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  2022يونيو حزيران/  30، الخميس  ترجمات صحافة االحتالل االسرائيلي 

 في التقرير: 

 إصابة ثالثة إسرائيليين، بينهم قائد لواء السامرة، بنيران فلسطينية في قبر يوسف •

 استشهاد شاب فلسطيني في تبادل إلطالق النار مع الجيش في جنين  •

  عملوا معا لتعطيل أنشطة اليونيفيل في لبنان" غانتس يدعي: "إيران وحزب هللا •

بينت أعلن استقالته من الحياة السياسية، والكنيست تصوت على حل نفسها،   •
 صباح اليوم 

مقاعد وكتلة نتنياهو الحالية تفوز بـ   5: شكيد تحصل على  12استطالع القناة   •
58 

 ثالثة إسرائيليين، بينهم قائد لواء السامرة، بنيران فلسطينية في قبر يوسفإصابة 

 "هآرتس"

أطلق فلسطينيون النار، الليلة الماضية )الخميس(، على مئات المستوطنين الذين تسللوا 
إلى قبر يوسف في نابلس. وأصيب ثالثة بجروح طفيفة بينهم قائد لواء السامرة، العقيد  

الجيش اإلسرائيلي إنه تم نقل تسفايغ إلى المستشفى بعد إصابته على  روعي تسفايغ. وقال  
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ما يبدو بشظية، كما أفادت التقارير أنه تم إجالء المصلين من منطقة القبر إلى خارج  
 مدينة نابلس. 

فلسطينيا في االشتباكات، بينهم أطفال.    22الهالل األحمر في نابلس عن إصابة  وأفاد  
آخرين جراء استنشاق بالغاز،    21وبحسب التقرير، فقد أصيب أحدهم برصاص مطاطي و 

 ووصفت حالتهم بأنها معتدلة. 

في األشهر األخيرة، وقعت العديد من االشتباكات في منطقة القبر. وفي أبريل الماضي،  
 حوالي مائة فلسطيني النار في المجمع وخربوا شاهد القبر.  أضرم 

 استشهاد شاب فلسطيني في تبادل إلطالق النار مع الجيش في جنين 

 "هآرتس"

ليلة األربعاء، في مواجهات مع الجيش اإلسرائيلي في جنين.   استشهد شاب فلسطيني، 
مخيم جنين، أصيب  عاما، من سكان    24وأفادت تقارير فلسطينية أن محمد ماهر مرعي،  

بجروح خطيرة في تبادل إلطالق النار خالل عمليات عسكرية شرق محافظة جنين، وأعلن  
الحًقا عن وفاته في أحد المستشفيات. وقال الجيش اإلسرائيلي إن القوة أطلقت النار على 
فلسطينيين ألقوا عبوات ناسفة عليها خالل عمليات اعتقال في المدينة، وتم تحديد إصابة  

 حدهم. أ
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وقال والد الضحية ماهر مرعي لصحيفة "هآرتس" إن نجله كان ناشطا في المقاومة في  
ابنه قبل   السر. وأضاف أنه تحدث مع  جنين لكنه لم يتصرف كمطلوب ولم يعمل في 
دقائق قليلة من إطالق النار عليه. وبحسب األب، فقد ركز ابنه على النشاط العسكري  

ب: "يبدو لي أنه شعر أنه لن يعيش طويال. فقد رفض عدة  مع غيره من الشباب. وقال األ
مرات البدء في بناء منزل، وقال دائًما إنه غير مهتم بذلك. من جهته أراد أن يكون ناشطا  

 في قوى المقاومة واالستشهاد".

وأصدر الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي، سرايا القدس، بياًنا نعى فيه مرعي،  
قاتليه. وأكدت السرايا أن "الفعل الجهادي لمقاومينا سيزداد اشتعااًل في  وأعلن أنه أحد م

جنين، ونابلس، وطولكرم، وفي كل الضفة المحتلة مع عطاء الشهداء الذي ال ينضب؛  
كتعبير أصيل عن إرادة الشعب الفلسطيني الذي ال يقبل االستسالم، وال يحبط من عزائمه  

 توالي المؤامرات االنهزامية."

 س يدعي: "إيران وحزب هللا عملوا معا لتعطيل أنشطة اليونيفيل في لبنان" غانت

 "يسرائيل هيوم" 

تحدث وزير األمن، بني غانتس، صباح أمس )األربعاء(، في مؤتمر السايبر الدولي الذي  
عقده مركز السايبر في جامعة تل أبيب، وكشف النقاب عن هجوم مشترك شنته إيران  

"إلحاق المزيد من    وحزب هللا إللحاق الضرر لبنان، وهو ما اعتبره  اليونيفيل في  بقوات 
 الضرر من قبل إيران بمواطني لبنان واستقرار الدولة".
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لألسير   حماس  نشرته  الذي  الفيديو  شريط  إلى  أخرى،  أمور  بين  من  غانتس،  وأشار 
شر  اإلسرائيلي هشام السيد، الذي يحتجزه الجناح العسكري للمنظمة، وقال: "يوم أمس ن  

على ظهر قضية إنسانية. حماس تحتجز األبناء األربعة    –شريط فيديو يهدف إلى ابتزاز  
في انتهاك للقانون الدولي وخالفا لألخالق. حماس مسؤولة عن هذا وتوقعاتنا من المجتمع  

 الدولي هو التحرك في مواجهة هذا السلوك اإلجرامي لحماس".  

