقشة برنامج  

 إیران النووي 

الوزراء  العام السابق    التقى رئيس  باملدير  بينيت،  نفتايل 

ر  الدكتور  الذرية،  للطاقة  الدولية  غرويس،  للوكالة  افائيل 

للتباحث بشأن رفض إيران تقديم إجابات موثوقة حول 

مزاعم للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها رصدت جزئيات 

مختلفة   مواقع  ثالث  يف  التخصيب  عايل  اليورانيوم  من 

 ابط الرداخل إيران. 

 عرب السالح النووي،    يف برنامج تطويرالخطر الكب� الذي يشكله استمرار التقدم اإليرا�    وأكد بينت عىل

الرضورة امللحة    إىل  تطرق االجت�عتضليل املجتمع الدويل باستخدام املعلومات امللفقة واألكاذيب، ك�  

، نووي السالح  التجنيد املجتمع الدويل من أجل التصدي إليران بكافة الوسائل، يف سبيل منع حصولها عىل  ل

عة يف حال فشلت جهود املجتمع  وأن لدولة االحتالل الحق يف الدفاع عن نفسها بكافة الوسائل املرشو 

 الرابطالدويل لوقف برنامج إيران النووي بالطرق السلمية. 

وكان وزير الحرب بيني غانتس قد كشف قبل زيارة غرويس أن إيران تتقدم بخطى متسارعة إلنتاج أول  

املعرفة   تراكم  تواصل  وأنها  متطور،  ألف جهاز طرد مركزي  تركيب  استكملت من  أن  بعد  نووية  قنبلة 

إلنتاج   الكافية  املواد  تراكم  من  معدودة  أسابيع  متكنها خالل  قد  التي  أن  والخربة  بعد  النووية،  القنبلة 

%، وبذلك بات لديها القدرة عىل إنتاج  60كيلو غرام من املواد املخصبة مبستوى    60استطاعت الوصول إىل  

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/by2ldlr009
https://www.mako.co.il/news-politics/2022_q2/Article-26f2fcfa1c69181026.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=294620603
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-927663
https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/11422174
https://www.ynet.co.il/news/article/h1ccgoi009
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%، وهي متنع وصول مفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل نظام  20اليورانيوم املعد� مبستوى تخصيب  

 الرابط اإلنتاج. 

وأضاف النظام اإليرا� يعمل عىل تطوير منشأة تحت األرض بالقرب من منشأة نطنز، وأن أذرع إيران يف  

ف وتحديدا  واملطارات  املنطقة  النفط  احتياطات  يهاجمون  اإليرا�  الثوري  للحرس  التابع  القدس  يلق 

واملنشآت املدنية، ك� تنقل إيران إىل دول املنطقة أسلحة اسرتاتيجية كارسة للتوازن تشمل أنظمة تشغيلية  

آالف  أرض، وطائرات بدون طيار تستطيع التحليق ملسافة  -مع قدرات دقيقة لصواريخ كروز وصواريخ أرض

 الكيلو مرتات. 

في� أقر رئيس األركان السابق غادي آيزنكوت أن دولة االحتالل نفذت خالل فرتة واليته كقائد للجيش ب�  

عمليات نوعية معظمها رسية ملنع إيران من الوصول إىل السالح النووي، ولوال هذه    2019-2015األعوام  

النووية   الدول  لنادي  منظمة  إيران  لكانت  دولة    10-7قبل حوايل  العمليات  تحتاج  ذلك  ومع  سنوات، 

 الرابط االحتالل إىل قدرات أكرب من القوة العسكرية ملواجهة التحديات األمنية املستقبلية. 

منسوب إلیران یستهدف شخصیات سیاسیة وعسکریة   ایبرهجوم س

 إسرائیلیة

السيربا�   اإللكرتو�  األمن  رشكة  اإلرسائيلية أفادت 

Check Point Research   النطاق شنه   أن هجوما واسع 

ية إرسائيلية قراصنة إيرانيون استهدف شخصيات سياس

من بينهم وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني وأحد  

دولة  السفراء السابق� للواليات املتحدة األمريكية لدى

مواٍز   لهجوم  باإلضافة  هويته،  تحديد  دون  االحتالل 

سلطة   موقع  بينها  من  الخدمة  عن  وخرجت  تعطلت  التي  اإللكرتونية  املواقع  من  كب�  عدد  استهدف 

 الرابط املطارات. 

ك� استطاع القراصنة الدخول إىل حسابات الربيد الوارد لبعض إ�يالت من تم استهدافهم، ثم استولوا عىل  

بيانات رسقة  متت  ك�  لالبتزاز،  املستهدف  إخضاع  من  كجزء  ووثائق    محادثات  الشخصية  كاملعلومات 

هوياتهم وجوازات سفرهم وبطاقتهم االئت�نية لعدد كب� من الشخصيات السياسية والعسكرية اإلرسائيلية  

 الرابط من بينهم لواء سابق يف الجيش كان يشغل منصبا حساسا. 

أن الهجوم نفذ بواسطة رشكة تسمي نفسها   )INCDالسيربا� ( األمن الوطني  ملديرية يش� التحليل األوىل  

Phosphorus  .�مقرها طهران ولها باع طويل يف عمليات االخرتاق اإللكرتو ، 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.israeldefense.co.il/node/54243
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-922119
https://www.ynet.co.il/digital/technews/article/ryebctstq
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2022-06-14/ty-article/.premium/00000181-61ba-d47c-a7c9-7fbf3bc50000
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اق  مبوازاة ذلك أدى هجوم سايربا� إىل انطالق صافرات اإلنذار يف مدينة القدس املحتلة عن طريق اخرت 

 الرابط نظام التشغيل ملنظومة القبة الحديدية، دون تحديد مصدره. 

،  Gol Tours LTDمواقع الويب التي تديرها رشكة  وأقرت هيئة ح�ية الخصوصية اإلرسائيلية، عن تعرض  

أكرث من   السفر  20وهي رشكة سياحية إرسائيلية متتلك  إلكرتونيا لحجز  إلكرتو� مصدره    موقًعا  لهجوم 

اتهم الشخصية وترسيبها وتضمنت  ألف إرسائييل والحصول عىل معلوم  300إيران، أدى إىل اخرتاق حسابات  

.  ، وأماكن اإلجازات املحجوزة، ومعلومات طبية حساسةامليالد  عناوين، وتواريخال هواتف، و ال أرقام  البيانات  

 الرابط 

 جیش االحتاللداخل توجه لدمج النساء يف وحدات قتالیة  

أفيف كوخايف عن  أعلن رئيس األركان يف جيش االحتالل 

البدء بتنفيذ خطة لفتح املزيد من األدوار القتالية للنساء 

امللتحقات يف الجيش، يف ضوء التوصيات التي قدمتها لجنة  

داخلية يف الجيش، التي رأت بأن هنالك احت�الت الستيفاء  

ب للقيام  الجسدية  املتطلبات  النساء  من  أدوار العرشات 

قتالية، نظرا لوجود شواغر يف بعض الوحدات القتالية �كن 

 الرابط للنساء أن تسد هذه الشواغر. 

التابعة لسالح الجو،   669مبوجب االقرتاح الجديد سيبدأ العمل بتجربة ميدانية لدمج النساء يف الوحدة  

، باإلضافة ألدوار مساندة يف سالح املدفعية،  "يهلوم"والحقا سيفتح الباب ألدوار يف وحدة الهندسة الخاصة  

 الرابط وقصايص األثر، ومرشدات سياقة عملياتية، ومشغالت الطائرات مس�ة. 

وستخضع النساء قبل التحاقهن بهذه الوحدات لفحص الرتكيبة الجسدية والفسيولوجية، عىل أن يخضعن 

الحقا لفحوصات بدنية وعقلية مختلفة، ليكون أداء هؤالء املجندات يف امليدان متطابقا ألداء الجنود من  

 الذكور.

عىل رتبة عقيد، كأول امرأة   فايس، حصلت الضابطة يف سالح املدفعية نالت  ويف سابقة تسجيل ألول مرة

 الرابط  تصل لهذه الرتبة يف الجيش.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.calcalist.co.il/calcalistech/article/skrhvq6y5
https://www.themarker.com/news/aviation/2022-06-30/ty-article/.premium/00000181-b60b-d1dd-a1ab-f72fbe780000
https://www.now14.co.il/%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%A2-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%92%D7%99%D7%99%D7%A1-%D7%9C%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93/
https://www.maariv.co.il/women/Article-920971
https://www.israelhayom.co.il/article/36447
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 إسرائیلي ملنع إیران من الوصول للسالح النووي -تنسیق أمریکي

مستشار   جمع  اجت�ع  ختام  يف  األبيض  البيت  أعلن 

نظ�ه  مع  سوليفان  جيك  األمرييك  القومي  األمن 

تنسيق   عىل  اتفقا  الطرفان  أن  حولتا  إيال  اإلرسائييل 

الجهود ملنع إيران من الحصول عىل سالح نووي وردعها 

عن مواصلة أنشطة اإلقليمية التي ترض بأمن املنطقة.  

 الرا�ط

وتناول االجت�ع اإلجراءات الدبلوماسية واالقتصادية التي ستؤدي لتحقيق هذه األهداف مبا فيها التعاون  

العسكري، والتنسيق الكامل ب� الجيش� اإلرسائييل واألمرييك، ألن القضايا التي تث�ها إيران يف املنطقة  

األمريكية املصالح  الطرق    تهدد  بكافة  التهديدات  يتطلب وقف هذه  لذلك  واإلرسائيلية عىل حد سواء، 

 والوسائل املتاحة. 

يران اىل  إ املفاوضات ب� طهران والدول العظمى لعودة    انهيار   البيان األمرييك عىل خلفية في� جاء هذا  

 ل للسالح النووي.سط تكهنات حول ترسيع إيران من عملية تخصيب اليورانيوم للوصو و  ،االتفاق النووي

  املنشآت النوویة اإلیرانیة تحاکي ضرب مکثفة تدریبات إسرائیلیة

من   ارتياحهم  إرسائيليون  عسكريون  مسؤولون  أبدى 

مناورات  خالل  الجو  سالح  أظهرها  التي  القدرات 

مطولة،   تدريبات  أربع  جرت  أن  بعد  النار"  "عربات 

 من التحليق ملسافات   F35متكنت فيها رسب من طراز  

مسافة  وهي  بالوقود  التزود  إىل  الحاجة  دون  طويلة 

أهداف  ورضب  اإليرا�  العمق  إىل  الوصول  تستطيع 

 الرابط دقيقة للغاية شديدة التحص�. 

وسجلت هذه التدريبات إنجازات مهمة عىل صعيد قدرة طائرات الشبح من طراز "أدير" عىل حمل قنبلة  

املنوي إصابته، رغم تحليقها   الهدف  التأث� عىل دقة  أو  تزن "طن" دون املساس بقدراتها عىل املراوغة، 

الطائرة، من  ملسافات شاهقة، ألن رشكة "رفائيل"   للصناعات العسكرية اإلرسائيلية أجرت تعديالت عىل 

خالل تصميم القنبلة ووضعها عىل حامل مستقل، باإلضافة لتعديالت أخرى شملت إطالق موجات صوتية  

 .تإلعاقة أي رصد من الرادارا 

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/1654146854-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://news.walla.co.il/item/3510666
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ف والتحذير  وشملت املرحلة األوىل من التدريبات، إجراء سالح الجو مناورات تحايك تضليل أنظمة الكش

مشابهة التي وضعها اإليرانيون حول منشآتهم النووية، ويف املرحلة الثانية جرى التحليق ملسافات طويلة  

كيلو   1100من إحدى القواعد العسكرية املوجودة يف الداخل باتجاه هدف يف أوروبا مبسافة وصلت إىل  

جوم "سايرب" لشل أنظمة االتصاالت والقيادة  مرت دون التزود بالوقود، في� جاءت املرحلة الثالثة بتنفيذ ه

والتحكم، لتأخ� أي رد فعل من قبل الجيش اإليرا� الستهداف املقاتالت اإلرسائيلية، أما املرحلة األربعة  

 الرابط فجاءت بتأم� رحلة العودة للطائرات بعد االنتهاء من تنفيذ مهامها. 

، بصورة تتيح توزيع  4.5ك� جرى خالل هذه املناورات دمج كامل ملقاتالت الجيش الخامس والرابع والجيل  

ئرات ضمن الوقت املخصص لها، إال أن التحدي الذي واجه سالح  املهام املطلوبة لكل جيل من هذه الطا

أرض صواريخ  وبطاريات  الرادارات  ملواقع  الضخم  االنتشار  هو  إيران،    - الجو  داخل  بكرثة  املنترشة  جو 

باإلضافة لوجود مواقع داخل العمق اإليرا� يتطلب الوصول إليها جهدا استخباريا متقدما إللحاق الرضر  

 بها.

هذه التدريبات جرت محاكاة التعامل مع سيناريو سقوط طائرة أثناء اعرتاضها من قبل الجيش  ويف ختام  

القيادة املركزية، من خالل اللجوء لهبوط اضطراري داخل   التواصل بينها وب�  اإليرا�، أو انقطاع إشارة 

 البحر. 

 قانون الطوارئ يف الضفة الغربیة ریراالئتالف یفشل يف تم

ا االئتالف  داخل  خرس  ترشيعية  معركة  لحكومي 

الكنيست أمام املعارضة، بعد أن فشل يف مترير القانون  

الضفة  يف  الطوارئ  بقانون  يعرف  ما  أو  العسكري 

الغربية، الذي تقدم به جدعون ساعر زعيم حزب أمل  

صوتا    58صوتا، مقابل    52جديد، ليصوت لصالح القانون  

 الرابط للمعارضة. 

القانو� الذي   ، بأمر من وزير الحرب آنذاك مويش ديان، بهدف تسوية الوضع1967القانون صدر يف العام  

طرأ مع احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة والجوالن السوري وشبه جزيرة سيناء، ليصبح التعامل مع غ� 

املد�   بالقانون  املستوطن�  مع  التعامل  يتم  بين�  العسكرية،  لألحكام  وفقا  املناطق  هذه  اإلرسائييل يف 

 ون تلقائيا كل خمس سنوات. املطبق داخل دولة االحتالل، ويجري املصادقة عىل القان

  التي أنشأها جيش االحتالل يف الضفة وكان الهدف من هذا القانون يف بدايته مساعدة املحاكم العسكرية 

  صالحيات واسعة   ملستشار القانو� لحكومة االحتاللا  منحعرب غزة من أجل تنفيذ مهامها، قطاع و  الغربية

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/492727/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001414220
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من أجل محاكمته يف    الغربية  ليد الجيش يف الضفة  تاللدولة االحإصدار األمر بتسليم شخص محتجز يف  ك

بفعل مخالفته   العسكرية  العسكرأل املحاكم  القائد  االحتالل صالحيات  وامر  القانون رشطة  منح  ي، ك� 

 التحقيق مع األرسى الفلسطيني�، وتحصيل الغرامات املفروضة عىل املواطن�. 

