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 عن النشرة: 

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

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

 ن اليسار واليمين. إلى ذلك، ترصد النشرة مظاهر العنصرية في املجتمع اإلسرائيلي اآلخذة في االزدياد في اآلونة األخيرة.الساحة اإلسرائيلية م

من املواضيع بدأت بتقرير مراقب  حيث شغل العالم االفتراض ي عدد 17.3.18 -14.3.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 الدولة. 

ب الدولة في إسرائيل، يوسف شابيرا، قد أصدر هذا االسبوع، تقريًرا موسًعا عن عدٍد من الخروقات البيوقراطّية، طالت أداء عدد وكان مراق

 . ومية، الجيش، والشرطةمن الوزارات، الحكومة، املكاتب الحك

 الحصة االكبر من انشغال العالم االفتراض ّي. حيث نال الجانب االمني ،وانشغل العالم االفتراض ّي بتقرير مراقب الدولة، من عدة جوانب

، منتقًدا بشدة هذا األداء ومؤكًدا على وجود عيوب في التزام 2014داء الجيش في الحرب األخيرة على قطاع غزة في صيف أوتناول تقرير املراقب 

 الجيش بالقوانين الدولّية خالل حرب غزة.

، منع النائبين عن القائمة املشتركة، حنين زعبي ويوسف جبارين، من السفر الكنيست السلوكيات" فيقررت "لجنة هذا األسبوع ايًضا، 

 للمشاركة في مؤتمرات مناصرة للفلسطينيين ومناهضة لالحتالل اإلسرائيلي.

 حتالل.بب اال وجاء هذا القرار ليمنع النائبين العربيين من إلقاء محاضرات خارج البالد، بتمويل من منظمات داعية ملقاطعة إسرائيل بس

الل، تكما وقررت لجنة السلوكيات ابعاد عضو الكنيست، حنين زعبي، عن الكنيست ملدة اسبوع ملهاجمتها سياسة القتل التي يتبعها جنود اإلح

نيست كفتراض ّي إلى التطرق للموضوعين والتحريض على النواب زعبي وجبارين وصلت حد املطالبة بطردهم من الاألمر الذي دفع بالعالم اال 

 أو اإلعتداء عليهم. 

في جنين، وزعم الجيش أّن السائق الذي نّفذ  ن في عملية دهسو آخر  3وجرح  انمعة مساًء، ضابط وجندي إسرائيليإلى ذلك، قتل، يوم الج

 حادثة الدهس قد تّم اعتقاله وانه اعترف أّن الحادث على خلفية قومّية. 

 وسع. بت الالحقةاّن التفاعل كان محدوًدا بسبب السبت وسنتطرق إليه في النشرة  إالع تفاعال في العالم اإلفتراض ي وأثار املوضو 
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  مراقب الدولة .1

ة، طالت أداء عدد من وقراطيّ رأصدر مراقب الدولة في إسرائيل، يوسف شابيرا، هذا االسبوع، تقريًرا موسًعا عن عدد من الخروقات البي

 . الجيش، والشرطةاتب الحكومية، املكالوزارات، الحكومة، 

 حيث نال الجانب االمني الحصة االكبر من انشغال العالم االفتراض ّي. ،وانشغل العالم االفتراض ّي بتقرير مراقب الدولة، من عدة جوانب

تجاه املدنيين ، منتقًدا بشدة أداء الجيش ووزارة االمن وتصرفاتهما 2014قد تطرق إلى الحرب األخيرة على قطاع غزة في صيف  املراقبوكان 

 الفلسطينيين.

 
 
ة لنشاطات الجيش وطريقة تصرف الجنود والضباط خالل ما أسمته إسرائيل بم"عملية ة الدوليّ كرس لفحص الجوانب القانونيّ وفي تقريره املممم

مستوى  أّن وأكد كما زة، ة خالل حرب غالجرف الصامد" في غزة، أكد مراقب الدولة اإلسرائيلي وجود عيوب في التزام الجيش بالقوانين الدوليّ 

ا لتقديم حلول مناسبة لحاالت قد تواجهها خالل نشاطاتها في مناطق مأهولة تأهيل القوات املسلحة في مجال القانون الدولي ليس كافيً 

 باملدنيين.

