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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 

ن، ونشطاء في ركز على تدوينات وأقوال السياسيين، الصحافييتتطرح وكيفية التفاعل معها، كما النشرة الضوء على أهم القضايا التي 

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

 األخيرة.

املصادقة على ول حيث شغل العالم االفتراض ّي موضوعان، كان األ  11.1.11-11.1.11 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 127.1 بحجم 9112 للعام االقتصادية والخطة الدولة ميزانية على سبوع،األ  هذا اإلسرائيلية، الحكومة صادقتفقد  ميزانّية الدولة. 

 صخصصاتمل مليار 9و الهولوكوست، من والناجين لرفاهل مليار 11 و للصحة، مليار 11و للتعليم، شيكل مليار 01 منها شيكل، مليار

 .شيكل مليار 01 إلى األمن ميزانية وصلت بينما ة،اإلعاق

 الشارع في والحراكات النضاالت معظم تحرك امليزانّية أّن إلى  نظًرا جًدا كبير بشكل اإلسرائيلي االفتراض يّ  العالم امليزانية موضوع وشغل

 .اليوم اإلسرائيليّ 

سبوع، بش  رري  اسييطاني بين بلدتي تل وفرعتا، تمهيًدا لتوسيع قوات االحتالل اإلسرائيلي، هذا األ  شرعتفقد ملوضوع الثاني، أما ا

قامة على أراض ي قريحفات "العشوائية البؤرة االسييطانية 
ُ
 تل وجيت شمال الضفة الغربية. تيجلعاد" امل

ائيلية إلى القرار رًدا على ت القيادة اإلسر بادر ، حيث البؤرة املذكورةوجاء هذا القرار في اعقاب حادثة قتل املستورن رزيئيل شيفاح من 

 العملّية. 

 ومنحها صفة مستورنة رسمّية.  البؤرةدفع نحو توسيع في التحريض والالعالم االفتراض ي  وساهم
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 تشغل العالم االفتراض ي: امليزانّية  .1

 01مليار شيكل، منها  127.1 بحجم 9112سبوع، على ميزانية الدولة والخطة االقتصادية للعام دقت الحكومة اإلسرائيلية، هذا األ صا

صخصصات اإلعاقة، بينما وصلت مل مليار 9لرفاه والناجين من الهولوكوست، ولمليار  11للصحة، و  مليار  11مليار شيكل للتعليم، و

 مليار شيكل. 01ميزانية األمن إلى 

القنب إلى خارج  تمنتجاأسبوع العمل وتصدير خطط جديدة تتصل بالعائلة والتمريض وتقليص العطل وتقصير  على وتشتمل امليزانية

 البالد، وزيادة العرض في الشق  السكنية، وإضافات على ميزانية الوزارات االجتماعية.

أّن امليزانّية تحرك معظم النضاالت والحراكات في الشارع إلى وشغل موضوع امليزانية العالم االفتراض ّي اإلسرائيلي بشكل كبير جًدا نظًرا 

 ئيلّي اليوم. اإلسرا

صادقت اليوم الحكومة على ميزانية )الليكود(، عل  وقال على الفيسبوك:  بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة إسرائيل ووزير الخارجية

حافظ على نمو وحصانة اقتصادية، تميزانية من جانب واحد  واملسؤولة. امليسقةممتاز ُيعبر عن سياسينا  تسوياتقانون على ممتازة و 

 لحاجات االجتماعية لكل موارني الدولة.باهتم تة ثانية ومن جه

 حتى نهاية الوالية.  الكثير من الوقت ال يزالو  حكومتنا تستمر بالعمل سوية لصالح دولة إسرائيل

 

 تلقينا ميزانية، علينا أن نأتي بنتائج.، قال معلًقا: التربية والتعليم ورئيس حزب البيت اليهودي، وزير تينفتالي بين

