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  2022يونيو حزيران/  28، الثالثاء ترجمات صحافة االحتالل االسرائيلي 

 في التقرير: 

حماس: تدهور الحالة الصحية ألحد األسرى اإلسرائيليين. وإسرائيل تقدر: حرب   •
 نفسية 

  االحتالل أقرباء القتيل الفلسطيني يدعون أنه تم اعتقالهم ألنهم قالوا إن قوات   •
 كانت موجودة في مكان الحادث 

 بعد كارثة تسرب الغاز في ميناء العقبة: إسرائيل عرضت تقديم المساعدة  •

 المصادقة على قانون حل الكنيست في القراءة األولى  •

 الليكود يمنح فرصة أخيرة لنتنياهو  •

 ور الحالة الصحية ألحد األسرى اإلسرائيليين. وإسرائيل تقدر: حرب نفسية حماس: تده

 "هآرتس"

الجناح العسكري لحركة حماس، أمس )االثنين(، حدوث تدهور في   باسم  الناطق  أعلن 
الحالة الصحية ألحد األسرى اإلسرائيليين الذين تحتجزهم الحركة، مشيًرا إلى أنهم سينشرون  

لياًل على ذلك. وقالت إسرائيل إنها ال تعرف عن أي تغيير في  خالل الساعات المقبلة د
وضع أي من اإلسرائيليين المحتجزين في غزة وال تستبعد احتمال أن تكون هذه حربا نفسية  
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من قبل حماس. وقالوا إن حماس وحدها هي المسؤولة عن أوضاع المدنيين المحتجزين  
حدهما نابع من اإلحباط من سياسة في غزة، مشيرة إلى أن اإلعالن عن تدهور حالة أ

 إسرائيل تجاه التنظيم. 

وقال مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينت ردا على بيان لحماس إن الحركة "تثبت الليلة أنها  
منظمة إرهابية ساخرة وإجرامية تحتجز مدنيين مختلين عقليا في انتهاك لجميع المواثيق  

ش اإلسرائيلي. حماس مسؤولة عن حالة  والقوانين الدولية، فضال عن جثث شهداء الجي
األسرى  إلعادة  مصرية  بوساطة  جهودها  إسرائيل  دولة  وستواصل  األسيرين.  المدنيين 

 والمفقودين بمسؤولية وتصميم". 

يشار إلى أن حماس تحتجز جثتي الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين، اللذين ُقتال في  
دنيين أفرا منغيستو، الذي عبر السياج  ، وكذلك الم 2014عملية "الجرف الصامد" عام  

.  2015، وهشام السيد، الذي عبر السياج إلى قطاع غزة عام  2014إلى قطاع غزة عام  
وقال شعبان السيد والد هشام لصحيفة "هآرتس" إنه لن يعلق على مثل هذه التصريحات  

سية  وأنه سينتظر إعالنا من جهة رسمية. وأضاف أن "هشام كان يعاني من مشاكل نف
 لكنه كان بصحة جيدة". 

يذكر أن وزير األمن بني غانتس، قال قبل نحو عام إن إسرائيل اشترطت تطوير قطاع  
المجلس   في  للمتقاعدين  مؤتمر  في  وقال  األسرى.  والمدنيين  الجنود  جثث  بإعادة  غزة 
اإلقليمي أشكول في غالف غزة "سنسمح بتطوير القطاع فقط بشرط عودة األبناء". ووجه  
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ة إلى أهل غزة مفادها أن "الواقع تغير. أفعالنا وأفعالكم ستملي الواقع. وإذا لزم األمر  رسال
 سنستمر في الحمالت العسكرية."

كانت    االحتالل  أقرباء القتيل الفلسطيني يدعون أنه تم اعتقالهم ألنهم قالوا إن قوات  
 موجودة في مكان الحادث 

 "هآرتس"

أفراد من عائلة الفلسطيني الذي ُقتل طعنا بالقرب تم الليلة الماضية، اإلفراج عن ثالثة  
العام، صباح األحد.   من أريئيل، األسبوع الماضي، وذلك بعد أن اعتقلهم جهاز األمن 
وحسب أقوال الثالثة فقد تم إحضارهم لالستجواب وهم مقيدون ومعصوبي األعين، وتم  

في ذلك أن الجنود والشرطة   بما  –التحقيق معهم عن أشياء قالوها في المقابالت اإلعالمية  
كانوا شهودا على عملية الطعن. وتم، يوم أمس، استدعاء ستة فتية يهود لإلدالء بشهادتهم  

وتم استجواب أحدهم تحت طائلة    –حول الحادث، وذلك بعد أربعة أيام من عملية الطعن  
 التحذير.  