م تفض ة الغربية حيث لانتقد شابيرا بشدة أداء الشرطة فيما يخص التحقيقات حول أعمال الغش واالحتيال في العقارات بالضفإلى ذلك، 

 أي نتيجة. إلىحتيال  على األراض ي الفلسطينية تحقيقاتها في بعض قضايا التزوير واال 

سيق ما بين الشرطة وجهاز األمن العام "الشاباك" مدعًيا أّن عدم التنسيق يضر باألمن وبالتحقيقات في لتنل كامال اشابيرا قسم صوخص

 القضايا التي تعرفها إسرائيل "كإرهابّية". 

ن املدة الزمنّية عوبعيًدا عن األمن تطّرق التقرير إلى القطار الخفيف في تل ابيب مشيًرا إلى تقصير في املشروع قد يؤدي إلى تأخيره بصورة كبيرة 

ون اعالم داملحددة له، كما وتطّرق إلى عدم شفافية في تعامل وزارة املالّية فيما يتعلق باألموال االحتياطّية حيث تخبىء املالّية مبالغ كبيرة 

 الكنيست مما يضر بطريقة التصويت على ميزانية الدولة. 

لتقرير من ودي وعضو كنيست عن البيت اليهودي، تطّرق إلى اإسرائيل ورئيس حزب البيت اليهمة و وزير التربية والتعليم في حك ،نفتالي بينيت

 حملة "الجرف الصامد" كانت حرب الالحول.خصوص "الجرف الصامد"؛ بالدولة  بردي على تقرير مراقالجانب األمني وعلق قائال: 

 ن قبل حماس عن طريق أنفاق اإلرهاب.القتل والخطف مبغزة  غالف، لكنا حكمنا على سكان لم نفعللو أننا 

 دائما نختار سكاننا. -أقول بوضوح: بالخيار بين الحفاظ على أمن سكان غالف غزة وبين سالمة سكان غزة
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 همليارد شيكل تخبئ 20من  اكنزً   مراقب الدولة يجدعضو املجلس اإلقليمي في منشه، تطّرق إلى الجانب اإلقتصادي وقال:   ،إيتسيك شلومي

 .!ل.. عاركشوا 6ية وملخصص الشيخوخة يضيفون املالية بامليزان

 ا، لكن سننجح.عضو كنيست لرفع مخصص الشيخوخة. سيكون صعبً  80بكل قوة قانوني بدعم  سأقدم

 

ست في املعسكر الصهيوني عن الحزب، تطّرقت إلى الجانب كني ةلحزب الحركة الخضراء وعضو  ةمشارك ةرئيس  ،ياعيل كوهين فارن 

زير و  ة واليوم تقرير مراقب الدولة يكشف العيوب الحادة املوقعة عليها. املراقب يقرر أّن حكومته مثاليّ  يقول بيبي أّن اإلقتصادي ايًضا وقالت: 

كشركة حكومية مهيمنة ومحمية.  أنابيب إيالت عسقالن شركة خطاللذان حافظا على ، بخالف مصالح الجمهور  املالية ومديره العام عمال

عرف كم من اإلسقاطات اإلضافية يخفون هناك بعد.هذه الشركة مسؤولة عن تسريب ا  لنفط في وادي عربة، وال ي 

 

طار تطّرق إلى نتائج املراقب فيما يتعلق بالقهة الديمقراطية للسالم واملساواة في القائمة املشتركة، بعضو كنيست من الج ،نينحدوف 

ا ا فوريً يًق بممكن االنتظار للقطار الخفيف العالق بالطريق. بإطار عمل اللجنة الفرعية للمواصالت العامة نطلب تط رغيالخفيف وقال: 

ينة في غوش سريعة ملدل كل ش يء تنفيذ كامل لخطة ببكل أنحاء البالد، وق عامةاملواصالت المسارات  إعطاء ميزانية وتعبيد -لحلول طوارئية

  دان.
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)بصدق( لة مراقب الدو كشف طني ونائب رئيس الكنيست عن الحزب، قال بدوره: عضو كنيست عن حزب اإلتحاد الو  ،بتسيلئيل سموتريتش

عد ب أقل من أسبوعب، والكل األنظمة الداخليةكل أنواع باملالية  وزارة ؤهابن االحتياطات التي تخمميزانية الدولة و بعدم الشفافية  عن

من سنة  انوي ث هو احتياطي غير مستغل ويمر كفائض امن ميزانيته )!( ثلث فيه وبالوقت الذي ا ودون أي تفصيلخطًف  ااملصادقة على ميزانيته

 إلى سنة.

