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 عن النشرة: 

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

على تدوينات وأقوال السياسيين، الصحافيين، ونشطاء في تركز و  معها، كما القضايا التي تطرح وكيفية التفاعلالضوء على أهم  النشرة

 ة. العنصرية في املجتمع اإلسرائيلي اآلخذة في االزدياد في اآلونة األخير  مين. إلى ذلك، ترصد النشرة مظاهر يلية من اليسار واليالساحة اإلسرائ

شغل العالم االفتراض ي عدد كبير من املواضيع تتعلق باألساس في  حيث 22.7.17-18.7.17تتطرق النشرة الحالية إلى الفترة الواقعة بين 

شبان  3التصعيد األمني في القدس بسبب التعنت اإلسرائيلي بإبقاء بوابات الفحص االلكترونية في محيط األقص ى بعد عملية قام بها 

 من أم الفحم. 

قسم بتأييدها فيما قام قسم آخر بمعارضتها بذريعة أنها تمس بأمن وتطرق العالم االفتراض ي إلى مسألة البوابات اإللكترونية، حيث قام 

 إسرائيل دون التطرق إلى مسها بالوضع القائم في القدس. 

إلى ذلك، انشغل العالم االفتراض ي بشكل كبير جًدا باملنشور الذي نشرته زعيمة حزب "ميرتس"، زهافا غلؤون، ضد رئيس السلطة 

 اره شريكها السياس ّي، علًما أنها أوضحت أن حسابها تمت قرصنته وما نشر على حسابها لم يكن منها.الفلسطينية محمود عباس، باعتب

التصعيد األمني، أدى ايًضا إلى  بروز عدد كبير من مظاهر التحريض والعنصرية حيث قمنا بهذه النشرة برصد عدد من املنشورات في 

. العالم االفتراض ي التي حرض اصحابها على الفلسطيني
ً
 ين عامة

من املهم اإلشارة إلى أنه يوم الجمعة مساًء وقعت عملية فدائية في مستوطنة حلميش إال أّن التفاعل معها كان هامشًيا بسبب السبت، 

 عليه سنقوم برصد التفاعل مع العملية في النشرة التالية. 
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  :الجمعة احداث إلى البوابات نقاش من األقص ى في التطورات .1

 . األسبوع هذا االفتراض ي العالم في كبيًرا حيًزا شغلت التي املواضيع من كانت األخيرة والتطورات القدس في التصعيد

 املطلب لىع باألساس ركز حيث باملوضوع، تتعلق التي املحاور  من عدًدا اإلسرائيلي االفتراض ي العالم ناقش اليوم حتى األربعاء يوم ومنذ

 . الجمعة صالة بعد شهداء 3 سقوط إلى أدى الذي الجمعة يوم التصعيد وايًضا اإللكترونية البوابات بإزالة

 رضيناملعا صفوف وفي أنه إال االلكترونية، البوابات على اإلبقاء لخطوة ومعارض مؤيد بين ما االفتراض ي العالم في االنقسام وبرز 

 من ذيال األمر" القائم الوضع" على الحفاظ وليس" اإلسرائيلي األمن على الحفاظ" بضرورة تتعلق التفسيرات كانت اإلسرائيليين

حتمل
ُ
 . السالم وعملية املباحثات دفع إمكانيات يعزز  أّن  امل

 قفاملو  انقاذ إلى والدفع التضامن باب من وليس األحداث وتتبع الرصد باب من الجمعة يوم أحداث إلى االفتراض ي العالم وتطرق  كما

 . التصعيد من

 رئيس بموقف تغيير عن اإلشاعات: وقالت الفيسبوك على املوضوع على علقت ،(الليكود) ريغف ميري  والرياضة، الثقافة وزيرة

 . ومغرضة كاذبة هي ،(أألقص ى) الهيكل جبل الى باملدخل االلكترونية الفحص بوابات ازالة بخصوص الحكومة

