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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 موضوع واحد، حتى يوم السبت مساًء،  6..2..7-6..2..7تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 املشتبه بعدٍد من قضايا الفساد. بنيامين نتنياهو، ظاهرات ضد رئي  الحوومة اإلسرائيلي، تجدد املمع 

اشغل  كية إليها، املوضوع الذير يعتبار القدس املحتلة، عاصمة إلسرائيل، ونقل السفارة االماكي، دونالد ترامب، ر يوكان قرار الرئي  االم

  العالم االفتراض ي اإلسرائيلي، بشول مكثف جًدا.

فتراض ّي، ين، في العالم اال كّي، وبخالف أي شأن إسرائيلي آخر، القى ترحيًبا وتأييًدا من معظم اإلسرائيلير يعتراف االمللنظر أّن اال  توامللف

 ختفت تقريًبا اصوات اليساريين التي تعتبر القرار "نهاية ألي مسار سياس ّي".افيما 

 فتراض ّي، القرار بالتاريخّي، فيما أكد اليمين على أنه "حق هللا لشعب إسرائيل". واعتبر، اليمين واليسار اال 

التي برزت في العالم االفتراض ّي، فيما لم يتم التطرق للتظاهرة التي  )خاصة للسياسيين( في النشرة التالّية، قمنا برصد معظم املواقف

عات ما بعد منتصف الليل، واألحد صباًحا، عليه سيتم التطرق إليها في نظمت مساء السبت، حيث يتم التفاعل معها افتراضًيا، في سا

 النشرة التالّية.  

إعالن  ة؛تاريخ الصهيونيفي لحظات كبيرة وجد ت، تطرق لإلعالن على صفحته على الفيسبوك وقال: نتنياهوبنيامين رئي  الحوومة، 

 إعالن ترامب. -، تحرير أورشليم وباألم لةبلفور، إقامة الدو 

موحدة، لليمين واليسار، متدينين، علمانيين. ع تاريخا، هذه لحظة صن   -وباألم  ، قلت له صديقي الرئي ، أنت تقف أمام صناعة تاريخ

 نحن نرفع أورشليم على رأس فرحتنا!
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عتزاز اسعادة و بكإسرائيلي شعرت  :"، علق على الفيسبوك وقالتينو"يسرائيل ب مؤس  ورئي  حز ب، أفيغدور ليبرمان ،دفاعالوزير 

إسرائيل تستحق كول دولة ذات سيادة أن تقرر  أورشليم عاصمتنا األبدية، بإشارته أّن بلسماع قرار الرئي  ترامب الشجاع االعتراف 

 ا بتعزيز سالم حقيقي نتمناه قابل للوجود.السفارة لم يسهم أبًد رفض نقل  مدينة عاصمتها وأّن 

 

بخطابي أم  أمام أعضاء البرملان األوروبي، شؤون االستراتيجية ووزير اإلعالم، قال ايًضا: األمن الداخلي ووزير ال، وزير غلعاد إردان

 هنا يوجد لنا أصدقاء كثر يدعمون  أورشليم عاصمة إسرائيل، يتضح أيضا أّن با دعوتهم أن يسيروا خلف الرئي  ترامب وأن يعترفوا أخيرً 

 .هذا املوقف. شاهدوا وشاركوا
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الرئي  ترامب،"يبارككم الرب من صهيون وترى خير أورشليم كل أيام رة الثقافة والرياضة اإلسرائيلية، قالت بدوها: ، وزيميري ريغيف

 حياتك".