 

يش عتيد وعضو كنيست عن الحزب، تطّرق إلى اخفاقات في مسألة تجنيد الحريديم والتي تطرق إليها  برئيس حزب ومؤسس حز   ،يئير لبيد

 تقرير املراقب وقال: 
ً
ا، الحكومة الحالية ال تعمل شيئا كي تعزز تجنيد الحريديين لجيش الدفاع اإلسرائيلي مراقب الدولة يقول شيئا بسيط

 ثيره واضح بالتقرير.وتأ امجدي خاصتنابالعبء ساواة والفجوات فقط تزداد اتساعا. كان قانون امل

 

 48ا، خسارة أنه بعد يعمل مراقب الدولة مرة أخرى عمال ممتازً ، قال: حزب املعراخ في املعسكر الصهيونيعضو كنيست عن  ،نحمان شاي

ا. جيش الدفاع اإلسرائيلي ال يزال غير جًد ساعة ال يتذكرون شيئا. مع ذلك، املالحظات على الجرف الصامد، نوع من الحرب الجديدة، مهمة 

 ملواجهة عسكرية وقضائية مع التحدي املعقد هذا. مستعد بشكل صحيح

 

ل ا. قررنا قبنشر القسم الثالث من تقرير مراقب الدولة عن الجرف الصامد مهم جًد كنيست عن حزب كلنا، قالت:  ةعضو   ،ميراف بن آري 

ة الدولية شكل رئيس ي في العالم. اآلن للمحكمبعن التقرير على ضوء اهميته بالبالد، لكن  السريةتقريبا نصف سنة باللجنة الفرعية إزالة 

 بشكل آخر. تتصرفهكذا أن دولة إسرائيل، على خالف جاراتها، باألساس من الشرق،  ن وقد يفهمو  ،قرأبهاغ سيكون ما ي  
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الجرف  نع بالرد على تقرير مراقب الدولةت اإلسرائيلي في األراض ي املحتلة، قال متهًما املراقب بالدفاع عن الجيش: مركز املعلوما ،بتسيليم

من  %60وق ملواطنين. ف اجماعي . وال أي بهلوانية لفظية ستغير الحقائق أو تبرر قتالالعسكري  التستر لتجمعانضم مراقب الدولة  الصامد؛

ت من قنابل وقصف إسرائيلي، يشمل عشرات العائال قتلوا  منفي غزة لم يشتركوا بالقتال، فقط مواطنون فلسطينيون  2014صيف القتلى في 

 ولدا. 547و 

 

 ميزانية؟ تقرير مراقب الدولة؟ يوجد أشياء مهمة أكثر.جلة ذي ماركر ورئيس تحرير املجلة، قال: صحفي مؤسس مشارك مل ،إيتان أفريئيل

 

 .في رأس الحربةوضع مستشارين قضائيين ب ليتم النظر ناشط على الفيسبوك، قال: مراقب الدولة؛  عيني،نير 

 غير واقعي، ال يصدق، لكل جندي سيكون مستشار قضائي، إذا أخذوا رأي مراقب الدولة نحن نخسر كل حرب.

 رتبط بامليدان.املغير تشار هو جزء من الجهاز القضائي حول نفسه لنكتة، املسهذا املستشار منذ زمن 

 .ال يصدق

 

وصفة ألي  -تقرير  مراقب الدولة :العنصرية، قال عضو كنيست سابق في فصيل اإلتحاد الوطني وكان عضوا في حركة كاخ ،ميخائيل بن آري 

 مة بكل معركة؛هزي

 .وأخرى  ، مستشارون قضائيون الذين يديرون لنا حروباإطالق سراح إلئور أزريا ةعارضم، اإلسرائيلي األزياء  جيش عارضات عن
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 إسرائيل تحتاج قوة يهودية! لن نعطي أعداءنا فرصة التغلب علينا عن طريق إضفاء الشرعية. من فضلكم، شاهدوا وشاركوا!

