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 عن النشرة: 

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

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

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

حيث شغل العالم االفتراض ي عدد من املواضيع بدأت بالعملية التي  26.7.17-23.7.17تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين 

سولومون، حيث تضامن العالم االفتراض ي مع العائلة وشاطرها  ةمستوطنين من عائل 3ميش" وأدت إلى مقتل وقعت في مستوطنة "حل

 حزنها مطالًبا باالنتقام لدمهم. 

 وانه 
ً
ا على شاطئ عتليت قرب حيفا معبًرا عن حزنه ملوته خاصة

ً
كما وتطرق العالم االفتراض ي إلى مصرع املغني أمير فريشر غوطمان غرق

خص أنه مريض سرطان عن طريق الخطأ. 
ُ

 جاء بعد أّن عانى فريشر غوطمان من العالجات الكيماوية حيث ش

رافق  االنشغال بسبب الخالف الذيباألزمة الدبلوماسّية ما بين األردن وإسرائيل. وجاء هذا  إلى ذلك، انشغل العالم االفتراض ي بشكل كبير 

املوضوع ما بين إسرائيل واألردن تمحور حول الحقوق السيادّية والبروتوكولّية في اإلجراءات الالزمة للتحقيق، حيث أصرت األردن بداية 

النار على األردنيين فيما ادعت إسرائيل أنه يتمتع بحصانة وفق املواثيق الدولّية وانه ال األمر التحقيق مع الحارس اإلسرائيلي الذي أطلق 

 يمكن التحقيق معه. 

ا يتعلق باألزمة الحالّية في القدس في أعقاب العملية التي 
ً
وفيما لم تعرف بعد بصورة رسمّية كيف انتهت األزمة، إال أنها شملت اتفاق

 شبان من ام الفحم.  3نفذها 
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 العالم االفتراض ي يتضامن مع حلميش:  .1

أسفرت عملية طعن نفذها فلسطيني، مساء السبت، داخل مستوطنة حلميش غرب رام هللا في الضفة الغربية املحتلة عن مقتل ثالثة 

 مستوطنين وإصابة مستوطنة رابعة، وصفت إصابتها بأنها ما بين طفيفة إلى صعبة.

سنان يوسف وحايا سولومون وابنهما  وشغلت
ُ
عملية الطعن العالم االفتراض ي بشكل كبير جًدا والذي تضامن مع ذوي القتلى وهم؛ امل

 العاد سولومون. 

 عاًما حيث أصيب في العملية ولم يستشهد.  11وكان قد نّفذ العملية شاب من بلدة كوبر الفلسطينية ُيدعى عمر العبد ويبلغ من العمر 

عبر عن حزني العميق عل: على الفيسبوك قالو  عملية "حلميش")الليكود(، علق على  بنيامين نتنياهورئيس الحكومة اإلسرائيلي، 
ُ
ى عملية أ

القتل باألمس لثالثة أبناء العائلة في مستوطنة حلميش.هذه عملية إرهابية نفذها حيوان بشري، مدفوع بكراهية عميقة. قوات األمن 

 كل الوسائل املطلوبة من أجل ذلك. يعملون تطيع من أجل الحفاظ على األمن و تعمل كل ما تس

 

)الليكود(، على الفيسبوك: خرجت اآلن من بيت عائلة سولومون بـ نافيه تسوف، ال  ميري ريغيفبدورها، قالت وزيرة التربية والرياضة، 

سبوع جيد كثيرا وأخبار جيدة.
ُ
 توجد كلمات وال حاجة لكلمات، فقط أفعال وأ

 

أحييت في . )شاس(، فعلق بدوره وقال: تعازي من أعماق القلب املكروب على املجزرة الشنيعة أرييه مخلوف درعياما وزير الداخلية، 

 ليثأر هللا لدمهم. ملزمون بأن نصارع املخربين واملحرضين بيد من حديد. مساء السبت قداسة بحلميش. يوسف، حايا وإلعاد سولومون 
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ا للموضوع على التوتير: أدخل اآلن إلى الجنازة  يتسحاق هرتسوغزعيم املعارضة وحزب املعسكر الصهيوني، 
ً
ة لعائلة الحاشد، قال متطرق

سولومون، ليثأر هللا لدمهم، قتلى حلميش. بنفس الوقت أسمع عن املوت املروع لـ أمير فاي جوتمان. كل ش يء يختلط ببعضه، غير منطقي. 

 لتكن ذكراهم مباركة.

