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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 

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

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

حيث شغل العالم االفتراض ي اإلسرائيلي عدًدا من املواضيع بدأت  2.8.17و  71.3.03 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

حاكمة الجندي اليئور ازريا، معدم الشهيد عبد الفتاح الشريف وهو مصاب وملقى على األرض في مدينة الخليل بزعم محاولته بإعادة م

 طعن جنود.

االستئناف الذي قدمه الجندي اإلسرائيلي اليئور أزريا، مثبتة قرار املحكمة السابق  ،هذا األسبوع ،وفضت املحكمة العسكرية اإلسرائيلية

شهًرا، األمر الذي اثار العالم االفتراض ي، خاصة  18فبراير/شباط املاض ي والقاض ي بسجنه فعليا ملدة  21ق الجندي أزريا في الصادر بح

 يميني التوجه، الذي طاملا تضامن معه سابقا باعتباره جندي يخدم في الجيش القومّي وقام بفعلته بدافع الدفاع عن إسرائيليين. 

اطنين عرب والشرطة اإلسرائيلية ايًضا اشغلت العالم االفتراض ي هذا األسبوع، حيث برزت مظاهر التحريض املواجهات في يافا بين مو 

 على العرب واملطالبة بمعاقبتهم اقتصادًيا وباإلبعاد. 

ما( قتل عا 22مواطنون عرب من يافا، قد اغلقوا، هذا األسبوع، عدد من الشوارع في املدينة خالل مشاركتهم في جنازة شاب ) وكان

 برصاص الشرطة اإلسرائيلية فجر السبت خالل مطاردة بوليسية. 

وعقب الحادث والجنازة، اندلعت مواجهات بين املواطنين العرب وبين الشرطة حين حاولت الشرطة تفريق مظاهرة تضمنها إحراق إطارات 

 سيارات وإغالق شوارع واعتقاالت.

هد امللكي في ملف الغواصات، ميكي غانور، هذا األسبوع، امام الشرطة اإلسرائيلية، والتي قال االفادة التي ادلها بها الشاإلى ذلك، شغلت 

فيها بأن املحامي دافيد شبمرون، املقرب من رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو، ومحاميه الشخص ي، كان يفترض ان يربح 

خاصة وأّن  ،شتريها اسرائيل من املانيا، العالم االفتراض ي، بصورة مكثفةعشرات ماليين الشواكل من صفقة الغواصات الثالث التي ست

 قضية فساد متورط بها رئيس الحكومة الحالّي.  أكبر الحديث عن 

إلى املواضيع السابقة رصدت النشرة التالية أكثر املنشورات التي القت تفاعال في العالم االفتراض ي، حيث تم اختيار املنشورات التي 

 حصدت على االف نقرات اإلعجاب واملشاركات وتداولها اإلعالم اإلسرائيلي ألهميتها. 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 : ياالفتاح الشريف، الجندي ليئور ازر  تضامن مع قاتل عبد .1

فضت املحكمة العسكرية اإلسرائيلية هذا األسبوع االستئناف الذي قدمه الجندي اإلسرائيلي أليئور أزريا الذي قتل الشهيد عبد الفتاح 

 الشريف وهو مصاب وملقى على األرض في مدينة الخليل بزعم محاولته طعن جنود.

شهًرا، ورفضت  18فبراير/شباط املاض ي والقاض ي بسجنه فعليا ملدة  21وثبتت املحكمة الحكم السابق الصادر بحق الجندي أزريا في 

 املحكمة كل ادعاءات الجندي بأنه شعر بالخطر على حياته وأنه تصرف وفقا لتعليمات وقف إطالق النار.

 لفور.وهو جريح، مما أدى إلى استشهاده على ا 2012وكان الجندي أطلق النار على رأس عبد الفتاح الشريف في مارس/آذار 

وعلى الرغم من اعتراف الجندي بأنه تعمد إطالق النار على رأس الشريف فإن املحكمة قررت إدانته بالقتل غير العمد. وأفرجت السلطات 

اإلسرائيلية الخميس املاض ي عن الجندي أزريا إلى سجن منزلي بعد إنهائه فترة خدمته العسكرية اإللزامية ليخرج من القاعدة العسكرية 

 كان يتواجد فيها منذ يوم الحادث.التي 

وعاد موضوع الجندي أزريا ليتصدر اهتمام العالم االفتراض ي، خاصة يميني التوجه، الذي طاملا تضامن معه سابقا باعتباره جندي يخدم 

 في الجيش. 