ت مع رشيكه يف االئتالف الحكومي املنحل يائ� البيد،  ومبوجب اتفاق رئيس الوزراء السابق نفتايل بيني

سيتم متديد القانون تلقائيا، بسبب حل الكنيست والذهاب نحو انتخابات جديدة نهاية العام، ويعترب هذا  

الحدث استثنائيا كسابقة تسجل ألول مرة يف وجود أغلبية برملانية تعارض أو ترفض متديد قانون الطوارئ.  

 الرابط 

 ارتفاع حاالت االنتحار يف صفوف قوات جیش االحتالل منذ مطلع العام

ارتفاع مضطرد يف حاالت  عن  إرسائيلية  أفادت معطيات 

النصف  خالل  االحتالل  جيش  قوات  صفوف  يف  االنتحار 

جنديا عىل االنتحار    11، حيث أقدم 2022األول من العام 

ج�يل منذ مطلع هذا العام، يف ح� كان هذا العدد هو إ 

حاالت يف   9، و2021من أقدموا عىل االنتحار خالل العام  

 الرابط . 2020العام 

الجيش   العاملة يف  القوة  لدراسة    يانيف عاشوروعقد رئيس  النفسية  الصحة  جلسة طارئة مع مسؤويل 

أسباب االرتفاع الكب� يف حاالت االنتحار والتي وصفها باألمر املقلق، وخصلت النتائج األولية إىل أن الفشل  

باإلضافة لتذمر الكث�ين من قوات    العمليايت املتكرر للجيش أثناء تنفيذ مهامه يف ساحات القتال املختلفة،

الجيش من اإلجراءات املتشددة التي فرضتها أزمة كورونا خالل العام� األخ�ي�، هي السبب وراء إقدام  

 الرابط الجنود عىل االنتحار. 

ار يف الجيش تعلي�ت مبضاعفة حالة اليقظة واالنتباه لهذا املوضوع،  وأمام هذا التطور أصدر مسؤولون كب

وفتح خط ساخن مع القوات للتعرف عىل املشاكل التي يتعرضون لها، ويف تعقيب للمتحدث باسم الجيش  

إىل   الوصول  بهدف  بصورة معمقة،  منها  التحقق  يتم  كل جندي  وفاة  أن  إىل  أشار  املعطيات  عىل هذه 

املطلوبة إلرسالها للنيابة العسكرية    ت افع التي أدت لالنتحار، والحصول عىل االستنتاجاالحقيقة حول الدو 

 لفحصها. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.now14.co.il/%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%A4%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%98-%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%A2-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99/
https://www.kan.org.il/item/?itemid=129583
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2022-05-03/ty-article-magazine/.highlight/00000180-98a2-d128-afc4-bfb6da330000
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" للخدمة من الجیل الجدید للصواریخ الکهربائیة  4إدخال صاروخ "تموز

 البصریة 

كشف جيش االحتالل عن تطوير أول صاروخ كهربايئ  

أطلق عليه "متوز السادس  الجيل  " �كن  4برصي من 

الطائرات    إطالقه ومن  وثابتة  متحركة  عربات  من 

العمودية، ولدى الصاروخ الجديد القدرة عىل إصابة  

ملسافة   عالية  بدقة  مبعدل    50هدف  مرتا،    4كيلو 

 الرا�طصواريخ خالل وقت واحد.  

وبإمكان املنظومة الجديدة نقلها عرب طائرات هليكوبرت، إىل املركبات العسكرية املتحركة والثابتة وبالعكس،  

 دون أن يؤثر عىل دقة الهدف املنوي إصابته. 

إىل  وجاء   نقلها  تم  التي  اإليرانية  الصواريخ  أنظمة  يف  املستمر  التطور  ملواجهة  جاء  النظام  هذا  تطوير 

ج�عات تابعة لها يف سوريا ولبنان، ك� متت تجربة النظام الجديد خالل مناورات "عربات النار" ضمن  

 بيئة متطابقة مع البيئة الجغرافية اإليرانية. 

اإلرسائيلية عن ابتكار رادار من نوع "راكيتا" قادر عىل اكتشاف وتعقب    في� كشفت رشكة "إلبيت سيستيم"

آالف األجسام من أنواع مختلفة، باإلضافة لقدرته عىل الكشف عن الطائرات املس�ة الصغرة من مسافة  

 الرابط كيلو مرتا.  15كيلو مرتا، وكشف األشخاص من مسافة  12

ويشكل هذا االخرتاق التكنلوجي قفزة كب�ة إىل األمام من حيث القدرة التشغيلية، ومتيز ساحة املعركة يف  

التي تتضمن االستخدام املتزامن للمركبات الجوية والقوات اآللية  املستقبل بهيمنة الحرب متعددة األبعاد  

واملشاة، وما �يز هذا النظام أنه يلغي تحديد أولويات االستهداف، حيث لديه القدرة عىل تتبع كائنات  

 متعددة يف الس�ء بغض النظر عن حجمها والرسعة التي تتحرك فيها. 

 زمة السیاسیة يف دولة االحتالل  قفزة کبیرة يف موازنة االنتخابات بسبب األ

) اإلرسائييل  الد�قراطية  معهد  تكلفة IDIيقدر  أن   (

ستكبد   للكنيست  االنتخابات  من  إجراء جولة جديدة 

مليون دوالر، ألن يوم   840االقتصاد خسائر تقرتب من  

دولة  يف  األجر  مدفوعة  عطلة  يوم  هو  االنتخابات 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.israelhayom.co.il/news/defense/article/11542392
https://news.walla.co.il/item/3511604
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واألجور التي ستتحملها رشكات القطاع الخاص لهذا اليوم ستقرتب    االحتالل، وبالتايل فإن فاتورة الرواتب

 الرا�طمن نصف مليار دوالر. 

جوالت انتخابية جرت خالل العام� والنصف   4وبالتايل فإن إج�يل ما تكبده اقتصاد دولة االحتالل خالل 

ارتفعت فاتورة متويل االنتخابات من املوازنة العامة بنسبة    4األخ�ين اقرتبت من   مليارات دوالر، ك� 

مليون دوالر، ك� جرى املصادقة    288لها املوازنة العامة بقيمة  ، وهي قيمة تتحم2019، منذ العام  10%

  1.6مليون شيكل مبعدل    200عىل زيادة متويل األحزاب التي تنوي املشاركة يف االنتخابات القادمة إىل  

 مليون شيكل كان معموال به يف السابق.  1.4مليون شيكل لكل مرشح بدال من 

 هرة املهاجرین غیر الشرعیینانطالق حملة کبرى للشرطة ملواجهة ظا

الثانية   املرحلة  إىل  االنتقال  االحتالل  أعلنت رشطة 

من عملية مطاردة املهاجرين غ� الرشعي� املقيم�  

بشكل غ� قانو� داخل فلسط� املحتلة بعد شهر  

عىل بدء املرحلة األوىل، التي تضمنت التحقيق يف  

  ألف مشتبه به، من   280هويات ووثائق أكرث من  

ألف مشتبه به يف    174بينهم التحقيق مع أكرث من  

ألف يف منطقة املركز،    13مدينة القدس املحتلة، و

 الرا�ط والجزء األخر يف مناطق الجنوب والش�ل. 

من    730من الضفة الغربية، و  894مقيم غ� رشعي، من بينهم    2700وجرى خالل هذه العملية ضبط  

أخر تم ضبطهم    مدينة القدس املحتلة، والباقي تم ضبطهم يف مناطق غالف غزة والنقب يف الجنوب، وجزء 

 من قرى عىل الحدود السورية واللبنانية. 

عنرص من جهاز الرشطة من كافة القطاعات، تم نصب أكرث من    1200وشارك يف هذه الحملة أكرث من  

ألف مركبة، غالبيتها يف مدينة القدس املحتلة    128حاجز متنقل يف أنحاء الدولة، وتم فحص أكرث من    3500

الحواجز  ألف مركبة، وض  89بواقع   استخدامها بدون لوحة    43بطت هذه  ألغي ترخيصها وأعيد  سيارة 

مركبة تم تهريبيها عرب الحدود، ك� داهمت قوات األمن شقق    28ترخيص، ك� صادرت سلطات األمن  

 رسية ومواقع بناء للبحث عن املهاجرين غ� الرشعي�.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.calcalist.co.il/local_news/article/bj4w2taf9
https://www.gov.il/he/departments/news/police_10-5-22_operation
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 املزید من األخبار 

بدأ وزير الحرب اإلرسائييل بيني غانتس بعملية اختيار الرئيس الثالث والعرشين لجيش   

االحتالل، خلفا للقائد الحايل للجيش أفيف كوخايف الذي تنتهي واليته أواخر العام، واملرشحون  

هم نائب رئيس األركان الحايل الج�ال هرتيس هاليفي، وسلفه الج�ال  املحتملون لهذا املنصب  

 . ل زم�، والقائد السابق للقوات الربية الج�ال يوئيل سرتيكإيا

باملوافقة    غايل بهاراف  للحكومة   املستشارة القضائية طالب غانتس بشكل استثنايئ من   

تتعلق   العتبارات  لالنتخابات،  التحض�  فرتة  خالل  لألركان  جديد  رئيس  تعي�  إجراءات  عىل 

 بالحفاظ عىل األمن القومي.

لي�ت لرئيس جهاز األمن يف الجيش بإجراء تحقيق يف الترسيبات األخ�ة  أصدر غانتس تع 

التي أملحت ملسؤولية دولة االحتالل يف تنفيذ هجوم سايرب استهدف مصنعا للفوالذ داخل إيران،  

 واصفا ذلك باألمر الخط� الذي يعرض دولة االحتالل للخطر 

ختيار لنواب كتلته للتصويت بالطريقة  أشار رئيس الوزراء السابق نفتايل بينيت أنه ترك اال  

التي يرونها مناسبة لـ"قانون املتهم" الذي يحظر عىل أي شخصية سياسية متهمة بقضايا الفساد  

بالرتشح ملنصب رئيس الحكومة، إال أنه عىل املستوى الشخيص يعارض هذا القانون، ولن يصوت  

 عليه. 

السامية، كان قد اقرتحه التحالف  صوت الكنيست باإلج�ع لصالح تعريف جديد ملعاداة   

تعرضهم   من  اليهود  بحق  ما جرى  بحقيقة  إقرارا  يتضمن  الهولوكوست،  ذكرى  إلحياء  الدويل 

 للمحرقة خالل الحرب العاملية الثانية، وإقرار لحق اليهود يف تقرير مص�هم.

دي من  قدمت دائرة األمن السيربا� مبكتب املدعي العام اإلرسائييل لوائح اتهام ضد جن  

ونرش   وتسليم  وجمع  حيازة  بتهمة  العسكرية،  االستخبارات  دائرة  يف  يعمل  االحتياط  قوات 

 معلومات رسية للغاية، عرب اإلدالء بها ملعارفه وأصدقائه. 

ضد    إيران  تنفذه  قد  انتقامي  رد  مغبة  من  االحتالل  دولة  يف  أمنيون  مسؤولون  يقدر 

يف إيراني�  عل�ء  طالت  التي  االغتيال  مس�ة  عمليات  طائرات  إرسال  عرب  األخ�ة،  األسابيع   

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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اإلرسائيلية  باملصالح  متس  أهداف  بنك  لوضع  وسوريا،  ولبنان  العراق  يف  لحلفائها  هجومية 

 الستهدافه يف حال سنحت الظروف لذلك. 

ك� يقدر مسؤولون أمنيون إرسائيليون أن شخصيات إيرانية حولت وجهتها إىل مطارات   

معدات خاصة بالصواريخ الدقيقة، بعد أن دمر مطار دمشق إثر قصف تعرض له  أوروبا لنقل  

 من سالح الجو اإلرسائييل.

عاما من قرية    الشاباك القبض عىل شاب يبلغ من العمر  -ألقى جهاز األمن العام   

فيها   قال  ليربمان  أفيغدور  املالية  وزير  بالقتل ضد  تهديد  برسالة  بعث  أن  بعد  شيمش  بيت 

 أنت وعائلتك.. ماذا سنرشب يف جنازة ليربمان ويسيك أم كونياك."سأقتلك 

قدم املتحدث باسم حكومة االحتالل ماتان سيدي استقالته من منصبه، ليشغل بدال منه   

 يف موقع املتحدث باسم رئيس الحكومة.  تام بن يتسحاك

بالقامئة    السادس  املرشح  جبارين  الدين  عالء  استقاالعربية  قدم  طلب  لته  املوحدة، 

ن الحزب احتجاجا عىل األحداث األخ�ة التي شهدها املسجد األقىص يف شهر رمضان  الرسمية م 

 املايض.

 ثانیا: الصراع العربي اإلسرائیلي

 بعد شهر یلع انطالقها"عربات النار" جیش االحتالل یختتم مناورات 

أعلن املتحدث باسم جيش االحتالل انتهاء مناورات  

أطلق   التي  الحرب  التي  شهر  النار"  "عربات  عليها 

الجيش   قوات  بها  شاركت  كامل،  لشهر  امتدت 

النظامية واالحتياط من هيئة األركان العامة، للتعامل  

مع التحديات واألحداث املتصاعدة يف ساحات قتالية  

الساحة   عىل  الرتكيز  مع  واحد،  آن  يف  متعددة 

حيفا، بحضور رئيس األركان والعديد من    الش�لية، واختتمت املناورات مبراسم وعرض عسكري يف ميناء 

 الرا�ط  قادة الجيش واأللوية العسكرية.

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%99%D7%95%D7%A0%D7%99/%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A9-%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9-%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94-%D7%A0%D7%92%D7%9E%D7%A8-%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D/


      تابع منصات المرصد

  

 

13 | P a g e  

 مرصد إسرائيل 
 July 2022 15 ||056العدد 

يونيو/   التي امتدت حتى األسبوع األول من شهر  املناورات  الجو اإلرسائييل يف ختام هذه  وأجرى سالح 

حزيران تدريبات مكثفة لسالح الجو شاركت به عرشات املقاتالت من عدة مطارات عسكرية يف رحالت  

أثناء اإلقالع، والتدرب عىل طويلة داخل البحر األبيض املتوسط شملت   بالوقود  التزود  مناورات لكيفية 

 رضب منشآت محصنة تحت األرض. 

بها   شاركت  األحمر،  البحر  عىل  إيالت  خليج  يف  البحرية  القاعد  يف  تدريبات  البحرية  سالح  أجرى  في� 

دريبات  ، شملت ت 4.5وساعر    5غواصات تكوما من طراز دلف�، رافقها سفينتي صواريخ من طراز ساعر  

طويلة األمد تحايك سيناريوهات متنوعة، ويف مقدمتها ض�ن التفوق البحري وح�ية املالحة البحرية يف  

 الرابط البحر األحمر.  

ك� أعلن سالح البحرية رشائه لسفينتي هبوط من الواليات املتحدة األمريكية، من املتوقع أن تصل خالل  

األشهر القادمة، حيث بدأت االستعدادات الفنية والتقنية الستقبال السفينت� عرب إنشاء وحدة بحرية يف  

تشغيل السفن الجديدة، بعد أن تخضع للتأهيل، عىل أن    قاعدة أسدود جنوب فلسط� املحتلة، وسيتم

 الرابطيتلوها إجراء تدريبات تكنولوجستية بعد وصولها. 