 

ي الذي د)الليكود(، علقت وقالت على التوتير: حلميش، عائلة سولومون، أمام بيت عائلة الجن تسيبي حوتوفيلينائبة وزير الخارجية، 

 أطلق النار على املخرب. بطولة ميخال سولومون التي أنقذت أوالدها، بطولة إلعاد زوجها، ليثأر هللا لدمه، الذي صارع املخرب.

 

الصالحة رينا أريئيل، قبل سنة دخل مخرب وذبح ابنتها هيلل في الليكود(، قال ايًضا معلًقا: املرأة النادرة و يهودا غليك )عضو الكنيست، 

 لصالة على ارواح ضحايا حلميش.  يرها، اليوم تقود مجموعة نساء في جبل الهيكل "األقص ى"سر 

 

نعي للموتى مؤثر للغاية وحزين بال حدود،  )الليكود( قال بدوره: أنا موجود بجنازة أبناء عائلة سولومون.أسمع أورن حزانعضو الكنيست 

 عقوبة اإلعدام اآلن!-العدو الثمنحان الوقت ليدفع  الى متى، أنا أسأل، إلى متى؟
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، على الفيسبوك، كتبوا معلقين: فرحة بالشارع العربي عقب العملية املرعبة أمس. في غزة كلنا ضد حنين زعبيالقّيمون على صفحة، 

خرى، خرجوا ليحتفلوا في الشوارع باألمس ملقتل األبناء الغاليين الثالثة للعائلة، لينتقم هللا
ُ
  لدمهم.وبأماكن كثيرة أ

 

يوجد اآلن تجديد باملعلومات عن الحادث املروع.... )مضيًفا معلومات ، قال معلًقا على الفيسبوك: إسحاق بشيري الناشط السياس ي، 

 عن الحادث(.

 

 ، اكتفى بنشر صور من العملية وقال معلًقا:  صور من املذبحة باألمس في مستوطنة حلميش.شكي شاينفيلدالناشط االفتراض ي، 
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من  نشاطر عائلة سولومون )عضو بلدية عكا( علقت على الفيسبوك وقالت:  رفائيل لوزون املجموعة العكّية الداعمة للسياس ي املتطرف 

 بذبح يوس ي، حايا وإيلعاد أبناء العائلة، ليثأر هللا لدمهم. نافيه تسوف )حلميش( حزنها

 

)على إسم الضحايا  مستوطنات 3الئق؛ إقامة ، علق على الحادث مقترًحا الحل: رد فعل صهيوني يعكوف شلوسرالناشط االفتراض ي، 

 .حول املستوطنة حلميش الثالثة(

 

، على الفيسبوك علقوا وقالوا: مجلس شباب إلعاد يطأطأ الرأس ملقتل أب عائلة سولومون، مجلس شباب إلعادالقّيمون على صفحة، 

 ، ليمح ذكره، بعملية بمستوطنة حلميش. قتل بقسوة على يد مخرب قاتل مواطن املدينة إلعاد الذي

 شعب األبد ال يخاف من طريق طويلة!
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 موت املغني اميو غوطمان تحزن العالم االفتراض ي:  .2

 عاًما(، مصرعه هذا األسبوع بعد أّن غرق على شاطىء عتليت قرب حيفا.  11لقي املغني اإلسرائيلي الشهير، امير فريشر غوطمان )

 وحاول فريشر غوطمان انقاذ ابنة شقيقته من الغرق مما أدى إلى اصابة بصورة بالغة والحًقا توفي متأثًرا بجراحه. 

بصورة كبيرة نظًرا ألن الحديث يدور عن مغني محبوب، قام بشجاعة بمحاولة انقاذ طفلة، وسبق  وتضامن العالم االفتراض ي مع الحادث

 أن شخص عن طريق الخطأ أنه مريض سرطان حيث أضطر إلى الخضوِع لعالجات كيماوية صعبة علًما أنه ال يعاني من املرض!.

وتير: أمير فريشر غوطمان كان إنسانا رائًعا وشجاًعا في حياته ، قالت متطرقة إلى الحادِث على التتسيبي ليفنيزعيمة حزب الحركة، 

 وبمماته، محارب وهب من قوته لآلخرين بالنضاالت التي ادارها من أجل املساواة. الرايات التي رفعها لن تنزل، لتكن ذكراه مباركة. 

 

 هكذا بدت اللحظات األخيرة من حياة أمير فريشر غوطمان.، قال معلًقا: عندما شعر ان البنت بخير، انهار؛ غي بينيساإلعالمي الشهير، 

 

 " علقوا على صفحة الفيسبوك للبرنامج بالقول: كم هو غير عادل. هذا الصباح مع طال بيرمان وأفيعاد كيسوسمعدو برنامج "
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قدس نشر البيت املفتوح في ال ، علقا بالقول على الفيسبوك: قبل عدة أيامكوهين دافيد ومسجاف هاوفتمانالناشطان االفتراضيان، 

أنه لم يوافق أي فنان مشهور أّن يظهر طوًعا بموكب الفخر الذي سُيقام بعد اسبوع ونصف باملدينة. الوحيد الذي التزم دون شرط كان 

 أمير فاي غوطمان رحمه هللا الذي تطوع ليقود حدث الختام للموكب.