ولئك مثل أمام الحياة، قدسية على تحافظ كي وضعت االلكترونية الفحص بوابات
ً
 نمكا واستغالل املوت تقديس اختاروا الذين أ

 .يتغير لن بأنه واثقة وأنا ايجابية، خطوة هو هذا الحكومة رئيس قرار لذلك،. والقتل للتحريض مقدس

 ال( أألقص ى) الهيكل جبل.  بمكة الكبير املسجد بضمتها العالم في األماكن وبعشرات( البراق) املبكى بالحائط موجودة هذه األمان أنظمة

 .  بالخارج يصلي أن وبالطبع توقيفه يجب بمالبسه، يخفيه ما معه يوجد من منفلتا، غرًبا يكون  ولن

 

 

 حظري ،(األقص ى) الهيكل جبل في األمن على الحفاظ أجل من بخطوات قمنا التي اللحظة في: معقًبا  قال الكين زيئيف البيئة وزير

 ! الضغط تحت ننثني أن علينا
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 فحص ابةبو  يوجد الوطني التأمين وفي( البراق) املبكى الحائط في حتى! الكترونية؟ فحص ببوابة تمر أن ُمذل اهو التجاري، املجمع في

 .األمن عمليات تشديد ضرورة واضح. تحريض حملة وجود هنا واضح. إلكترونية

  

 .معدودة أيام خالل سيتراجع نتنياهو -األلكترونية الفحص بوابات وضع:  وقال غّرد فيجلين موشيه املتطرف السياس ي

  ؟(األقص ى) الهيكل جبل على للحفاظ سيعاند هل القدس، الى السفارة بنقل ترامب لـ يسمح لم من

  

 ترونية،األلك الفحص بوابات عن يتنازل  من السيادة، في سؤال: التوتير على ايًضا وقال غرد آري  بن ميخائيل ايًضا املتطرف السياس ي

 .السيادة عن سيتنازل 

 ! القادم للقتل أخضر ضوء ويعطي العربي، واإلرهاب اإلرهاب يدعم بذلك

  

 فحص بوابات هنالك( البراق) املبكى الحائط في: الفيسبوك على السياق في معقًبا قال ،مليحي شلومو العفولة، بلدية رئيس نائب

 لهيكلا جبل في كذلك الكترونية، فحص بوابات يجد بالسعودية بمكة الكترونية، فحص بوابات يوجد الفاتيكان في الكترونية،

 . نقطة إلكترونية، فحص بوابات يكون  أن يجب الجمعة، يوم إسرائيليان شرطيان قتل حيث ـ(أألقص ى)
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 دض الدولية بالحلبة عباس محمود يعمل: فلسطينية أطراف: مغرًدا قال ،مناحيم بن يوني العربية، الشؤون في املختص الصحافي

قابل في يحرضون  فتح وقيادة الفلسطينيين األمن أجهزة رؤساء -جانبه الى إسرائيل لعبت -األلكترونية الفحص بوابات
ُ
  .امل

  

 خذوا ة،مشكل ال لكن هنا، بقيت وأنا العطلة الى اآلن العائلة سافرت: الفيسبوك على وكتب املوضوع إلى تطرق  حسون  نير الصحافي

 .إلكترونية أجهزة بوابات#  لتقرروا الوقت

  

 في مناأل  في االلكترونية الفحص بوابات ستساعد كانت إذا أعلم ال: بالقول  املوضوع على علق ايًضا سيغل عميت املعروف الصحافي

 . كبير بشكل( األقص ى) الهيكل جبل في األمن تمس قد إسرائيلية مناورات لكن ،(أألقص ى) الهيكل جبل

 

 -الحياة أجل ومن هللا بحق: وقال الفيسبوك على املوضوع عن كتب ،جيرلتس رون املشتركة، الحياة لدعم ،"سيكوي " جمعية مدير