الهبوط من   أخر سفن  أخرج  الذي  االحتالل،  اسرتاتيجية جيش  تحول يف  أنها  الصفقة عىل  لهذه  وينظر 

، ومنذ ذلك الح� مل يجري سالح البحرية أي مناورات أو تدريبات تحايك عملية  1993الخدمة يف العام  

 الرابط إنزال بحرية، مقابل تركيزه عىل املعارك الربية. 

 تقدیر إسرائیلي بحذر من تعرض حقل "کاریش" لهجوم من حزب الله

احت�ال  أن هنالك  إىل  البحرية  يقدر مسؤولون يف سالح 

الب الحدود  عىل  "كاريش"  الغاز  منصة  مع لتعرض  حرية 

نقل   تم  لذلك  اللبنا�،  الله  قبل حزب  من  لهجوم  لبنان 

منصة  إىل  البحرية"  "النسخة  الحديدية  القبة  نظام 

التنقيب يف الحقل لتأمينه من هذا السيناريو، ك� قامت 

البحر  وسط  يف  العامئة  املنصة  بتأم�  البحرية  القوات 

سفن والغواصات والغواص� من إتالف املنصة،  بأجهزة استشعار تحت املاء، وأنظمة كهروضوئية ملنع ال

باإلضافة لرسو قطع بحرية فوق وتحت البحر، مبا فيها غواصات، جاهزة للرد الفوري عىل أي اعتداء قد  

 الرابط يلحق باملنصة. 

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/3510030
https://www.tasnimnews.com/he/news/2022/05/23/2715800/%D7%A6%D7%94-%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%AA%D7%99-%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%97%D7%99%D7%96%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%9C%D7%94
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1654437312-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%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%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%8A-%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D9%85%D9%86-%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
https://news.walla.co.il/item/3511185
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وتزاد احت�لية أن تصبح منصة الحفر نقطة لبدء املواجهة العسكرية املبارشة مع حزب الله، لذلك تعترب  

مسألة تأم� املنصة هدفا اسرتاتيجيا بالنسبة لدولة االحتالل، لذلك يتم التعامل مع األمر بشكل احرتازي 

 تأم� املنصة خشية من استهدافها بصواريخ دقيقة من قبل حزب الله اللبنا�. عرب 

التابعة لسالح الجو اإلرسائييل، يف تدريبات    هليكوبرتفي� شاركت عرشات الطائرات املروحية من طراز  

  بافوسنة  تحايك تنفيذ إنزال جوي فوق األرايض اللبنانية، كجزء من املناورات التي أجراها سالح الجو يف مدي

يف قربص اليونانية ضمن مناورات شهر الحرب للتعامل مع سيناريوهات اندالع حرب مع حزب الله اللبنا�،  

عىل    اتالرادار   أنظمةصواريخ حزب الله عىل الساحل و   استهدافتدربت القوات    ك� شملت املناورات 

الثالث عرش عىل شاطئ  السيطرة عىل الرسب  الساحيل، ثم  الخط  اللبنا� الجنو   طول  لض�ن وصول    ب 

 الرابط   السفن البحرية.

لحزب الله اللبنا�، انطلقت من إحدى القواعد    أعلن جيش االحتالل عن اعرتاض ثالث طائرات مس�ة تابعة

عىل الساحل اللبنا� باتجاه حقل "كاريش"، تم تتبعها منذ لحظة انطالقها التي كانت يف مهمة استطالعية  

جو،    -قبل وصولها للحقل، قبل أن يتم أسقطاها من قبل مقاتالت سالح الجو، وعن طريق صواريخ بحر

   الرابط رتاض التي كانت تؤمن املنصة. من نوع برق، من إحدى سفن االع

لبنان ستكون غ� مسبوقة   املقبلة مع  الحرب  بأن  أفيف كوخايف تهديدات  قائد األركان  في� أطلق قال 

جيش بالتحض� لها، وأن كل هدف يرتبط بالصواريخ  ومدمرة وقاسية وستستهدف آالف األهداف التي قام ال

 الرابط والقذائف سيتم استهدافها، سواء أكان داخل البيت أو القرية التي انطلقت منها هذه القذائف.. 

في� قال قائد املنطقة الش�لية يف جيش االحتالل أم� برعام أن حزب الله ضاعف من بناء مواقعه األمامية  

أين يعملون، عىل الخط الحدودي، إال أن الجيش يعرف من هم هؤالء املقاتل� وأس�ئهم ومن أين يأتون و 

وسيأيت اليوم الذي سيدفعون فيه الثمن، حيث يقوم الجيش بتحس� أدائه ورفع جهوزية ملواجهة اندالع  

معركة عىل الحدود، وأن قواته ستقاتل بقوة جوا وبحرا وبرا ضد أهداف الحزب بالقرب من الحدود ويف  

 الرابطعمق األرايض اللبنانية.  

في� أعلن جيش االحتالل أنه اكتشف نقطة مراقبة تابعة لحزب الله بالقرب من الحدود الفاصلة، كانت  

 بال حدود" بهدف جمع معلومات استخبارية عن التحركات اإلرسائيلية  تعمل تحت غطاء جمعية "أخرض

 الرابط ما وراء الحدود. 

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/3510028
https://www.ynet.co.il/news/article/h1s6zga95
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-924479
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1654675708-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
https://twitter.com/AvichayAdraee/status/1534547282296807424?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1534547282296807424%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.i24news.tv%2Far%2FD8A3D8AED8A8D8A7D8B1%2Fmiddle-east%2F1654718016-D8A7D984D8ACD98AD8B4-D8A7D984D8A5D8B3D8B1D8A7D8A6D98AD984D98A-D98AD983D8AAD8B4D981-D986D982D8B7D8A9-D985D8B1D8A7D982D8A8D8A9-D8AAD8A7D8A8D8B9D8A9-D984D8ADD8B2D8A8-D8A7D984D984D987-D8AAD8B9D985D984-D8AAD8ADD8AA-D8BAD8B7D8A7D8A1-D8ACD985D8B9D98AD8A9-D8A3D8AED8B6D8B1-D8A8D984D8A7-D8ADD8AFD988D8AF
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 اختراق هواتف جنود جیش االحتالل الکشف عن محاولة حماس

الخرتاق   قبل حركة ح�س  من  املحاوالت  األخ�ة عرشات  األسابيع  يف  أحبط  أنه  االحتالل  كشف جيش 

هواتف الجنود اإلرسائيلي�، عرب استخدام الحركة لحسابات مزيفة عىل مواقع التواصل االجت�عي بهوية  

 الرابط خلق عالقة مع الجنود.  نساء، يعرفن أنفسهن عىل أنهن إرسائيليات بهدف

بالصور، تب� الحقا أنه برنامج اخرتاق، يستطيع من خالله    بعد ذلك يصل إىل الهاتف الجندي تطبيق خاص 

الوحدات   عمل  طبيعة  عن  حساسة  معلومات  فيها  مبا  بالهاتف،  الخاصة  البيانات  كامل  إىل  الوصول 

 العسكرية يف الجيش. 

ويف ضوء رصد العديد من الشكاوى حول فقدان السيطرة عىل هواتف لجنود يف جيش االحتالل، أطلق  

قسم أمن املعلومات يف جهاز االستخبارات العسكرية وقسم السايرب يف جهاز الشاباك عملية أسمتها "نهاية  

من   �كن  التي  الضارة  التطبيقات  ورصد  الهواتف،  اخرتاق  عملية  وقف  بهدف  اخرتاق  اللعبة"  خاللها 

 الهواتف.  

أحد   لتجنيد  غزة  املسلحة يف  الفصائل  إحدى  بها  قامت  إحباط محاولة  العسكرية عن  الرقابة  وكشفت 

عاما) لينضم لجيش    25املواطن� من بدو النقب يف جنوب فلسط� املحتلة يدعى شحادة أبو القيعان (

جنودا  تنقل  عسكرية  ملروحيات  صورا  بكام�ته  ووثق  تدريبات    االحتالل،  وتصوير  االحتالل،  جيش  من 

 الرابط لقوات الجيش يف مناطق سكنه. 

 تعدیالت جدیدة يف معاییر تصاریح عمل الفلسطینیین يف الداخل 

رفعت دولة االحتالل من حصة الع�ل الفلسطيني�  

يف   للعمل  الغربية  الضفة  من  يوميا  يدخلون  الذين 

بواقع ترصيح  20  الداخل  ليصبح   ألف  جديد،  عمل 

عدد العامل� الذين يعملون بتصاريح سارية املفعول  

ألفا عىل مستوى الضفة الغربية، يف خطوة تهدف   120

إىل توسعة رقعة املستفيدين من االنفتاح االقتصادي 

الحايل والذي جاء كجزء من توصيات املؤسسة األمنية اإلرسائيلية لتقليل احت�الت اندالع عمليات جديدة  

 الرا�ط يف الداخل. 

ك� أعلن منسق أع�ل الحكومة اإلرسائيلية يف األرايض الفلسطينية غسان عليان، عن إطالق خطة يجري  

العمل عليها تحمل اسم "من مقيم غ� رشعي إىل عامل مع ترصيح" بهدف تقليل ظاهرة الع�ل الذين  

 ة يف الجدار الفاصل. يعملون دون تصاريح للحد من ظاهرة تسلل الع�ل عرب الفتحات املنترش 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://nournews.ir/He/News/100037/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%97%D7%9E%D7%90%D7%A1-%D7%A4%D7%A8%D7%A5-%D7%9C%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1657193123-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1654633298-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-15-%D8%A3%D9%84%D9%81
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تشمل الخطة زيادة عدد الع�ل الفلسطيني� الذين يدخلون دولة االحتالل بتصاريح سارية املفعول تكون  

% خالل األشهر  10خاضعة للرقابة واإلرشاف األمني، يف ضوء رصد ارتفاع نسبة الع�ل بدون تصاريح إىل  

�ل الجدد يف قطاعات تشهد شواغر أهمها الصناعة  األخ�ة، عىل أن يتوىل مكتب املنسق توزيع هؤالء الع 

 والخدمات والبناء  

غ�   للرجال  سيسمح  بحيث  الفلسطيني�،  الع�ل  تشغيل  معاي�  تغي�  الجديد  التعديل  سيتضمن  ك� 

عاما غ� املتزوج� بالحصول عىل ترصيح للعمل    27- 22عاما ف� فوق، والرجال من    27املتزوج� من جيل  

شاءات بض�ن وجود أقارب من الدرجة األوىل، ك� تقرر إزالة املنع األمني ملن من مىض عىل  يف قطاع اإلن

 سنوات ف� فوق.  10ملفه لدى جهاز الشاباك 

أفيغدور ليربمان عىل تخصيص موازنة قدرها   مليون شيكل، لترسيع تشغيل    72ك� صادق وزير املالية 

الع�ل   أموال  تحويل  مهمتها  ستكون  مالية  املدنية  رشكة  اإلدارة  ب�  مسبق  اتفاق  ضمن  البنوك،  عرب 

 الفلسطينية ودولة االحتالل. 

 لعالقات مع السعودیةل  محتمل تلمیح إسرائیلي لتطبیع

قال رئيس الوزراء االنتقايل وزير الخارجية يائ� البيد أن  

هنالك بوادر إيجابية النض�م السعودية للدول املطبعة، 

عض الوقت وستتم بخطوات إال أن املسألة ستستغرق ب

جارٍ محسوبة   الخطوات  هذه  ولكن اتخاذها   وبعض   ،

مستبعدة، فعند النظر إىل  إج�ال فإن هذه الخطوة غ�  

ما حدث مع اإلمارات والبحرين واملغرب والسودان، فإن  

 الرا�ط موقف السعودية متقارب إىل حد كب� مع مواقف هذه الدول. 

وأضاف قضيت األشهر الثالثة األوىل من عميل وزيرا للخارجية متنقال من بلد إىل بلد عىل منت الطائرة،  

 نكن نحلم بالوصول إليها، واإلدارة األمريكية جزء من مرشوع تطبيع وكنت أفتتح السفارات يف أماكن مل

محتمل مع السعودية ونحن نقدر ذلك، والعامل يدرك ما حققناه من تقدم يف قطاعات التنمية عىل مستوى 

 املنطقة، وتحديدا يف مجاالت الشبكات األمنية واالبتكارات يف مجال املياه والطاقة.

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/3512384
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   يف القدس واشنطن خفض رتبة املنسق األمریکيقلق إسرائیلي من خطوة 

تعتزم وزارة الدفاع األمريكية خفض رتبة الضابط األمرييك  

املسؤول عن التنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية، إال  

األمنية   املؤسسة  لدى  القلق  تث�  الخطوة  هذه  أن 

اإلرسائيلية من حيث توقيتها نظرا الستمرار حالة التصعيد  

يف الضفة الغربية، باإلضافة لكون هذه الخطوة قد تلحق 

الفلسطينية.   السلطة  مع  القائم  األمني  بالتعاون  رضرا 

 الرا�ط

إ  أقرتها  األمريكية هي جزء من خطة  العام  الخطوة  ترامب يف  دونالد  الرئيس  قانون  2017دارة  ، ضمن 

من األلوية والج�االت يف    111الدفاع الوطني، وتهدف إىل توف� امليزانيات عرب خفض رتبة ما يزيد عن  

كل من   العسكري يف  امللحق  األوسط ضمن  الرشق  مختلفة من  مناطق  املوجودين يف  األمرييك  الجيش 

ة ملكتب املنسق يف القدس املحتلة املسؤول عن االتصاالت امليدانية ب� أجهزة  السعودية واإلمارات باإلضاف 

 األمن الفلسطينية واإلرسائيلية.

توم  في� شهدت األسابيع األخ�ة تحركات سياسية واتصاالت قادها السف� األمرييك لدى دولة االحتالل  

، ووزير الدفاع لويد أوسنت،  ننتو� بلينكمع مسول� يف اإلدارة األمريكية أبرزهم وزير الخارجية أ   نيدس

 لحثهم عىل النظر يف القرار بالنسبة للملحق العسكري يف القدس واستثنائه من القرار.  

  ث مغلق يف معهد واشنطنيرصح خالل حد   ، قد وكان املنسق األمني األمرييك الحايل الج�ال مايكل فنزل

  بالتنسيق   يرض  ، األمر الذي �كنه أنسق خفض درجة املنبأنه قلق جدا من النية ل  لدراسات الرشق األد�،

 الرا�ط . والفلسطيني� دولة االحتاللب�   الحايل

 تشکیك إسرائیلي بروایة حماس حول سالمة األسرى اإلسرائیلیین لدیها 

تفاعلت األوساط السياسية يف دولة االحتالل مع مقطع  

ب الذي  اإلرسائييل  الفيديو  لألس�  القسام  كتائب  ثته 

لديها هشام السيد، املحتجز يف غزة منذ سبع سنوات، 

عن  الكاملة  للمسؤولية  الحركة  تحميل  إىل  باإلشارة 

 حياة األرسى اإلرسائيلي� لديها. 