ق إن  "هآرتس"  الطعن علي حسن حرب، لصحيفة  نعيم حرب، عم ضحية  وة من  وقال 
الجيش اإلسرائيلي وشرطة حرس الحدود وصلت إلى منزله أمس األول، حوالي الساعة 

نحو    2:00 البوابة،  على  "ضربوا  وأضاف:  ماذا    20لياًل.  وسألت"  لهم  فتحت  جنديًا، 
البيت، وبعد   إلى ساحة  الجنود  فقد دخل  أقواله  تفعلون هذا؟ وحسب  لماذا  تفعلون هنا؟ 

أطلق جندي النار في الهواء والقى عليهم قنبلة    –إلى الساحة    خروج عدد من أفراد األسرة
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صوتية." وأضاف نعيم: "لقد ضربوني بأيديهم، تصرفوا بشكل حيواني، وبعد حوالي نصف  
ساعة جاء شخص يبدو أنه المسؤول، سألته "لماذا تتصرفون هكذا؟ ابني الذي يمر حاليا  

 في امتحانات التوجيهي كسر إصبعه خالل الحدث".

إلى جانب نعيم، اعتقل الجنود ابنه فراس وأحد أفراد أسرته، زيد. وكان الثالثة قد شهدوا  
إن   فقاال  وزيد  نعيم  مع  مقابلة  "هآرتس"  صحيفة  أجرت  الحادث،  وبعد  الطعن.  عملية 
المستوطن المتهم بقتل علي رشقهما بالحجارة وحاول طعن أحدهما قبل طعن علي حتى  

 عناصر من الجيش والشرطة في المنطقة خالل الحادث.  الموت. وأشاروا إلى تواجد 

وقال نعيم لصحيفة هآرتس إن جهاز األمن العام استجوبه بشأن روايته للحادث، وقوله إن  
ركزوا على قولنا بأن قوة من الجيش والشرطة "قوات األمن تواجدت في مكان الحادث:  

هناك عندما حدث ذلك وأنهم    تواجدت في مكان الحادث. حاولوا إخبارنا أنهم لم يكونوا
وصلوا الحًقا فقط. أخبرتهم أن هذا غير صحيح، هذا كل ما سألوه عنه." وأضاف نعيم  

مساًء، وتركوا عند حاجز إيال    9أنه تم إطالق سراحه وفراس وزيد عند حوالي الساعة  
 بالقرب من قلقيلية. 

عاًما، في المحكمة    44ر  إلى ذلك، قال المشبوه بجريمة القتل، وهو مستوطن يبلغ من العم
المركزية في بئر السبع، أمس، إن محققي جهاز األمن العام منعوه من النوم وجروه على  
من   ومنع  الشاباك،  جهاز  منشأة  في  قلبية  نوبة  اجتاز  أنه  وادعى  عاٍر.  وهو  األرض 
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ل  االستحمام. ويوم أمس، وبعد ستة أيام من االعتقال، ُسمح له بمقابلة محامي الدفاع ألو 
 مرة.

ورد جهاز األمن العام على مزاعم المشتبه به بأن "هذا تحقيق في حادثة خطيرة قتل فيها  
التعليق على تفاصيله.   تقييدي وبالتالي لن نتمكن من  التحقيق يخضع ألمر  فلسطيني. 
وسيتم التوضيح أن التحقيق يجري وفق أحكام القانون ويخضع لمراجعة قضائية صارمة  

اإلجراءا مختلف  حقوقه  في  من  المعتقل  بحرمان  المتعلقة  واالدعاءات  والمحاكم.  ت 
واألوصاف المذكورة ال أساس لها من الصحة والغرض منها حرف النظر عن الشكوك  

 الجادة ونزع شرعية الجهاز".

الشرطة، لديها أدلة تربط المشتبه به بالطعن، وتنسب إليه أيًضا شبهة تشويش  وبحسب  
 التحقيق. 

 بعد كارثة تسرب الغاز في ميناء العقبة: إسرائيل عرضت تقديم المساعدة 

 "معاريف"

عرض وزير األمن، بني غانتس، مساء أمس )االثنين(، مساعدة المملكة األردنية على  
آخرين. وقال غانتس إن    254شخصا وإصابة    13عن مقتل  إثر تسرب الغاز الذي أسفر  

إلى   نقلنا  تكون مطلوبة، كما  قد  بأي وسيلة  المساعدة  لتقديم  األمنية مستعدة  "المؤسسة 
 أصدقاءنا األردنيين". 