لفة، وتواصل قلب كل حجر إلعادة األوالد  وأضاف أن "دولة إسرائيل تعمل بوسائل مخت 
قبل   من  قلنا  كما  الوطن.  األساس    –إلى  هذا  وعلى  نراها،  هكذا  إنسانية،  قضية  هذه 

 سنواصل العمل، ولن تؤثر محاوالت االبتزاز وأالعيب الوعي على موقفنا وسلوكنا". 

 

 

"إيران هللا:  وحزب  إيران  بين  مشتركة  عملية  عن  غانتس  كشف  خطابه،  تشغل    وخالل 
مبعوثيها، أيًضا في البعد السيبراني: أستطيع أن أكشف اليوم أنه تم مؤخًرا تحديد أنشطة  
لألجهزة األمنية اإليرانية بالتعاون مع حزب هللا، بهدف تعطيل أنشطة قوات اليونيفيل في  
لبنان، وذلك، من خالل تنفيذ عملية إلكترونية تهدف إلى سرقة مواد حول انتشار اليونيفيل  

ي المنطقة واستخدامها من قبل حزب هللا. وهذا هجوم آخر من جانب إيران وحزب هللا  ف
 على المواطنين اللبنانيين وعلى استقرار لبنان". 
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وتابع غانتس: "إسرائيل تعرف األنظمة اإللكترونية لمنافسيها ومسارات عملهم. في السنوات  
يع إيرانيين،  إلكترونيين  قراصنة  ظاهرة  شهدنا  أخرى.  األخيرة،  ودول  إسرائيل  ضد  ملون 

المبعوثون الجدد إرهابيون مع لوحة مفاتيح مثل المقاتلين اآلخرين في المنظمات اإلرهابية.  
نحن نعرف من هم، ونحن نضربهم هم ومن يرسلهم، وهم اليوم، أيًضا، على فوهة أهدافنا 

اإلسرائيليين.  وليس فقط في البعد السيبراني. لن يتم تجاوز أي هجوم على المواطنين    –
وسيتحمل المسؤولية المهاجمون والدولة التي تمولهم وترسلهم. يمكن الرد على الهجمات  

 اإللكترونية بطرق متنوعة في الفضاء اإللكتروني واألماكن األخرى". 

وتقوم بخطوات تهدف إلى    –وواصل غانتس هجومه قائال: "إيران تقود اإلرهاب السيبراني  
العمليات   على  الرئاسية  التأثير  االنتخابات  في  حدث  كما  والحكومات،  الديموقراطية 

"في السنوات األخيرة، أوقفنا   األمريكية، وفي محاوالت أخرى تدركها إسرائيل." وأضاف:
العديد من المحاوالت القتحام شركات خاصة وعامة، في إسرائيل وخارجها. أدعو الجمهور  

اقبة الشركات والكيانات التي ال تتصرف وفًقا  إلى المطالبة "بالمسؤولية اإللكترونية"، ومع
 لإلرشادات".

التهديدات:   مواجهة  في  التالية  إسرائيل  أهداف  على  الضوء  تسليط  في  غانتس  ومضى 
"مهمتنا األولى، في المجال العسكري والصناعي واألجهزة األمنية المختلفة، هي بناء الناس  

ألركان هذا الموضوع كأحد المهام الرئيسية  وتدريبهم والحفاظ عليهم. لقد حددت أنا ورئيس ا
سواء من حيث القوى العاملة،   –في الوحدات ذات الصلة. نحن ندرس باستمرار بناء القوة  
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أو من حيث التدريب أو المهام. في السنوات المقبلة، سيتعين علينا أيًضا فحص شكل  
في الجيش اإلسرائيلي  تنظيم وإدارة وتشغيل حرب السيبر، وخصائصها الهجومية والدفاعية  

 وفي النظام األمني كله". 

بينت أعلن استقالته من الحياة السياسية، والكنيست تصوت على حل نفسها، صباح  
 اليوم

 "يسرائيل هيوم" 

عشر سنوات من دخوله السياسة، وما يزيد قلياًل عن عام منذ دخوله مكتب رئيس  بعد  
الوزراء، أعلن نفتالي بينت، الليلة الماضية، أنه سيتقاعد من الحياة السياسية وأنه ال ينوي  
الترشح في انتخابات الكنيست المقبلة. "بعد وقت قصير، سأنهي منصبي كرئيس لوزراء 

 لسلطة لصديقي يئير لبيد". إسرائيل وأسلم مقاليد ا

وقال بينت في خطابه األخير: "سأستمر في مساعدته في إطار منصبي كرئيس وزراء 
 بديل، حسب الحاجة. نجاحه هو نجاح الدولة."