 املجاالت املصختلفة للسنوات الخمس القريبة.في جهاز التربية  مؤشراتاأليام القريبة سأنشر هنا أهداف و ي ف

في  بالقفزسنستمر ة. السنتين والنصف األخير ببما يتالءم، كما فعلنا  اومردود: علينا أن نعرض نتائج اامليزانية التي رلبناها تلقيناه

 وقيم أوالدنا. التفّوق 
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ميزانية وزارة العلوم  آخر؛ اقياسي الوجيا وعضو كنيست عن حزب الليكود، قال: كسرنا رقم، وزير العلوم والتكنو نيسأوفير أكو 

 منة!!ز رقم قياس ي فاق كل األ إلى وصل والتكنولوجيا 

ةلسلة العلوم، للمصخ ، من أجلكم؛نية لم يسب  لها مثيلشيكل، ميزامليون  552
ّ
ني على العلوم، ، ملستقبل مبيمات الصيفية املمول

 من أجلكم. -في إسرائيل، التفاقيات دولية أمام كل العالم ارتفاعالدورات روبوتيكا، لتمويل بعثات إلى الخارج، للمنح األكثر 

سلطة العلوم العمل من أجل كل موارني إسرائيل، لرفع الضعيف لألعلى ولتحصين مستقبل إسرائيل بفي ألتزم باالستمرار 

 والتكنولوجيا.

 

ساعة نقاش تم  92بعد حزب "كلنا" وعضو كنيست عن الحزب، قال على الفيسبوك:  ، وزير املالية ومؤسس ورئيسوشيه كحلون م

 باإلجماع  في الحكومة. 9112تمرير ميزانية 

 ثماره ستصل للسكان الذين أهملوا على مدار السنين. ونؤكد أّن يوجد لدينا اقتصاد قوي 
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بعد فشل تصخفيض أسعار السكن، تلقينا ميزانية "صافي هدايا إنتصخابات" حزب العمل، غرد وقال:  ، عضو كنيست عنروزنطالميكي 

جزئيا، تقصير  -عاقةتقليص مصخصصات اإل  -لكحلون، حملة هدايا ترضية ومرة أخرى لم ينجح بالرؤية للمدى البعيد، تطوير الضواحي

 مليار. 5ب  عرض يتقليص  -حليةناقص. للت -ال يوجد. تأمين رويل األجل -أدوار باملسيشفيات

 

يصادقون على ميزانية ويفتصخرون بها،  ن حزب العمل في املعسكر الصهيوني، قالت: الخديعة؛ع، عضوة كنيست شيلي يحيموفيتش

 ا من ولد ما لك وأن تعطي للثاني.أن تأخذ رعاًم يعني وبنفس النَفس يصادقون على تقليص عرض ي بمليارات. ببسارة، هذا 

الذي ليس من ميزانية املعاقين مثال، ليست ثابتة. التقليص العرض ي ضار لألبد، ألنه بأساس امليزانية. القاتل الصامت  املشكلة؛

 املحسوبين.

 

عن لكل وزراء الحكومة الذين يحررون معلومات  أقول  باملناسبةفي وحاصل على جائزة سوكولوف، قال: ا، صحيشاؤول أمستردامسك

كل سنة هذه ف، إعملوا لي معروفا، حتى اليومي أغلقوها هذه السنة لوزارتهم هي امليزانية األكبر التي عرفوها امليزانية الت كيف أّن 

 ميزانية الدولة تكبر كلها كل سنة.لكن  .حتى اليومامليزانية األكبر التي عرفوها 

 

ل غير كئة حكومية مع ميزانية بمئات ماليين الشواهين إتقولوا لي  تريدون أّن  أنتم نإذ، ناشط على الفيسبوك، قال: يئيل وايتمانأر 

 أنا مصدوم!  ؟أن تدير هذا املال بشكل مجد على ادرةق
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 ة كما يجب أن ميزانية وزارة الخارجيّ  ، قال:اشط على مواقع التواصل االجتماعي، نجوني كاباتش
ُ
على الجمهور هي عرض ت

ن سمعة اليهود بالعالم، ال ايشوه ن بوزارة الخارجيةاالصندوق املسيطر ل، بمساعدة هذه امليزانية، اليسار و يكش 911101110111

 تعطوهم أغورة.