 (!األقص ى) الهيكل جبل عن هذه االلكترونية الفحص بوابات ابعدوا
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 حتىو  وبالجامعات القطار وبمحطة التجاري  باملجمع يوجد -األلكترونية الفحص لبوابات املؤيدة الكاذبة العقالنية الحجج كل أعرف

 .حيحص كله. الشرطة قتلت التي البنادق( أألقص ى) الهيكل جبل داخل الى ُهّربت املاض ي باألسبوع وفقط ،(البراق) املبكى بحائط

 انحي الذي هذا بالحيز أنه -خطورة أكثر أمر بالحسبان يأخذ ال ألنه باملوضوع، له عالقة ال ببساطة لكن صحيح، أنه من الرغم على

 فوق  اعاتجم ولدى اليهودي املتطرف باليمين املتطرف، السياس ي باإلسالم -قليلة غير وقوى  عوامل يوجد وفلسطين، إسرائيل في به،

. الدماء امحم إلى جميًعا بنا يدفعوا وان فلسطينيين وعرب يهود بين العالقات إلشعال الفرصة ينتظرون فقط -الطرفين كال في قومية

 اءً غب أكثر يوجد وال. جميعا تحتنا تتموضع التي املتفجرات يشعلوا كي( األقص ى) الهيكل جبل من أفضل مكان يوجد ال يوجد، وال

 .هناك إلى تقودنا الن فرصة القوى  تلك إعطاء من جميعا، حياتنا على خطًرا أكثر ويشكل

 املؤامرة يةنظر  العنف، على تحريض إكتظاظ، دفع، -تفعل وفعال هذه االلكترونية الفحص بوابات تفعله أن تستطيع ما بالضبط وهذا

 جنود قبل من جسدية فحوصات مظاهرات، تفريق وسائل ،(األقص ى) بالجبل إسرائيل حكومة غايات على الفلسطينية األعالم بوسائل

خرى ( األقص ى) الهيكل جبل بوابات على جرحى السراويل، في خواتم لينسوا ومصليات، ملصلين الحدود حرس
ً
 وادامل حقا حقا هؤالء -وأ

 .التجرة كل هنا تفجر أن يمكن التي

 من هذه األلكترونية الفحص ببوابات  ترمي وأن كلنا حياتنا تختار ان يجب يجب، إسرائيل حكومة نوقفه، ان يجب الجنون  هذا

 .عالي بصت منها هذا يطلب أن يجب -عليه للعزيزين له حياة يريد من كل ،(األقص ى) الهيكل جبل مداخل

  

 تلك؟ اإللكترونية الفحص بوابات هذه مبدئية أي بالنار، يلعب نتنياهو: معلقة كتبت عوفران حجيت اليسارية

 .الثقاب عيدان عن وألبعاده الشجرة عن ألنزاله سريعا، سلم مطلوب

 إسرائيلي أي تنقذ لن" األقص ى" الهيكل جبل في اإللكترونية الفحص بوابات اوفنهايمر، يانيف يقول  ماذا أقرؤوا
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 لتيا اإللكترونية الفحص بوابات إزالة يدعمون  واملخابرات الجيش جيدا، فهمت إذا إذا،: الفيسبوك على كتب زمري  يوتام الصحافي

 . باملجمل منطقي اسرائيليون، يقتل أن خوفا اسرائيليون، قتل ان بعد" األقص ى" الهيكل بجبل وضعت

  

 .أموات؟ بدون  متوتر جمعة يوم ام ميتان، وشرطيان هادئ جمعة يوم األفضل ما: التوتير على غّرد دفورين ميخائيل واإلذاعي املحامي

 ".اإللكتروني الفحص بوابات لتبق"

  

وباما لـ يشتاق نتنياهو لحظات، هكذا في: قال ليبرمان اساف تساهل غالي في اإلذاعي
ً
 إعطاء يمكن بحيث الشجرة، عن لينزله أ