وأوضح بينت أنه على الرغم من أنه سيترك النظام السياسي بعد تشكيل حكومة جديدة،  
ته طوال حياتي. أنا أكمل مهمة استمرت  الذي خدم   –"سأبقى جندًيا مخلًصا لهذا البلد  

ألكثر من عام من أجلكم كرئيس للوزراء... ال يوجد عمل شاق ولكن ليس هناك امتياز  
 أكبر". 
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د بينت العديد من الموضوعات التي حقق فيها، في رأيه، إنجازات كما في المجال   وعدَّ
قريبًا ستكون هناك بشائر  األمني، وفي الحرب على البطالة ووباء كورونا. وألمح إلى أنه "

 أكثر أهمية في مجاالت تتعلق بمستقبلنا وقوتنا". 

من   الكثير  أن  وهو  واحد،  لشيء  آسف  "أنا  قائال:  الصاخبين،  خصومه  بينت  وخاطب 
اإلسرائيليين الطيبين، الذين انضم ممثلوهم إلى المعارضة، شعروا في السنة الماضية بأن  

لقد سمعت األص للدمار.  وات، وأنا أحترمها. وعندما يؤذي ذلك مواطًنا  عالمهم تعرض 
فهذا يؤلمني. ستكون كل مجموعة في إسرائيل أحياًنا في االئتالف وأحياًنا في   –إسرائيلًيا 

المعارضة، علينا أن نتعلم قبول ذلك. يجب أال يشعر كل واحد من نصف الشعب بالحزن 
حة مشتركة، وأن االتفاقات عندما يشكل النصف اآلخر حكومة. لقد أثبتنا أن هناك مصل

 معا فقط سننتصر. إذا كنا منقسمين، فإننا ببساطة لن يكون لنا وجود".   –يمكن الوفاء بها  

إلى كل شيء من   الراحة، واالبتعاد والنظر  الوقت ألخذ قسطا من  وختم مودًعا: "حان 
 الخارج. أنا ذاهب في طريقي". 

المأل. فقد كتب وزير الخارجية لبيد،    أصدقاء بينت في الحكومة أثنوا عليه وودعوه على
"أشكرك يا أخي نفتالي باسمي وباسم كل شعب إسرائيل". وأضاف بني غانتس: "نفتالي  
أشكرك على كل ما فعلته من أجل مواطني إسرائيل وعلى القرارات الصعبة التي اتخذتها  

من   مًعا  العمل  سنواصل  األمن.  أجل  من  التعاون  وعلى  إسرائيل  شعب  أجل  أجل  من 
 الدولة". 



 
 
 
 
 
  

 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 

 

 

أما الرد في المعارضة فقد كان مختلًفا. فقد اعتبره أرييه درعي "أول رئيس وزراء مع كيباه 
خدع المعسكر اليميني التقليدي، وشكل الحكومة األكثر تعسًفا للهوية اليهودية والضعفاء.  

 رسالة مدوية حول تجربة فاشلة". –تقاعده من الحياة السياسية 

ريتش: "قرار االعتزال السياسي ليس قراره، بل قرار الجمهور الذي وقال بتسلئيل سموط
 سئم منه وتقياه". 

 هذا الصباح: الكنيست تصوت على حل نفسها 

إلى ذلك، من المتوقع أن تنعقد الكنيست بكامل هيئتها، صباح اليوم )الخميس( للتصويت  
ت، أمس، في نهاية يوم  على حل نفسها، في القراءتين الثانية والثالثة. وتم تأجيل التصوي 

حافل باالضطرابات. ومع حل الكنيست ستنطلق رسميا الحملة االنتخابية الخامسة التي 
 تجري في غضون ثالث سنوات. 

 58مقاعد وكتلة نتنياهو الحالية تفوز بـ  5: شكيد تحصل على 12استطالع القناة 

 "هآرتس"

ذي ن شر مساء أمس )األربعاء(،  في التلفزيون اإلسرائيلي، ال  12يتكهن استطالع القناة  
على خلفية إعالن رئيس الوزراء نفتالي بينت استقالته من الحياة السياسية، بحصول حزب  
"يمينا" بزعامة أييلت شكيد، على خمسة مقاعد، وحصول كتلة األحزاب التي أعلنت دعمها  

 مقعًدا.  58لبنيامين نتنياهو على 



 
 
 
 
 
  

 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 

 

 

، ثم أزرق  20عدا، يليه يوجد مستقبل مع  مق   34حسب االستطالع يحصل الليكود على  
، العمل  6، القائمة المشتركة  7، يهدوت هتوراة  8، شاس  9، ثم الصهيونية الدينية  9ابيض  

مقاعد لكل من العربية الموحدة وميرتس وأمل    4مقاعد لكل منها، و  5وإسرائيل بيتنا ويمينا  
 جديد. 

و  جيفاع  مانو  قبل  من  أمس،  يوم  االستطالع،  إجراء  بمشاركة  تم  مدغام،    505معهد 
السكان  من  تمثيلية  عينة  يشكلون  والذين  اإلنترنت،  وعلى  الهاتف  عبر  مواطنين، 

عاًما وأكثر. الحد األقصى لخطأ أخذ العينات هو    18اإلسرائيليين الذين تبلغ أعمارهم  
4.4 .٪ 

 