 .ال يوجد تأثير بدون اسيثمار. %1.15حصة ميزانية وزارة الخارجية من ميزانية الدولة 

 

ياهو: "نستمر حتى نهاية نتن صودق على ميزانية الدولة باإلجماع،على الفيسبوك/ علقوا بالقول:  األخبار العاجلةالقّيمون على صفحة 

 .الوالية"
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 "حفات جلعاد":  بؤرةالعالم االفتراض ي يساند توسيع  .2

شرعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، هذا األسبوع، بش  رري  اسييطاني بين بلدتي تل وفرعتا، تمهيًدا لتوسيع البؤرة االسييطانية 

قامة على أراض ي قحفات "العشوائية 
ُ
 تل وجيت شمال الضفة الغربية.تي ريجلعاد" امل

ت القيادة اإلسرائيلية إلى القرار رًدا على بادر ، حيث وجاء هذا القرار في اعقاب حادثة قتل املستورن رزيئيل شيفاح من املستورنة

 العملّية. 

 ة ومنحها صفة مستورنة رسمّية. البؤر توسيع ودفع نحو  وحّرض العالم االفتراض ي

أنهيت اآلن زيارة ة األمنية وعضو كنيست عن الليكود، قال في السياق: املواصالت واالستصخبارات وعضو في الحكوم ، وزير يسرائيل كاتس

. التقيت عائلة نبيلة ومؤملة، تحدثنا عن أعمال البر التي شريريد ح عليه الرحمة، الذي قتل على ابيت عائلة الراب رزيئيل شيفلتعزية 

ه جدا وبه ُدفن، ملستورنة لعاد، املكان الذي أحب  جلة وعدت أن أعمل ما بوسعي كي أحول حفات قام بها الراب، وحسب رلب العائ

 معترف بها في أرض إسرائيل. 
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حفات جلعاد تقع على "محور جلعاد". جلعاد هو : محرًضا في مدونة شاركها املئات صاحب مدونة معروف جًدا، قال، بوعاز هعتسني

كبير اشتراها من العرب، أراض كثيرة  السييطان في السامرة وُمصخلص أراضزار األسطوري، من أوائل ا هوشيملر بن ِبِك ا، زارجلعاد 

مقدسة، وقد وضع سوية مع الجثامين إلى أن انيبه واحد أنه بالواقع يينفس بعملية لالسييطان. أصيب موشيه في رأسه بمعركة ميتال 

 ا"كارني شومرون" املسماة على اسم تلتين تبدوان كقرنين. قرر أن يبني بيت ـالشمالي ل القرن على  وأنقذوه. لعائلة زار يوجد بيت ضخم

 بالغرف الجاهزة، سنصخرجكم". ن بالرافعات التي تأتو د أن قال له مرة عيزر فاييسمان "بع اكبير 

في قرية بورين التي تقع  بكمين عل ، بذروة حرب أوسلو، 9111جلعاد زار كان ضابط األمن األسطوري للسامرة. قريب من الفصح 

في وكان سائ  سيارة إسعاف متطوع، فهم أن وضعه ليس تماما. نجح أن يقود للشعبة اللوائية القريبة، بجانب ييسهار، وحيث أنه 

ال يزال . وصل الهليكوبتر وتم إنقاذه. عاد جلعاد للياقته بعد وقت قصير، و لإلنقاذ هليكوبتر يطلب باتصال من قائد اللواء  الوقت ذاته 

تل بكمين إرالق نار إضافي بجانب قرية ج)عيد الثمار األولى( لنفس السنة  البواكير مع كل الُقطب، وفي الغد عيد 
ُ
ّي يق

