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 عن النشرة: 

ترصد نشرة "متابعات من اإلعالم الجديد في إسرائيل" ما يكتب وينشر في فضاء اإلعالم الجديد الفاعل في الحيز العام اإلسرائيلي. تسلط 

 تدوينات وأقوال السياسيين، الصحافيين، ونشطاء فيالنشرة الضوء على أهم القضايا التي تطرح وكيفية التفاعل معها، كما وتركز على 

 ألخيرة.االساحة اإلسرائيلية من اليسار واليمين. إلى ذلك، ترصد النشرة مظاهر العنصرية في املجتمع اإلسرائيلي اآلخذة في االزدياد في اآلونة 

من املواضيع بدأت الم االفتراض ي اإلسرائيلّي عدد حيث شغل الع 81.7.71-71.7.71 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

بالثناء على عمل وحدة وكتيبة خاصة في الجيش قامت مطلع األسبوع باغتيال فلسطيني وهدم منازل آخرين بادعاء أنهم خلية منفذة 

 لعملية مقتل املستوطن من "حفات جلعاد"، شيباح. 

منطقة وادي برقين غربي مدينة جنين، واعتقل آخر بادعاء في قوات االحتالل،  استشهد، هذا األسبوع، شاب فلسطيني بنيرانوكان قد 

 لعاد" )عملية صرة(.جأنهما كانا ضمن املجموعة التي نفذت عملية إطالق نار قتل فيها مستوطن من البؤرة االستيطانية "حفات 

طاردة ألحمد ن
ً
أنه العقل املدبر بر، الذي تتهمه قوات االحتالل صر جراوعلم أّن الشهيد األول هو أحمد إسماعيل جرار، فيما كانت امل

خالل االنتفاضة الثانية،  8118للخلية، وهو نجل القيادي في كتائب القسام الشهيد نصر جرار، والذي استشهد في معركة جنين عام 

 انتفاضة القدس واألقص ى.

خالد جرار، وإسماعيل نصر جرار. وقالت مصادر فلسطينية إن وقامت قوات االحتالل بهدم ثالثة منازل، منزل احمد نصر جرار وعلي 

 الشهيد تمكن من إطالق النار باتجاه قوات االحتالل، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم.

بالخلية،  اسموهم نالجيش، حيث بارك عملية "تصفية" موتناول العالم االفتراض ي اإلسرائيلي الخبر معتبره إنجاًزا للوحدات الخاصة في 

نفذة. و 
ُ
 أثنى على أداء الجنود في الكتيبة امل

اعترف رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وهو في طريق عودته من الهند، بأن حكومته عبرت عن ندمها هذا األسبوع ايًضا، 

 مر.يان عنه، حاول فيه تمويه األ لألردن، في قضية قتل املواطنين األردنيين على يد حارس سفارة تل ابيب في عمان، بعد يوم من صدور ب

أن حكومته أعربت عن أسفها ملقتل أردنيين،  ،أيام 6فيين إسرائيليين رافقوه في زيارته للهند استمرت اوقال نتنياهو رًدا على أسئلة لصح

 برصاص حارس من أمن السفارة في عمان، مشيرا إلى أن التعويضات ستدفع للحكومة، وليس ألسر الضحايا.

بمهاجمة رئيس الحكومة  عديدون  حيث قام اليساريين،بهذه الفكرة، عدا بعض  فتراض ي، الذي بدا غير مرحبالعالم اال  املوضوع وحّرك

 لقراره هذا معتبره تخاذال. 

ا لم يكتب أي ش يء في السياق تحاشي ، والذي اعتاد ابالغ اإلسرائيليين، بكل خطوة عبر صفحة على الفيسبوكنتنياهووُيشار إلى أّن 

 لإلنتقادات التي ستسمع وتسجل على صفحته في هذا السياق!.

