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  2022يونيو حزيران/  29، األربعاء  ترجمات صحافة االحتالل االسرائيلي 

 في التقرير: 

الليلة   • الكنيست ولبيد يتسلم  في منتصف  النهائي على حل  التصويت  القادمة: 
 رئاسة الحكومة 

اعتقال فلسطيني في الحرم القدسي بعد محاولته طعن عناصر الشرطة في البلدة   •
 القديمة 

بعد يوم من اإلعالن عن تدهور حالة أحد األسرى اإلسرائيليين؛ حماس تنشر   •
 شريًطا لألسير هشام السيد

لبنان: حما • تبادل أسرى سريعة لإلفراج عن  تقرير في  س مستعدة لعقد صفقة 
 هشام السيد

 والد األسير يعقب على ظهور ابنه في شريط حماس: "يبدو أنه ينفذ تعليمات" •

 فلسطينية   إصابة ثالثة من رجال الشرطة اإلسرائيلي في حادث تصادم مع سيارة •

الكنيست ولبيد يتسلم رئاسة   النهائي على حل  التصويت  القادمة:  الليلة  في منتصف 
 الحكومة

 "يسرائيل هيوم" 
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يجتمع أعضاء الكنيست الرابعة والعشرين، اليوم )األربعاء(، قرابة منتصف الليل، للتصويت  
نون حل الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة. وحسب صيغة القانون، يبدو أن  على قا

 الموعد المحدد لالنتخابات هو األول من نوفمبر، وهو تاريخ يحظى بتأييد األغلبية. 

أكتوبر، ألن    25ومع ذلك، أعربت المعارضة عن تحفظها، وطلبت إجراء االنتخابات في 
الحريدية   الدينية  المدارس  يوم  طالب  في  أحزابهم  مساعدة  ويمكنهم  عطلة  في  يكونون 

الهيئة   في  التصويت  خالل  لالنتخابات  النهائي  الموعد  تحديد  سيتم  وعليه  االنتخابات. 
 العامة، الليلة القادمة.

وزراء   رئيس  منصب  مباشرة  لبيد  يتسلم  أن  المتوقع  فمن  بالفعل،  الكنيست  حل  تم  وإذا 
إ أن يضطر  دون  االنتقالية،  قانون حكومة  الحكومة  بموجب  الوالء، ألنه  يمين  قسم  لى 

 التبادل، أقسم لبيد يمين الوالء لمنصب رئيس الوزراء عند تشكيل الحكومة قبل عام. 

ال يتوقع أن يغير لبيد تشكيل الحكومة وسيحاول تشجيع الوزراء على مواصلة العمل في  
سياسية ستساعده في الحملة  مكاتبهم. وتشير التقديرات إلى أن زيارة بايدن ورحالت لبيد ال

 االنتخابية. ومع ذلك، فإن صالحيات الحكومة االنتقالية محدودة. 

 اتفاق على دفع سلسلة من القوانين العالقة 

قانوًنا قدما، بعضها في القراءة    50إلى جانب ذلك، قرر التحالف والمعارضة دفع نحو  
ا تم دفع القوانين التي تنظم إجراءات األولى والبعض اآلخر في القراءتين الثانية والثالثة. كم
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االنتخابات وأنشطة لجنة االنتخابات المركزية. ويطالب الليكود بأن يتم رفع حجم التمويل  
مليون شيكل لكل    1.4لألحزاب، المنصوص عليه في قانون تمويل األحزاب، من مبلغ  

التي تكبدها  مليون شيكل. وطالب الليكود بذلك في ظل الديون    1.66عضو كنيست، إلى  
 الحزب بسبب الحمالت االنتخابية األربع وتمهيًدا لالنتخابات التمهيدية.  

ويعارض حزب العمل وحزب إسرائيل بيتنا هذا الطلب، ويعتبرانه سرقة لألموال العامة.  
وكتب رئيس كتلة حزب العمل، رام شيفاع، على حسابه على تويتر: "الليكود ال يستطيع  

ل اللصوص في الليل. قلت في لجنة الكنيست إنني أعارض زيادة سرقة خزينة الدولة مث 
تمويل الحزب، ويجب وقف ذلك على الفور. أدعو لجنة الكنيست للفصل بين قانون حل  

 الكنيست وقانون تمويل األحزاب والسماح بوقت معقول لمناقشته". 

يست في  وبسبب معارضة شيفاع هذه، تم التوصل إلى تسوية تقضي بدفع قانون حل الكن
بروكاتشيا، رئيسة   أياال  القاضية  أن  يبدو  التمويل. وعليه  الحالي دون رفع حجم  الوقت 
اللجنة العامة التي تتعامل مع هذه القضية، هي الذي ستحدد حجم وحدة التمويل، وليس  

 أعضاء الكنيست. 

