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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

حيث شغل العالم االفتراض ي اإلسرائيلي عدًدا من املواضيع بدأت  30.7.17-27.7.17تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين 

 حكومة اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، واتهامه بالفشل. بالهجوم على رئيس ال

شخصيات رسمية إسرائيلية، باإلضافة إلى أعداد كبيرة من االسرائيليين، على مواقع التواصل االجتماعي،  ، هذا األسبوع،هاجمتوكانت قد 

 قدس.رئيَس الحكومة اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب ما اعتبروه هزيمة لهم على أبواب ال

أزالت السلطات اإلسرائيلّية البوابات االلكترونية من أمام باب األسباط واألبواب األخرى للمسجد األقص ى، إضافة ويأتي الهجوم بعد أن 

التعنت اإلسرائيلي، االمر الذي اعتبره يوًما من  11إلى تفكيك جسور الكاميرات ونقلها وفتح باحات املسجد األقص ى أمام املصلين، بعد 

 عالم االفتراض ي خضوًعا.ال

طالت الخالفات والتراشق باالتهامات التي وقعت في األيام األخيرة بين جهاز الشرطة اإلسرائيلية، وبين جهاز املخابرات العامة إلى ذلك، 

الذي ناقشها  سرائيلي"الشاباك"، على خلفية انفجار األوضاع في القدس املحتلة، وامتدادها للضفة الغربية املحتلة، العالم االفتراض ي اإل 

 والقى باللوم على الشرطة بادعاء أنها ازمت التصعيد اكثر.  

نه هو ا وتطرق العالم االفتراض ي إلى املوضوع بكثافة بعد أن قام عضو الكنيست الليكودي، دافيد بيطن، بالهجوم على الشاباك مدعًيا

يس الحكومة واملدافع األول عنه، األمر الذي بدا وكأن رئيس الحكومة هو يعد بوق رئ بيطنليه األوضاع علًما أّن إالسبب في كل ما آلت 

 من يقوم بمهاجمة الشاباك. 

ا بشكاالفتراض يالجنازات املهيبة التي رافقت شهداء ام الفحم إلى مثواهم األخير هذا األسبوع ايًضا حركت العالم 
ً
ل ، الذي بدا ساخط

 كبير جًدا. 

بمعاقبة سكان ام الفحم، االم الذي تعزز وتنامى مع قرار رئيس الحكومة ضم ام الفحم إلى مناطق السلطة، وطالب العالم االفتراض ي 

 املوضوع الذي طرحه امام موفد رئيس الحكومة األمريكية إلى املنطقة.

 

 

 

 

 

 العالم االفتراض ي يشن هجوًما على رئيس الحكومة! .1
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داد كبيرة من االسرائيليين، على مواقع التواصل االجتماعي، رئيَس الحكومة هاجمت شخصيات رسمية إسرائيلية، باإلضافة إلى أع

 اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب ما اعتبروه هزيمة لهم على أبواب القدس.

سور ج وأزالت السلطات اإلسرائيلّية البوابات االلكترونية من أمام باب األسباط واألبواب األخرى للمسجد األقص ى، إضافة إلى تفكيك

 يوًما من اعتصام املرابطين في القدس. 11الكاميرات ونقلها وفتح باحات املسجد األقص ى أمام املصلين، بعد 

ومة األمنية بفشل املنظ -نتنياهو–وأثار انتصار القدس ضجة واسعة في العالم االفتراض ي اإلسرائيلي وهجوًما ضد الحكومة، متهًما رئيسها 

أهل األقص ى والقدس، وأن الحكومة "اضطرت للتنازل والتراجع عن جميع اإلجراءات التي أعقبت عملية  والقبضة الحديدية في إخضاع

 األقص ى في الرابع عشر من تموز الحالي".

 كما عّبر الكثيرون عن خيبة أملهم من الحكومة الحالية، التي باتت تمنيهم الهزائم، على حد تعبيرهم.

، على صفحته على التوتير إن "إسرائيل خرجت ضعيفة بقرارها إزالة البوابات نفتالي بينترائيلية، وقال وزير التعليم في الحكومة اإلس

 والكاميرات عن مداخل املسجد األقص ى، وهو استسالم للفلسطينيين".