" يمكوهان عطيرت" جمعية مدير بين محادثات عن، يوم الجمعة الفائت، "هآرتس" صحيفة نشرتها صوتية تسجيالتإلى ذلك، كشفت 

 ويهددهم ،"فياغرا" وحبوب للجنس نساء عليهم يعرض وهو املحتلة القدس في الفلسطينيين األمالك وأصحاب دان، ماتي االستيطانية،

 ،"ضريبية مالجئ" تسمى ما في مسجلة بشركات أحياًنا تستعين التي للجمعية وبيعها أمالكهم عن يتنازلوا لم حال في بفضحهم ذلك بعد

 .حسيب وال رقيب دون  األموال وغسيل الضرائب من التهرب يتم حيث
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 التي لالسب عن تحدثوا االستيطاني، الدينية الصهيونية تيار على املحسوبة الجمعية، موظفي من وعددا دان أن التسجيالت كشفتو 

 أال بشرط يةجنس خدمات توفير بينها ومن عقدين، من أكثر منذ املحتلة، القدس في الفلسطينيين أمالك على للسيطرة استغاللها يمكن

 لحا وفي أمالكهم، حول  والتفاوض بارزة وسياسية اجتماعية وشخصيات وجهاء مع محادثات تسجيل وكذلك يهوديات، النساء ن و تك

 .بسمعتهم سيضر التفاوض مجرد أن الجمعية تعتبر إذ املحادثات، نشر يتم أمالكهم عن التنازل  رفض على أصروا

إلى تعزيز اإلستيطان اليهودّي في القدس، منشوًرا وفي أعقاب ما جاء في التحقيق، عمم القّيمون على جمعية "بيت هيلل"، والرامية ايًضا 

على الفيسبوك أدانوا من خالله هذه األساليب، األمر الذي اثار حفيظة عضو الكنيست املتدين، بتسلئيل شمورطيش )البيت اليهودي(، 

 ن على جمعية "بيت هيلل". ى التوتير هاجم من خاللها القّيميالذي نشر تغريدة عل

اإلسرائيلي حرب املناشير اإلفتراضّية بين شمورطيش وجمعية بيت هيلل بكثافة األمر الذي دفعنا إلى رصد هذه الحرب في وتناول اإلعالم 

 نشرتنا املرفقة. 
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 : االعالم االفتراض ي يثني على عمل كتيبة اغتالت فلسطيني   .1

منطقة وادي برقين غربي مدينة جنين، واعتقل آخر بادعاء أنهما كانا في استشهد، هذا األسبوع، شاب فلسطيني بنيران قوات االحتالل، 

 لعاد" )عملية صرة(.جضمن املجموعة التي نفذت عملية إطالق نار قتل فيها مستوطن من البؤرة االستيطانية "حفات 

طاردة ألحمد نصر جرا
ً
أنه العقل املدبر بر، الذي تتهمه قوات االحتالل وعلم أّن الشهيد األول هو أحمد إسماعيل جرار، فيما كانت امل

خالل االنتفاضة الثانية،  8118للخلية، وهو نجل القيادي في كتائب القسام الشهيد نصر جرار، والذي استشهد في معركة جنين عام 

 انتفاضة القدس واألقص ى.

ر، وإسماعيل نصر جرار. وقالت مصادر فلسطينية إن وقامت قوات االحتالل بهدم ثالثة منازل، منزل احمد نصر جرار وعلي خالد جرا

 الشهيد تمكن من إطالق النار باتجاه قوات االحتالل، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم.

طيرة، خوأكدت تقارير إسرائيلية في نبأ الحق أن اثنين من عناصر حرس الحدود قد أصيبا خالل االشتباك، وصفت إصابة أحدهما بأنها 

 بالطفيفة.  صابة الثانيفي حين وصفت إ

 وأشارت التقارير إلى أن مواجهات اندلعت في املكان، شارك فيها مئات الفلسطينيين الذين رشقوا قوات االحتالل بالحجارة.

موهم اس نإنجاًزا للوحدات الخاصة في الجيش، حيث بارك عملية "تصفية" م إياه  تراض ي اإلسرائيلي الخبر معتبر وتناول العالم االف

نفذة. با
ُ
 لخلية، وأثنى على أداء الجنود في الكتيبة امل

 ومليء تقديراخر أفتروبي( ريفلين، رئيس دولة إسرائيل، علق على املوضوع على صفحته الخاصة على الفيسبوك وقال في السياق: رئوفين )

نا كر ش رازيئيل شيباح لتكن ذكراه مباركة. حاخامالذين ال يزالون يعملون في هذه الساعات بمالحقتهم العنيدة خلف قتلة ال لخيرة أبنائنا

ن نبعث ونح مقدمة لسالمة املقاتلين الجرحىوبطولة. صلواتنا  شجاعةالهامة هذه ب قسطا بالعمليةلهم ولكل قوات األمن الذين يأخذون 

 لهم معانقة تقوية وحب. 