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/3509971
https://israelpolicyforum.org/2022/06/16/how-pentagon-bureaucracy-could-undermine-west-bank-security/
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ويف تعقيب لرئيس الحكومة السابق نفتايل بنيت قال أن توزيع رشيط فيديو ملريض هو عمل شنيع ويائس،  

س تؤخر أي فرصة لصفقة لألرسى، وأفعالها دليل عىل إجرامها، وستواصل دولة االحتالل جهودها مع  ح�

 الرا�ط الوسيط املرصي إلعادة األرسى. 

تعترب ح�س مسؤولة بشكل مبارش عن   االحتالل  أن دولة  يائ� البيد،  االنتقايل  الوزراء  أشار رئيس  في� 

أوضاع املدني� مبا يخالف القانون الدويل، وأن هذا األس� مريض ومعتقل منذ سنوات، وال �كن ألي قانون 

بهذا الوضع، يف ح� شكك وزير الحرب بيني غانتس، بصحة الفيديو، معتربا إياه محاولة من  دويل أن يقبل  

 ح�س البتزاز دولة االحتالل، وال �كن الجزم مبا نرش دون التأكد من ذلك. 

  وأمني اقتصادي زیارات إسرائیلیة متتالیة للمغرب وتطلعات بأفاق تعاون

 مشترك

، من أجل إنهاء كافة  نارص بوريطة البيد اتصاال هاتفيا بوزير الخارجية  أجرى رئيس الوزراء االنتقايل يائ�

الرتتيبات املتعلقة بافتتاح السفارة املغربية ومكتب االتصال املغريب يف دولة االحتالل املتوقع أن تتم خالل  

 الرا�طلدولة االحتالل يف شهر يوليو القادم.  بوريطةزيارة 

للمغرب  زيارة  شاكيد  إيليت  الداخلية  وزيرة  أجرت  ك� 

أبرزهم   مغاربة  مبسؤول�  خاللها  الخارجية  التقت  وزير 

بوريطة وأعلنت نارص  اليهودية،  الجالية  عن  وممثل�   ،

شاكيد أنها تدعم موقف املغرب يف سيادتها عىل الصحراء 

وفقا   اإلرسائيلية  الحكومة  �ثل  موقف  وهو  املغربية، 

لترصيحات أدلت بها يف ختام زيارتها املطولة للمغرب التي  

 الرا�طأيام متتالية.  4استمرت لـ

املغ التوصل التفاق بشأن استقدام آالف  أعلنت شاكيد عن  للعمل يف دولة االحتالل عىل عدة  ك�  اربة 

ألف    15مراحل، ستتضمن املرحلة األوىل استقطاب آلفي عامل بشكل أويل عىل أن يرتفع العدد الحقا إىل 

 الرا�طعامل يف مجاالت أهمها التمريض والبناء ورعاية كبار السن. 

التي استضافتها    18األوىل يف مناورات األسد األفريقي يف نسخته  وشاركت دولة االحتالل بصفة مراقب للمرة  

ب�   ما  الفرتة  خالل  القيادة    30-20املغرب  تديره  الجنسيات  متعدد  مشرتك  مترين  وهو  املايض،  يونيو 

   الرا�ط األمريكية يف القارة األفريقية "أفريكوم". 

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/bkscwfdq5
https://twitter.com/yairlapid/status/1531683564139446275
https://twitter.com/Ayelet__Shaked/status/1539270058542768130
https://twitter.com/Ayelet__Shaked/status/1540208927849287681
https://nziv.net/80458/
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 البحرین تستضیف االجتماع األول املنبثق عن قمة النقب 

البحرينية العاصمة  أول    -استضافت  اجت�ع  املنامة، 

التوجيهية عن  للجنة  النقب  املنبثقة  وفد  قمة  مثل   ،

لون أوشفيز، واملدير  االحتالل مدير عام وزارة الخارجية آ 

يوسف،   عودد  الوزارة  يف  األوسط  الرشق  لقسم  العام 

النقب،  لقمة  التأسييس  االجت�ع  مخرجات  ملناقشة 

وهي   املؤمتر  يف  املشاركة  الدول  مع  االتفاق  ومحاولة 

مرص واألردن واإلمارات والبحرين واملغرب والواليات املتحدة األمريكية لتحديد رئاسة اللجان التي جرى 

 الرا�ط التوافق عىل إنشائها، والتي ستتوىل متابعة ملفات مشرتكة كالغذاء واملياه والسياحة والزراعة. 

باإلضافة ملناقشة ملفات وهي إدارة املنتدى وتحديد رئاسة اللجان لكل دولة، والتشاور بشأن استضافة  

األردن للقمة القادمة بناء عىل طلبها، وتحويل اجت�ع وزراء الخارجية القمة إىل حدث سنوي تستضيفه  

ء، ومناقشة الطلب اإلرسائييل يف اقرتاح توسعة الدول األعضاء لفتح املجال أمام انض�م  إحدى الدول األعضا

دولة   رئاسة  التوافق عىل  املشارك� ك� جرى  موافقة  بعد  األوروبية  القارة  يف  دول  فيها  مبا  أخرى  دول 

 االحتالل للمنتدى باعتبارها الدولة املؤسسة لها. 

إ  التفاقيات  السالم  معهد  مدير  االحتالل  وكشف  دولة  ب�  التجارية  العالقات  أن  فريدمان،  آرش  براهام، 

%  130والدول العربية حطمت رق� قياسيا خالل شهر يونيو املايض، فالتجارة مع اإلمارات ارتفعت بنسبة  

مليون دوالر، يف ح� زاد معدل التبادل    201مقارنة بنفس الفرتة من العام املايض، بواقع    2022لشهر يونيو  

% لنفس الفرتة  41مليون دوالر، وتلتها مرص بزيادة    55% لنفس الفرتة بواقع  54جاري مع األردن بنسبة  الت

  3% بواقع  94مليون دوالر، أما املغرب فاحتل موقعا متقدما بارتفاع نسبة التبادل التجاري لـ    23بواقع  

ليون دوالر لنفس الفرتة، وكانت  م   1.2مليون دوالر لنفس الفرتة، أما البحرين فوصل التبادل التجاري إىل  

 الرابطأهم مجاالت التعاون االقتصادي يف مجاالت االبتكار والدبلوماسية واألكاد�ية.  

 املزید من األخبار 

أجرى رئيس الحكومة السابق نفتايل بينيت زيارة لدولة اإلمارات لتقديم واجب العزاء   

 بوفاة الرئيس السابق لإلمارات خليفة بن زايد، وتهنئة محمد بن زايد برئاسة الدولة. 

برتبة عقيد يعمل  وافقت كلية األمن القومي يف دولة االحتالل عىل منح ضابط إمارايت   

 يف سالح الجو عىل االنض�م لألكاد�ية بدء من العام الدرايس القادم.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/11864378
https://twitter.com/Peace_Accords/status/1542990994416799744?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1542990994416799744%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.i24news.tv%2Far%2FD8A3D8AED8A8D8A7D8B1%2Fmiddle-east%2F1656858782-D8A5D8B3D8B1D8A7D8A6D98AD984-D985D8B9D987D8AF-D8A7D984D8B3D984D8A7D985-D984D8A7D8AAD981D8A7D982D98AD8A7D8AA-D8A5D8A8D8B1D8A7D987D98AD985-D98AD8A4D983D8AF-D8B2D98AD8A7D8AFD8A9-D982D98AD8A7D8B3D98AD8A9-D981D98A-D8A7D984D8AAD8ACD8A7D8B1D8A9-D985D8B9-D8A7D984D8AFD988D984-D8A7D984D8B9D8B1D8A8D98AD8A9
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رسائيلية  التي فرضت عىل املواطنة اإل  اإلعداماستبدلت املحكمة اإلماراتية يف ديب عقوبة  

 . عاما من حيفا)، بعقوبة السجن مدى الحياة بتهمة االتجار وحيازة املخدرات فداء كيوان(

ر الحرب بيني غانتس عن ارتفاع قيايس يف مبيعات األسلحة اإلرسائيلية للدول  كشف وزي 

 مليون دوالر). 0مليارات شيكل (  3العربية خالل العام األخ�، والتي وصلت إىل  

قال وزير الحرب بيني غانتس أن نتائج الفحص للمقذوفة التي قتلت الصحفية ش�ين   

الواليات املتحدة ودولة االحتالل، مل تتوصل إىل نتائج أبو عاقلة الذي أجراه فريق مشرتك من  

 تجمع الرصاصة والضحية والسالح، لذلك ال �كن تحديد من أطلق النار.

  توجه مستشار األمن القومي أيال حولتا يف زيارة هي األوىل من نوعها إىل اململكة األردنية  

ة التي شهدها املسجد األقىص يف  ملحاولة رأب الصدع مع النظام األرد� بسبب األحداث األخ� 

 رمضان املايض. 

نفذ جيش االحتالل عملية هدم ملنزل منفذ عملية "بني براك" ضياء ح�رشة يف قرية   

مستوطن� من بينهم رجل أمن من    5يعبد قضاء جن� ش�ل الضفة الغربية، التي أودت ملقتل  

يا االلت�س الذي قدمته العائلة  جهاز الرشطة، وجاء تنفيذ القرار بعد أن رفضت املحكمة العل

 ملنع عملية الهدم. 

مطلوب� يف مناطق مختلفة من الضفة الغربية    ك� نفذ الجيش عملية اعتقال طالت   

 . 0يف إطار عملية كارس األمواج التي تدخل يومها الـ 

بطول    الخرسانة  أمني جديد من  ببناء جدار  االحتالل  كيلو مرتا ش�ل    بدأ جيش 

لغربية ليجل محل الجدار القديم ملواجهة عمليات التسلل والتهريب عرب الحدود، ك�  الضفة ا

 بدأ الجيش ببناء جدار عازل حول مدينة املطلة عىل الحدود اللبنانية ملنع عمليات التسلل. 

الشابان    أريئيل وه�  عملية  منفذي  اتهام ضد  لوائح  العسكرية  النيابة  يحيى  وجهت 

قبل شهر ونصف، والفرار    فياتشيسالف غوليفقتل حارس األمن    بتهمة  ويوسف عايص  مرعي

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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من السلطات بعد أن نجحا بالفرار ما دفع بقوات األمن إلجراء عمليات وبحث ومتشيط ألكرث  

 قبل شهر ونصف.  قرية قروات بني حسن قضاء سلفيت ساعة قبل العثور عليهم يف  من  

ا  املسؤول  الحلبي  محمد  املركزية  املحكمة  الدولية من  أدانت  اإلغاثة  منظمة  يف  لبارز 

تهمة يحظر نرش تفاصيلها، ولكنها متعلقة مبساعدة حركة ح�س ونقل    سكان قطاع غزة، يف  

األموال إليها، وتقديم معلومات حساسة ألطراف خارجية، والتدريب العسكري املحظور وحيازة  

 سالح غ� مرخص. 

ل املنترشة عىل الخط األزرق الفاصل  التابعة لجيش االحتال  جيفنأطلق جنود من وحدة   

مع لبنان النار يف الهواء، بعد أن اجتاز عدد من املواطن� للحدود داخل فلسط� املحتلة لعدة  

 أمتار، ليتكرر هذا الحدث للمرة الثالثة خالل أسبوع واحد. 

مسدسات كانت بحوزة مهرب� حاولوا اخرتاق    أحبط جيش االحتالل محاولة تهريب   

د األردنية، في� ادعت وزارة األمن الداخيل أن قوات حراس سلطة املعابر أحبطوا عملية  الحدو 

ملم كانت يف طريقها من مناطق الداخل إىل الضفة    آالف رصاصة من عيار    4تهريب  

 الغربية. 

، زيارة ململكة البحرين عىل  وشفنتيسأ لون أجرى مدير عام وزارة الخارجية اإلرسائيلية أ  

دبلومايس رفيع املستوى، أجرى خاللها سلسلة اجت�عات مع القيادة البحرينية، مشيدا  رأس وفد  

األمن   لض�ن  تهدف  والتي  بالبحرين،  االحتالل  دولة  تجمع  التي  الثنائية  العالقات  بجوهر 

 واالستقرار للمنطقة. 

قصف    منها  السوري،  العمق  استهدفت  هج�ت  سلسلة  اإلرسائييل  الجو  سالح  شن 

نطقة الجنوبية للعاصمة دمشق، أدى لتدم� مخازن لصواريخ تابعة لج�عات إيرانية  استهدف امل

وبطاريات دفاع جوي، ك� قصف جيش االحتالل املدرج الش�يل ملطار دمشق وبرج االتصاالت  

وصاالت الركاب وثالث مخازن للصواريخ بالقرب من املطار ما أدى لخروجه عن الخدمة لعدة  

داف، ك� استهدفت مدينة طرطوس عىل الساحل السوري أدى إلصابة اثن�  أيام بعد هذا االسته 

 بجروح متفاوتة.  من املدني� 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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أقر جيش االحتالل بسقوط منطاد عسكري داخل قطاع غزة، بسبب خطأ فني، يف ح�   

 أكد الجيش أن ال خطورة من ترسيب محتمل للبيانات واملعلومات التشغيلية لهذا املنطاد. 

االحتالل باستهداف عدة مواقع عسكرية لحركة ح�س داخل قطاع غزة، ردا  ورد جيش   

 عىل سقوط صاروخ أطلق من القطاع وسقط يف مدينة عسقالن جنوب فلسط� املحتلة. 

 ثالثا: العالقات الخارجیة 

 استعدادات إسرائیلیة لزیارة مرتقبة للرئیس األمریکي للمنطقة 

األمرييك   الرئيس  الستقبال  اإلرسائيلية  املحافل  تستعد 

جو بايدن الذي ينوي زيارة دولة االحتالل ضمن جولة 

ستشمل   يوليو،  منتصف  األوسط  الرشق  يف  سيجريها 

فإن  التقديرات  تش�  والسعودية،  الفلسطينية  األرايض 

ستستغرق   االحتالل  دولة  يف  الرئيس  مكوث   40فرتة 

رسمي لحظة وصوله ملطار بن   ساعة، ستبدأ باستقبال 

غوريون، عىل أن يبدأ اجت�عاته مع رئيس الحكومة االنتقايل يائ� البيد ضمن حفل عشاء سيقام عىل رشف  

وصوله، عىل أن يقوم يف التايل بعقد اجت�ع مع الرئيس إسحاق هرتسوغ، ك� سيتخلل الجولة زيارة لقاعدة  

 الرا�طض الصاروخي كالقبة الحديدية والطائرات بدون الطيار.  "البل�خيم" حيث سيطلع عىل أنظمة االعرتا

ه  يف حفل احتفايل مبنزلرتسوغ منح الرئيس بايدن وسام الرشف الرئايس اإلرسائييل يعتزم الرئيس إسحاق ه

 الرا�طاالحتالل.   تقديرا له عىل صداقته الحقيقية مع دولة

في� تتطلع املستويات األمنية يف دولة االحتالل إىل الرتويج ملنظومة الليزر العرتاض الصواريخ، أمام الرئيس  

األمرييك، إذ يسعى مسؤولون كبار يف الصناعات العسكرية اإلرسائيلية إىل البحث عن رشكاء لتمويل هذا  

بحث والتطوير، إضافة إىل نقل االستفادة من خربة الرشكات  املرشوع الذي يعترب مكلف جدا من ناحية ال

 الرا�ط األمريكية يف مجاالت الدفاع الصاروخي. 

