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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 

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

 ألخيرة.االساحة اإلسرائيلية من اليسار واليمين. إلى ذلك، ترصد النشرة مظاهر العنصرية في املجتمع اإلسرائيلي اآلخذة في االزدياد في اآلونة 

من املواضيع تجاوزت التطورات  الم االفتراض ي عددحيث شغل الع 5.....7-5.....7 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 ىعن سقوط العديد من القتلا اسفر الق النار على كنيسة في تكساس، ماط، منها التي انشغل بها األسبوع الفائت في العالم العربي،

 املهاجم.  إضافة ملقتل، والجرحى

 وأنه يتعامل  وشغل املوضوع العالم االفتراض ي اإلسرائيلي
ً
كشخصّية، حيث فّضل التطرق إلى  ، كنكبةكية"ر يمع اي "نكبة امخاصة

  دون أّن يتطرق إلى ما يحدث في منطقة الشرق األوسط. املوضوع وتناوله 

، كقانون ”قانون التوصيات“أثارت مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، في الكنيست اإلسرائيلي، على قانون، أطلق عليه إلى ذلك، 

 ، حفيظة العالم االفتراض ي اإلسرائيلّي بشكل كبير جًدا. ”القانون الفرنس ي”رف بـبديل ملا ع

يالحماية ملن يوصفون  كأداة ملنح القانون    اعتبرحيث الوزراء ما دام في منصبه، ويستهدف القانون البديل، منع محاكمة رئيس 

 فساد السلطة.خ لترسي، و ”املجرمين”بـ

 ما حّركجثامين لشهداء في تفجير النفق الذي قصفه الطيران الحربي اإلسرائيلي،  7الجيش اإلسرائيلي، يوم األحد، أنه يحتجز  كشفو 

عادتهم ما يعني اكون باملقايضة، تّن اعادة جثامين الشهداء يجب أن كبير بالكشف مؤكًدا أالعالم االفتراض ي ايًضا، الذي انشغل بشكل 

 حماس.  املحتجزة لدىنود فقط مقابل جثث الج

 

 

 

 

 

 

 

 تشغل العالم االفتراض ي اإلسرائيلي:  تكساس .1

(، ما أسفر عن سقوط العديد من 71.5 م األحد )الخامس من تشرين الثانيأفادت  تقارير إخبارية  بإطالق نار في كنيسة في تكساس، يو 

 القتلى، من بينهم املهاجم وجرحى. 
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 كية قولها إن اكثر من عشرين شخصا قتلوا في حادث إطالق النار في الكنيسة.ر يإعالم أمونقلت وكالة فرانس برس عن وسائل 

اوله شخصّية، حيث فّضل التطرق إلى املوضوع وتننكبة كية" كر يوشغل املوضوع العالم االفتراض ي اإلسرائيلي الذي يتعامل مع اي "نكبة ام

 على املوضوع والتطورات في العالم العربّي. 

أنا مصدوم من القتل الوحش ي في تكساس، قلبنا مع  :، على الفيسبوكبنيامين نتنياهو ،رئيس الحكومة اإلسرائيلية، قال وفي السياق

 كي.ر يالضحايا، عائالتهم والشعب األم

 

إقناع أحد أن هناك حاجة للتخفيف  ل حاو  بعد حوادث كهذه،  ناشط على مواقع التواصل االجتماعي:وهو ، طور -إينوش باربدوره، قال 

 .من حمل السالح

 

 نيسة.املصابين في الكالعديد من مع حادث  !)القصد اإلرهابّية( على الخارطة تكساسقالت ايًضا في السياق: ، يشاي -ريكي بنالناشطة، 
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 ا. صادم.شخصً  01حوالي تكساس. دخل إنسان للكنيسة وقتل  :، قالت معلقة، ناشطة على صفحات الفيس بوكوالنجهاللة 

 

 مطلق النار في سترالند سبرينغ تكساس مسلم؟ يساري؟ :، قال ايًضاوك، ناشط في الفيسبعميت هارباز

 

. اإنسان 75 قتل حوالي مخرب في الواليات املتحدة دخل إلى الكنيسة وأطلق النار على املصلين.:، قال، ناشط على الفيسبوكأوريئيل فيزل 

 اركة.#تكساسبلتكن ذكراهم م

 