 

الدولة يشكو بسبب غياب الشفافية بامليزانية، والسخرية مراقب لحركة من أجل الحكم والديمقراطية، قال: مدير أنشطة ا ،سمحا روثمان

 تنتحر.

 ا عن تجاوزات األجور.صدر تقريرً اآلن فقط ينقص أن ي  

 

هنيبعل هو غير قانوني  أمرالدولة يوضح أن  بع سنوات بعد العمل، مراقب، تقريبا أر ، محاسب قانوني، قال: حظا جيًداأورين بري هار

بالواقع   قتل جنود. كل من عيناه برأسه يعرفببامتياز، ليس فقط ألنه يسمح بقتل غير منضبط ملواطنين، بالطبع، إنما أيضا ألنه يسمح 

ورة األخالق صفي وقت الحق،  ،النقد. يمكن رؤية هذا كمحاولة لتصحيح الغبن. يمكن رؤية هذا كمحاولة إلنقاذبنفس اليوم أن يكتب تقرير 

 
 
رى بذلك تعديل 2016 مقدت من زمان. األمر ألغي على يد رئيس األركان آيزنكوت في الالقتالية التي ف لجيش األخالقي بالعالم. لخالق األ . يمكن أن ي 

جد بديل  ، وما هو.األمرلهذا  يمكن أيضا السؤال إذا و 
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ن مواطني يتم التخلي عمعارك انتخابية؟ حاليا  ببضعتتذكرون أنه وعد " أن يقض ي على حماس" صحفية وداعية إسرائيلية، قالت:  ،حانا كيم

 ، ليس أقل من جنودها.إسرائيل

  .كل_ سبت_ لدى_ املستشار القضائي_في بيتاح_ تكفا#

 

  للفساد.ذ ف  ن  . وهذا م  صندوق الدولةبال يوجد شفافية بخصوص األموال مخرج إسرائيلي، قال:   ،تيكي فيداس

 

 ، ناشط على الفيسبوك، قال: عيدو عفروني
ً
 ’. جننا’بكلمة واحدة  -ا عن عملية الجرف الصامدتقريرً  أمس أخرج مراقب الدولة إذا

 منية؟األ تشارون باالعتبارات سهل يبدو صوابا ألحد أن يتدخل م

 نتهي.يأن  بالقضائي يج الجنون 

 أنها فقط هكذا تتلقى ائتمانا من دول العالم.فقط دولة اليهود تطبقه، ألنها تفكر  أنههراء برغيف خبز  -بخصوص القانون الدولي
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 العالم االفتراض ّي يحرض على النواب العرب:  .2

قررت "لجنة السلوكيات" في الكنيست اإلسرائيلي، هذا األسبوع، منع النائبين عن القائمة املشتركة، حنين زعبي ويوسف جبارين، من السفر 

 في مؤتمرات مناصرة للفلسطينيين ومناهضة لالحتالل اإلسرائيلي. للمشاركة

 من إلقاء محاضرات خارج البالد، بتمويل من منظمات داعية ملقاطعة إسرائيل بسبب االحتالل. زعبي وجبارينوجاء هذا القرار ليمنع 

ية، الفلسطينية إللقاء محاضرات سياس -يرلنديةوكانت زعبي قدمت طلًبا للموافقة على تمويل سفر إلى إيرلندا عبر جمعية التضامن اإل 

رفضتها اللجنة املذكورة، وكذلك رفضت طلب جبارين للموافقة على تمويل سفر عبر جمعية "صوت يهودي من أجل السالم" إلى الواليات 

 املتحدة إللقاء محاضرات سياسية أيضا.

بعاد عضو الكنيست، حنين زعبي، عن الكنيست ملدة اسبوع ملهاجمتها إلى ذلك، قررت لجنة السلوكيات التابعة للكنيست هذا األسبوع ا

 سياسة القتل التي يتبعها جنود اإلحتالل. 