بالعالقات السعودية مع دولة االحتالل إىل األمام، ك�   الدفع  الزيارة محاولة الرئيس األمرييك  وستشمل 

 الرا�طيتوقع أن يصادق بايدن خالل زيارته عىل نظام دفاع إقليمي ب� دول الرشق األوسط ودولة االحتالل.  

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/r1k11pqrkc
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1657199936-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%BA-%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
https://www.ynet.co.il/news/article/r1u11e7lf9
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2022-06-14/ty-article/00000181-606f-d525-af97-f0ffd3c70000
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 املناورات مع جیش االحتالل اإلسرائیلي غضب يف قبرص بسبب

للع�ل  وصف   التقدمي  الطليعي  ، وهو "أكيل"الحزب 

ية املناورات املشرتكة الحزب الرئييس يف املعارضة القربص

مع جيش االحتالل اإلرسائييل بأنها تطور خط� سيلحق 

يف  النظر  تعيد  أن  الحكومة  عىل  وكان  ببالده،  الرضر 

مسألة التعاون مع جيش له تاريخ طويل يف االستع�ر  

 الرا�ط وارتكاب جرائم الحرب وانتهاك القوان� الدولية. 

الحرب كانت   القربصية ضمن مناورات شهر  التدريبات عىل األرايض  وأجرى جيش االحتالل أسبوعا من 

 . تحايك الدخول يف مواجهة عسكرية مع حزب الله اللبنا�، تىل ذلك مناورات مشرتكة مع الجيش القربيص

وجرى توقيع اتفاق ب� وزارة الدفاع القربصية ونظ�تها يف دولة االحتالل، مبوجبها ستصدر دولة االحتالل  

 . سورس ومرعوم دولف�أنظمة ح�ية وحمل شخصية لجنود الجيش القربيص بتطوير من رشكتي  

 دولة االحتالل تتوسع يف القارة األفریقیة 

ارجية يائ� البيد،  أقر رئيس الحكومة االنتقايل وزير الخ 

عىل هامش مؤمتر نظمته السفارة اإلرسائيلية يف باريس 

بناء عالقات سياسية ودبلوماسية  إىل  بالده عادت  أن 

الغياب،  من  طويلة  سنوات  بعد  األفريقية  القارة  مع 

وقنواتنا   جهودنا  بفضل  استطعنا  أننا  الحقيقة 

الدبلوماسية إقامة عالقات مع ثالث دول إفريقية ذات 

غلبية مسلمة، وافتتحنا بعثات دبلوماسية جديدة يف  أ 

دولة هي إج�يل    54دولة من أصل    45دول أخرى، واآلن بات عدد الدول اإلفريقية التي تقيم عالقات معنا  

 الرا�طعدد دول القارة اإلفريقية. 

الجوع،   يعانون من  الذين  األفارقة  الغذايئ ملالي�  األمن  لتوف�  تتعاون  االحتالل سوف  أن دولة  وأضاف 

افحة "اإلرهاب"، لض�ن السالم واالستقرار، ك� نسعى إىل نسج تعاون  وسنسق مع الدول الصديقة لنا ملك

القادم   لخلق فرص عمل ملالي� اإلرسائيلي� واألفارقة عىل حد سواء، وأن  املتقدمة  التكنلوجيا  يف مجال 

سيكون بناء رشاكات عىل أكرث من صعيد ملد جسور الثقة والتعاون، ألن هذا الظرف الذي �ر به العامل  

 الرا�ط تزدهر الدول التي تتعاون معنا، بين� سيعا� من يقاطعنا وسيبقى يف عزلة دولية.  سوف

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%B1/2022/06/05/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7-
https://twitter.com/AJC_Paris/status/1531627008337272838?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1531627008337272838%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.i24news.tv%2Far%2FD8A3D8AED8A8D8A7D8B1%2Fmiddle-east%2F1654023279-D988D8B2D98AD8B1-D8A7D984D8AED8A7D8B1D8ACD98AD8A9-D8A7D984D8A5D8B3D8B1D8A7D8A6D98AD984D98A-D98AD8A4D983D8AF-D8A3D986-D8A8D984D8A7D8AFD987-D8B9D8A7D8AFD8AA-D8A5D984D989-D8A7D984D982D8A7D8B1D8A9-D8A7D984D8A5D981D8B1D98AD982D98AD8A9-D988D98AD8AAD8B9D987D8AF-D8A8D8AAD8B9D985D98AD982-D8A7D984D8B4D8B1D8A7D983D8A7D8AA-D985D8B9D987D8A7
https://www.inss.org.il/he/social_media/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94/
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 ن "لم الشمل"مئات الیهود من أثیوبیا یصلون دولة االحتالل ضمن قانو

غوريون   بن  مطار  من    181استقبل  قادم�  يهوديا 

يف أثيوبيا ضمن قانون مل الشمل الذي   غوندارمدينة  

يعرف   الذي  العام  هذا  يف  االحتالل  حكومة  أقرته 

 الرا�ط" تسور إرسائيل" بقانون

الرسمي  باهت�م عىل املستوى  الرحلة  وحظيت هذه 

يف   استقبال  املهاجرين  لهؤالء  أقيم  حيث  والشعبي، 

بنينا  طار بن غوريون، وكان يف استقبالهم وزراء ومسؤول� إرسائيلي� من بينهم وزيرة الهجرة واالستيعاب  م

 الرا�ط  يعكونف حجوئيل.ورئيس الوكالة اليهودية  شاطا

وقالت الوزيرة شاطا أن الكث� من اليهود يف أثيوبيا يعانون من سوء التغذية والفقر، وما زالت تداعيات  

إىل    الحرب األهلية تؤثر عىل أوضاع أخوتنا يف أثيوبيا، التقيت بأشخاص مسن� تم رفض طلباتهم بالهجرة

دولة االحتالل عىل مدار سنوات عديدة دون معرفة السبب، أنه لرشف عظيم أن أكون صوت العائالت 

 املبتورة التي تنتظر أحبائها. 

 لحکومة.. غانتس یزور الهند لبعد تأجیلها عدة مرات بسبب األزمة السیاسیة 

الهند،   لدولة  زيارة  غانتس  بيني  الحرب  وزير  أجرى 

بنظ�ه خاللها  سينج  التقى  خاللها  راجنات  ناقشا   ،

قضايا التعاون العسكري واألمني التي تجمع البلدين،  

واألبحاث   العسكرية،  الصناعات  مجال  يف  والتعاون 

عىل   الطرفان  اتفق  ك�  القتالية،  الوسائل  وتطوير 

التقنية والخربة  تعزيز العمل املشرتك لدمج القدرات 

ال  مع  االحتالل  دولة  متتلكها  التي  صناعة  العملية  مجاالت  يف  تحديدا  للهند  واملعرفية  اإلنتاجية  قدرات 

وتطوير الطائرات املس�ة وأنظمة الدفاع الصاروخي، باإلضافة لتحديد جدول زمني إلجراء مناورات مشرتكة  

  ب� جيش االحتالل والجيش الهندي خالل الفرتة القادمة.

ألمنية التي جمعت الهند ودولة االحتالل، والتي  عاما عىل العالقات ا  30وجاءت هذه الزيارة مبناسبة مرور

 الرا�ط تأجلت عدة مرات بسبب أزمة االئتالف الحكومي التي واجهت دولة االحتالل يف األسابيع األخ�ة. 

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/3509826
https://www.ynet.co.il/news/article/b1f9yand5
https://www.ynet.co.il/news/article/rkv0s8ud5
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مقترح إللغاء تأشیرات السفر بین مواطني دولة االحتالل والوالیات املتحدة 

 األمریکیة 

مقرتح  عىل  الكنيست  يف  الترشيعات  لجنة  ناقشت 

للس�ح  شاكيد،  إيليت  الداخلية  وزيرة  به  تقدمت 

دون  األمريكية  املتحدة  الواليات  بزيارة  لإلرسائيلي� 

تأش�ات سياحية، بعد أن أبدت إدارة الرئيس األمرييك جو 

بايدن موافقة مبدئية عىل إدراج دولة االحتالل يف قامئة  

يُ الدول   التأش�اتالتي  ، إال أن هذه عفى مواطنوها من 

الخطوة التي ينتظرها آالف اإلرسائيلي� تعرتضها جملة من التعقيدات، أهمها موافقة الربملان يف كل من  

باملواطن�   املتعلقة  البيانات  قواعد  إىل  املحدود  بالوصول  للس�ح  االحتالل  ودولة  املتحدة  الواليات 

 الرا�ط لة االحتالل عىل قواعد البيانات األمريكية. اإلرسائيلي�، مقابل إطالع دو 

في� يتطلب لهذه الخطوة إلقرارها سن قوان� وترشيعات يف الكنيست، إال أن ما يعرتضها هو تحفظات  

أمنية خشية من ترسب بيانات السجل السكا� لدولة االحتالل، لذلك تبحث الدوائر التنفيذية يف وزارة  

املتحدة األمريكية، دون أن يكون لذلك  الداخلية عن صيغة تسمح مبنح نسخة عن السجل املد� للواليات  

 أي تداعيات ترض باألمن اإلرسائييل. 

إلقناع   أردان،  غلعاد  واشنطن  السابق يف  اإلرسائييل  السف�  قادها  املسألة خالل محادثات  طرحت هذه 

األمريكي� أن  املرشع�  وتب�  األمريكية،  لألرايض  اإلرسائيلي�  لدخول  مرتفعة  رفض  نسب  هنالك  بأن   ،

قوان� األمريكية تحظر منح التأش�ات لفئة الشباب ممن ليس لديهم وظيفة دامئة أو غ� مسجل� يف  ال

 الرا�طبرنامج التعليم العايل للجامعات واملعاهد األمريكية. 

، يف حال سارت املفاوضات ب� الكتل  2023ومن املتوقع أن يدخل مسار تنفيذ هذا الترشيع بدء من العام  

 األمنية حول مخاطر ترسب السجل املد�.  السياسية إلقراره يف الكنيست، بعد األخذ بتوصيات املؤسسة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/1135823-0/
https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/1129297-0/
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 رئیس هیئة األرکان الیوناني يف زیارة لدولة االحتالل 

رئيس   الج�ال  أجرى  اليونا�  األركان  هيئة 

فلوروس التقى    كونستانتينوس  االحتالل  لدولة  زيارة 

منتدى   يف  للمشاركة  كوخايف،  أفيف  بنظ�ه  خاللها 

بحضور رئيس  موسع جمع قادة األلوية يف الجيش�،  

الهيئة االسرتاتيجية يف جيش االحتالل، الذي استعرض 

منطقة   يف  املشرتكة  التحديات  اللقاء  هذا  من خالل 

االستخباري   التعاون  عىل  الرتكيز  مع  الجيش�،  ب�  الثنايئ  التعاون  قضايا  إىل  والتطرق  األوسط،  الرشق 

 الرا�ط والتدريبات املشرتكة. 

التابعة لهيئة االستخبارات العسكرية، ووحدة الكوماندوز البحري،    9900وزار الوفد اليونا� مقر الوحدة  

الرسب األول للطائرات املس�ة، وقاعدة  وهو    200وقاعدة "بل�حيم" التابعة لسالح الجو قاصدا الرسب رقم  

 "حوما" املسؤولة عن تطوير وإنتاج وسائل دفاعية، واختتم زيارته بتفقد مواقع القبة الحديدية. 

وأشاد كوخايف بالتعاون العسكري الوثيق ب� جيش االحتالل ونظ�ه اليونا�، من خالل توثيق هذا التعاون  

األم  طويل  واسرتاتيجية  أمنية  دينا،  برشاكة  نوبل  أبرزها  مشرتكة  وتدريبات  مناورات  بعدة  تعززت  د، 

وأوربون، العلم األزرق وأخرها عربات النار، الذي انطلق يف جزيرة قربص اليونانية تحت مسمى تدريب  

 ما وراء األفق. 

لشرکات مالکة برنامج بیغاسوس " NSOصفقة محتملة لبیع مجموعة "

 أمریکیة

رة الرئيس األمرييك جو بايدن  طالبت دولة االحتالل من إدا

" املالكة برنامج بيغاسوس من NSOإزالة رشكة مجموعة "

البيت  أن  إال  األمريكية،  التجارة  لوزارة  السوداء  القامئة 

القانون  كون  القضية،  هذه  يف  التدخل  رفض  األبيض 

اإللكرتونية   لألنشطة  واسع  بتداول  يسمح  ال  األمرييك 

 الرا�ط الضارة. 

مام إمتام الصفقة املحتملة التي  في� تب� أن الضغط اإلرسائييل وراء هذه الخطوة متعلق بإزالة العوائق أ 

،  لربامج التجسس اإلرسائيلية"  NSO، لرشاء مجموعة "L3Harrisرشكة املقاوالت الدفاعية األمريكية  تجريها  

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%99%D7%95%D7%A0%D7%99/%D7%A8%D7%9E%D7%98%D7%9B-%D7%9C-%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%98%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A1-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A1/
https://www.calcalist.co.il/calcalistech/article/byjuxepf9
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إذ أن بقاء الرشكة ضمن القامئة السوداء لوزارة التجارة األمريكية يحظر أي نشاط يتعلق بالبيع أو الترصف  

 بحقوق الرشكة. 

" تحت الضوء بعد أن تم الكشف عن قيامها بالتجسس عىل هواتف ملسؤول�  NSO"وأصبحت مجموعة  

 الرا�ط حكومي� ووكاالت يف املنطقة، إال أن الرشكة تدعي أن تقنيتها تساعد عىل القبض عىل املجرم�. 

 املزید من األخبار 

الذي    روبرت هابيكعقد وزير الخارجية يائ� البيد اجت�عا مع نائب املستشار األملا�   

أجرى زيارة لدولة االحتالل، ناقشا خاللها ملف الطاقة الخرضاء، وتنسيق املواقف بشأن املخاطر  

 املشرتكة التي متس مبصالح الجانب�. 

  ماريو دراغي   ةيطالي اإلحكومة  لارئيس  ك� اجتمع رئيس الحكومة االنتقايل يائ� البيد ب  

 األوكرانية عىل القارة األوروبية.  - ناقشا خاللها الوضع الجيوسيايس لتداعيات الحرب الروسية

الفرنسية   للعاصمة  للوزراء  كرئيس  منصبه  توليه  بعد  زيارة خارجية  أول  البيد    -أجرى 

إ�انويل بالرئيس  خاللها  التقى  مسماكرون   باريس،  خاللها  ناقشا  حيث  النووي  ،  االتفاق  ألة 

 اإليرا�، والهجوم األخ� لحزب الله بالطائرات املس�ة عىل حقل "كاريش".