 كيون بذاتهم مع سالح خيالي.ألمير يوجد ال .ال حاجة لداعش في الواليات املتحدة :، قال، ناشط على الفيسبوكران فايسبروط
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القاتل لم يكن بحوزته تصريح بالسالح: أرسل لحماته  تكساس؛ :، قال معلًقا..لكان في ومحرر األخبار الخارجية ا، صحفارديموئاف 

 .ةويبقى على قيد الحيا سيصارعتصل بأبيه بعد أن هرب وقال أنه ال يعتقد أنه ا: smsتهديدات ب 

 

مع الفاجعة والحداد  -كلنا مع تكساس :، علق وقالناشط على مواقع التواصل االجتماعيو إتصاالت وعالقات عامة،  خبير  ،ران راهاف

 .الثقيل
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 التوصيات يثير حفيظة العالم االفتراض ّي: قانون  .2

بديل ملا  ، كقانون ”قانون التوصيات“أثارت مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، في الكنيست اإلسرائيلي، على قانون، أطلق عليه 

 ، حفيظة العالم االفتراض ي اإلسرائيلّي بشكل كبير جًدا. ”القانون الفرنس ي”عرف بـ

، ”جرمينامل”   لحماية  أداةعتبر العالم االفتراض ي أن القانون افمنصبه،  ويستهدف القانون البديل، منع محاكمة رئيس الوزراء ما دام في

 فساد السلطة. لترسيخ و 

حال -، إلى تكبيل جهاز الشرطة اإلسرائيلية، بحيث يقتصر دورها ”القانون الفرنس ي“ويسعى القانون الجديد، الذي يأتي بعد تعثر بلورة 

توصيات من جانبها، بشأن إحالة قضية من  حقيق التي جمعتها، دون أن تضع أيتقديم مواد الت -الجديد املصادقة النهائية على القانون 

نياهو، ، من قضية فساد نت”الليكود“القضايا إلى املحاكمة الجنائية، وذلك ضمن الدروس التي استخلصها االئتالف الحاكم، بقيادة حزب 

 ”.معاريف“بحسب املوقع اإللكتروني لصحيفة 

ريع مررت لتشل الوزراء لجنةمؤسس ورئيس حزب "يش عتيد"، عن القانون تغريدة جاء فيها: ،يئير لبيدكتب عضو الكنيست  وفي السياق،

 قانون التوصيات  بخالف التوصيات. محاولة يائسة أخرى للضغط على الشرطة قبل دعوة نتنياهو للتحقيق في قضية الغواصات.

 

 ، وهو صحافي معروف، قال في السياق: وزير األمن يقوم بعدة قرارات منظمة من خالل قانون التوصيات. ايلي ليفي

 

خسارة أن أييليت شاكيد تتعاون مع بيطان بمسألة قانون  :، قالت معلقة، ناشطة على مواقع التواصل االجتماعيشيرا مرغليت

 حرجة.التوصيات، شرطة بدون توصيات هذا إضعاف الشرطة بفترة 
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  :قال 71.2منذ ، صحفي إسرائيلي يعمل كمراسل إلذاعة الجيش عيدو بنباجي
 
 رأي يتم تلقيجل إلى أن التصويت على قانون التوصيات أ

 .اح أنه يعترض على القانون بشكله الحاليبغلعاد أردان، قال أردان هذا الص

 

د له -هل أيضا قانون التوصيات في الطريق إلى الدفن؟ بيطان وشاكيد لخصوا :صحافي معروف، قال بدوره، سيغال عميت مهَّ قط ف ي 

 بموافقة وزارة األمن الداخلي.

 

وزير األمن الداخلي أردان سيخرج ضد قانون  ، قالت: 7اسلة من الكنيست ألخبار القناة ، صحفية إسرائيلية تعمل كمر ليئيلدافنا 

ليس  كنلعمل الشرطة. موافق على اقتراح يمنع نشر التوصيات، برفع اليوم بلجنة الوزراء بادعاء أنه سيمس توصيات الشرطة الذي سي  

 .اتقديمه

 

الوزير غلعاد أردان  يعترض على "قانون التوصيات" هيئة البث اإلسرائيلية، قال:  هنا -، مراسل شرطة ومن القدسروعي ينوفسكي

 
 
  للمتهمين". مضلال  اتشابه خلقي"قد  رأي الشرطة، لكنه يدعم منع نشر تلخيص التحقيق:دم بها الذي يمنع بالصياغة التي ق

 

 صمت -ونحن قانون التوصيات الفاسد صودق عليه بلجنة الوزراء.ناشطة على مواقع التواصل اإلجتماعي، قالت:  ،غيفيستاف س

 النعاج....
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صادق الوزراء على  النخبة القضائية؛على الرغم من معارضة شطة على مواقع التواصل االجتماعي، قالت بدورها: ، ناأييليت بيرمان

 قانون التوصيات.