خصوص يتغير رأيي ب لمالفيسبوك: )الليكود(، على صفحته على  نتنياهوبنيامين وحول هذا املوضوع قال رئيس الحكومة اإلسرائيلي، 

  -أزريا كما عبرت عنه بعد قرار الحكم في شهر كانون ثاني منح عفو لـ اليئور 
 
ث توصيتي بعيناير، عندما تطرح املسألة للبحث العملي، أنا أ

 ذات الصلة. لألطرافبالعفو 

 

لم يكن من الضروري بتاتا أن تتم محاكمة أزريا، جيش الدفاع ، على الفيسبوك: دافيد بيطانبدوره، قال عضو الكنيست الليكوي، 

، توجهت للمحامي أكثر من سنة ونصفقبل سبقا منذ إنقساما بالشعب، لذلك طلبت عفوا مجيشا أخالقيا، هذه املحاكمة خلقت 

 يستمر بإجراءات األستئناف خاصة على ضوء تصريح رئيس األركالعشرين شيفطل  في ستوديو القناة 
ّ

ح تخفيف منان أن يزن بجدية أال

 بالعقاب لصالح الجندي وعائلته، يجب أن أن توضع القصة من الخلف وأن يولى أألهتمام ملستقبل ألئور 
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وقائع متزامنة مع نتائج معروفة مسبقا.-، قال مغرًدا على التوتير في السياق: محاكمة أزرياأورن حزانعضو الكنيست الليكودي ايًضا، 

 

 ، فكتب على الفيسبوك: ألعفو ألليئور أزريا اآلن.أوفير أكونيساما وزير العلوم الليكودي، 

 

 فضر قضاة املحكمة الذين قرروا اليوم ميرتس(، كتبت على الفيسبوك وقالت في السياق: ) زهافا غلئون عضوة الكنيست اليسارية، 

لم يكن هنا دفاع عن النفس وأزريا لم يفعل من دافع خوف على حياته،  كل واحدة من ادعاءات الدفاع؛ حللوا، ئور أزرياياستئناف إل

 إنما من دافع إنتقام.

ا السياسيون عن قصد، لكن هذه القضية لم تنته اليوم، ضررها سيبقى معنا أيضا زمنا شوههيضع القرار من جديد حدودا قيمية 

 ا.طويال جًد 
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لة من أنقذ أبناء عائفي نافيه تسوف، يتلقى تهديدات على حياته ألنه لم يقض عليه، إنما فقط  اإلرهابيالرقيب ع، الجندي الذي حيد 

 موت محتم.

 هذا لم يكن يحصل بدون أزريا.

وأثاروا جوا جماهيريا يصف القتل كبطولة واملهنية كعار، كل الطريق ل هذا لم يكن يحصل بدون السياسيين الذين ركبوا على ظهره 

 الاليك القادم.

. معانقة أزريا معناه تصفية املهنية في الجيش وإعطاء شرعية ألخالق هذا بالضبط ما فهمه رئيس األركان ووزير األمن السابق يعلون 

 العصابات

لتي ا مرة أخرى نوعية السياسة تلكن أيضا السياسيون الذين عانقوا أزريا فهموا هذا، هم ببساطة فضلوا الاليكات . قضية أزريا كشف

 بحملة دائمة، بأن استطالعات الرأي مهمة لها أكثر من مصلحة الدولة. تملقية، ليبرمان ونتنياهو: يعملها هنا بينيت

. مؤسفا أنه كان من املفروض أن ننتظر القضاة أقرت املحكمة اليوم بأن على الجيش أن يعمل على ضوء القيم، الذي هو "ليس مليشيا"

ال سياس ي م املهمالت لصالح رأسأن يلقوا بالقيم هذه لسلة  السياسيين فضلواومؤسفا أن الكثير من  ضمنا،ا كثير كي نسمع بيانا واضحا 

 قصير األمد.