اب األره" على الفيسبوك: رسميةالصفحة ال -"األقص ى"-يكلطالب جامعيون من أجل جبل  الهبوا القّيمون على صفحة "بدورهم، كت

 !وبشكل كبير انتصر في األقص ى

ميل شنان ك ،التي قتل بها قوات رجال األمن املفزعةحكومة إسرائيل انثنت الليلة عن كل وسائل األمان التي قررت تفعيلها بعد العملية 

 .لينتقم هللا لدمهم ،وهايل ستواي

 .وطنيةوصمة عار 

 ألقص ى".العملية في منطقة جبل الهيكل "ا عليها بعد من الذخيرة التي وضع اليدالغنيمة" "كلنا رأينا كل 

 سية.أسا في الوقت الذي ال يتلقى اليهود حتى حقوق  املسلمون يعملون ما يروق لهم افيه ،منطقة الجبل عادت لتكون منطقة مهجورة

ا لتغيير الوضع الراهن كبيرة جًد  فسحةهناك الذي حصل في الوقت الذي كانت  ،األحادي الجانب هذا ثناءنحن ببساطة خجلون من األن

 لصالح اليهود بعد سنوات عديدة.

ن يود"األقص ى" من مخربين موج -هو أن كل وسائل الدفاع الجديدة التي وضعت لكي تؤمن بشكل أفضل بكثير جبل الهيكل الكبير العبث

 اليهود.يأتي من خاللها  لتيا لوحيدةبالبوابة اموجودة  ،كثيرا من الوقت

 لكل أعداء إسرائيل. يوصلإلى أين يقود خنوع حكومة إسرائيل ملطالب الوقف األردني وأي عبرة ال حاجة لوصف 

  .خراب بيوت الهيكل يوم لذكرى آب وهو  تسعةبال تسعة أيام، زمن الذروة قبل  نتواجدنحن  !الكريمشعب ال

ضورا ح تظهروا"األقص ى" بقدسية وطهارة باأليام القريبة، وأن  -إذا تبقى لكم قليل من إحترام يهودي_ندعوكم للمجيئ لجبل الهيكل

 اننا غير منثنين وأن جبل الهيكل لنا.  ذات معنى واحدوصل للحكومة وللجميع عبرة نيهوديا قويا لكي 
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خسر نتنياهو جبل الهيكل لصالح مثيري الشغب وملقي ، فكتب على الفيسبوك: يوئيل حسون اما عضو الكنيست عن حزب العمل، 

 الحجارة. عالمة فشل  لنتنياهو باألمن 

 

خر ، عن التهديدات التي حصل عنها نتنياهو في اعقاب قراره: يرتسعمير ببدوره، قال عضو الكنيست عن حزب العمل، 
ُ
ى أجننتم؟ مرة أ

عندما تكون ضد نتنياهو_ التحريض هو تحريض، والتحريض رئيس الحكومة؟ هذه الصورة يجب أن تهز قلب الجميع، كذلك  أمامتابوت 

 يؤدي حتما إلى عنف.
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هم "األقص ى" بدون أن يتم فحص-اآلالف يصلون على جبل الهيكل، قال معلًقا في السياق على الفيسبوك: يه رازسمو السياس ي اليساري، 

 وقف اليمين عندما يواجه الواقع.مليوجد مشكلة ببوابة إلكترونية والسماء لم تسقط. مرة أخرى 

 

 إذ أنه، يرنغأط مئير يئور أزاريا، بيبي قوية جدا ضد إل ، على التوتير مهاجًما: حكومة بينتميخائيل بن آري بدوره، قال السياس ي املتطرف، 

   .ما بش يءيجب أن نكون أقوياء 

 

يبي أن طريقة يعتقد ب، قال مهاجما ايًضا على التوتير قرار نتنياهو بإعدام منفذ عملية "حلميش": غوفشتاينبينتس ي السياس ي املتطرف، 

سيقوم بإقناعهم في النهاية أن هذا ألسفي  ،"األقص ى"-برمان تساعده ويتكلم عن إعدام للمخربين كي ينسوا له إذالل جبل الهيكليل

 التعويض. 

 

 من أجلاند أراد أن يع ، قال معلًقا على لوم نتنياهو للشاباك: تلقوا تحديثا؛ نتنياهو قائد شجاع وبطلبيرسيكو مر و ت، الصحافي والباحث

 . عدائي أذهله بشدة سيناريو الذي عرض  املشكلة بشكل عام في الشاباك .هي الكرامة الوطنية، ال يهم ما
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-في هذه اللحظات أعمال شغب شديدة في جبل الهيكل. شكرا جزيال للمجلس الوزاري قال معلًقا على الفيسبوك: ، الظلاملغني املتطرف، 

نا جبل اننا فقد اإلعالن"األقص ى"، رسميا يمكن  -على جبل الهيكل تلوحأعالم منظمة التحرير الفلسطينية و  "األقص ى"، عشرات الجرحى