 لخص الوزراء أن القانون سيتم تقديمه وسيخضع ملوافقة وزارة القضاء ووزارة األمن الداخلي. املدعي العام عاد على اعتراضه على القانون 

ن "، أيضا الوزير أردان عبر عالناس حصر تفكير اللجنة: "إسرائيل ليست روسيا الشيوعية، من غير املمكن كم األفواه و خالل البحث في 

 االعتراض.

 

لف التحاوهذا ما يجول برأسها مع -يد الحكومة قانون آخر تر مدربة شخصية واقتصادية وعائلية، قالت على الفيسبوك:  ، إفرات أورين

 أن تشرعه. -البغيض

 

اقع يدافع الو في نون الجنة الوزراء للتشريع مررت باألمس "قانون التوصيات"، قناشطة على الفيسبوك، قالت ايًضا: ، ساغيت جمليئيل

 من املفترض أن يدافعوا عنا،  ليس عن أنفسهم... االئتالف؟؟؟في عن الجانحين.ماذا يحصل 
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ندق في ف يمالوقت الذي يتم التحقيق مع مدعييه العامين، هو بنفسه يقفي فية إسرائيلية، قالت في ذات السياق: اصح، حنه كيم

 وزراء حكومته يعملون حسب تعليماته الفاسدة. -بالطبع "سبوي" في لندن، مستعد ومدعو الحتفال عيد ميالد زوجته، على حسابنا

م  من يبدله هو الوزير يريف ليفين
َّ
لغي القرار الفاسد على محكمة العدل العليا ، منذ زمن الذي عل الجسم الوحيد الذي يستطيع أن ي 

 هذا، كهدف أعلى النقالب ضد سلطة القانون.

 فاسدين -ابةعص -#أي  
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 :النفقجثامين شهداء  .3

 األسبوعجثامين لشهداء في تفجير النفق الذي قصفه الطيران الحربي اإلسرائيلي،  7أعلن الجيش اإلسرائيلي، يوم األحد، أنه يحتجز 

 .على الحدود مع  غزة املاض ي

ا، تلو قوكانت السلطات اإلسرائيلية، قد أبلغت املحكمة العليا، أن جميع العناصر التي تواجدت في النفق الذي قصفه الجيش اإلسرائيلي، 

 وأنها ليست ملزمة بالسماح لدخول جهات دولية للمنطقة الستكمال عمليات البحث.

  يش جالفي  " شعبة غزة""القيادة الجنوبية" وئيلي في إعالنه، إنه "خالل األيام القليلة املاضية"، نفذت وقال جيش االحتالل اإلسرا

ثر على خمس جثث داخل   األراض ي اإلسرائيلية". "نشاطات تكميلية لكشف واحباط النفق في األراض ي اإلسرائيلية. وخالل العمل ع 

بالكشف الذي قام به الجيش مؤكًدا أّن اعادة جثامين الشهداء يجب أن يكون باملقايضة، مما وانشغل العالم االفتراض ي بشكل كبير 

 يعني اعادتهم فقط مقابل جثث الجنود التي تحتجزها حماس. 

املخربين قرار عدم إعادة جثامين  مغرًدا: اكد على القرار بطريقته، وقال  ،موشيه كحلون مؤسس ورئيس حزب "كلنا"، و وزير املالية، 

 كي نستمر وندافع عن مواطني إسرائيل.موارد  تنقصنالن  لقطاع غزة هو القرار الصحيح، كما التزمت  

 

وضوع من امل موقفي -سنوات ذكمن يرافق عائالت املفقودين من، قال بدوره: درزي عن الليكود ووزير اإلتصاالت، عضو كنيست أيوب قرا

 ممنوع علينا حتى أن نزن إمكانية إعادة جثامين املخربين التي بأيدينا، دون إعادة األبناء إلى البيت! ؛واضح وحاسم

 

خشيت أن يعلن بيببي أنه لن  قلبي مع عائلة جولدين وشاؤول.، قال: على مواقع التواصل االجتماعي ناشط حاخام، أوري هولتسمان

 من تجربة!  إعادة الجثامين مع صفارة، الخطوة القادمة: يعيد جثامين املخربين، ها هو حصل، أعلن.
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 البيت. بنائنا إلىربين إلى أن يعيدوا لنا جثامين ألن نعيد جثامين املخ، قال: اشط على مواقع التواصل االجتماعين، تان -فرناند كوهين

 نقطة.