ن حد دعوات إلى ابعادهما ع ريض على النواب زعبي وجبارين وصلجًدا الذي غالى بالتح ن العالم االفتراض ّي بشكل كبيروشغل املوضوعا

 الكنيست أو قتلهما!

عن  ألمني وعضو كنيستفي مجلس الوزراء السياس ي وا ووزير األمن الداخلي ووزير الشؤون االستراتيجية ووزير اإلعالم وعض ،جلعاد أردان

السمعة  ةنجحنا أن نمنع سفر أعضاء الكنيست زعبي وجبارين للمشاركة بمؤتمر منظمات املقاطعة سيئحزب الليكود، قال في السياق: 

IPSC ،JVP .التي تهدف للقضاء على دولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي 

قاطعة الذين يريدون املنمنع دخول نشطاء بسرائيل نحن ننجح إشرعية  نزعو  BDSالم بتنظيمات أنا أفتخر أنه بفضل مبادرتي لتركيب قائمة 

كنيست من منع أعضاء الكنيست العرب  من السفر في ال آلدابالوصول إلى هنا كي يضروا بإسرائيل، واآلن أيضا نجحنا سوية مع لجنة ا

في  -بيجبارين وزع- يزاالنملقاطعة إسرائيل. تسألون ملاذا ال يروجون تمويل نفس التنظيمات الالسامية ملؤتمرات خارج البالد الذين ب

يست على الترشح للكنيست ألعضاء كنا أنه ممنوع املصادقة الكنيست؟ أنا أيضا أسأل. سنعمل كل ش يء كي تفهم محكمة العدل العليا أخيرً 

  يتماثلون مع عدو الدولة. أكون مسرورا إذا شاركتم!
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التابعة للكنيست أبعدت اآلن حنين زعبي ألسبوع من الهيئة  آلدابلجنة ا تعرفوا أّن  فقط أّن  :، قال محرًضاناشط محام ،دانيئيل جينات

 جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي قتلة. دعتالعامة ألنها 

 أورين حزان مع ذلك، تلقى عقاب إبعاد لنصف سنة.

 ا للغاية."قتلة" ليس سيئً بالم جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي دعوةيبدو أن 

 

 .لوزير غلعاد أردانل ، قالت محرضة: كل اإلحترامناشطة على الفيسبوك ،مور زغوري

القضاء على  اي هدفهتوال IPSCو  JVPالسمعة  ةاملقاطعة السيئنجحنا منع سفر أعضاء الكنيست زعبي وجبارين للمشاركة بمؤتمر منظمات 

 .ونزع شرعية إسرائيل bdsمنظمات ال  ماليهودي. أنا أفتخر أنه بفضل مبادرتي لتركيب قائمة ل بدولة إسرائيل كدولة الشع

 

 مطلقا.أنا أدعم... ليتم طردهم من الكنيست ومن حياتنا ، قالت: ناشطة على الفيسبوك ،دوريت كاليمان

 

جرى على حساباتهم فحوصات والتأكد ما إذاا. التخلص منها وفوًر  بقمامة كيماوية يج، قالت: الفيسبوكناشطة على  ،ميرا روسيك
 
 ملاذا ال ت

جل تدمير أيتواجدون في لب إسرائيل ويتلقون معاشات من  بينمالكي يخونوا، ليقتلوا وليحرضوا لإلضرار باليهود يتلقون أمواأل من قتلة  كانوا

 اليهود.
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 مكانهم باملقاطعة برام هللا أو األردن.، ناشط افتراض ي، قال: إيلي باز

 ليس لهم مكان في الكنيست اإلسرائيلي.

شجبوا هذه القائمة وانضموا لقوائم يهودية.
 