 

 ،س الحكومة، عضو كنيست عن الليكوداإلعالم وقائم بأعمال رئيوزير األمن الداخلي ووزير الشؤون االستراتيجية ووزير جلعاد أردان، 

يارة بحفات جلعاد وأنهيته بز  ،لتكن ذكراه مباركة ،شيباح حاخامبدأت األسبوع بتعزية عائلة العلق ايًضا بدوره وقال على الفيسبوك: 

 ومن به ُيمس -العبرة واضحة: من يمس بنا .حاخامالذين عملوا في جنين ضد قتلة ال ،، الشرطةالوحدة الخاصة ملحاربة اإلرهابجرحى 

حفات جلعاد رغم العقبات! أكون مسرورا إذا عترف بـ نيجرب أن يهدد االستيطان اليهودي في يهودا والسامرة، فقط يؤدي إلى تقويته. 
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سبوعي اشاهدتم تلخيص
ُ
وشاركتم. اأ

 

كله يحيي مقاتلي وحدة محاربة اإلرهاب، الجيش والشاباك على  صباح الخير، شعب إسرائيل وفي تغريدة أخرى، قال جلعاد أردان: 

 رازيئيل شيباح، لتكن ذكراه مباركة. حاخامالقتلة النشاط هذه الليلة ضد 

 مقاتلونا َيِصلون لكل مكان تتخفون به كي نغلق معكم حسابا واستيفاء للقانون. -بعثنا عبرة واضحة للقتلة املالعين ومن بعثهم 

 لشفاء املقاتلين الذين جرحوا.كلنا نصلي 

 

:  أييلت شاكيد، عضوة كنيست
ً
إلقاء القبض على قتلة رازيئيل شيباح هو عبرة لكل عن البيت اليهودي ووزيرة القضاء، علقت مغردة

أفتخر بمحاربي الوحدة الخاصة ملحاربة اإلرهاب على تنفيذ حملة  .يد إسرائيل الطويلة تصلكم بكل مكان وبكل زمانمخرب محتمل: 

 ناجحة للقبض على املخربين. أتمنى شفاء عاجال للمحاربين الذين جرحوا خالل العملية.
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هاب، الذين ر ملحاربي الوحدة الخاصة ملحاربة اإل  اإلقليمي وعضو كنيست عن الليكود، قال مغرًدا: كل اإلحترام تساحي هنغبي، وزير التعاون 

عندما خدمت كوزير لألمن الداخلي تعرفت على الوحدة عن قرب،  .لتكن ذكراه مباركة ،شيباح حاخامباألمس في جنين على قتلة ال قضوا

صيبوا باملعركة.فيها تحد ماتبة، ينفذون ببطولة مهشبان جريئون، نخ
ُ
 . أتمنى شفاء تاما للمحاربين الذين أ

 

أصلي لشفاء املحاربين الشجعان الذين جرحوا أمس، شعب الخارجية وعضو كنيست عن الليكود، قالت:  وزير تسيبي حوتوفيلي، نائبة 

 له. محاربو لينتقم هللا ،رازيئيل شيباح حاخامالقبض على املخربين الذين قتلوا البنع إسرائيل يفتخر بكم ويشكركم على العدل الذي صُ 

 يكون مصاب د الذين نفذوا العملية، نبارككم على الشجاعةالوحدة الخاصة ملحارة اإلرهاب وحرس الحدو 
ّ

 ن.و آخر  ون ونصلي أأل

 

ل استثنائي شيباح، بشك حاخامبيت قاتل ال( على الفيسبوك علقوا بالقول: اإلسعاف األولي)جيش الدفاع االسرائيلي القّيمون على صفحة "

 أن مسؤولين معينيناألساس لدينا خيبة أمل، خيبة أملنا من بنحن  ،ن اضبو أكثر مما نحن في الجيش حزينون وغ .جدا)!( ُهدم من أساسه

 هذا القدر.بنفذ عملية متطرفة ن أن ،ثقيلقلب وبمضطرون ، تقريبا بالقوة، لوضع به نحن جدا وناجر  

 .بساطة كفىب: من فضلكم، من فضلكم! بالطرف الثاني عنييناملنتوجه للمسؤولين 
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 محاخاتمت تصفية املخرب الذي قتل ال -أالحق أعدائي وأنال منهمرتسو" املتطرفة، علقوا بالقول: القّيمون على صفحة حركة "ام ت

 لتكن ذكراه مباركة. ،رزيئيل شيباح

ذت عملية التي نفقوات جيش الدفاع اإلسرائيلي والوحدة الخاصة ملحاربة اإلرهاب  القبض هذه الليلة في جنين على فرقة املخربين ألقت 