 .اإللكترونية الفحص بوابات إلزالة ضغط الذي  النهائية التعليمات

  

 غوالني من الجنود افراد الخليل، في شرفتي من صورة: ايًضا السياق في وقال التوتير على علق مارزل باروخ املتطرف الناشط

 .الوضع على اآلن يسيطرون

  

 وه اليوم مواجهات في القتيل فلسطينية، انباء: بالقول  وعلق القدس شهيد صورة نشر ،اران شمعون  العربية، للشؤون الصحافي

 .عاًما 17 شرف، محمود محمد
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 : االفتراض ي العالم يحّرك منشور  تنفي، غلؤون زهافا .2

 لطةللس مهاجمتها حول  لسانها على نشر ما نفى"  غولؤون زهافا" االسرائيلية اليسارية" ميرتس" حركة زعيمة مكتب أّن  من الرغم على

 على نشرت تيال التغريدات أّن  إال سرقت حساباتها اّن  بادعاء والفيسبوك التوتير على صفحتها على للعمالء تعذيبها وطرق  الفلسطينية

 . األوضاع توتر ظل في خاصة جًدا، كبير بشكل االفتراض ي العالم اشغلت صفحاتها

 كمةاملح ناقشتها التي الوثائق كشف على تعقيبا" تويتر" موقع على الخميس، يوم اطلقتها، تغريدة في هاجمت قد غولؤون وكانت

 مجموعة تهارفع تعويضات لدعاوى  املحكمة مناقشة اثناء وذلك الفلسطينية، السلطة تتبعها التي" التعذيب طرق " وبينت االسرائيلية

 .مسبوق  غير بشكل مازن  ابو ورئيسها الفلسطينية السلطة من للتعذيب تعرضهم بحجة السلطة ضد العمالء من

 لتعذيبا اساليب على بإسهاب الضوء تلقي التي والوثائق املحاضر يقرأ حين انقلبت قد معدته بأن االنسان يشعر:  التغريدة في وجاء

 .كريهة رائحة منه تفوح ومقرف نتن كيان إلى مازن  ابو قيادة تحت تحولت التي الفلسطينية السلطة تتبعها التي

 ابو عم مفاوضات اسرائيل اجراء بضرورة مؤمنة انا: فيها وقالت السياس ي موقفها فيها وضحت بثانية االولى التغريدة غولؤون واتبعت

 عن ةالسلط بعد مدى الى تشير اليوم املحكمة نشرتها التي والشهادات االنسان بحقوق  قاطعا التزاما منه تطلب ان ملزمة لكنها مازن 

 .الحقوق  هذه
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 تحت سطينيةالفل السلطة" -غلؤون زهافا:  شيال بتئيل املتطرفة، االفتراضية الناشطة قالت توضيحاتها، ورغم تغريداتها على وتعليًقا

 ".نتنة -مازن  أبو

 ."اإلفادات هذه قراءة لدى تنقلب املعدة" الفلسطينية االستخبارات ألجهزة التعذيب أساليب لنشر رد في غلؤون ميرتس رئيسة

  

 دالقائ عن القصد) غلؤون زهافا قلب حبيب ألن ،"مازن  أبو" كلمة على نشدد: قائال غرشوني هيلل اليميني والصحافي الشاعر وعلق

 .الكعكة بطعم توت سيكون  السالم لشريك فقط حولناه ما وإذا اإلسرائيلي، السجن في معروف هو كما موجود( البرغوثي مروان

  

 زهافا؟ مع محادثاته على رقابة يجري  مازن  أبو" يحصل الذي ما: فقالت ،ساغي اورلي الناشطة، اما

 "نتنة -مازن  أبو إمرة تحت الفلسطينية السلطة" تستيقظ؟ غلؤون زهافا

  

 "نتنة -مازن  أبو إمرة تحت الفلسطينية السلطة" - غلؤون زهافا: وقال علق زيف شلومي االفتراض ي الناشط