للمساعدة يف عملية    الرتكية  به جزيرة قربص  تقدمت  لطلب  االحتالل  دولة  استجابت 

إخ�د الحرائق التي اندلعت يف غابات يف الجزء الش�يل من الجزيرة، عرب إرسال بعثة تضمنت  

 فاء وطواقم هندسية وضباط تنسيق جوي.طائرتا إط

مع تركيا سيكون    ط�ان متبادل  عن توقيع اتفاقأعلنت وزيرة املواصالت م�اف ميخائييل   

رحالت إرسائيلية  لتسي�  ، والذي سيتيح تطوير عالقات ط�ان  األول من نوعه منذ العام  

 . ىل تركياإ

رئيس  ستوى من دولة أيربيا مثله أستقبل الرئيس إسحاق هرتسوغ وفد حكوميا رفيع امل  

، ناقشا خاللها التعاون املشرتك ب�  عيدان رول، ونائب وزير الخارجية  الوزراء ناثانيال ماكجيل

الجانب�، وجرى االتفاق عىل افتتاح مكتب متثييل يف مدينة القدس، عىل أن تصبح الحقا مقرا  

 دامئا للسفارة يف دولة االحتالل. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://ar.timesofisrael.com/%D8%A7%D9%84%D9%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%AF%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA/
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التي ترتكبها دولة االحتالل    الونياكتصادق برملان إقليم    يف إسبانيا عىل اعتبار الجرائم 

بحق الفلسطيني� بأنها جرائم "فصل عنرصي" وبذلك تكون أول مؤسسة أوروبية تصف دولة  

 االحتالل بهذه الجر�ة. 

حملة عىل مواقع التواصل االجت�عي تنتقد    دولة االحتاللأطلقت السفارة األوكرانية يف   

يف تقديم العالج للجنود األوكراني� الذين أصيبوا يف الحرب  التأخ� املستمر    ما أسمته من خاللها  

 روسيا  الجارية مع 

صادقت املحكمة العليا عىل منح املواطن� األوكراني� الذين وصلوا دولة االحتالل من   

وزيرة    أشهر، مع بقاء صالحيات  3اإلعفاء من تأش�ة الدخول خالل فرتة إقامتهم من شهر إىل  

 الداخلية إيليت شاكيد برفض دخول املواطن� األوكراني� استنادا العتبارات فردية. 

إحدى دول أمريكا الالتينية النظر يف مسألة افتتاح سفارة لها    سورينامأعادت جمهورية   

 يف دولة االحتالل بسبب عدم توفر ميزانية كافية إلقامة مبنى السفارة. 

العالقات الدبلوماسية مع بولندا، والس�ح بعودة السف�  الرئيس إسحاق هرتسوغ عودة   

البولندي مل�رسة عمله يف دولة االحتالل، وذلك بعد احتجاج إرسائييل عىل قانون أقره الربملان  

البولندي يف مايو املايض يقيد دفع تعويضات لورثة املمتلكات التي استوىل عليها النازيون خالل  

 الهولوكوست. 

أكد رئيس الجالية اليهودية يف مدينة بورتو الربتغالية، غابرييل سينديروفيتش، أن اليهود   

السفارديون يطمحون يف الحصول عىل الجنسية الربتغالية، وذلك من أجل الحد من االضطهاد  

الربتغالية وأنه بعث برسالة للكنيست ملناقشة هذا امللف مع    املعاد للسامية من قبل السلطات 

 ول� يف الربتغال. املسؤ 

  

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

 2050تقدیرات بأن تصبح دولة االحتالل األکثر اکتظاظا بالسکان يف 

قال الناشط البيئي املخرضم عضو الكنيست ألون تال أن دولة  

بحلول   العامل  يف  بالسكان  اكتظاظا  األكرث  ستصبح  االحتالل 

شخص لكل   800، حيث ستبلغ الكثافة السكانية 2050العام 

بيئة   مجموعة  أعدته  بحثي  للتقرير  فوفقا  مربع،  مرت  كيلو 

السكان    تسمى "منتدى السكان والبيئة واملجتمع سيصل عدد 

بـ  17.5إىل   مقارنة  نسمة  عدد    9مليون  هو  نسمة  مالي� 

 الرابطالسكان يف هذا العام. 

إال أن هذا الهدف يتطلب خطوات إضافية من قبل إدارة التخطيط ووزارة اإلع�ر واإلسكان اإلرسائيلية،  

الخرضاء، التي ستختفي مبعدل مذهل يتجاوز  كون األمر سيتطلب جهودا بيئة مضاعفة لح�ية املساحات 

 كيلو مرت مربع سنويا، ملجاراة التسارع السكا� الذي سيتضاعف خالل السنوات القادمة.  24

 تهدیدات بالقتل تطال نتنیاهو وبن غفیر

برفرمانتقدم   لزعيم   تساحي  املحام�  طاقم  رئيس 

املعارضة بنيام� نتنياهو بشكوى لدى جهاز الرشطة، بعد 

رصد تهديدات بالقتل طالت موكله، عقب الكشف عن 

منشور تحرييض عىل تويرت من أحد املجهول� قال فيها،  

نتنياهو.  إىل  إشارة  فورا يف  الشخص  قتل هذا  أنه يجب 

 الرابط 

تهديد حقيقي لقتل رئيس الحكومة السابق    لديكممرفق  وجاء يف نص الشكوى التي وصلت لجهاز الرشطة:  

التهديدات  بنيام� نتنياهو الذي نرش خالل األيام األخ�ة يف تويرت، هذا التهديد ينضم اىل سلسلة طويلة من  

، ويف حال تم إه�ل هذا التهديد، فنحن  بالقتل ضد رئيس الحكومة السابق، زوجته سارة وولديه يائ� وآف�

 نحملكم كامل املسؤولية عن حياة موكيل، وما يرتتب عىل ذلك من تداعيات سياسية واجت�عية. 

املة عرب الهاتف مع النائب  اعتقلت رشطة االحتالل مشتبها قام بانتحاله صفة رشطي، بعد أن رصدت مك

ايت�ر بن غف� عرب الهاتف، هدده فيه بالقتل برسالة صوتية قال فيها "سنقتلك.. سنقتلك، مسدسنا مصوب  

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/1655268712-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B8-%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2050
https://www.ynet.co.il/news/article/bkyyo00e00q
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رصاصة، سنصل إليه    16بحوك مع رصاصات، أنا بالطريق إليك مسديس جاهز مع مخزن� للخراطيش و 

  الرابط ولزوجتك وأطفالك". 

عاما، من مدينة تل أبيب، كان قد    31وأظهرت التحقيقات لرشطة االحتالل أن املشتبه به يبلغ من العمر  

ة بدأها بتعريف نفسه عىل أنه أحد أفراد وحدة السايرب التابعة لجهاز الرشطة من  أجرى مكاملات بطريق

لواء ش�ل فلسط� املحتلة، وعىل إثرها تتبعت الرشطة مكان املكاملة وقامت باعتقاله، وأحالته للتحقيق  

 يف محكمة الصلح يف طربيا. 

من وقع هج�ت أمنية يف مناطق    أعلنت رشطة االحتالل أنه تم نرش رسائل كاذبة باسمها، تحذر فيها

 الرابط مختلفة، دون تحديد ما إذا كانت هذا الخلل ناتج عن هجوم سايرب أم ال.  

 دولة االحتالل تتأهب ملوجة سادسة من کورونا

بف�وس  إصابات  نسبة  أعىل  االحتالل  دولة  سجلت 

كورونا يف صفوف من تم إخضاعهم لفحص عشوايئ،  

يف    10و    3731و  5863بواقع   سجلت  إصابة  آالف 

ل يف  ثالثة أيام متتالية وهو الرقم األعىل الذي يسج

يوم واحد منذ إبريل املايض، وجاءت نسبة اإلصابات  

ينذر    19% ما  وهو  الفحص،  عينات  إج�يل  من 

 الرا�ط بدخول الدولة يف موجة جديدة من كورونا وفقا ملا أشار إليه مسؤول يف وزارة الصحة اإلرسائيلية. 

عن   معزوال  املصاب  بإبقاء  الصحي،  بالحجر  الخاص  الربوتوكول  تعديل  عن  الصحية  السلطات  وأعلنت 

الحجر عن    5محيطه ملدة ال تقل عن   أيام  بأال يزيد عدد  السابق  الربوتوكول  أيام،    5أيام، يف ح� كان 

 الرا�ط  عاما. 65وتدرس الوزارة منح جرعة تعزيزه خامسة من اللقاحات ملن تزيد أع�رهم عن 

شارك به    نيتسان هوروفيتسوأجرى رئيس الحكومة السابق نفتايل بينيت اجت�عا موسعا مع وزير الصحة  

، ورئيسة خدمات صحة الجمهور، واملنسق الوطني لشؤون كورونا، واملسؤول  ة ار لوز لاملدير العام  كال من  

، ناقشوا خاللها اإلجراءات الواجب اتباعها  عن شؤون الح�ية يف وزارة األمن، وغ�هم من الجهات املهنية

 الرا�ط . لكرس موجة اإلصابات الحالية، واستمرار نشاط املنظومة االستخبارية يف جمع البيانات عن املصاب�

مليون،    5ألف، والجرعة الثالثة    800قى الجرعة الرابعة إىل  ويف بيان لوزارة الصحة، فقد وصل عدد من تل

  10864مليون، وبلغ عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إىل    6.7مليون، والجرعة األوىل    6.1والجرعة الثانية  

 يف وضع صحي يصنف بالخط� داخل مشايف العزل.  100وفاة، في� ال يزال نحو 

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/1654686818-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%BA%D9%81%D9%8A%D8%B1
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1657052830-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.maariv.co.il/corona/corona-israel/Article-927234
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1654631879-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2%D8%A9
https://www.maariv.co.il/corona/corona-israel/Article-927795
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 العامة ویدان بخیانة األمانةوزیر الصحة یقر بالذنب أمام النیابة 

إقرار   صفقة  عىل  االحتالل  لدولة  العامة  النيابة  صادقت 

أحد   ليتس�ن  يعكوف  السابق  الصحة  وزير  ضد  بالذنب 

حاخاما بخيانة   تأكرب  تتعلق"  بتهم  الحريدية  الطائفة 

األمانة، حيث وجهت له تهم تتعلق بالتحرش ضد مواطنة 

دولة   إىل  أسرتاليا  من  فرت  ليفر،  ملكا  تدعى  أسرتالية 

االحتالل طالبة حق اللجوء، إال أن الوزير استخدم نفوذه 

غي� شهاداتها إلخضاعها لالبتزاز.  من أجل تغي� رأي األطباء النفسي� املكلف� بفحص ليفر وإجبارهم عىل ت

 الرا�ط

أما القضية الثانية فتعرف بقضية "بيت إرسائيل" حيث أوعز الوزير إىل موظفيه باستصدار ترخيص ألحد  

أقربائه يسمح له بإعادة فتح مطعمه بعد أن أغلقته دائرة التفتيش والرقابة لعدم مالمئته للمواصفات  

 الرابط الصحية. 

عىل اإلقرار بالذنب وخيانة األمانة يف قضية التحرش، وإدانته بدفع  ومبوجب التسوية وافق الوزير ليتس�ن  

 الرابطآالف شيكل، في� أعفي من أي عواقب يف قضية "بيت إرسائيل.  3غرامة قدرها 

 تسهیالت جدیدة إلجهاض املرأة يف دولة االحتالل 

الواليات  يف  للجدل  املث�  القضايئ  الحكم  خلفية  عىل 

القانونية  اللوائح  بتحديث  إرسائيل  قامت  املتحدة، 

مرة منذ  املت باإلجهاض ألول  أعلنت    30علقة  إذ  عاما، 

وزارة الصحة ا عن سلسلة من التسهيالت للنساء اللوايت 

سيخضن لهذه التجربة، والتي ستشمل عمليات إجهاض 

التواجد   واجب  وإلغاء  املرىض،  صناديق  يف  دوائية 

دة حيز التنفيذ يف غضون الجسدي أمام لجنة وإعادة صياغة االست�رات عىل أن تدخل هذه اللوائح الجدي

 الرابط  ثالثة أشهر. 

مجددا،   صياغتها  إعادة  سيتم  التي  القد�ة  االست�رات  عن  االستغناء  سيتم  الجديد  التعديل  ومبوجب 

بطلبات سابقة   تقدمن  النساء ممن  عدد كب� من  تذمر منها  التي  للمرأة  املهينة  األسئلة  تلك  وتحديدا 

جهاض، ك� سيتم االستغناء عن النظام الورقي يف معامالت التوقيع عىل قرار اإلجهاض، وتحويله لنظام  لإل 

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/rynqfwkfq
https://www.srugim.co.il/681213-%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%A2-%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%AA-%D7%94%D7%98%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%9F
https://www.mako.co.il/news-law/2022_q2/Article-7b9318d05f84181026.htm
https://www.haaretz.co.il/health/2022-06-28/ty-article/.premium/00000181-a6ba-d705-af93-e7fa33f30000
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إلكرتو� متقدم، ك� لن تضطر املرأة إىل إجراء مقابلة مع إخصائية اجت�عية، وسيتم تغي� تعريفها، ووضع  

 كمستشارة اختيارية بإمكان املرأة التي تنوي اإلجهاض تجاهلها. 

حق جسد املرأة، هو حق وزير الصحة عىل التعديل الجديد يف الربوتوكول املتبع يف اإلجهاض، أن    وعقب

ال �كن إلزام املرأة بتعلي�ت قد تنعكس عىل حياتها الشخصية واألرسية، هذه خطوة يف  للمرأة نفسها،  

 االتجاه الصحيح لتعزيز مكانة املرأة يف املجتمع.

 املزید من األخبار 

النائبة عن حزب    به  تقدمت  قانون  التمهيدية عىل مرشوع  بالقراءة  الكنيست  صادق 

إىل   لألجور  األد�  الحد  لرفع  نعاما الز�ي  القرار    العمل  عمل، وحظي  لكل ساعة  شيكل 

 آخرون.  4نائبا وعارضه  مبوافقة  

الكنيست    رئيس  شارك  نوعها  من  األوىل  هي  سابقة  ليفييف  "الفخ  مييك  مس�ة  ر  يف 

جابت شوارع القدس    وزيرة املواصالت م�اف ميخائييل  غلعاد كاريفللمثلي�" برفقة النائب  

 عىل التوايل لدعم حقوق املثلي�.  وتل أبيب، ضمن مارثون سنوي يجري للعام  

عرثت رشطة االحتالل عىل كتابات مسيئة يف متحف املحرقة عىل جبل صهيون يف الجنوب   

حتلة، مكتوب عىل شواهد بعض القبور عبارات "الصهاينة هم من ارتكبوا  الغريب ملدينة القدس امل

 املحرقة.. الصهاينة هم النازيون"، وعىل إثرها فتحت الرشطة تحقيقا يف الحادث.

سجلت دولة االحتالل أول عدوى لف�وس جدري القرود، ليصبح إج�يل عدد اإلصابات   

 إصابات.  6التي سجلت خالل شهر يونيو 

مزرعة لل�شية منترشة يف    رة الزراعة تفيش ف�وس الحمى القالعية يف  أعلنت وزا 

دولة االحتالل، إال أن تشخيص الحاالت املصابة من األبقار والخنازير يفيد تاريخ إصابتها منذ  

 فرباير املايض.  