 لينتقم هللا له. ،رازيئيل شيباح حاخامإلى جانب حفات جلعاد، فيها قتل ال إطالق النار 

 
ُ
 ن تم القبض عليهما من قبل قواتنا.اآخر  انإثن انومخرب ،تحتبحملة القبض تمت تصفية مخرب واحد بمعركة إطالق نار ف

خالل األحداث جرح إثنان من محاربي حرس الحدود، واحد منهما بوضع صعب والثاني بوضع خفيف، نتمنى شفاء عاجال للجرحى ونتوقع 

 اإلرهابيين وعائالتهم.أن تضرب دولة إسرائيل بكل قوتها 

 

 " غير فرحة، لكن فخورة بجنودنا"ط على الفيسبوك علقوا بالقول: 81قناة القّيمون على صفحة "

 ت قاتل ابنها.رازيئيل شيباح، لينتقم هللا له، تعرب عن الشكر للقوات التي صف   حاخامإيالنة شيباح، أم ال
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رازيئيل شيباح، لتكن ذكراه مباركة، الذي قتل بعملية  حاخامأبناء عائلة الالقّيمون على صفحة "شرطة إسرائيل" على الفيسبوك قالوا: 

ا باملستشفيات جنديي وحدة محاربة اإلرهاب الذين أصيبا خالل الحملة للقبض على فرقة اإلرهاب  نار بقرب حفات جلعاد، زارو إطالق 

التي نفذت العملية، وشكروهم على شجاعتهم. "هذه رسالة للعمل من أجل أمن مواطني إسرائيل"، قال قائد وحدة مكافحة اإلرهاب  

 الذي تواجد باملكان للعائلة.

 

ن رازيئيل شيباح، لتك حاخامهذا هو أحمد قاتل الالقّيمون على صفحة، بطل الفيديوهات، وهي صفحة تحريضية ايًضا، علقوا بالقول: 

 ذكراه مباركة.

يد قوات األمن مثل  ى، ُصفي أحمد أمس علاركييي أماجامع ا، أحمد كان طالب 8118 -أحمد إبن مسؤول حماس الذي ُصفي بال كان

 # 513الكلب، واآلن إسم أحمد هو 

 استنتاج ال تكن أحمد ألن أحمد مات!

 ، نتمنى لهما شفاء عاجالاإلعتقالإثنان من خيرة محاربينا جرحا من إطالق نار في وقت 
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 حاخاماإلرهاب صفوا قاتل ال ةصة ملحاربمحاربو الوحدة الخايوأب يتسحاك، محرر أخبار موقع "ون"، علق بالقول: جريحان لقواتنا؛ 

 .شيباح

نار مع مخربي حماس في جنين# أحمد جرار، قائد فرقة اإلرهاب، ُصفي# متهمون آخرون ألقي القبض عليهم# الفلسطينيون تبادل إطالق 

تل قبل ثمانية أيام بعملية إطالق نار من سيارة عابرة/ عومر كرمون  حاخام# العن قتيل ثانيبلغون 
ُ
 .رازيئيل شيباح ق

 

اس مسؤول تنظيم االرهاب حمابن الناشط اليمني املعروف، شاي إلباز )وهو عميد سابق في الجيش(، علق بالقول على صفحته املشهورة: 

 ُصفي. هذا قاتل رازيئيل شيبباح الذي للعملية الكبيرة؛التي خطط 

بحفات جلعاد. أبوه نصر جرار حاخام ا بفرقة قتلة ال، ُصفي بتبادل إطالق نار في جنين، أسبوع بعد أن كان عضوً 88أحمد جرار، ابن 

 ية.الثان االنتفاضةخطط ليفجر بناية متعددة الطوابق في إسرائيل، استمر بالنشاط اإلرهابي رغم أن رجليه قطعتا وُصفي في 

لت من أعضاء الفرقة التي قت اكان واحداالبن فترة االنتفاضة الثانية.  مسؤولي الذراع العسكري لحماس في يهودا والسامرةوه من بكان أ

إطالق نار، ابن نصر  جرار بمعركةقوات خاصة بجنين، ُصفي أحمد  بمداهمةرازيئيل شيباح حفات جلعاد. أمس )يوم االربعاء(،  حاخامال

 ة.  سن 76جرار الذي ُصفي قبل 

 
ُ
 ،دينةاملالقوات  داهمتشيباح باألسبوع املاض ي. عقب ذلك  حاخامبلت انطالقة بالتحقيق بمقتل الالحملة في جنين بدأت بعد أن ق