قضاة ويطلبون عفوا، هذا الطلب هو تخسيس لقرار املحكمة وأنا واثقة بأن واآلن نفس السياسيين بالضبط يتجاهلون قرارات الثمانية 

 قانون ولن يصادق عليه.الرئيس سيقف من وراء سلطة ال

 

 ، غرد على التوتير وقال معلقا: اليكم ما قلت محتًجا على إعادة محاكمة ازريا. ميخائيل بن آري السياس ي املتطرف، 
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. نة()مستوط كنيس في مفو حورون  بالكاملشش ال تقصوا على أحد، لكن  أمس بالليل اشعل وحرق علق وقال:  ،الظلاملغني املتطرف، 

 .تسمعوا عن ذلك ألنه في وسائل األعالم منشغلون أكثر عن الالزم باحتفاالت النصر على الئور أزريالم 

 

 علق وقال: نصلي من أجل نجاح اليئور ازريا.  موشيه حاييمالسياس ي 

 

ال يوجد قال بدوره داعًما ومحتًجا على اطالق سراح عسكري اخر من أصول اشكنازية )ازريا من أصول شرقّية( :  نمرود غيفينالناشط 

سكري بجهاز القضاء العثقة  د ألحدئور، لو كنتم عائلة شومر وليس أزريا لكان أغلق امللف. أيوجد بعيما يتم فعله عائلة أزريا العزيزة وإل

 .واملدني؟؟؟؟ لي، ال

 

 يئور أزريا روح طيبة، ليتقطعوا كل من يريدون السوء لك.إل، علق وقال على الفيسبوك: شمعون عوفادياالناشط االفتراض ي، 
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الوزراء والسياسيون من اليمين مستمرون ، علق وقال: ياهوناآفي ب، املستشار السياس ي السابق لرئيس الحكومة والقيادي في الجيش

 يالقوا استحسان منتخبيهم. مؤلم. ئور أزريا، يستعملونه بدون خجل كييبدون حساب، من بعد سياس ي بإل  ،بتنفيذ

 

 دنا جميعا. وكلنا تماما مع هذا.ئور أزريا هو ولياآلن إل، قال بدوره: مؤسف أن كحلون ليس مثلي الجنس.دافيد فيزل الناشط، 

 

 ثرثار كبير. ـل لك إسم بين الناس نشأالسياسية، و  قصتكم، انتهت يجرّ  ما دام أزريا، قال مغرًدا: ليران أزرادالنشط، 
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 والتحريض على العرب:  االحداث في يافا .2

عاما( قتل برصاص الشرطة  22أغلق مواطنون عرب من يافا، هذا األسبوع، عدد من الشوارع في املدينة خالل مشاركتهم في جنازة شاب )

 اإلسرائيلية فجر السبت خالل مطاردة بوليسية. 

ت قّوات معززة من الشرطة وشّيع املئات جثمان الشاب القتيل فيما قام املشّيعون بإغالق الشوارع في املدينة احتجاجا فيما حضر 

 اإلسرائيلية خشية من وقوع مواجهات عنيفة بين الشرطة واملواطنين العرب في يافا.

وعقب الحادث، اندلعت مواجهات بين املواطنين العرب في يافا وسط إسرائيل، وبين الشرطة حين حاولت الشرطة تفريق مظاهرة تضمنها 

 إحراق إطارات سيارات وإغالق شوارع.

مشتبهين بحجة باإلخالل بالنظام العام في املواجهات التي أعقبت مقتل الشاب"، بينهم عضو  3دت الشرطة اإلسرائيلية " أنها اعتقلت وأفا

 الهيئة اإلسالمية في يافا عبد أبو شحادة.

العربي، حفيظة العالم واثار ردة فعل سكان يافا، خاصة على سياسة الشرطة بسهولة الضغط على الزناد والقتل عند الحديث عن 

 االفتراض ي اإلسرائيلي حيث برزت بصورة كبيرة مظاهر التحريض عليه وصلت حد املطالبة بمقاطعته تجارًيا!

! أيها العرب....أأنتم بالفعل عدو!!!.... مكانكم في السجن، كتب معلًقا على الفيسبوك: عمي ستيفان بيمبيرابن يافا،  االفتراض يالناشط 

 مجرومون!!!!
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احد و النار عليهم بمالحقة عنيفة خلف سيارات سرقوها.  أطلقيافا. شارع يافا. جناة عرب ، قال: يورام غوتسمان، الناشط االفتراض ي 

 حول الساعة. طيشوتصرفوا ب حتشدواانادر في يافا. الجمهور العربي انفجر.  تصفيته غير تمت 

. مستوى الحياة يقفز. فقط العرب يبقون بالخلف. يوجد السكان ترتفع تتحسن يافا بخطوات عمالقة. أسعار السكن ترتفع. معاشات

سيارة وتجارة مخدرات. هم ضد الشرطة مذبحة ، بوابة القدوم. جيتو للجريمة بارةعجيتو حول سوق البالي، جيتو آخر حول ما كان مرة 

شعر ، يريمة، الثقافة املجاورة املشوهة، الحمائل"حكومة" بلغتهم، لكن عرب يبيعون ويرحلون. اليهود الذين يدخلون ال يتحملون الج

 العرب مخنوقين.