 لك وصيته األخيرة. التوجه للبيت املفتوح والتطوع لإلرشاد بدله أو الظهور باملناسبة. أدعو أصدقاء وصديقات أمير من البرنجة أن يروا بذ

 

 10:11، قال مغرًدا: سيشيع جثمان أمير فريشر غوطمان غدا في املقبرة راحة أبدية في نتانيا في الساعة ران بوكراملراسل الفني املعروف، 

 الورود باللون األبيض فقط. طلبت عائلته الوصول بلباس أبيض فقط، أيضا 

 

، غرد وقال: التغطية املتطرفة لغرق فاي غوطمان رحمه هللا، بأيام كهذه املكتظة باألخبار ليغرإيتان ز املراسل للشؤون الفنّية ايًضا، 

دّرس في مدارس لالتصاالت.
ُ
 واألحداث ت
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 سفارة إسرائيل في األردن، حدث يكشف التوجهات اإلسرائيلية:  .3

، رغم الغموض الذي يلف تفاصيل ما جرى من اشتباك أدى هذا األسبوعتحولت تداعيات ما جرى قرب السفارة اإلسرائيلية في عمان، 

 الشغل الشاغل في العالم االفتراض ي اإلسرائيلي. إلى مقتل أردنيين وإصابة إسرائيلي، إلى 

ي اإلجراءات فسرائيل واألردن تمحور حول الحقوق السيادّية والبروتوكولّية ويأتي هذا االنشغال بسبب الخالف الذي رافق املوضوع ما بين إ

حيث أصرت األردن بداية األمر التحقيق مع الحارس اإلسرائيلي الذي أطلق النار على األردنيين فيما ادعت إسرائيل أنه  الالزمة للتحقيق،

  يتمتع بحصانة وفق املواثيق الدولّية وانه ال يمكن التحقيق معه.

ا يتعلق باألزمة الحالّية في القدس في أعقاب العملية التي 
ً
وفيما لم تعرف بعد بصورة رسمّية كيف انتهت األزمة، إال أنها شملت اتفاق

 شبان من ام الفحم.  3نفذها 

ا بين املوضوع، على صفحته على الفيسبوكبنيامين نتنياهووحول املوضوع، قال رئيس الحكومة اإلسرائيلي، 
ً
 : ة في األقص ىواألزم ، رابط

تحدثت الليلة مرتين مع سفيرة إسرائيل باألردن، عينات شلئين ومع رجل األمن، تلقيت انطباًعا بأنها تدير األمور هناك جيًدا، ووعدت 

 رجل األمن بأننا سنهتم بإعادته للبالد، نحن أصبحنا ذوي تجربة بهذا.

مع أطراف أمن وسلطة في عمان على كل املستويات، لكي نأتي على إنهاء سريع بأسرع ما يمكن  متواصلةقلت لكالهما أننا نقيم اتصاالت 

لب منه املساعدة باألمر.
ُ
 للحادث. سفير األردن في إسرائيل وصل هذا الصباح ملحادثة بوزارة الخارجية، ط

 لية.وبمسؤو  بحزمنحن نعمل هذا . للبالدة موظفينا دث وإعاداإنهاء الح -بهدف واحد مختلفةأيضا بمسارات أخرى و   االتصاالتنحن ندير 

ها، "األقص ى". بالبلدة القديمة وبالقدس كل -نسلك ايضا بما يتعلق بالطريق الصحيحة لتأمين األمن والهدوء في جبل الهيكل ،هكذا نحن

 .باملوضوع، متأخر أكثر اليوم لالجتماعمن أجل ذلك يعود مجلس الوزراء 
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علق على التوتير على الحادث دون مسؤولية وقال: يبدو ان جيراننا في شرق األردن، هؤالء من  أورن حزانوكعادته، النائب الليكودي 

 نرويهم باملاء ونحمي لهم خلفياتهم يوميا وبالليل، بحاجة قليال لتربية من جديد. لربما حان الوقت لقطع العالقات. 