 
 
 
 
 
  

 القدس عاصمة فلسطين 
 
 

   224ص.ب  2954043-02 :فاكس،   2954042-02: هاتف رام هللا:  

 P603منطقة بريدية   /P6028144رمز بريدي    –  Minfo@minfo.ps بريد الكتروني :

 

Ramallah : Tel: 02-2954042, Fax : -2-2954043 – P.O.Box 224   

E_mail : Minfo@minfo.ps – Post Code P6028144 / Zone P603 

 

 

كما عبر غانتس عن أسفه للحادث، وغرد على تويتر: "أود أن أشارك في حزن المملكة  
 تلى ودعواتنا لشفاء الجرحى". األردنية، قلوبنا ومشاعرنا مع الق

شخًصا وإصابة   13وكما يذكر، تحدثت وسائل إعالم أردنية عن مقتل ما ال يقل عن  
شخًصا نتيجة تسرب غاز سام من ناقلة نفط في ميناء العقبة. وعقب ذلك، أخلت    251

  القوات األمنية بالمملكة الساحل الجنوبي للمدينة، وأشارت إلى أن موقع تسرب الغاز حدث
 على مسافة كبيرة من المناطق السكنية بالمدينة، وأن سبب التسرب غير معروف. 

وقالت بلدية مدينة إيالت، المجاورة للعقبة: "عقب حادثة المواد الخطرة التي وقعت الليلة  
في مدينة العقبة، تم إجراء تقييم أمني للقوى األمنية في مدينة إيالت، ألن مركز الحادث  

بناء على حالة الطقس، لن يؤثر الحدث على إيالت. في نفس الوقت،  يقع جنوب إيالت، و 
تراقب قوات  الحادث. كما  تأهب وتتابع  المدينة في حالة  الطوارئ في  فإن جميع قوات 
تغيير في   يتوقع حدوث  الطقس، ال  لتوقعات  البحرية. ووفقا  المنطقة  الجيش اإلسرائيلي 

 اتجاه الرياح".

 ست في القراءة األولى المصادقة على قانون حل الكني

 "يسرائيل هيوم" 

صادقت الكنيست، الليلة الماضية، في القراءة األولى، على قانون حل الكنيست. وتمت  
نائبًا دون معارضة أو امتناع أحد عن التصويت.    53المصادقة على مشروع القانون بتأييد  
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ا القانون في  الكنيست، يوم غد األربعاء، على  المتوقع أن يصوت  الثانية  ومن  لقراءتين 
 والثالثة.

ورغم إقرار القانون، لم يتم االتفاق بعد على موعد االنتخابات بين االئتالف والمعارضة.   
أكتوبر كما تريد    25  –وكما يبدو سيتم االتفاق في الهيئة العامة على تاريخ االنتخابات  

 نوفمبر كما يريد االئتالف.   1المعارضة، أو 

 ة لنتنياهو الليكود يمنح فرصة أخير 

لبنيامين   بالنسبة  حياة  معركة  وكأنها  تبدو  المقبلة  االنتخابات  أصبحت  فقد  يبدو،  كما 
  61نتنياهو. فبعد أن أوضح له مسؤولون كبار في "يهدوت هتوراة" أنه إذا لم يحصل على  

مقعد في االنتخابات، فسوف يعتبرون أنفسهم محررين من الكتلة اليمينية المؤيدة له، قال 
 و الليكود، أمس، أيًضا، إن "االنتخابات المقبلة هي الفرصة األخيرة لنتنياهو". مسؤول

الغرف   في  يقولون  لنتنياهو  دعم  أكبر  عن  اآلن  يعبرون  الذين  أولئك  "حتى  وبحسبهم، 
قيادة  التنحي عن  إلى  انتخابات سادسة، وسيضطر  نحو  خلفه  يسيروا  لن  إنهم  المغلقة 

 الحزب".

لتمرد في الليكود بعيد المنال وغير واقعي. لكن، في الوقت نفسه،  في الوقت الحالي، يبدو ا 
بالفعل   يستعدون  باتو  الليكود  كبار أعضاء  العديد من  أن  يبدو  المغلقة،  المحادثات  في 
التمهيدية   االنتخابات  في  الحزب،  لقيادة  أنفسهم  ترشيح  عن  يمتنعون  هؤالء  للمنافسة. 
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ين ومقّربين، وكذلك مع أعضاء كبار من أحزاب  المقبلة، لكن في المحادثات مع شركاء آخر 
يقولون بصوت عاٍل إن فترة النعمة التي منحوها    –بما في ذلك أحزاب االئتالف    –أخرى  

لنتنياهو خالل خمس جوالت انتخابية تقترب من النهاية. وإذا فشل في تشكيل الحكومة  
 كيل ائتالف. المقبلة، فإنهم يعتزمون تحدي قيادته حتى يتمكن الليكود من تش

 

 