، عندها شاعت سمعات أدت بالغالبية أن يدخلوا القوارب بالليل في ميناء يافا واألبحار إلى غزة، وفي 1498هم يشعرون مخنوقين منذ 

عاشوا  مون ديافا املفرغة. األوائل الذين استوطنوا في البيوت املتروكة كانوا اليهود القادمين من هنغاريا، القا اليوم التالي إحتل األتسل

 ، الدمج نجح.بسالم وباحترام مع العرب

ال اليوم مهاجرون الى يافا، أصحاب جيوب عميقة، السكان اليهود يحافظون على القانون، ملح األرض، هم ال يريدون العرب حولهم. 

ون. رصاصة ويموت ن ال مؤذنا، هم أقوياء وناجحون، يرد العرب بالجريمة ضد السكان اليهود، النتيجة عرب مجرمون يتلقو و يريدون مسجدا 

بعض العرب اآلخرين الذين الجريمة تختفي، هنا وهناك يوجد إلياس أبو العافية صاحب االرغفة، نيكوال حناوي صاحب اللحم ويمكن 

 م، اآلخرين رويدا يختفوا.نجحوا، لهم ال يه

 

 العرب هم عرب ال يهم يافا  أم الفحم رام هللا أو غزة، كلهم قمامة.، قال بدوره: شلومي بن شباط االفتراض ي،الناشط 
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قيلية، يافا، أم الفحم، جنين، قل والذي جاء فيه: ميخائيل بن آري ،، نشرت ستاتوس السياس ي املتطرف ت كريتيو ر الناشطة االفتراضية، 

 نفس العرب، نفس القيم، نفس الطموحات، نفس األحتالل، الخط األخضر بهذيان اليساريين املتلونين.

 

 ، قالت بدورها: عرب يافا متصورين مع الشيخ صالح )رائد صالح(. موران رحميم هاريس، الناشطة االفتراضية

 ؟يعيشون في مدينة "تعايش"، ماذا تبقى للقول عرب إسرائيليون يحملون هويات زرقاء و 

مثير إذا يهودي إسرائيلي تصور مثال مع يغآل أمير، أي صدى كان سيدوي. مؤيدو األرهاب يعيشون في دولتنا، يستحقون إمتيازات أمر 

شرعية واضحة -القتلبذنب وحقوق )طبعا بدون واجبات وبدون والء للدولة(، لكن الدولة مشغولة بسجن جنود يصفون إرهابيين 

 لألرهاب!

 

ي ه أخرى باعتزاز، كل مصلحة  علقللعرب ال يوجد بها علم إسرائيل مال ندخل مصلحة ، قال: يعقوب غولدشتاينالناشط االفتراض ي، 

هذا من أجل التمييز بين عدوي وليس  – )إشارة النازية( وأيضا هذا ليس مقارنة بين يهود وعرب وهذا ليس نجمة صفراءمصلحة مخربين!!

 أن أعيله وأن ال أمكنه!!!
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 العرب بالقدس، أم الفحم، النقب، يافا، ماذا كنتم تسمونها؟ تعايش... أعمال شغب، قال: رحميم كهين ،االفتراض يالناشط 

 

 ها هي يافا... ،ها هي يافا بنت، قال على الفيسبوك: يسرائيل بيليغ االفتراض ي،الناشط 

مال مميت، هذا اليوم تبث مقابلة مع ك بقتل حقير  مدربه-جيشهمن قبل  اتهمالذي  اإلسرائيلياليوم يوم تقرير مصير مقاتل جيش الدفاع 

 حول عالقة العرب واليهود... )رون حولداي( إغبارية، رئيس حي العجمي بيافا وباألساس مستشار رئيس البلدية حولداي

من  وأعمال شغب ليست أقل الضطراباتب بقمة تفتحه، يجد تفاسير كمستشار لعالقات عرب يهود املستشار يتهم الشرطة بقتل شا

 !أمر سهل العرب قتلتلك في فلسطين، ويدعي أن 

طلقت عليهم النار بمجرى نشاط شرطي، لكن هناك املنحرف
 
جوا ن بالحي/ املدينة لم يخر يمن يجري معه املقابلة يذكره بمجرمين يهود أ

 عنيفة الذي كان سيتم الرد عليها بكل مكان بالعالم بإطالق نار كهذا أو آخر! ألعمال شغب