 

ابًقا وحدث كنا نتوقعه س، علق وقال منتقًدا سياسة نتنياهو على التوتير: أسبوع آفي بناياهو، يس الحكومةاملستشار األمني السابق لرئ

سنة )من السالم واألمن مع األردن( الى الخلف، أيضا جبل الهيكل "األقص ى" يجعل املنطقة تغلي وأيضا رجال األمن  21اآلن، ُرميت 

 لـ نتنياهو فقط بدون مردخاي، شارون وليفي )رؤساء سابقون إلسرائيل(. محاصرون في السفارة األردنية. وهذا نفس ا

 

موجود بالسفارة. منطقة إسرائيلية ، علق وقال على املوضوع: إسرائيل؛ مطلق النار جاكي حوغيالصحافي املختص بالشؤون العربية، 

 .السفارة، في مكان فيه يسود القانون األردنيذات سيادة، ومحمية باتفاق فيينا. األردن، حادثة إطالق النار حصلت من خارج 

 

، علق وقال: إذا لم ينجح إقتراح الرشوة، إزالة بوابات الفحص األلكترونية، بحل األزمة مع األردن، حجاي سيغلالصحافي املتطرف، 

 يمكن من املجدي املحاولة ايًضا بإقتراح تقسين القدس ورفع العلم األردني في شرطة اللطرون. 

 

خطواتها  تصعد "األردن مصدر حكومي؛، قال بدوره على التوتير: الصحيفة األردنية "الرد" على لسان روعي قيساملراسل للشؤون العربية، 

 الدبلوماسية، إذا حارس األمن األسرائيلي لم يحول إلينا للتحقيق".
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، قال معلًقا: املستشرق موطي كيدار؛ على نتنياهو أن يقول مللك األردن، يوجد لديك نصف ساعة شلومو تسيزنهالناشط االفتراض ي، 

 لكي تطلق سراح حارس األمن للعالج في إسرائيل أو أن إسرائيل ستوقف تزويد املياه. 

 

رزم ن عادة عالية واملشاكل تأتي ب، علق وقال بدوره: ضرائب املنتجات الجديدة في السوق تكو باراك ريفيدالصحافي السياس ي املعروف، 

 .كاملة. وضع بوابة فحص إلكترونية كوسيلة تكتيكية في جبل الهيكل "األقص ى" انقلب ألزمة استراتيجية تمس بالعالقات مع األردن

 

 >، قال معلًقا: تقرير؛ سفارة إسرائيل بدولة مجاورة تخضع لتهديد وبوضع حساسأبراهام غرينتسغالصحافي املتدين، 

 

على  انموتكي يوحنإلى أصوات السياسيين والصحافيين، برزت العديد من األصوات االفتراضية املحرضة على األرد، وفي السياق قالت 

 الفيسبوك: اهذا هو السالم مع األردن؟ حلم يساري تالش ى.. رجال سفارة تحولوا إلى رهائن؟ أعيدوهم حاال وعودوا الى وضع حرب.

 

 ، على الفيسبوك: األردن يتمسك بعمال سفارة إسرائيليين بخالف القانون الدولي....ترامب إلى العمل!عليزا كوهنوقالت الناشطة، 
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 ، علق وقال محرًضا: ألم يطوقوا سفارة األردن في إسرائيل بعد؟ايتان نكارالناشط االفتراض ي، 

 

 األردن. بيت السفير وحضيرة ماعز ملذاته؟قال على التوتير: ملاذا ال تحاصر اآلن سفارة  روي عيدانالناشط 

 

 تسائل: هل تفرض إسرائيل اآلن الحصار على سارة األردن في إسرائيل.  حجاي كهاناالناشط االفتراض ي 
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 .ناألردن هي فلسطي ، قال على الفيسبوك: املشكلة هي الحل؛ارييه كوهينالناشط االفتراض ي، 

 
ُ
ص ى"، "األق-األردن إسرائيل كرهينة الى أن يتم إزالة بوابات الفحص األلكترونية من جبل الهيكلأخذت  البدو الخائنة! قبيلةسقط لن

 ليقلب املشكلة  إلى حل.يهودي أن يكون خالقا. بحالة كهذه على العقل العنيفة، إنتفاضة  أبو مازن أعلن عن هكذا يبدو!

 حاال. ونحول األردن إلى فلسطين )التي هي بالفعل كذلك(، أمني للمملكة امللعونة ولوحدها تنهار دعم  والحل: أن ال يعطى 

 الدهم."األقص ى" وهناك تكون ب-املوجودين بجبل الهيكل ننرسل الى هناك بالباصات كل الطيبيين والزعبيين واملقاطعة وكل الباقيي

 وكله قائم بفضل إسرائيل. اعلى رأسهبريطانيا رفع علم وتاج تي تة الهاشمية القبيلألنه حان الوقت لوضع نهاية لل

 نهاية للقبيلة الهاشمية الخائنة!

 

 