 .الحجارة على مصلي حائط املبكى ن العرب يلقو ل. الهيك

 

هو، عزيزي نتنيا املخرب من حلميش. إلعدامأكثر ما يثير الشفقة أن "نتنياهو يدعو قالت: ، جودي نير موزس ،زوجة السياس ي واإلعالمية

 املعارضة، انسيت؟!إلعدام املخرب ولك الحق أن تفرض سيطرتك على تسن قانون يسبب يمكنك أن 

 

 .بيبي هستيري ويبدأ بإطالق النار على الشاباك، قال بدوره: د. ارييه كيزل املحاضر في الفلسفة في جامعة حيفا، 

 إيالنا ديان، انت مضغوط ونشم ذلك حتى هنا. على ميري تقودك من األنف يا ببيبي، ال تعد على غلطة الرد 

 

ينتبه من  أن، لكني أعود على نصيحتي يليس لدي مشكلة أن أنتقد بيب، قالت: أييليت م. ميتسش ،لكاتبة وصاحبة املدونة املعروفةا

 بصراحة.يهاجمه من اليسار وافهموا ماذا كان سيحصل لو كانوا هم بالسلطة وليس هو. 
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ذللنا. وضعنا موضع سخرية، لكن هيي، بيبي أمر أال يتم إخالء قال على الفيسبوك:  بن كاسبيتالصحافي املعروف 
ُ
لحرم اإنثنينا. أ

 اإلبراهيمي!

 

سيخوض االنتخابات القادمة مع الوقف  اليسار  وفرح املعارضة بذلك؛عقب انثناء نتنياهو ، قال: يشاي فريدمان ،الصحافي املتدين

 تحت قائمة "سوية ننتصر". 

 

س، فشال ذريعا. ال تتوقعوا محاسبة النف تااليمين فشلحكومة نتنياهو وسياسة ، قال: براك دافيد ،"هأرتس"املحلل السياس ي لصحيفة 

 للتغلب على الهزيمة سيقومون بمحاربة املحكمة العليا ووسائل اإلعالم واليسار.   ،تهيأوا للتشتتبالعكس، 

 

بعد النهم و عليهم  االعتمادمن املمكن . على نتنياهو وكبار حكومته االعتمادمن املمكن ، قال: نانوس تسيون ، 2املحلل السياس ي للقناة الـ 

 الكوميديا التي تحدث هنا سيجدون مخرًجا من خالل اتهام اليسار. 

 

جئت من اورشليم ألقص على الراب عن الوضع الصعب الذي يتواجد به ، قال: مناحيم كوهينمحرر صحيفة "حباد"، لليهود املتدينين، 

 .إسرائيل إسم يهينون "األقص ى"، -هيكلجبل ال
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، قال على الفيسبوك، عن رسالة وصلته على الواتس دعته إلى االنضمام إلى أكبر سلسلة بشرية تحيط دوف مورالالناشط اليميني، 

 ."األقص ى"، بالفعل عنفا متطرفا-اليكم الذي يحصل بالفعل بجماعات جبل الهيكل ،حاليابـ آب :  9األقص ى بـ 

 

 .ضحكنا وبكينا كثيراة جبل الهيكل في طريقها لالنتهاء. أزم  هكذا؛ 10، قالت: مراسل القناة ليآت تسيينيتسالناشطة اليسارية، 

 

"أألقص ى" بين -جبل الهيكل(:  1997، قال معيًدا جملة موطي غور الشهيرة "جبل الهيكل بأيدينا" )عام اساف باس يالناشط االفتراض ي، 

 .أيديهم
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 علينا.  عار  ،رئيس حكومة، قال مستفًزا: راني غوالنالناشط االفتراض ي، 
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 االتهامات بين الشاباك والشرطة تحّرك العالم االفتراض ي:  .2

في األيام األخيرة بين جهاز الشرطة اإلسرائيلية، وبين جهاز املخابرات العامة "الشاباك"، طالت الخالفات والتراشق باالتهامات التي وقعت 

وم لعلى خلفية انفجار األوضاع في القدس املحتلة، وامتدادها للضفة الغربية املحتلة، العالم االفتراض ي اإلسرائيلي الذي ناقشها والقى بال

  الشرطة بادعاء أنها ازمت التصعيد اكثر. على 

نه هو ا ، بالهجوم على الشاباك مدعًيادافيد بيطنعضو الكنيست الليكودي،  قام بعد أنبكثافة وتطرق العالم االفتراض ي إلى املوضوع 