 

ل أن تأسست ب"أورشليم كانت عاصمتنا حتى قربية والتعليم ووزير شؤون الشتات، قال: رئي  البيت اليهودي ووزير الت، تنفتالي بيني

 البريطانية فيها سألني ُمجري املقابلة عن "املستوطنات" بأورشليم، ال يصدق. BBC -ـلة في الباملقا . تابعوالندن"

 

إسرائيل قوية.  -وعضو كنيست عن حزب لنا جميعا، قال: أورشليم قوية  ،ية، وزير االسوان وعضو في الحوومة األمنيوآف غاالنط

 البناء في أورشليم.نستمر بتعزيز وتقوية  ،ا إلعالن ترامب التاريخيإستمرارً 
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هرتسوغ لدافيد  حاخامالذي منحه جدي ال "التاناخ"ها هو ، قال: يست ورئي  املعارضة عن حزب العمل، عضو كنيتسحاق هرتسوغ

 ها هيتل أبيب. و ن غوريون في بحار ببيت ال اإلهداءمعروض مع ’. 97ول األ بن غوريون في يوم صعود الحوومة إلى اورشليم في كانون 

 كأنها اآلن.هرتسوغ.  حاخامن غوريون برسالة الشكر للباإلجابة الرائعة ل

 

هذا يوم تاريخي، إعالن رئي  الواليات " على الفيسبوك علقوا بالقول: رئي  الحوومة نتنياهو؛ وزارة الخارجيةالقّيمون على موقع "

 تاريخ أورشليم.ب لم مهمع  املتحدة دونالد ترامب هي م  
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خطاب الرئي  ترامب كان خطابا ، قال معلال دعم اليسار للقرار: عضو الكنيست عن حزب العمل ونائب رئي  الكنيست، حيليك بار

 ومفهوم ضمنا باالعتراف بأورشليم عاصمة إلسرائيل. أنا باألساس أبارك ألنه إلى جانب تصريحي هذا  مهما الذي عاد على التزام جيًد 
ُ
ظهر أ

 دولتين وحل متفق عليه، ولي  من طرف واحد. عن طريقمن قبل الرئي  ترامب  التزام التفاق سالم ولحل النزاع 

رفين املتط سرائيل والفلسطينيين أن ُيظهروا حذرا واعتداال، أن يرفضوا بازدراء أصواتإن، يبلحظة مهمة وحساسة كهذه، أدعو الطرف

يرة للتناحر، التحريض أو العنف، ولتعزيز املسمسؤولية لتعزيز السالم، بدل أن يستعمل كعذر برامب خطاب ت نتهاز الدى الطرفين وأن يتم 

 والدول العربية املعتدلة باملنطقة.السياسية باملفاوضات العنيدة والصادقة على أن يبدأ بالقريب بدعم الواليات املتحدة 

 وعرضت وقبلت ببرملانات 21.2ليدرس الخطة السياسية التي أقمتها بسنة إذا كان ينقص الرئي  ترامب أفوار لخطة شجاعة، أدعوه 

  ومؤسسات أكاديمية رائدة في العالم 

 

فحصا بموقع اإلنترنت الخاص بقسم الدولة  ،باملغرب أن يصال إلى إسرائيل ياوالد عندما حلم  حزب العمل ، قال: ، رئيآفي غباي

رَّف هناك أورشليم. أورشليم هي رمز الشعب اليهودي على مدار ر ياألم ع 
ُ
 الف السنوات.آكية كيف ت

 تعترف بأورشليم عاصمة لنا. ،دولة إسرائيل، مسرور أن صديقتنا املهمة، الواليات املتحدةسنة من قيام  61بعد 

 

 إبن رئي  الواليات املتحدة ترامب ، قال: ، رئي  بلدية القدسنير بركات
 
ي ميغرد صورة أسوار املدينة القديمة التي أضأناها أم  بعل

 إسرائيل والواليات املتحدة.
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نتظر مالحظات قصيرة على اإلعالن امل ثالث: وخارجة عن سرد املهللين للقرار لكن بتحفظ ، قالت معلقة، رئيسة حزب ميريت زهافا غلئون 

 لترامب.

م ول أورشليب أميركيعتراف اأحسن حال، ب عتراف رسمي من دونالد ترامب.ادون  أيضاقى كذلك بأورشليم كانت عاصمة إسرائيل وت ..