 اعتقال فلسطيني في الحرم القدسي بعد محاولته طعن عناصر الشرطة في البلدة القديمة 

 "يسرائيل هيوم" 
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محاولته طعن   بعد  فلسطينيا،  شابا  الماضية،  الليلة  القدسي،  الحرم  في  الشرطة  اعتقلت 
عناصر الشرطة بالقرب من باب المجلس، أحد أبواب الحرم القدسي. ولم تقع إصابات  

 بين رجال الشرطة. 

وصل المشتبه فيه، وهو فلسطيني من سكان بيت لحم، في العشرينات من عمره، إلى  وقد  
باب المجلس وحاول طعن عناصر الشرطة لكنه فشل في ذلك وهرب إلى داخل الحرم.  
وقامت الشرطة بإغالق مداخل الحرم ومداخل البلدة القديمة وزجت بقوات كبيرة في الحرم،  

ن مطاردة الشاب من القبض عليه. كما عثرت  والتي تمكنت بعد حوالي نصف ساعة م
 على السكين التي استخدمها. 

بعد يوم من اإلعالن عن تدهور حالة أحد األسرى اإلسرائيليين؛ حماس تنشر شريًطا  
 لألسير هشام السيد 

 "يسرائيل هيوم" 

نشر الجناح العسكري لحركة حماس، مساء أمس )الثالثاء(، شريط فيديو يوثق لألسير  
يد وهو متصل بجهاز التنفس الصناعي، والى جانب بطاقة هويته. لكن ال يمكن،  هشام الس

 حتى اآلن، معرفة مدى موثوقية الفيديو ومتى تم تصويره. 

وكان الجناح العسكري لحركة حماس، قد أصدر الليلة قبل الماضية، بياًنا غير عادي،  
لحركة في غزة قد تدهورت.  أفاد فيه بأن حالة أحد األسرى اإلسرائيليين الذين تحتجزهم ا
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ولم يحدد اإلعالن من هو، لكنه قال إنه في الساعات المقبلة ستنشر المنظمة دلياًل يؤكد  
 مزاعمها. ومساء أمس، تم نشر مقطع الفيديو لهشام السيد.

وفي مقطع الفيديو الذي نشرته حماس يظهر على شاشة التلفزيون بجانب سرير السيد،  
يونيو    23إلى    21تدى قطر االقتصادي، الذي عقد في الفترة من  بث لقناة الجزيرة من من 

 الجاري، ما يعني أن الفيديو ربما تم تصويره األسبوع الماضي. 

لإلفراج عن هشام   أسرى سريعة  تبادل  لعقد صفقة  لبنان: حماس مستعدة  في  تقرير 
 السيد

 "يسرائيل هيوم" 

يادين اللبنانية، نقال عن مصادرها، بعد نشر التوثيق لألسير هشام السيد، أفادت شبكة الم
أن حماس أعلنت، أمس )الثالثاء(، استعدادها لتنفيذ صفقة إنسانية سريعة لتبادل األسرى  
مع إسرائيل، توافق فيها المنظمة على إطالق سراح األسير اإلسرائيلي مقابل إطالق سراح  

 األسرى الفلسطينيين المرضى من السجون اإلسرائيلية. 

، أشاروا في إسرائيل إلى الحالة النفسية لألسير وشنوا هجومًا حادًا على  في غضون ذلك
المنظمة اإلرهابية. وأطلق بعض السياسيين تهديدات ضد المنظمة وناشدوا الجمهور الدولي  

 إدانة احتجاز األسير المريض. 
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بمرض   مصابين  اثنين  مدنيين  تحتجز  "حماس  الوزراء:  رئيس  مكتب  تعقيب  في  وجاء 
يضان ويعانيان، وذلك في انتهاك لجميع القوانين والقانون الدولي. نشر فيديو  عقلي، مر 

لمريض هو عمل شنيع ويائس. دولة إسرائيل تحمل حماس المسؤولية عن صحة المدنيين  
األسيرين. باإلضافة إلى ذلك، تحتجز حماس جثتي الجنديين اإلسرائيليين، هدار غولدين  

 نتهاك للقانون الدولي."وأورون شاؤول، وهذا، أيًضا، في ا

وجاء في البيان أيضا، أن "هشام السيد ليس جنديا، ولكنه مواطن إسرائيلي مصاب في 
عقله، وعبر الحدود إلى قطاع غزة عدة مرات من قبل. حماس تؤخر أي فرصة للتوصل  
إلى صفقة. وأفعال حماس دليل على أنها منظمة إرهابية ساخرة ومجرمة. ستواصل دولة 

 طوال الوقت، بذل الجهود إلعادة األسرى والمفقودين، بمسؤولية وإصرار".إسرائيل 

وعقب وزير الخارجية يئير لبيد على بيان حماس، وقال: "إسرائيل تحمل حماس المسؤولية  
المباشرة عن أوضاع المدنيين اللذين تحتجزهما خالفا للقانون الدولي. هذان مريضان نفسيا  

هو عمل متوحش ال يمكن تصوره. حماس تحتجز، أيًضا،  واحتجازهما في األسر لسنوات  
جثتي الجنديين اإلسرائيليين، هدار غولدين وأورون شاؤول، وتدوس كل حدود األخالق  

 والقانون الدولي".