 املنتمي لحماس. مخرب آخر أعتقل. 88وحسب العرب، بتبادل إطالق النار ُصفي أحمد جرار، ابن 

 محاولة-إسرائيلفي  لعملية كبيرةأبو أحمد جرار كما قيل، نصر جرار، من مسؤولي حماس فترة االنتفاضة الثانية. جرار األب، الذي خطط 

بقرية طوباس، شمال شرقي نابلس. كان  8118-حملة جيش الدفاع اإلسرائيلي وحرس الحدود بالب ُصفي-الطوابقتفجير عمارة متعددة 

  . 44عندها ابن 

 اأشهر بعد أن نج ثالثة-يديهوواحدة من  االثنتين"حادثة عمل"، أثناء وضع عبوات ناسفة، وفقد رجليه ـب 8117ي أيار ف األب جرار  أصيب  

من محاولة اغتيال. لكن رغم إعاقته استمر بنشاط اإلرهاب، جند مخربين وكان مسؤوال عن العمليات اإلرهابية. كان معتقال بأيدي 

 .7996إسرائيل بشكل متقطع بين نهاية سنوات الثمانين لسنة 
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 بجنود  طوق  8118-بحملة بال
ُ
املطلوب أن للمكان أيضا دبابات وجرارات. نادى الجنود  تحضر السر البيت الذي اختبأ به جرار األب وأ

ّعل "إجراء بيخرج، لكن لم يستج
ُ
"، وبنهاية األمر ُصفي جرار األب. "كان من العصبة األولى لحماس، التي انتمى لها الجوار. واستمرارا ف

 املهندس يحيى عياش وآخرون"، قال حينها مسؤول أمني عربي.

 

مللنا من االعتزاز األحمق هذا لرؤساء الجهاز، في اسم جمعية هانانو، قال: بحيفة "صوت اليهود" ومتحدث إلحنان غرونر،  مراسل ص

 املخرب من جيش الدفاع االسرائيلي الكبير والقوي.  هرب األثناء ههذ

 ؟!. شيباح؟؟؟ األرملة حاخامومثير لالهتمام أكثر هو كيف يعيش أوالد ال

 

تل التقارير أخرى وأخرى أن ى مواقع التواصل االجتماعي، قال:  ناشط عل غينات، محام دانيئيل
َ
 حاخامرئيس الفرقة )أحمد( الذي ق

ي وحرر خبرا  ْتل؟ من قرر أنه ُصّفِ
َ
شيباح لم تتم تصفيته، وعمليا هرب من بيته قبل أن يصل جيش الدفاع اإلسرائيلي. هل كان فيديو ق

ل وبشك قلقة جدا لذر رمال بعيون الجمهور،ألعمال الشغب والعجز في جنين تبرز صورة مإذا ضممتم هذا شاهدوا جثته؟ هل للجمهور؟ 

 .خاص بعائلة املقتول 

 رازيئيل شيباح، لتكن ذكراه حاخامأن رئيس الفرقة التي قتلت ال دير يقوى التقراسل العسكري ل واينت، علق وقال: امليوآف زيتون، 
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أنقذ صديقه الذي  ربة اإلرهاب الذي جرح جروحا صعبة؛األول في جنين كشف بطولة مقاتل وحدة محا الصدامهرب. تحقيق  -مباركة

 .ةالحادثتفاصيل لوإبلغ باتصال لزيادة القوة  اتجاه املخرب بُجرح إلى جانبه، رد بإطالق نار 

 

ت عن قوة ماجالن فتش ؛حوالي ساعة جنوبي نابلسقبل "، املعروف بمواقفه العنصرية، نشرة صورة الشهيد وعلق بالقول: الظلاملغني "

رازيئيل شيباح، لتكن ذكراه مباركة، وهوجموا على يد عشرات املخربين، القوة فتحت بإطالق نار حي،  حاخاماملخربين الذين قتلوا ال

 النتيجة مخرب واحد ُصفي وخمسة جرحى.