 ".الشهادات هذه قراءة لدى تنقلب املعدة" الفلسطينية األستخبارات أجهزة تعذيب أساليب نشر على رد في غلؤون ميريتس رئيسة
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  :84الـ فلسطيني على التحريض .3

 اعقاب في االفتراض ي العالم في كبير بشكل برزت التي والعنصرية التحريض حاالت من عدد التالّية النشرة رصدت أعاله، املوضوعّين إلى

 . القدس في التصعيد

 واملفهوم الطبيعي لتضامنهم 88 الـ فلسطيني بمعاقبة االفتراضيون  طالب حيث ،88 الـ فلسطيني والعنصرية التحريض مظاهر وطالت

 . الفلسطينية هويتهم مع

 طردب منشور  خالل من طالب والذي( الليكود) كاتس يسرائيل اإلسرائيلي، املواصالت وزير تصريح كان التحريض حاالت ابرز  ولعل

 وقت اآلن وحان القانون  خارج اإلسالمية الحركة إلخراج عاما 11 عملت التحريض، نوقف أن علينا: املنشور  في وجاء صالح، رائد الشيخ

 . صالح رائد الشيخ طرد

 

 وطالب. الشهداء على ترحمت التي الهادي عبد ميساء املعروفة املمثلة على حّرض حيث املحرضّين بين من كان ،الظل الراب، مغني

 ناه املرفقة واملنشورات الصور : بالفيسبوك ذلك على وعلق فصلها، األخيرة، اآلونة في الهادي عبد تعمل حيث ،"هوت" قناة الظل
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 ىعل املبث" للحظة ميتون " مسلسل في نجمها يسطع الذي الهادي عبد ميساء املمثلة حساب من مأخوذة إنما مخربة حساب من ليست

  ".هوت" قناة

 نأ سبب أي يوجد وال الشفقة تثير منافقة،. إسرائيل على املقاطعة وتدعم املخربين وتمدح اإلرهاب تدعم ميساء املنشورات وفق

 . معاشها على للحفاظ مليساء بالدفع مستعدين غير أنتم ملاذا لهم واشرحوا" هوت" إلى توجهوا حسابنا، على تعتاش بأن نسمح

  

 أمينالت من امواال تلقي أجل من بالدور  يصطفون  عرب: محرضة الفيسبوك على علقت ميخائيلي افرغن بيتي االفتراضية الناشطة

 !!!األلكترونية البوابة فحص يمروا بأن مشكلة لديهم يوجد ال هنا! الدولة من الوطني

  

سبوع، من اقل بخالل إذ حصل كيف: محرًضا وقال علق هسفاري  مناحيم االفتراض ي
ً
 عرب على ليس األعالم بوسائل البحث أصبح أ

 ؟(األقص ى) الهيكل جبل في اإللكترونية الفحص بوابات على إنما شرطة، قتلوا اسرائيليين

  

 !!!ودايه نقتل تعال: عرب جمل، ببضع يلخص أن يمكن يهودي عربي صراع: محرضة بدورها قالت اوشليك يوليا االفتراضية الناشطة
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 أألمم!!! يهودا نقتل أن األساس ي حقنا وهذا ممكن غير هذا ويدعون  ،"يبكون " عرب ،"معدني كاشف بواسطة الدفاع يحاولون " يهود

 !األساسية حقوقهم ويسلبونهم عربا يضطهدون  يهود ،"محرضين" الالساميين وبقية املتحدة

  

 حد -"مخربين" للـ داعمة مظاهرة في 88 الـ فلسطينيي أّن  يدعي فيديو على معلًقا الفيسبوك على قال ليفي دافيد االفتراض ي الناشط

 . خامس طابور :  وصفه

  

 .حمير قطيع. العربي العدو كل بطرد كهانا صدق: وقال علق سماجا يوسف االفتراض ي الناشط
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