يعد بوق رئيس الحكومة واملدافع األول عنه، األمر الذي بدا وكأن رئيس الحكومة هو  طنعلًما أّن بي ليه األوضاعإالسبب في كل ما آلت 

 مهاجمة الشاباك. من يقوم ب

تجندوا اليوم ليدافعوا عن التنظيم الذي يحرس رؤساء شاباك سابقين  5: يوني بن مناحيموفي تغريدة له، قال الصحافي املعروف 

 مخيب لألمل ومصلحجي. -فقط آفي دختر يصمت -مواطني الدولة من جنون ميري ريغف ودافيد بيطن

 

 مرة من بيطن.   30، قال بدوره مهاجًما بيطن: رجل الشاباك يملك شجاعة أكبر بـ أورييل دسكالالصحافي واملحرر، 

 

، قمامة جبناءدافيد )وإذا حصل ماذا حصل( بيطن قال في إذاعة الجيش، الشاباك ، قال ايًضا: افي يسسخاروفالصحافي املعروف، 

 .مقزز  ،، يعدون اآلن يساريون خّون تصعيد.على التحذير من  بعد أّن يجرأ الشباكيون  ،اتهام يمزق من الضحكوأيضا قمامة. 
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برر فشل كي ي جبانيتهم الشاباك بأنه  ،عضو الكنيست بيطن ،األمن ، قالت بدورها: املختص فينوريت كانيتيالصحافية املعروفة، 

 ولعنة.عار  الحكومة.

 

 وضوحبعندما نسمع هذه األشياء يجب أن نفرك األذنين، عندما نقراها ، قالت على الفيسبوك: لدرر  -دانيا مئيراالناشطة االفتراضية، 

 يستطيع أن يحوي هذا املخلوق.. من غير املمكن حتى القول أننا نخجل، ألنه ال خجل الجرب من وجودهحررنا ييجب أن نقوم ونصرخ حتى 

 حررنا منه ومن مثله! ،هللا في السماء يا

 

 م قياس ي آخر للحكومة السيئة هذه.رق !شاباك جبناء، قال معلًقا: عاموس نادالالناشط االفتراض ي، 
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، قال على الفيسبوك مردًدا مقولة الوزيرة ميري ريغف عن ضرورة السيطرة على اإلعالم "ما يسوى اإلعالم داني جليلالناشط األفتراض ي، 

 ه....شاباك إذا لم نسيطر نحن عليال ذا يسوى امإذا لم نسيطر عليه": دافيد بيطن؛ 

 

 . بيطن: شاباك جبناءباك غير واقعي. ريغف: شا -فقط أضع هذا هناقالت معلقة:  ،راحل شليسنبرغ، ةالناشط

 

واقعي( يخضع لضغط العرب ويمس بأمن إسرائيل )بيطن:  ر بيبي )ميري ريغف: شاباك غي، قال مغرًدا: يشاي يافور الناشط األفتراض ي، 

 شاباك جبان(.
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 : االفتراض يمن ام الفحم تثير سخط العالم  3جنازات الشهداء الـ  .3

، محمد جبارين، 3بعد عدة مداوالت في املحكمة العليا، امرت املحكمة هذا األسبوع الشرطة اإلسرائيلية، اطالق سراح جثامين الشباب الـ

 منفذي عملية القدس لدفنها. 

وقررت الشرطة تسريح الجثامين بعد ساعات منتصف الليل أمال في تقليل عدد الحضور للجنازات إال أّن االالف من ام الفحم واملنطقة 

 وصلوا فجًرا للتشييع هاتفين بـ "هللا اكبر" وهتافات أخرى. 

م، االم الذي تعزز وتنامى مع قرار رئيس وحّرك هذا التضامن والتماهي سخط العالم االفتراض ي الذي طالب بمعاقبة سكان ام الفح 

الحكومة ضم ام الفحم إلى مناطق السلطة، املوضوع الذي طرحه امام موفد رئيس الحكومة األمريكية إلى املنطقة، وهي فكرة وطرح حزب 

 إسرائيل بيتنا بقيادة وزير االمن افيغدور ليبرمان. 