 مواطنو الدولة العرب أ

 

 .عرب في غزة ورام هللاالناخبين يلعقون مؤخرة بن نطردهم أللف جهنم بدل أن نهتم يجب أ، قال: ناشط على الفيسبوك ،أحي غرانوت

 

سرب، أردان إفهم هذابقبل زعبي أوقف الشيخ اإل ، قال: ناشط على الفيسبوك ،إيلوز يعكوف مر خ، إذا استأنت أو الشي إما ..ريق الذي ي 

 .ال يرى مالحقة وتسريبات الشرطةالبيت، ال يوجد رجل ليكود في الكنيست القادمة في بالشرطة أنت ستكون 
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لي( حنين زعبي أبعدت ألس -ةبخبر: "عضوة الكنيست )املخر ، قالت: شطة على مواقع التواصل االجتماعينا ،إسرائيال ليف وع من بلقب من ِقب 

  .الكنيست... من فضلكم

ل   ا.دائم...شكرً لجنة الشعب نحن نطلب إبعادها بشكل من ِقب 

 

!( جمعتعة للكنيست حنين زعبي ألسبوع )التاب آلدابلجنة اأبعدت ، قال: والفنباحث في اليوغا واألديان األسطورية واملعتقدات  ،هدار سغال

 بعد أن لقبت جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي "قتلة".

 من الكنيست. خائنة. إبعادها بشكل دائم.حسب رأيي، أيضا ألنه ليس التصريح األول لها باملوضوع، كان يجب 
ً
 أخرجي إذا

 

 ومراسلها من الكنيستصحفي أورثوذكس ي متطرف في  ،يكي أدمكار
ّ

للقب بي أن تعبر عن ندمها على الم توافق حنين زع، قال: صحيفة واال

أن  جزء "من حرية التعبير". كان يجباألمر بأنه لجنة اآلداب. فسرت ب"قتلة" لجنود جيش الدفاع اإلسرائيلي عندما طلب منها الرد على ذلك 

 يبعدوها لنصف سنة، ليس فقط أسبوعا.
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 العالم اإلفتراض ّي يتعامل مع حادث "دوتان" كعملية إرهابّية:  .3

 أن  3عن مقتل ضابط وجندي إسرائيليين وجرح  ، يوم الجمعة مساًء،تحدثت وسائل إعالم إسرائيلية
ً
آخرين في عملية دهس  في جنين، زاعمة

 السائق الذي نّفذ حادثة الدهس قد تّم اعتقاله.

تها سيارة فلسطينية على طريق  اعاًم  20أن الجنود وهم بعمر الم  ، الجمعة،وأوضح اإلعالم العبري 
ّ
 585أصيبوا بجراح بليغة بعملية دهس نفذ

 وطنة مبو دوتان باتجاه مستوطنة حرميش.من مست

"، األمر الذي دفع إلى تفاعٍل في العالم األفتراض ّي وان كان محدوًدا الجيش اإلسرائيلي أوضح أن حادثة الدهس قرب جنين هي "هجوم متعّمد

 بسبب السبت. 

ت قبل قليل وطالت قوة مشاة علقوا على الحادثة و " على التوتير، "الجيش اإلسرائيليالقيمون على صفحة 
ّ
غردوا بالقول: عملية دهس نفذ

كانت في وردية تأمين طرق بالقرب من "مبو دوتان" )مستوطنة(. تم اعتقال املخرب، نقله إلى املستشفى والتحقيق معه. يتم تمشيط املنطقة 

 ويتم فحص الطرق. 

 

ال أصّدق ما حدث، فقط أتمنى أن اصحى ألجد أّن هذا كان على الفيسبوك قائال:  تإلى كشف هوية القتلى وكتب ت، بادر املوغ الياس، ةاملجّند

 حلًما، وأنك كنت تحاول خداعي. 

لست إلى فقط، أنت تعني لي الكثير، ج اعملنا سوية لفترة نصف سنة رائعة، فترة ضحك خالفات وحتى بكاء، كهالني أنت لم تكن لي صديق

دتني في وردية املطبخ، بعد كل يوم عمل كنا نجلس سوية في الليالي لتسمع تباكّي على الوضع، لطاملا جانبي ساعات في وردية الحراسة، ساع

 عرفت متى تضحكني، دائًما برزت لديك الرغبة في مضايقتي. 

 اذكر جيًدا كيف اعتدنا الذهاب إلى بيتسا "مبو دوتان"، شاهدنا سوية املباريات، واحيانا قمنا بالغناء كريوكي. 

ت . ليس من فراغ كنت قد سجلاومضايق ا، مضحكا، محبا، داعمارائع انسخر من بعض، ضحكنا على أمور نفهمها نحن فقط، كنت أنسانكما 

 تقارب، دخلت إلى قلبي، وكنت عالمة مهمة وفارقة فيلاسمك على هاتفي نتنئيل كهالني األخ )مع قلب حب(، لحظة تعارفنا كان بيننا هذا ا

 خدمتي في الجيش.