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


      تابع منصات المرصد

  

 

33 | P a g e  

 مرصد إسرائيل 
 July 2022 15 ||056العدد 

األوروبية،    للدول  الطرق  األخ�ة يف معدل قتىل حوادث  املرتبة  االحتالل  دولة  احتلت 

الوفيات جراء حوادث    للمرتبة    بوصولها  فيها معدل  ارتفع  التي  األوروبية  الدول  يف سلم 

 الطرق للسنوات العرش األخ�ة.

تظاهر عرشات اإلرسائيلي� يف مدينة تل أبيب احتجاجا عىل موجة الغالء وارتفاع أسعار   

لل املدينة  شوارع  يف  خيام  بنصب  املتظاهرون  وقام  األسواق،  تشهدها  التي  نظر  السلع  فت 

 الحكومة التخاذ خطوات عاجلة الستدراك األزمة املعيشية. 

الحكومة    تأخر  عىل  احتجاجا  واحد  ليوم  الدرايس  الدوام  تعليق  املعلم�  نقابة  قررت 

 باالستجابة ملطالب النقابة برفع األجور لقطاع املعلم�.

  

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

 سرائیلیین لسیناء تعدیالت جدیدة يف سفر السیاح اإل 

أن معرب طابا    م�اف ميخائييلأعلنت وزيرة املواصالت  

ساعة يوميا    24الحدودي مع سيناء سيفتح عىل مدار  

يوليو القادم،   3أيام يف األسبوع ابتداء من    7وعىل مدار  

يف خطوة تهدف إىل تسهيل مرور السياح اإلرسائيلي� 

آال  منه  يعا�  الذي  االزدحام  وتقليل  ف لسيناء 

 املسافرين سنويا. 

يأيت التعديل الجديد لتنقل األفراد بعد تطمينات قدمتها الدولة املرصية بابتعاد أي خطر يهدد حياة اليهود،  

من قبل تنظيم الدولة، الذي كان حتى وقت قريب يخطط لتنفيذ هج�ت تستهدف السياح القادم� من  

 الرابط دولة االحتالل. 

 اخترقت املجال الجوي اإلسرائیلي مصریة إسقاط طائرة مسیرة

أسقطت طائرة مس�ة مرصية اخرتقت أجواء    من سالح الجو  مقاتالت الل اإلرسائييل أن  أفاد جيش االحت

نتيجة عطل فني، وقام الجيش    ها السيطرة عليهايبعد أن فقد مشغل   يف جنوب فلسط� املحتلة  النقب

بتتبع الطائرة عن كثب حتى لحظة إسقاطها بالقرب من جبل ساغي بعد عبورها املجال الجوي اإلرسائييل،  

 وتم األمر بتنسيق كامل مع الجيش املرصي. 

 املزید من األخبار 

التقت وزيرة الطاقة كارين الهرار بالرئيس املرصي عبد الفتاح السييس عىل هامش قمة   

األوروبية،  ت القارة  إىل  نقله  ثم  لتسييله  إىل مرص  االحتالل  دولة  الغاز من  تصدير  اتفاق  وقيع 

 باإلضافة الجت�ع منفصل عقدته مع وزير البرتول والرثوة املعدنية طارق املال.

بـ   تقدر  الكوكاي�  من  كميات  عىل  العثور  االحتالل  جيش  عىل    أعلن  غرام،  كيلو 

دون العثور عىل أي مشتبه به، وسط ترجيح أن يكون تم إسقاطها الحدود الفاصلة مع مرص،  

 عرب أحد املهرب� من فوق الجدار الفاصل. 

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/1656351850-%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 سادسا: املقاالت والتحلیالت

 کشف حساب إلخفاقات حکومة بینت األقصر يف تاریخ الکیان

 يديعوت أحرونوت -إيت�ر آيخ�

واليته  بينيت خالل  فيها  وقع  التي  اإلخفاقات  جملة 

ومية األقرص يف تاريخ الدولة مقارنة بنظرائه من  الحك

يف  ينجح  مل  أنه  أهمها  السابق�،  الحكومات  رؤساء 

أنه  رغم  االحتالل،  مع  املطبعة  الدول  دائرة  توسيع 

زمن  يف  طبّعت  التي  الدول  مع  العالقة  عىل  حافظ 

سلفه بنيام� نتنياهو، فضال عن فشله الذريع يف عدم 

 . إرسائيليا خالل الشهرين املاضي� 19�ت الفدائية الفلسطينية التي قتلت القدرة عىل وقف موجة الهج

بينيت  ف أن  يبدو  النتيجة  اختبار  ويف  االرتفاع،  يف  املساكن  أسعار  استمرت  فقد  الداخيل،  الصعيد  عىل 

طريقة   يف  حقيقي  تغي�  حدوث  عن  فضال  اإلرسائيلي�،  لكل  الهام  املوضوع  هذا  يف  فشلوا  وحكومته 

ات الحكومية والرسمية، حيث تواصلت ذات طريقة تقريب املقرب�، حتى وصل اإلخفاق إىل انهيار  التعيين

التحالف الحكومي من الداخل، رمبا بسبب عدم اكت�ل نصابه القانو� والسيايس منذ البداية، وهكذا فشل  

سية، ما استدرجهم إىل  بينيت يف حل أزمة االنقسام اإلرسائييل، ما ظهر يف تعمق األزمة الدستورية السيا 

 . حملة انتخابية خامسة

بينيت نفسه فشل يف إدارة حزبه، الذي شّكل العامل الرئييس واألول يف اإلطاحة بالحكومة، في� فشلت  

الحكومة يف تحمل تكاليف املعيشة، رغم اإلصالحات والقرارات التي تم اتخاذها، وجاء الفشل القايس يف  

إلجراء تجديدات يف بيته، وطلب الطعام من املطاعم عىل حساب الدولة،  فضيحة عرشات مالي� الشواكل 

ما أثار غضب ج�انه اإلرسائيلي�، أما عىل الصعيد الخارجي، فقد أخفق بينيت يف كرس سياسة الغموض 

 . تجاه إيران، وأدىل بترصيحات عن مهاجمتها، فضال عن استمرار الجمود يف الساحة الفلسطينية

اقات عينة رسيعة من جملة إشكاالت وقع فيها بينيت املستقيل، ما أثبت من البداية  وتشكل هذه اإلخف 

أنه عديم الخربة السياسية، ومل يظهر أمام رشكائه يف االئتالف، بل أمام أعضاء حزبه أنه جدير مبنصب رئيس  

املتعرثة، العيص يف دواليب حكومته  املزيد من  الجميع يف وضع  اجتهد  والنتيجة    الحكومة، ولذلك فقد 

النهائية أنه سجل فشال ذريعا أمام اإلرسائيلي� يف ملفات داخلية وخارجية، ستبقى تالحقه يف حال قرر  

 .خوض السباق االنتخايب الوشيك

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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يف الوقت ذاته، فإنه ليس متوقعاً أن يتوقف اإلرسائيليون عن تتبع أخطاء حكومة بينيت، رغم تنحيه، عىل 

اية االنتخابية القادمة، ويف هذه الحالة فقد يكشف بعض رشكائه السابق� بعضا  اعتبار أنها قد تلزمهم للدع

من إخفاقاته التي طواها الكت�ن حتى يومنا هذا، لكنها ستجد من يكشف عنها النقاب يف قادم األيام،  

 .ح� يستل الجميع سيوفهم، ويبدأون "حرب الكل يف الكل" للحصول عىل مقعد هنا أو هناك يف الكنيست

https://www.ynet.co.il/news/article/hjrh9b895 

 صفقة القرن من جدیدزیارة بایدن للمنطقة وآمال بإحیاء 

 صحيفة مكور ريشون  - ادورون ماتس

التحركات   خالل  من  القرن  لصفقة  األمرييك  اإلرسائييل  االستدعاء 

التي   الظروف  ألن  يتم  الجارية  واالستخبارية  واألمنية  العسكرية 

نشأت فيها الصفقة، ما زالت ك� هي، بل رمبا زادت وتضاعفت،  

وهو ما ينطبق عىل حزب الله،  ألن إيران تواصل تهديدها النووي،  

وكذلك ح�س التي تتحرض لليوم التايل لغياب أبو مازن، وجميعهم  

يقفون يف صف املعادي للمعسكر اإلقليمي الذي تقوده الواليات  

 . املتحدة

استدعاء بايدن لصفقة القرن وسط رفض الد�قراطي� لها، ألن أسالفهم الجمهوري� هم من  لذلك يأيت  

لحاجة األمريكية ملعالجة حالة عدم االستقرار املتأصلة يف املنطقة، ومواجهة االختبارات  طرحوها، لكن ا 

املتوقعة من االضطرابات القادمة، جعلتها تلجأ إليها، بهدف تخفيف حدة رصاعات املنطقة املعقدة، مبا  

ن لطرح اسرتاتيجية  فيها الرصاعات طويلة األمد، وعىل رأسها الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني، م� دفع بايد

 . إقليمية تتضمن فهً� أعمق بكث� للعمليات التي قد تشهدها منطقة الرشق األوسط

الواليات   قدرة  تشكل مصلحة يف ض�ن  األوسط  الرشق  يف  االستقرار  حالة  أن  اإلرسائيلية  املحافل  تعترب 

رتكيز عىل ما هو مهم ألمريكا  املتحدة عىل الحد من االرتباط باملنطقة، وتقليل مشاركتها فيها، من أجل ال

القضية   يف  تغي�ات  اقرتاح  دون  ولكن  الجديدة،  األوسط  الرشق  رؤية  تحقيق  يف  ذلك  ويتمثل  نفسها، 

 .الفلسطينية، األمر الكفيل بإحباط كل هذه الجهود 

فقط   ليس  السعودية،  نحو  الجديد  األمرييك  التوجه  أن  االحتالل  دولة  تعترب  ذاته،  الوقت  لتحقيق  يف 

أبعاد الرشق األوسط، أخبارا   التي تتجاوز  أيًضا لتحقيق األهداف االسرتاتيجية  االستقرار اإلقليمي، ولكن 

جيدة، ال سي� ملواجهة التهديدات النووية من طهران، ويف هذه الحالة من املمكن بناء "جدار حديدي"  

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/hjrh9b895
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طقة إىل حالة من الفوىض وعدم  سيايس عسكري اقتصادي يواجه هذه التهديدات، ويحول دون جر املن

 .االستقرار والحروب

https://www.makorrishon.co.il/opinion/501233 / 

 حکومة البید الجدیدة ستتجنب الصدام مع اإلدارة األمریکیة 

  إرسائيل اليوم - أمنون لورد

األمريكية،   لإلدارة  كاملة  تبعية  تعني  البيد  برئاسة  حكومة 

بغض النظر عن مداوالت رئيس الوزراء الجديد حول امللف  و 

تفعل   لن  أن إرسائيل  املحصلة  لكن  النووي،  اإليرا� واالتفاق 

شيئًا ضد إرادة الواليات املتحدة، م� سيشكل األمر األسوأ يف 

الشهور األربعة التالية حتى االنتخابات، م� يستدعي رضورة 

االستعداد   �تلك  الذي  نتنياهو  سياسة  فوز  التخاذ  الكامل 

 . مستقلة تجاه األمريكي�، وكسب ثقة الدول العربية املعتدلة

اليمينية  ك�   الكتلة  إضعاف  األمرييك هدفه  اليسار  األمرييك وعموم  الرئيس  أن  أحد  يعد خافيا عىل  مل 

بيد، عىل أن يبقى  الصلبة، ملنع عودة حكم الليكود ونتنياهو، مقابل إبقاء الحكومة املنتهية واليتها برئاسة ال 

حامالً للشعلة، وتصبح الحكومة مع مرور الوقت ذات توجهات يسارية، ال �كنها السعي لتحقيق أهداف  

سياسية، بل تتسبب بشكل أسايس يف إلحاق الرضر بأمن الدولة، من خالل االلتحاق باملوقف األمرييك يف  

 .القضايا التي تشغل املنطقة 

اليمي إرجاء حقبة  -ني اإلرسائييل من وجود ثنايئ البيد�كن تفس� هذا اإلحباط  بأنه يعني عملياً  بايدن 

عودة نتنياهو إىل السلطة، مع العلم أنه مل يعد ّرسا أن البيت األبيض يتدخل بصورة ال تخطئها الع� يف  

ت أو  انتقالية،  لو كانت  الحالية، حتى  الحكومة  الحزبية اإلرسائيلية لرتسيخ وجود  السياسية  سي�  الساحة 

أع�ل، لكن األهم بنظره أال يعود كابوس نتنياهو مجددا، ألنه سيعني من الناحية العملية إرباكا للخطط  

 األمريكية يف املنطقة. 

يف الوقت ذاته، يشعر اليم� اإلرسائييل أن املنطقة بعمومها مقبلة عىل مشاريع كب�ة، ويف حال بقي هذا  

تغليبا للمصالح األمريكية عىل اإلرسائيلية، صحيح أن هناك متاهيا كب�ا  التناغم ب� البيد وبايدن، فإنه يعني  

عليه�، م�   تعد تخفى  أوجدت مسافات وفجوات مل  والعامل  املنطقة  األخ�ة يف  التطورات  لكن  بينه�، 

االهت�م   ثم  وأخ�ا،  أوال  اإلرسائيلية  االعتبارات  تضع  حكومة  وجود  اإلرسائييل،  اليم�  بنظر  يستدعي، 

 ذك.  العالقات مع ساكن البيت األبيض، يف ح� أن البيد يختلف معهم يفب

https://almarsad.co.uk/
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https://www.israelhayom.co.il/opinions/article/11897950 

 أبراج املراقبة لحزب الله تثیر قلق الجیش

 12موقع القناة  -غاي أورون

مبان   ثالثة  يتضمن  للحزب،  برج  أو  مراقبة  نقطة  موقع  كل 

 . صل إليها الجيش اللبنا� واليونيفيليسكنية ولوجستية، ال 

ا نخبة  من  الرضوان  اسرتاتيجيته  قوة  تقود  من  هي  لحزب، 

الحدود،   عىل  ومستمر  فوري  احتكاك  إلحداث  الجديدة 

ويصورون كل دوريات الجيش اإلرسائييل، وقد أحىص الجيش  

موقع�   15 عىل  حاليا  العمل  ويجري  السياج،  عىل  موقعا 

آخرين، وجميعها قرب خط الحدود الدويل، وبعضها عىل الخط  

فيها قواعد لألمم املتحدة، وح� يرى اإلرسائيليون هذه األبراج ومقاتيل حزب  نفسه، يف األماكن التي توجد  

 . الله، فإنه يؤثر سلبا من الناحية النفسية، وبعضهم يخافون أكرث م� ال يرونه

ويتنامى مستوى التوتر اإلرسائييل عند هذه الجبهة التي قد تشهد يف أي لحظة اندالع مواجهة عسكرية  

عىل الجانب�، بالتزامن مع تهديدات أطلقها وزير حرب االحتالل بيني غانتس قبل   ستكون ضارية وقاسية 

يوم� ضد حزب الله بالدخول إىل عمق األرايض اللبنانية، إن استدعى األمر، في� يدرك االحتالل أن الحزب  

 لديه قدرات وإمكانيات تطال كل أنحاء جبهته الداخلية.