 علم أن ال يتعامل مع ماجالن.ذي ت# ال 515بالصورة املخرب الذي تم تصفيته أو بإسمة الجديد 
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 العالم االفتراض ي يعتبر التأسف لألردن، تخاذال! .2

، وهو في طريق عودته من الهند، بأن حكومته عبرت عن ندمها لألردن، في قضية قتل املواطنين األردنيين ، يوم الخميساعترف نتنياهو

 بيان عنه، حاول فيه تمويه األمر.على يد حارس سفارة تل ابيب في عمان، بعد يوم من صدور 

وواجه نتنياهو خالل الشهور الستة املاض ي، أي منذ وقوع جريمة قتل مواطنين األردنيين على يد حارس السفارة في عمان، انتقادات 

 تل. اواسعة النطاق، بخاصة بعد استقباله على نحو احتفالي الحارس الق

أيام. أن حكومته أعربت عن أسفها ملقتل أردنيين،  6يليين رافقوه في زيارته للهند استمرت ا على أسئلة لصحفيين إسرائوقال نتنياهو ردً 

 برصاص حارس من أمن السفارة في عمان، مشيرا إلى أن التعويضات ستدفع للحكومة، وليس ألسر الضحايا.

وأعتقد بأن األردن يقوم بذلك من جانبه.. فيين "أنا واثق من أن الطرفين يستخلصان العبر، أنا أقوم بذلك من جانبي، اوخاطب الصح

 لدينا مصلحة مشتركة في العالقة التي تربطنا، وهذا انعكس على طبيعة الحل".

ا موفيما يتعلق بهوية السفير اإلسرائيلي املقبل لألردن، قال "سأقرر قريبا من سيكون، وأنا أقدر كثيرا السفيرة التي مثلتنا في األردن، 

 ليفتها".سينعكس على تعيين خ

ئيس بمهاجمة ر  العالم االفتراض ي حيث قام اليساريين،بهذه الفكرة، عدا بعض  م األفتراض ي، الذي بدا غير مرحبالعالاملوضوع وحّرك 

 الحكومة لقراره هذا معتبره تخاذال. 

ا حاشيلم يكتب أي ش يء في السياق ت وُيشار إلى أّن رئيس الحكومة، والذي اعتاد ابالغ اإلسرائيليين، بكل خطوة عبر صفحة على الفيسبوك

 لإلنتقادات التي ستسمع وتسجل على صفحته في هذا السياق!.

مع  بارك تسوية العالقاتآفي غباي، رئيس حزب العمل، كان من بين املرحبين بقرار رئيس الحكومة، وعلق عليه بالقول على التوتير: ن

 األردن.

يس رئ س كانت صورة زائدة كلفار أنه انتظر ستة أشهر كي يعمل هذا. الصورة مع الح اعتذار نتنياهو في مكانه الصحيح، لكن خسارة

 لك.املإصبعا بعين األردنيين و  وضعذلك أيضا بعناء إبرازها و تكبد الحكومة نفسه 

 .انحن ال نريد رئيس حكومة يشعل الحرائق ويبعث رئيس املوساد ليطفئه
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نجاز إوعضوة كنيست عن الليكود، قالت داعمة لرئيسها ومهاجمة رئيس السلطة الفلسطينية: جيال جمليئيل، وزيرة املساواة االجتماعية 

 سياس ي لرئيس الحكومة نتنياهو. نهاية األزمة مع األردن تقوي اإلتحادات القائمة ومحور الدول املعتدلة. بقي أبو مازن لوحده، املمانعة

 الفلسطينية هي عقبة للسالم واالستقرار املنطقي.

 

أنا مسرور أن إسرائيل اعتذرت أمام األردن، ة الجماهير )الشعب(، قال: مدير ورجل أعمال إسرائيلي، مؤسس ورئيس جامعيشيف شاي، ر 

 بشكل عام أفكر أننا يجب أن نعتذر أكثر بكثير أمام دول أكثر بكثير ولو فقط كي نخفض قيمة اعتذارنا املحرج لتركيا. 

 

 .ل وطهى الصفقة إلنهاء األزمة مع األردن هو رئيس املوساد يوس ي كوهنمن تب  ، قال: 71اك رافيد، مراسل سياس ي للقناة بر 

 

اق توصلت كل من إسرائيل واألردن التف لصفحة االنجليزية في صحيفة هآرتس، قالت: مكتب رئيس الحكومة؛نوعا لنداو، رئيسة تحرير ا

.سفارة إسرائيل باألردن تعود 8174-5-71قتل القاض ي األردني بتاريخ به والحادث الذي  8171-1- 85بتاريخ عقب األحداث بسفارة األردن 

 للعمل الكامل على الفور.
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األردن: إعتذرت إسرائيل عن الحادثة  الدالالت، من "يديعوت"؛قوة اشط على مواقع التواصل االجتماعي، قال: ن أفشالوم ديان، محام