ألجماع اأنا مسرور ألن حركة الليكود رويدا رويدا تتبنى ، على الفيسبوك: ليبرمان افيغدور وعن هذا املوضوع تحديًدا، كتب وزير األمن، 

 .أم الفحم أوال بيتنا. ايضا إعدام املخربين وأيضا برنامج تبادل املناطق والسكان. إسرائيلالرسمي ل 

 

 .نجفف أم الفحم، قال ايًضا معلًقا: عودد بوررعضو الكنيست عن حزب يسرائيل بيتنا، 

ين في قتلوا الشرطيين الدرزيسكان أم الفحم بقيادة الشيخ رائد صالح املخرب، أثبتوا لنا مرة أخرى أمس، بجنازة الثالثة مخربين الذين 

 "األقص ى"، بأن والءهم لحماس أكبر بكثير من والئهم لدولة إسرائيل. -جبل الهيكل

إذا هم يستطيعون إجراء صفقات تجارية  ،اإلرهابوجعل الناس هناك يفهمون بأنه إذا كانوا يفضلون طريق  الواقع حان الوقت لقلب

 .اإلرهاب. ال يوجد سبب أن تصل أموالكم لداعمي مع حماس. أدعو كل مواطني دولة إسرائيل أن يتوقفوا عن الشراء وزيارة أم الفحم



04 
 

 

 .دولة العبث" على الفيسبوك قالوا معلقين: حركة إم ترتسوالقّيمون على صفحة "

 "األقص ى" وهتفوا من جملة الشعارات "بالروح -إشتركوا بجنازة املخربين الذين نفذوا العملية في جبل الهيكلاآلالف من سكان أم الفحم 

 فقط نذكر ماذا حصل هذا األسبوع:. بالدم نفديك يا أقص ى"

 .= إعتقالفي جبل الهيكل لذكرى عائلة سولومون  قداس

 .بين = إذن من محكمة العدل العلياتحريض ضد دولة إسرائيل وتأييد لألرهاب في جنازة املخر 

 

 عار! عار! عار!"، على الفيسبوك قالوا: الكذب الفلسطينيالقّيمون على صفحة، "

 خالل جنازة الثالثة مخربين الِقتلة الذين قتلوا الشرطيين. احتفاالتمدينة في إسرائيل، أم الفحم 

 وكله بشرعية محكمة العدل العليا!!

ومفرقعات، وقتل شرطة  احتفاليةبإعادة الجثامين وطقوس  احتفلوامن مواطني إسرائيل أصحاب هويات زرقاء،  10000أكثر من 

 إسرائيلية.
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لنا مرة أخرى ما عرفناه  واسكان أم الفحم بقيادة رائد إدولف صالح املخرب، أثبت، قال محرًضا: اوشري إبن تسور ، الناشط االفتراض ي

 . أدعو كل مواطني دولة إسرائيل أن يتوقفوا عن شراء وزيارة أم الفحم... لحماس أكثر مما هو لدولة إسرائيلنحن منذ زمن بأن والءهم 

 

 .14وجدت أننا لم نتقدم عن  ،الفحم اليومبعد أم ، قال مغرًدا: يهودا شاحالالناشط، 

 

مثلهم الذين دعوا سابقا "عرب  من العدو العربي الذي يحارب ألبادتنا.أم الفحم جزء من ، كتب على الفيسبوك: بن شنايدرالناشط، 

 إسرائيل"!

". لن يهودي.."فقط أن تمر الليلة بسالمطريقة غيتو نستمر بتجاهل أن نعيش اللحظة بأوهام، ألن ذلك مريح لنا ولترف الناس بالسلطة. ب

 نحارب من أجل البيت!!! أيضا من داخله!!!. نصمد هنا
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 يسمع أنه اقتراح مثالي. أم الفحم للفلسطينيين، ، قال: إيتان رفائيلالناشط، 

 بإمكانية طرح املوضوع. تنقلب فقط من التفكير  أمعاءهمبأن انا متأكد  ليحصلوا على هويات برتقالية!

 

تنقل إسرائيل ليد الفلسطينيين بلدات  ؛عين إبراهيم، معاوية أغلقت القصةأم الفحم، عارة، ، علق وقال: زئيف هرطمانالناشط، 

أسالك   ،9وادي عارة باملقابل ضم مستوطنات بالكتل االستيطانية في يهودا والسامرة " الضفة الغربية". جدار جديد على إمتداد شارع 

 .داخلنا مننهاية مرحلة مؤذي إسرائيل تاتي وهكذا بينهم  بعض األلغام

 

الحيوانات من شرقي القدس، لكن حيوانات  شيئ عادي ،أرى األخبار وال أصدقأنا أجلس ، علق وقال: دورون ليفي، الناشط األفتراض ي

 من ام الفحم. كل إنسان ومصلحة بمقاطعةانصح  هذا قد تجاوز كل حد. ،أم الفحم

 ن تصريح، حان الوقت لفصل كامل.و ، يتلقون تأمين وطني، يبنون بديعتاشون هم يعملون عندنا، 

 

 