وأضاف أن "تصرفات حماس دليل على أن هذه منظمة إرهابية دنيئة تحتجز مواطني غزة 
الدولي، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية  رهائن ويدفعون ثمن أعمالها. أدعو المجتمع 

واللجنة الدولية للصليب األحمر والمنظمات التي تتعامل مع المرضى النفسيين، إلى إدانة  
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حماس لسلوكها الالإنساني والمطالبة بالتصرف وفق القانون الدولي واإلفراج عن المدنيين  
ج كل  بذل  ستواصل  إسرائيل  دولة  تحتجزها.  التي  الجثث  جنود  وعن  ممكن إلعادة  هد 

 الجيش اإلسرائيلي والمواطنين اإلسرائيليين الذين تحتجزهم حماس". 

وقال رئيس الكنيست السابق، عضو الكنيست يولي إدلشتاين: "حماس مسؤولة عن صحة  
هشام السيد، المواطن اإلسرائيلي البريء الذي يعاني من مرض انفصام الشخصية، ويجب  

إسرا إلى  تسليمه  حماس  على  على  سيكون  وضعه  في  تدهور  أي  فإن  وإال  اليوم،  ئيل 
مسؤوليتها وسيجر رًدا قاسًيا وغير متناسب من إسرائيل. لقد أظهرت لنا دروس الماضي  
أنه ال مفاوضات مع اإلرهابيين. اإلرهاب ال يتم االنتصار عليه إال بالقوة وبقبضة قاسية  

 هكذا كان وهكذا سيكون". –

 ور ابنه في شريط حماس: "يبدو أنه ينفذ تعليمات"والد األسير يعقب على ظه

 "معاريف"

عقب شعبان السيد، والد األسير هشام السيد، المحتجز لدى حماس منذ سبع سنوات، على  
شريط الفيديو الذي وزعته المنظمة اإلرهابية، أمس الثالثاء، وأشار في مقابلة مع القناة 

ين أنه على ما يرام، يبدو بحالة جيدة. قد  ، إلى أن الصور المعروضة في الفيديو، "تب12
يكون مريضا بشيء لكنه يبدو على ما يرام. ربما كان ينظر إلى شخص ما يوجهه. أنا  

 هكذا يبدو األمر." –أعرف كل حركة يقوم بها، انه يتبع تعليمات شخص ما 
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ال من وأضاف السيد: "اآلن وكما قبل سبع سنوات، لم يتم إطالع األسرة على حالة هشام إ
خالل إعالن حماس: نشعر باالرتياح حين نراه على قيد الحياة. عندما اختفى، بحثنا عنه  
لعدة أشهر ولم يخبرنا أحد بمكانه. حماس أُعلنت أنها تحتجز جنود إسرائيليين وأظهرت  
صورة له. هذا المنشور جعلنا نشعر بالراحة. هذه هي المرة األولى منذ سبع سنوات التي  

 رة له".أرى فيها صو 

وأشار السيد إلى الحالة الصحية البنه، وقال: "أتمنى أن يتلقى العالج اآلن أيًضا، نقلنا  
 رسالة بأن يتلقى العالج". 

ثم وجه األب رسالة إلى حماس باللغة العربية وطلب فيها اإلفراج عن ابنه دون قيد أو  
ه بالصراع العربي اإلسرائيلي.  شرط. وقال "أطلقوا سراحه فوًرا"، مشيرا إلى أن ابنه ال عالقة ل

 وأضاف "إنه مريض ويحتاج إلى رعاية طبية. إنهم يعرفون ذلك". 

كما توجه السيد إلى الوزير يئير لبيد، الذي من المتوقع أن يتم تعيينه رئيًسا للوزراء بعد  
حل الكنيست، الليلة القادمة، وقال: "هناك شعور بأنه ربما في الحكومة االنتقالية يتحلى  

خص ما بالشجاعة ويتخذ بعض اإلجراءات، ألنه في الحكومة االنتقالية لن يلومهم أحد  ش
عاتقه." على  األمر  هذا  أخذ  لبيد  يئير  من  أطلب  شيء.  أي   على 

 

 إصابة ثالثة من رجال الشرطة اإلسرائيلي في حادث تصادم مع سيارة فلسطينية 
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 "يسرائيل هيوم" 

في    463اصطدمت سيارة فلسطينية قبل فجر اليوم األربعاء، بسيارة شرطة على شارع  
 ويجري فحص ما إذا كان ذلك نتاج حادث طرق عادي.   بنيامين.

استدعاء طاقم   تم  التصادم. كما  نتيجة  الشرطة بجروح طفيفة  ثالثة من رجال  وأصيب 
 نجمة داود الحمراء إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين الحقًا إلى مستشفى تل هشومير. 

اصطدمت بها بعنف. وأصيب  ويبدو أن سيارة الشرطة حاولت اعتراض السيارة الفلسطينية و 
 السائق الفلسطيني بجروح متوسطة، وتم نقله لتلقي العالج الطبي. 