 "ناء عائالتهما.بووافقت أن تعوض أاثنين مواطنين  ر.جبها قتل التي 

 مسؤولون في إسرائيل: لم نعتذر، فقط عبرنا عن ندم وحزن. هراء 

 

إسرائيل عبرت عن حزن وندم على  س الحكومة بنيامين نتنياهو يصادق؛رئيسلة في هيئة اإلذاعة اإلسرائيلية، قالت: مراغيلي كوهن، 

 وستدفع تعويضات لحكومة األردن. –حادثة إطالق النار بالسفارة بقلعة عمان بشهر حزيران 

 في األردن، وليس لعائالت القتلى. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو شدد أن إسرائيل ستدفع تعويضات للحكومة

 

 أنه حل األزمة التي خلقها مع األردن. أعلن رئيس الحكومةناشط إجتماعي معروف، علق وقال: تسفي جيمبل، 
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لثمن ا لوج( وعمود سياس ي في صحيفة غلوب، قالت: إضافة؛طل شنايدر، صحفية وسياسية إسرائيلية، لها مدونة سياسية مستقلة في )ف

قديمة  ومقدرة جدا، ال يسمح لها بالعودة إلى دبلوماسية   شلئين ،سفير/ ة جديد/ ة -الذي تدفعه إسرائيل على املوافقة مع األردنيين

 عمان.

)حادثة الحارس  8171في تموز  لىاألو األردن:  امواطنفيهما قتل  نياللتي إطالق النار تحادثبما يتعلق بتوصلتا إسرائيل واألردن لحل واتفاق 

 أردني بمنطقة الحدود. قاضمقتل  –والتحصن التي تلتها( والثانية قبل بضع سنوات 

مكتب رئيس الوزراء أعلن "سفارة إسرائيل في األردن تعود للعمل الكامل فورا، السلطات املؤهلة في إسرائيل ستستمر بفحص املواد التي 

 ." 8171جمعت بخصوص الحادثة في تموز 

 

 .اعتذرت إسرائيل عن الحادثة بالسفارة وستدفع تعويضات نائب رئيس قسم السوق املهنية، قال: األردن؛دورون زلبرشتاين، 

 هذا حقيقي مرة أخرى نحن ننحني أمام العرب وندفع لهم رسوم الصمت "وصداقة".



06 
 

 نتعلم من الخطأ مع األتراك؟ماذا لم 

 

 .مزدر   الثمن؟!؟! ما، الناشطة املعروفة، علقت مهاجمة: سمحا ليطمان

 

ي يوجد عمود فقر لفقط قولوا لي أي حكومة فاقدة ، قال مهاجًما: أجهزة تكييف بكل البالدمدير شركة تخطيط وتنفيذ تسفيكا بار غال، 

 لنا.

ن. هكذا هذا عندما يعملون لك مدرسة و الظهر وندفع تعويضات كأننا مذنببل لحظة نتنياهو يعانق الحارس ويسانده، اليوم يطعنه بق

 . تخدعنا، كل املنطقة يالتوراة( أردوغانمن بيت مدراش )مكان عبادة 

 

 نفقد البقايا األخيرة من الكرامة الوطنية!!!ا مهاجًما: ض، قال ايَ ناشط على الفيسبوكميخائيل فاسرمان، 
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يعقوب شيمي، ناشط افتراض ي معروف، علق ايًضا مهاجًما: إسرائيل تعتذر لألردن. إسرائيل تتصرف كاملدمنة التي تشعر دائًما أن عليها 

 االعتذار، هذا ما حدث في مرمرة وهذا ما حدث في األردن. 

 

 

ة بسبب  .3 ة: حرب مناشير افتراضي   اختالس عقارات مقدسي 

 يطانية،االست" كوهانيم عطيرت" جمعية مدير بين محادثات عن، يوم الجمعة الفائت، "هآرتس" صحيفة نشرتها صوتية تسجيالتكشفت 

 كذل بعد ويهددهم ،"فياغرا" وحبوب للجنس نساء عليهم يعرض وهو املحتلة القدس في الفلسطينيين األمالك وأصحاب دان، ماتي

 يتم حيث ،"ةضريبي مالجئ" تسمى ما في مسجلة بشركات أحياًنا تستعين التي للجمعية وبيعها أمالكهم عن يتنازلوا لم حال في بفضحهم