نظر أي جيل من املستشارين ربيت، أال تخجل؟ إذا سيد حولدا
 
 ي _ أ

 مسلح هرب من الشرطة! لجانياألذى بالشرطة الذي يؤدون وظيفتهم وال غفران  ال غفران وال مبرر إليقاع
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 يكون األحتالل؟ لكن ملاذا؟ ماذا فعل؟ هو يهودي، هم عرب، يافا... قد ، قال مشرعًنا قتل ابن يافا: يفينيورام  ،االفتراض يالناشط 

 

 

 

 

 اعترافات غانور تحّرك العالم االفتراض ي:  .3

ستدل من االفادة التي ادلها بها الشاهد امللكي في ملف الغواصات، ميكي غانور، هذا األسبوع،  امام الشرطة االسرائيلية بأن املحامي ي 

دافيد شبمرون، املقرب من رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو، ومحاميه الشخص ي، كان يفترض ان يربح عشرات ماليين الشواكل 

 من صفقة الغواصات الثالث التي ستشتريها اسرائيل من املانيا. 

وجاء في تقارير نشرتها القناتين الثانية والعاشرة في التلفزيون، مساء االحد، بأن غانور كشف للشرطة بأن شمرون كان سيحصل على 

 من عمولة الوسيط )غانور( في صفقة الغواصات. %20نسبة 

 الحديث عن أكبر قضية فساد متورط بها لكن شمرون نفى اقوال غانور، ورغم النفي تناول العالم االفتراض ي املوضوع بكثافة نظًرا وأّن 

 رئيس الحكومة، نتنياهو. 

والر د مليون  4أي  ،حسب غانور، عشرون باملئة من دعايته، علق على املوضوع على التوتير وقال مغرًدا: دافيد دروكرالصحافي املعروف، 

 .ينفيانية، أدخلها شيمرون. شيمرون لشيمرون. غانور يدعي أن ما طلبه أن يكون باملذكرة المتالك الغواصات األمل ،
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غواصات.  3يون شاقل على مل 30شيمرون كان شريكا بالفعل لغانور. إذا ، كتب معلًقا على املوضوع: بن كاسبيتالصحافي املعروف ايًضا، 

 هذا يقول؛ أن بيبي عرف ..لم يعرف...كان سيتلقى النصف دون أن يعرف؟!

 

 ب.ب وثم العجالعج، قال ايًضا: دافيد كاوفرالصحافي، 

، مذهل أن نرى أن مندلبليط والشرطة ال يطلبون من ه عنا(ءأنا واثق أنه غيض من فيض، الذي يحاولون إخفااملعلومة هذه ) ءعلى ضو

 شيمرون العودة الى البالد وإذا أصبح في البالد، ال يوقفونه.

كما يبدو هذه سلوكيات جنائية حقيقية، لشركاء بأعمال  تحقيق، وباختصار؛تشويش إجراءات السلوكيات تستمر لتشويش األدلة ولهذه 

   إجرام.

 

مليون دوالر،  4من عموالت غانور، إجمالي  %20كان من املفروض أن يتلقى شيمرون  ، قال: غانور في التحقيق؛أوري بريتمانالصحافي، 

  10: رفيف دروكر، القناة 2لقناه املصادر: غي بيلغ، أخبار ا
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ة يين اليوروهات من صفقاملحامي شيمرون كان من املفروض أن يربح مال ، قالت: غانور يكشف؛ دانئييال غليكالناشطة االفتراضية، 

 .مليون شيكل( 4)بالعبرية الغواصات 

 

شيمرون كان من املفروض أن يتلقى ماليين، كان شريكي الكامل. شيمرون:  ، قالت معلقة: غانور؛بريل غريمبرغ، الناشطة االفتراضية

 .ضئيلة تحصتي بالقضية كان

 

 .قمة مجرمهو ، قالت: شيمرون على ميكي غانور؛ أليس غولدمانالصحافية، 

 مليون دوالر!!!( 10)من صفقة الغواصات.  %20أن يتلقى  األرباح ومن املفروضبهو شريك غانور على شيمرون:

 هو لم يعرف...بي؛شيمرون على بي

مهاتكم...؟!على الثالثة الفاسدين اللدودين:  أنا
 
 بأ
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اهو لم يعرف ونتني غانور حصل على كل مطلبه من شيمرون بواسطة نتنياهو، علقت على الفيسبوك: هيال بيرلينرالناشطة االفتراضية، 