الجانب�، لدى  فإن  ذاته،  الوقت  العسكرية    يف  املواجهة  قرار  اتخاذ  يف  تتجاوزه�،  واعتبارات،  حسابات 

الشاملة، فالحزب يرى أن األوضاع اللبنانية الداخلية السيئة ال تحتمل أي قرار بخوض حرب مع االحتالل،  

ل  ألسباب سياسية واقتصادية وإقليمية. أما االحتالل، فيعلم أكرث من سواه أن جبهته الداخلية غ� مهيأة ملث

يديران   الطرفان  الحروب مع غزة، م� يجعل  األخ�ة يف  إخفاقاته  القتالية، السي� يف ضوء  الجولة  هذه 

أزمته� عرب هذه اإلجراءات األمنية الحدودية، ويجمعان املعلومات بعضه� عن بعض؛ تحض�ا ليوم قادم،  

 ال محالة. 

https://www.mako.co.il/news-military/2022_q2/Article-ab37f1c032a8181026.htm?partner=lobby 

 استغالل إسرائیلي لألزمات االقتصادیة للمغرب لتطویر العالقات معها

 إرسائيل اليوم -شاحار كال�ان 
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عام   الناشئة    2021يف  الرشكات  دوالر    29جمعت  مليون 

بجبال   مقارنة  صغ�ة  أموال  وهي  املال،  رأس  من  فقط 

يف   كب�ة السيولة  قفزة  تعد  لكنها  اإلرسائيلية،  الصناعة 

مليون   11، عندما وصل التمويل فقط إىل  2020مقارنة بعام  

رشكات  يف  املغاربة  لدمج  إرسائييل  توجه  وهناك  دوالر. 

التكنولوجيا العالية، مبا يلبي الطلب الكب� عىل العامل� يف  

للخارج. ويتأىت ذلك من خالل تشجيع التعاون  الصناعة يف إرسائيل، ورغبة املغرب يف منع هجرة الشباب  

 . ب� رشكات الجانب� يف هذا املجال، عىل أن يتم اختبار النموذج أيًضا يف اإلمارات والبحرين

التي أطلقت مؤمتر الدار البيضاء    Startup Nation Centralوينقل عن آيف حسون الرئيس التنفيذي لرشكة  

مع الرشكات اإلرسائيلية العاملة يف مجال طرق استخدام املياه بشكل  أن "املغرب يأمل يف تعزيز التعاون  

أكرث كفاءة يف ظل تفيش مظاهر الجفاف، في� تواجه الزراعة هناك بنية تحتية متخلفة، ك� أن السدود  

التي أنشأها ملك املغرب يف التسعينيات مل تعد موجودة مبا يكفي ملواجهة الجفاف. ولذلك يشهد املغرب  

حموما عن مصادر املياه، ما يجعله يلتفت للتكنولوجيا اإلرسائيلية، حيث ينظر املغرب إىل إرسائيل  بحثا م

 . عىل أنها حل يف تقنيات الري وتحلية مياه البحر وهندسة الغذاء

بالتهديد اإليرا�، التي تدعم جبهة البوليساريو يف   التطبيع املغريب اإلرسائييل له نكهة أمنية في� يتعلق 

يف  الصح بطهران  عالقاتها  الرباط  قطعت  حيث  الغربية،  نارص  2018راء  املغريب  الخارجية  وزير  واتهم   ،

تم توقيع مذكرة تفاهم أمنية ب�    2021بوريطة حزب الله بتدريب وتسليح أعضاء الجبهة، ويف نوفمرب  

ت حول حاضنة أع�ل إرسائيل واملغرب، أرست األساس للتعاون االستخبارايت وحيازة السالح، وأجرتا محادثا

 .لتطوير الطائرات بدون طيار

الناشبة يف الدول املطبعة للنفاذ منها إىل ترسيخ عالقاتها   من الواضح أن دولة االحتالل تستغل األزمات 

الدول   لتلك  والتكنولوجية اإلرسائيلية  التقنية  الخدمات  تقديم  يتم  منها، حيث  االقتصادية  معها، السي� 

علومات أمنية وخدمات عسكرية، تزيد من النفوذ املتسع أصال لدولة االحتالل يف  مقابل الحصول عىل م

 املنطقة العربية، من املحيط إىل الخليج. 

يف الوقت ذاته، تحمل هذه العالقات التطبيعية مخاطر أمنية كارثية عىل الشباب العريب عموما، واملغريب  

إ منهم  املئات  وصول  عن  يدور  والحديث  السي�  أمامهم  خصوصا،  الطريق  تعبيد  يعني  ما  إرسائيل،  ىل 

إلسقاطهم وتجنيدهم يف حبائل أجهزة أمن االحتالل، فضال عن عملية غسيل الدماغ الذي يتعرضون له، ما  

 يسهم يف تغي� قناعاتهم الوطنية والعربية عن القضية الفلسطينية. 

https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/11800314 
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 ران تلمیح إسرائیلي باللجوء للردع النووي ضد إی

 معاريف  -حاييم تومار 

الحديث  هنالك   مع  بالتزامن  تأيت  النووي  للردع  حاجة 

اإلرسائييل عن خيار عسكري مستقل، مبوجبه مارس الجيش  

تحايك   األخ�ة،  األسابيع  يف  النطاق  واسعة  جوية  تدريبات 

الط�ان   قدرات  شأن  من  التقليل  ودون  إيران،  يف  هجوما 

عندما   لكن  فيجب اإلرسائييل،  بهجوم مستقل،  األمر  يتعلق 

يف   النووية  ومنشآتها  إيران  أن  يشء،  كل  وقبل  أوالً  القول، 

 . نطاق عمليايت معقد

إحدى منشأيت التخصيب املعروفة باسم بوردو موجودة يف بطن األرض، ما يجعل من الصعب جًدا إتالفها  

عىل الرد عىل هجوم من خالل شن   بشكل فعال من الجو، مع األخذ يف االعتبار أن إيران لديها القدرة

حملة متعددة الجبهات ستلحق أرضارا جسيمة بالجبهة الداخلية اإلرسائيلية، أما بالنسبة لخيار شن هجوم  

عسكري بالتعاون مع عنارص أخرى، وعىل رأسها الواليات املتحدة، فإن احت�لية ذلك تبدو محدودة للغاية،  

بايدن يعارض بشدة استخ  إدارة  أنه  ألن نهج  للعمل، ك�  العسكرية، ويلتزم مبسار دبلومايس  القوة  دام 

 . ينعكس يف سياسة واشنطن تجاه الحرب يف أوكرانيا

وتتزامن املخاوف اإلرسائيلية م� تصفه التهديد اإليرا� مع ظهور جملة من املعطيات، أهمها أن واشنطن  

ة األخرى: فرنسا وإنجلرتا وأملانيا، ترتاجع  ليست معنية مبواجهة عسكرية مع طهران، بجانب أن الدول الغربي

ضغوطها عىل إيران يوما بعد يوم، بسبب حرب أوكرانيا وتبعاتها االقتصادية، ويبدو أن طهران مدركة متاًما  

لهذه املعادلة، ما انعكس بشعورها بالقوة النسبية، سواء بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، أو بسبب العالقة  

 .تها مع عدد من الدول العظمىاالسرتاتيجية التي طور 

ورغم ذلك، فإن ما تزعمه األوساط اإلرسائيلية عن تفعيل اسرتاتيجية الردع النووي، ال يحمل كث�ا من فرص  

النجاح، ألن إيران ستستمر يف التقدم يف السنوات املقبلة إىل عتبة القدرات النووية، ليس فقط يف مجال  

األسلحة ومنصات النقل، ما قد يحول دون نجاح هذه الفرضية،    املواد، ولكن أيًضا يف مجال مجموعات

رغم أن أي استخدام لهذه االسرتاتيجية قد يلحق أرضاًرا وجودية بإرسائيل ذاتها، بجانب إيران، ما يتطلب  

 .إبقاء االستخدام املحتمل لألسلحة النووية خارج قواعد اللعبة 

https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-926098 
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 ة األمن اإلسرائیلي هجمات السایبر املتکررة تکشف هشاش 

 12موقع القناة  -يورام هكوه�

قبل  أكد   اإلرسائيلية  اإلنرتنت  جمعية  أجرته  مسح 

باملئة من   49  أن  أفادإذ  بضعة أشهر عن رقم مذهل،  

مبختلف   إلكرتونية  لهج�ت  تعرضوا  اإلرسائيلي� 

أنواعها: كهرباء، ماء، غاز، وغ�ها، ما أصابهم بالرعب 

أل  اإلنذارات،  هذه  لتفاصيل  من  ترسيبا  تحمل  نها 

شبكاتهم   عىل  الحميمية  املعلومات  خاصة  حياتهم، 

عىل   ورهيبًا  ضخً�  هجوًما  يعد  ما  الشخصية، 

 . خصوصية اإلرسائيلي�

كلها   املد�،  املجتمع  ومنظ�ت  البلدية  والسلطات  واملتوسطة  الصغ�ة  والرشكات  العادي�  اإلرسائيلي� 

هج�ت برامج الفدية، واخرتاق رسائل الربيد اإللكرتو�، وأجهزة الكمبيوتر، وتثبيت  تتعرض يوميًا ملحاوالت  

العديد من األرضار، واالستيالء عىل قواعد البيانات الحساسة املتعلقة بأنشطتها، يف ح� أن أنظمة الدفاع  

 . غائبة تقريبا، ويُرتك اإلرسائييل أو الرشكة الصغ�ة مبفردها للتعامل مع الهجوم

ات واضحا أن مساحة السايرب ضد اإلرسائيلي� تحولت إىل جبهة قتالية جديدة تتقنها الجهات املعادية  وب

لدولة االحتالل، سواء كانت دوال بعينها أو منظ�ت مسلحة، وبات لديها إمكانيات تقنية هائلة تتجاوز  

نية وعسكرية واقتصادية، وهو ما  اإلجراءات الدفاعية اإلرسائيلية، األمر الذي من شأنه التسبب يف أرضار أم

 كشفت عنه تقارير إرسائيلية مؤخرا. 

يف الوقت ذاته، فقد استخدمت قوى املقاومة الفلسطينية هذه املساحة الخطرة يف محاولة تعقب جنود  

االحتالل من جهة، واستدراجهم من جهة أخرى، والتعرف عىل خططهم العسكرية من جهة ثالثة، األمر  

جيش االحتالل لفرض قيود صارمة عىل جنودها بعدم استخدام التقنيات عىل هواتفهم  الذي دفع قيادة  

 املحمولة بصورة مفتوحة، خشية من محاولة الحصول عىل معلومات عسكرية واستخبارية خط�ة منها. 

البنية   مرافق  نحو  قوية  سيربانية  بهج�ت  استهدفتها  فقد  االحتالل،  لدولة  املعادية  للدول  بالنسبة  أما 

التحتية كاملاء والكهرباء والغاز ومصايف النفط، ما يرتك بدوره آثارا خط�ة عىل تسي� شؤون الدولة اليومية،  

األمر الذي يجعل من هذه الجبهة خط�ة مبا ال يقل عن جبهات الرب والبحر والجو، وقد تكون أكرث خطورة  

 سة من خالل هج�تها السيربانية. إن وضعت الجهات املعادية لالحتالل يدها عىل مرافق عسكرية حسا
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https://www.mako.co.il/news-columns/2022_q2/Article-

6726919bc4b8181026.htm?sCh=5fdf43ad8df07110&pId=173113834&partner=lobby 

 عد السماح بدمج النساء يف وحدات قتالیة املتدینون یهاجمون الجیش ب

 يديعوت أحرونوت -إليشع بن كيمون

هذه  بـ"تفادي  وصفوها  ملا  دعوا  اليهود  الحاخامات 

وفق  الجيش  وحدة  عىل  والحفاظ  الخط�ة،  السلوكيات 

اإلجراءات املتبعة دامئا"، مع العلم أن الوثيقة موقعة من قبل  

املتدين�، في� رد حاخامات من طائفة واسعة من الصهاينة  

جيش   بصفته  الجيش،  إن  قائال  عليها  العسكري  الناطق 

ويسمح  اإلرسائييل،  املجتمع  رشائح  جميع  يدمج  الشعب، 

وفي�  وعقيدتهم،  حياتهم  أسلوب  عىل  بالحفاظ  لجميعهم 

تم   فقد  إضافية،  قتالية  أدوار  النساء يف  دمج  يتعلق مبسألة 

 . إجراء فحص شامل من قبل فريق محرتف

دة الجيش اإلرسائييل فضال عن كونها ال متيز ب� املرأة والرجل يف صفوفه إال عىل أساس مهني وواقعي،  قيا

تكشف عن   أنها  ك�  املشرتكة،  بالخدمة  الجيش  أوامر  مع  تتعارض  الحاخامية  املطالبات  مثل هذه  فإن 

من خارج قادة الجيش،    مشكلة خط�ة تتمثل بظهور تأث� عوامل خارجية عىل عملية صنع القرار العسكري،

مع أنهم وحدهم من يحددون القيم واملعاي� يف الخدمة العسكرية، ويجب أال يتأثروا مبجموعات الضغط  

 .أو العوامل الخارجية يف التسلسل القيادي

تعود وثيقة الحاخامات إىل ما شهدته األيام األخ�ة من حدث الفت، ح� طالبت مؤسسة تراث حائط  

الجيش اإلرسائييل مبنع ضابطة من إجراء املراسم، يف خطوة فرستها قيادة الجيش عىل أنها    الرباق اليهودية

 إقصاء للنساء من هذا الحدث، وأعلنت عىل الفور فتح التحقيق يف مالبسات الحادث.

شكوى تحرش جنيس يف الجيش، دون تقديم    1542في� كشفت معطيات رسمية إرسائيلية عن تقديم  

مرتكبي غالبيتها العظمى، م� دفع برئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست رام    لوائح اتهام، بحق

عضو  موايت  إمييل  واتهمت  الجدد،  املجندين  لتثقيف  داعيا  خط�ة،  ظاهرة  أمام  أننا  لإلعالن  باراك  بن 

، بل  الكنيست من حزب العمل، قيادة الجيش بالفشل املستمر يف كبح ظاهرة التحرش الجنيس يف صفوفه

 إن بعض الجناة يعودون ملناصبهم، حتى قبل استك�ل اإلجراءات القانونية ضدهم.
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شكوى    391شكوى تتعلق بأفعال اغتصاب، و  26شكوى، كانت هناك    1542وذكرت اإلحصائيات أنه من ب�  

يف املائة من الجناة    50شكوى تتعلق بنرش صور ومقاطع فيديو، وما يقرب من    92بشأن سلوك بذيء، و

 يف املائة من الجناة يف الخدمة العسكرية الدامئة.   29نود يف الخدمة اإلجبارية، يف ح� أن ج

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