العمال اإلسرائيليون لن ينقلوا الكنيست، محكمة العدل  ياة اليومية ألي مواطن إسرائيلي.الحقيقة على الحبكعاصمة إسرائيل ال يؤثر 

 هم بالفعل هناك. -العليا وسكن رئي  الحوومة ألورشليم

باح لن وعندما نستيقظ في الص ،ال تتحول إلى غنية وآمنة أكثر، الفلسطينيون لن يتنازلوا عن دعواتهم القضائية شرقي القدسإسرائيل 

 بوق  في املدينة العتيقة.نرى أي 

 أميركي عترافاومع ذلك، للرموز وللشرعية الدولية يوجد أهمية. إذا ما أعلن ترامب عن كل أورشليم كعاصمة إسرائيل، معنى ذلك  .2

 بضم شرقي القدس واملدينة العتيقة.

: ترامب يعلن عن أورشليم كعاصمة فلسطين، خالل دقيقة كنتم سترون وزراء الحوومة امعاكس احاولوا أن تتخيلوا للحظة وضع

 مال للسالم.ا، وأن حدود املدينة يجب أن تحدد بالتفاوض وأن ترامب قبر كل احتيوضحون أن الواليات املتحدة ليست وسيطا محايًد 

 منح دفعة لليمين املجنون بإسرائيل ولدىيبالتأكيد  هو منطقية للسالم، لكن ساعده ليحرك هنا مسيرة .إعالن ترامب بالتأكيد لن ي3

 وهذا تقريبا دائما ينتهي سيئا. ،االفلسطينيين

تخذة 
ُ
ناس حقيقيون وسيتأثرون من القرارات امل

ُ
ن قبل مأحب أورشليم، لكن أورشليم التي أحبها هي ليست رمزا، هي مدينة، يعيش بها أ

 إنسان سأكون متفاجئة إذا عرف أن يحدد أورشليم على الخارطة، سأكون متفاجئة إذا كان يعرف قراءة الخارطة.

 ندفع كلنا ثمن هذا االنتصار.سوف يحتفل اليمين اليوم النتصاره البي
ّ

 روس ي، أتمنى فقط أال
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 !شعب إسرائيل إلى جانبك -بتوجه مباشر من هيئة الكنيست لعزيزنا الرئي  ترامب، قال: الليوود ب، عضو كنيست عن حز أورين حزان

 رشليم!أو  -اليهودي بسنة هذا الوقت للعدل التاريخي، موان سفارة الواليات املتحدة هو العاصمة األبدية للشع 61بعد 

ن" و وضع عادي نف  أولئك الذين ُيسمون أنفسهم "فلسطينيبيمكن أن تفكر انه   -وال تعطي مجاال لتهديدات اإلرهاب أن تشتتك

 يتصرفون كمتعجرفين دعاة سالم...

 

قاة اللحظة التي بها الت  هذه  :في بناء جبل الهيول، قال"  ، عضو كنيست عن حزب الليوود يعمل من أجل "حق اليهوديهودا غليك

 ولبرنامج االنفصال يسألونك عن اعتراف ترامب بأورشليم: "وال يهمك الثمن"؟ التفاقيات أوسلو  ون املتحمس
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ب. متالزمة أورشليم، تأثير ترام، قال: ، وزير في الحوومة االسرائيلية ورئي  لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيستروني بار أون 

  .بوديتشنوست

 

قرب بناية بيت املقدس :" علقوا على الفيسبوك بالقول جبل الهيكل أخبارالقّيمون على صفحة "
ُ
 ،االعتراف بأورشليم عاصمة إسرائيل ت

 .رد مركز منظمات املقدس إلعالن ترامب* إعالن باالتجاه الصحيح* آن األوان لينتقل رئي  الحوومة من الكالم إلى األعمال

 

يلة ل.  لم نكن بحاجة إلى إعالن ترامب لوي نفهم أن هذه عاصمتنا األبدية، قال: اشط على صفحات التواصل االجتماعين ،أسرفإيتان 

 ساحرة إسرائيل

 

اليهودي قبل دونالد ترامب وستوون بعد دونالد ترامب، ال تعطوا  بأورشليم هي عاصمة الشع، قال: ، ناشط على الفيسبوكبن معلم

مغزل/ بلبل/ فرنينة ليهدئ سالم بولمات عاطفية، لم يكن هذا اإلنسان شيئا عدا عن  يشوشكماألكثر نكرة الذي كان هنا أن للرئي  

 الواليات املتحدة.