 أجله؟ أن بصفقة الغواصات هو يثري شيمرون الذي يعمل كانه مجانا من

 

 11155000هذا  %20إذا إقتص شيمرون شاقل.  92200000حسب األملان فإن عمولة غانور على الغواصة ، قال: أيل برديسالسياس ي، 

 شاقل، كما يبدو.
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 .أيضا؟ نعم. واضح، قالت: فاينروط؟؟؟ يوني غانانيالناشطة االفتراضية، 

 " أواه كم سيعزف عليه...املجرمقمة هل شيمرون مريض نفس ي...الذي قال عن غانور "

 

مليون  4مليون دوالر  4الر مليون دو  4مليون دوالر  4مليون دوالر  4مليون دوالر  4، قالت: نوريت روزنباومالناشطة االفتراضية املشهورة، 

 .حصة شيمرون بصفقة الغواصات حسب غانور دوالر...

 

 .من عمولتي %20 -حصة املحامي شيمرونغانور يقول في تحقيقه بأن  ، قال: غاي بيلغ ينشر؛غاي سودري الصحافي املعروف، 
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  الكبير:منشورات القت التفاعل  .4

بط اإلى جانب ما نشره أعاله، قامت النشرة التالية برصد أكثر املنشورات التي القت تفاعال كبيًرا في العالم االفتراض ي، وهي متفرقة، ال ر 

 بينها سوى عدد املعقبين الكبير عليها. 

)الليكود(، الذي هدد من خالله رئيس الحركة اإلسالمية الشمالية )سابًقا  يسرائيل كاتسمن هذه املنشورات كان تصريح وزير املواصالت، 

وزير األعالم يسرائيل كاتس يخطط الغتيالي. دموع التمساح ، وجاء في املنشور: رائد صالح يتهم؛ قبل الحظر(، الشيخ رائد صالح بالطرد

 لم اقصد اغتيال، انما طرد. للمحرض الرئيس ي، إذا ليكن واضحا: 

لقيت ت، والذي هدد من خالله قناة الجزيرة وجاء في املنشور: أيوب قراين املنشورات ايًضا، منشور وزير اإلعالم املعروفي والليكودي من ب

الكوابل  وممثلي املجلس لبث االتصاالتقسم القضاء بوزارة طلبك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وانوي إجراء مباحثات مهنية امام رجال 

 تشريعية. خطواتوالسلطة الثانية بهدف أن يؤدي إلى إغالق البث التحريض ي ملحطة الجزيرة في إسرائيل ب صطناعياال والقمر 

 تعاملت مع املضامين املحرضة واملاسة للمحطة، أدوا إلى تضييق خطواتها.مؤخرا، أيضا دول أخرى 

 والتطرف الديني. اإلرهابمع املعتدلين بالعالم العربي الذين يحاربون  نتفق الرأينحن 

طردوا القناة  الذين-وأخرأيضا عندنا في البالد ال يوجد مكانا لقناة تدعم األرهاب، تماما كما فعلت السعودية، مصر، األردن، بحرين 

 ب ضد القنوات التي تدعو لإلرهاب.بالحر  -علينا أن ندمج قوى وأن نتشاركاملحرضة من بالدهم.
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، ابن نتنياهو وكلبته كايا القى التفاعل الكبير جًدا، بالذات للرد الوقح من قبل ابن رئيس الحكومة، أميتايتليال وايًضا منشور الناشطة، 

الذي دخل  -الكلبة كايا، )نعم لرئيس الحكومة وعائلته(.  عندما طلبت من األبن البكر يئير بنيامين نتنياهو، وجاء في املنشور: هذا براز 

ألننا نحافظ على نظافة الحديقة وحتى اننا نجمع املال من أجل  كالب التي كنا بها، أن ينظف هذا البراز قة المعها ومع الحارس إلى حدي

 ، فتل ظهره وخرج.)حركة سيئة( ىمد أصبعه الوسطالنظافة. 

 

 الفحم أم، والذي حّرض من خالله على سكان شارون غالمن بين املنشورات ايًضا، املنشور التحريض ي للسياس ي السابق اإلعالمي 

ا أو ام تركي أزور وردود الفعل )قسم منها وصفته بالتحريض ي والعنصري(، وجاء في املنشور: لن تشاهدوني  وحصد آالف نقرات اإلعجاب

 الفحم. 

 القوة معنا، ونحافظ على احترامنا القومّي. نتوقف عن اعاشة اإلرهاب. رجاًء شاركوا الطلب. 

 