لت عن صحتي بصورة دائمة. كنت قريبة أمبو دوتان" اهتتمت بي، دعمتني، سلت إلى قلوبنا جميًعا، وخاصة انا، وحتى عندما غادرت "دخ

 اليك حتى من بعيد، أتذكر جيًدا تخطيطنا إلى السفر للبرازيل بعد انتهاء خدمتنا في الجيش. 

ادل لنضحك ونتب مع الجميع األمور تسير على ما يرام، قررنا أن نعين لقاءً كل  خالل الرسائل النصّية وقلت لي أنامس تحدثت إليك من 

 األحاديث. 
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 من الواضح أننا سنلتقي في املكان الذي سنتبادل فيه الحديث، لكن بدل الضحك سنبكي ونتذكر ما حدث بيننا. 

 

علق وقال مغرًدا: قائد اركان الجيش ايزنكوت، قائد املنطقة الوسطى في الجيش، مردخاي، في جلسة عسكري، محلل صحافي و ، يوس ي يهوشع

 تقييم صباح اليوم في ساحة العملية التي قتل بها قائد في الجيش وجندي بالقرب من "مبو دوتان". 

 

، ناطقتان"، منسق أعمال الحكومة في امل"مبو دو ، صحافي ومختص بالشأن العربي، قال: في أعقاب عملية الدهس بالقرب من شمعون اران

 القائد فولي مردخاي، أعلن عن تجميد سريع وواسع لكل التصاريح الخاصة بعائلة املخرب: 

 تصريح عمل في إسرائيل.  67

 . اتجاريّ  اتصريح 26

 تراخيص عمل في مكان عمل خاص.  4
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بالنشر؛ مقتل قائد في الجيش وجندي واصابة جنديين آخرين بصورة صعبة  ، صحافي مختص في الشأن العربي، علق وقال: سمحنوعم أمير

 عالم األهل. لتكن ذكراهم خالدة.  إدهس بالقرب من "مبو دوتان". تم  ومتوسطة في عمل

 

، صحافي مختص بالشأن العربي، كتب وعلق على املوضوع: بث مباشر من ساحة العملية الصعبة بالقرب من "مبو دوتان"، والتي ايلي ليفي

 كانت نتائجها غير طبيعية. التواجد هنالك لفهم عقلية املخرب. محزن محزن محزن. 

 

 .ناطقمن حادث مساء اليوم في امل ، جندي ومدون، كتب معلًقا: قلبي مع املصابين والعائالت الثكلىاور مانبر

 "مبو دوتان" وبين "حمطار منشيه" لم "شاكيد".  -عاًما كانت لي فترة خدمة طويلة في هذا املقطع بين باقة و 20قبل تقريًبا 

ور"، " أو "شا ن"حرمش" بقيتا خارج الجدار، وحيدتان. ال يقومون بالحراسة على الطريق الواصلة إلى "حومش -املستوطنتان "مبو دوتان" و

  وال على الطريق املغلقة ايًضا. 

 

ابتسامات، فرحة في القلب، الكل جاهز للسبت، حتى وصلت رسالة عن مقتل  -ناشط، علق وقال: لحظة قبل السبت ، محامدانئيل غينات

 جنديين في عملية في "مبو دوتان". 
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من املشاة،  ا"مبو دوتان" بالقرب من "حرمش"، عملية دهس، سيارة تدهس عدد، 585، صحافي متدين، كتب وعلق: زاكا؛ شارع ايلي شليزنجر

عاًما( في حالة حرجة. مصابان آخران في العشرينات من العمر اصيبا بصورة متوسطة  20في املكان قتيل وعدد من الجرحى. مصاب آخر )

 وصعبة. 

 

اسرائيليين بالقرب من "مبو دوتان"،  4ت وبداية شهر نيسان، دهس ، ناشطة افتراضّية، كتبت على الفيسبوك: على شرف السبنوعا غولد

 اصاباتهم صعبة وحرجة. 

 

 