 عمليا ال شيئ تغير، بقي فقط أن نصلي من أجل أن يمر جنودنا ورجال شرطتنا بسالم بالفترة القريبة.
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  تذبذب قلب اليسار. ترامب رسم باألسفل  ؛قري بأنظروا أي ع، قال: ، ناشط على الفيسبوكدافيد أفاللو

 

أي رجل هذا ترامب!!! الرئي  األفضل للواليات املتحدة. أورشليم ، قال: اشط على صفحات التواصل االجتماعيون ، مغنيوفاف أبراهام

 حنوا أرجلكم بصمت!!!! نصر آخر إلسرائيل!!!!! هي عاصمة دولة إسرائيل األبدية، يساريون الذين قالوا لي أن هذا لن يحصل 

 

 :أن أحيينا وأدينا ووصلنا لهذا الزمن...، قال، جنرال بالجيشيوس ي  بكر

 عاما على استقاللنا. 61هذه لحظة تاريخية بسيرة دولة إسرائيل وهدية رائعة من صديقتنا الواليات املتحدة بمناسبة 

 ترامب على الخطوة املهمة والشجاعة.شكرا لرئي  الواليات املتحدة دونالد 

 أورشليم على رأس فرحتنا كانت ودائما ستوون.
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وياء، كونوا أق -)األمنية( السبت بسبب الفوض ى سيخدمون فيللجنود الذين ، قال: تماعي، ناشط على مواقع التواصل االجرورت رابين

 .ترامب معنا

 

ن أن نجرب آن األوا -ن عاما ولم ينجحيإذا جربنا شيئا عشر  ؛في خطاب ترامبجملة األكثر أهمية الصحافي معروف، ، عميت سيغال

الخضوع املرعب لتهديدات العنف والتفكير أن اإلرهاب وأعمال الشغب هي قوة طبيعية مثل الهزات األرضية هي  -شيئا جديدا، وبالعبرية

 أورشليم إسرائيلية. ن يقبلو  -ن توجهات تابعة للتاريخ. الوقت ال يعمل فقط لصالح الفلسطينيين. يرفضو 

 

ير واحد وغير قابل للتغي بنتقم منا أوباما بإجراء من جاناقبل سنة ، قال: راسل ومعلق عسكري للقناة العاشرة، صحفي مألون بن دافيد

. لم يحتج أحد عندها على تغييرات الوضع الراهن، ترامب صحح اليوم امليزان بإجراء يسجل األيامبمجل  األمن الذي سجل في سجالت 

 يتجرأ أن يلغي االعتراف بأورشليم.  أميركي. وال أي رئي  األيامأيضا هو في سجالت 
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 اتهم، آننقل سفار نيمكن التعلم من إعالن ترامب ومن رغبة دول أخرى أن ، قال: وعالم إثار إسرائيلي، إعالمي يميني شمعون ريكلين

 بدل أن نقترح التنازل كل الوقت، ننتقل للطلب.؛ األوان أن نغير املفهوم

 

 ؛قف قائد حماس هنية بخصوص إسرائيلإنقالب بمو صحافية معروفة، قالت: ، إستي بيريس

 ندمرها.قبل خطاب ترامب: ال نعترف بإسرائيل، هدفنا أن 

 خطاب: ال نعترف بإسرائيل، هدفنا أن ندمرها.بعد ال

 

. بعد املهرجان الذي نظمه البيت األبيض حول اعتراف ترامب بأورشليم كعاصمة إسرائيل، صحافي معروف، قال: مضحك آفي إساخروف،

 تطلب الواليات املتحدة من إسرائيل أن تهدئ االحتفاالت. وهللا عباقرة

 

 