 .حسيب وال رقيب دون  األموال وغسيل الضرائب من التهرب

 التي لالسب عن تحدثوا االستيطاني، الدينية الصهيونية تيار على املحسوبة الجمعية، موظفي من وعددا دان أن التسجيالت كشفتو 

 أال بشرط يةجنس خدمات توفير بينها ومن عقدين، من أكثر منذ املحتلة، القدس في الفلسطينيين أمالك على للسيطرة استغاللها يمكن

 لحا وفي أمالكهم، حول  والتفاوض بارزة وسياسية اجتماعية وشخصيات وجهاء مع محادثات تسجيل وكذلك يهوديات، النساء ن و تك

 .بسمعتهم سيضر التفاوض مجرد أن الجمعية تعتبر إذ املحادثات، نشر يتم أمالكهم عن التنازل  رفض على أصروا

 ويقول  ،املحتلة القدس في عقار صاحب ألبناء التوجه كيفية غيفاع، إيتان االستيطانية، الجمعية محامي يشرح التسجيالت إحدى وفي

 يعرفو  والدكم فضح ويتم للمحكمة تتجهون  أو املوضوع، وينتهي السر في العقار عن لنا التنازل  إما ذلك، لفعل ناطريقت ثمة" إن لهم

 في ذلك يتم أن لكم األفضل رة،بشوش وإما بهدوء إما طريقتان، هناك. معهم تعاونه بسبب اليهود أجل من ذلك يفعل كان انه الجميع

 ".السر
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 وفي أعقاب ما جاء في التحقيق، عمم القّيمون على جمعية "بيت هيلل"، والرامية ايًضا إلى تعزيز اإلستيطان اليهودّي في القدس، منشوًرا

على الفيسبوك أدانوا من خالله هذه األساليب، األمر الذي اثار حفيظة عضو الكنيست املتدين، بتسلئيل شمورطيش )البيت اليهودي(، 

 ريدة على التوتير هاجم من خاللها القّيمون على جمعية "بيت هيلل". الذي نشر تغ

وتناول اإلعالم اإلسرائيلي حرب املناشير اإلفتراضّية بين شمورطيش وجمعية بيت هيلل بكثافة األمر الذي دفعنا إلى رصد هذه الحرب في 

 نشرتنا املرفقة. 

 .خالصها أجل من وتمويلنا أنفسنا نسلم أن منا ومطلوب كبيرة إسرائيل أرض فضيلةوجاء في منشور الجمعية على الفيسبوك: 

 .الحاجة لهذه املحظورات من بقسم يسمح أنه حتى( الهالخا) الشرائع كتاب

  إذا واملحظورات، األعمال هذه ،يجنس ال واالستغالل بالنساء، التجارة الزنى، اشكال كل وخاصة األخالقي الفساد يبرر ال ذلك، مع
ُ
 علتف

 .التوراة كرامة ودوس هلل تدنيس فيها يكون  التوراة، باسم املحظورات هذه

 .مباركة ذكراهم لتكن لحكمائنا، الخراب وتحذيرات األول، الهيكل بأيام األخالقي الفساد عن األنبياء تحذيرات نتذكر أن علينا

 (.71 فصل فايكرا" )األرض تتقياكم وال. هؤالء بكل تتدنسوا ال"

سمع األيام هذه في
ُ
 بيع شجيعت بهدف جنسيا يهوديات الغير النساء استغالل على عملت االستيطان لتعزيز جمعية فإن وحَسبها أصوات ت

 باألمر ةعالق لهم الذين بواسطة يثبت أن قلوبنا كل من ونتمنى األعمال، هذه وجود تجاه اشمئزاز عن نعبر. أورشليم في ليهود ممتلكات

 .أبًدا تكن لم الواقع في هذه لألخالق املنافية األعمال أن

 .كهذه أعمال بإدانة شركاء يكونوا أن اإلسرائيلي الجمهور  أطراف كل من التوراة وأبناء الحاخامات كل من نتوقع
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 "دأورييتا" لـ مخالفة هو األرض استيطان وصايا أجل من أنفسهم يمنحون  أتقياء وأناس بجمعية التشهيروفي رده، قال شمورطيش: 

. سنة عشرين قْبل من عربّي  قبل من اشاعات عن الحديث عند مؤكد. شديدة بصورة( ملوس ى هللا يد على أعطيت تشريعية قوانين)

 .اآلخرين حساب على يتجملون  منافقون  صفويون  إخجلوا،

 

 

 