 

مجدال هعيميق يوضح بقضية  ’تفاق قمةا’نتنياهو في حفل ، قال: 71.0اط" لإلتصاالت البيئية لعام ، حائز على "جائزة بر يئير كراوس

 لتزم بإعادة األبناء إلى البيت، تصدقون؟اسالمي:"ال يوجد هدايا باملجان" و السبت، جثامين مخربي الجهاد اإل 

 

 ل جثامين، حص  بكموقف الحكومة، جثامين مقا ، قال ايًضا: موقفياشط على مواقع التواصل االجتماعي، نيوآف سيمون 
 
ة ت اآلن فرصل

 تناذل. ،. مع أنذالعهاي الجنديين شاؤول وغولدين ويجب أال نضّي  مانإلعادة جث

 

عاد إلى املخربين لن ت امينعلى الحكومة أن تخبر حماس بشكل واضح وال يقبل التأويل، جث، قال في السياق: ، رئيس حزب العملآفي غباي

 .أن يعاد هدار جولدن وأورون شاؤول إلى إسرائيل



02 
 

 

ن وقتا طويال بأيدي إسرائيل، نح ىالجهاد اإلسالمي: جثامين الخمسة شهداء لن تبق، قال: ناشط على الفيسبوكصحافي و ، إليور ليفي

 .نعرف كيف نعيد جثامين رجالنا، املعركة مفتوحة ولن تنتهي

 

لذين ا بخمسة جثث ملخربي الجهاد اإلسالميجيش الدفاع اإلسرائيلي يحتفظ ، قال: صحفي، ساخر، مؤلف ومذيع إسرائيلي، يوتام زيمري 

 
 
 .تلوا في النفق، أخيرا يوجد لدينا ورقة أمامهم، ألن هذا ليس أننا نزودهم بالكهرباء أو شيئ آخرق

 

ن "إسرائيل تحتفظ بجثامي الناطق بلسان جيش الدفاع اإلسرائيلي:، قال: هيئة البث -اس ي لألخبار بالعربية، مراسل سيشمعون أران

فذت أعمال مكملة لكشف النفق، وتم العثورعلى جثامين املخربين في  الخمسة مخربين الذين حفروا نفق اإلرهاب،
 
األيام األخيرة ن

 الخمسة".

 

ناك هتك اليوم تقول أنه لن تكون ع  السالم عليك سيدي رئيس الحكومة، سم  ، قالت في السياق: ، ناشطة على الفيسبوكروتي مديناه

 مخربين بدون تلقي معلومات عن مفقودينا. إعادة جثامين

 ،أريد أن أقول لك بشكل ال يقبل التأويل بيبي، وال معلومات وال أي ش يء، جثامين مقابل جثامين جنودنا، ليس مقابل معلومات عن جنودنا

ماس، ح -ن بأيدي أعدائنااموجودنديين، لينتقم هللا لدمهم، كلنا نعرف والجيش يعرف أن جثماني الج ،ال نريد أي معلومات  ،ليس مجانا

 بر إسرائيل وأن يكون للعائلتين ق ين أن ندفنهما فيغاليينا املفقود   يّ ؟؟؟؟ كلنا نريد وخاصة عائلت  إذن عن أي معلومات تتكلم بالعموم

نستلم نحن يستطيعون أن يذهبوا ويتوحدوا هناك مع امليت. إذن بيبي بدون أي شروط، جثامين مقابل جثامين، لكن قبل ذلك أن 

 نا الغاليين، مساء خير وهادئ شعب إسرائيل. ي  جنديَّ 
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من جثث املخربين، وأن نعطي لحماس نفس  "ش ي ألف أو ألفين"قولوا، ما املشكلة أن نرتب ، قالت:  ، ناشطة على الفيسبوكلين أوريت

 الكمية من املخربين التي يطلبونها من أجل إطالق سراح جنودنا؟

 

بذلك ة، غز في ال إلعادة جثامين مخربين بدون إعادة كل جثامين اإلسرائيليين التي ، قالت: ناشطة على الفيسبوك ،يل بيدهتسور عيا

 .اوأسس افقري اأن تضع حكومة أسرائيل عمود يمكن 
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