َ
ت. بين مكان

من نابلس إلى الذي يؤدي  55بمحور العرض  01شارع "التفافي نابلس جنوبا" الذي يربط محور الطول  بتعبيدالكمينين بدأت إسرائيل 

كفر سابا، ألن الربط بين الشوارع التي كانت بالساب  بداخل نابلس، أغلقت أمام اإلسرائيليين عقب تسليم نابلس للشركاء  -قلقيلية

تل، يحمل اسمه، محور جلعاد.
ُ
َتلة. الشارع الذي بجانب واحد أصيب وبالجانب الثاني ق

َ
 الق

م القسم الوسط كمنطقة ، إسرائيل خرقت الطريباملناسبة، أيضا الشارع هذا لم يولد بسهولة ِ
ّ
، B  وعندها اتضح أنه بالغلط ُسل

الشارع، على الرغم من أن غالبية  على تعبيدمسؤولية مدنية للسلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية اعترضت الذي معناه 

واحد باملئة بنسبة فيد اليهود رعاياها العرب، لكن هنا يجب تعلم قاعدة مهمة: بكل حالة فيها عملية معينة قد تاملسافرين عليه هم 

 ، السلطة الفلسطينية تعترض، ألن سر األفضليات لدى الشريك للسالم هو قبل كل ش يء أن يضر باليهود.%22وللعرب بنسبة 

تندلع  حرب أوسلو، العرب يطلقون النار، ا من ررفيه في حين أن الوسط بقي كطري  جيبات صعب، وعندها الشارع معبًد  ن أصبحإذ

 ن وال يتممو  ن، يفجرون باصات ومقاهي، وأولئك األتقياء الذين يجلسون في حكومة إسرائيل يحرصون على تطبي  االتفاقيذبحو 

رئيسة مجلس كيدوميم القريبة، شركة الشارع بالفترة التي تحول بها إلى وجودي. القصة انتهت عندما أحضرت دانييال فايس التي كانت 

 بدونه. أمره  جلس وبدون أن تسأل أكثر عن الالزم، واليوم  ال يتصور شخص أن يتدبر عبدت القسم الناقص على حساب امل

بعد القتل وصل أريئيل شارون رئيس الحكومة في حينه إلى بيت عائلة موشيه زار الذي كان صديقه وشريكه باالسييطان. موشيه زار 

لتكن ذكراه  ،لالسم جلعادمستورنات، على كل كلمة  0هيونيا، رلب االنتقام، "أنا لست بحاجة أن تقتل لي عرب، أنا أرلب انتقاما ص

عد ب ا. بلقائهم("شيفعا")األسبوع األول من الدفن ، وشارون رلب منه أن يصل إليه بعد وجد له أراضتتح خرائط، عاين أين مباركة". ف

ت جلعاد بالقرب من مكان القتل، يالمس ن" الثاني لقرون السامرة وحفاقر ذلك صادق شارون على مستورنتين، رمات جلعاد، على "ال

 "محور جلعاد".

"بؤر غير قانونية". مزرعة جلعاد ـدنية وجهاز القضاء، أي اليسار، كمعرفين من قبل اإلعالم، اليسار، اإلدارة امل نيزاال  أقيما وال  ناناملكا

لوحدهم في خيمتين باملنطقة. مرة واحدة عندما  فترات معينة يعيش مع زوجته وصبيين،بواسطة إيتي زار، االبن الصغير الذي بأقيمت 

 .كانالليل باملبقيت زوجته لوحدها بسجن، 

ات التمهيدية، باالنتصخاب ه، خالل إخالل االتفاق، فقط ألن هذا نجح  مع"فؤاد"بعد محاوالت اقتالع وررد، اإلذالل األكبر تم على يد 

 ئلة.عا 25بدأت املستورنة بالتأسس واليوم يعيش هناك حوالي 
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أضعاف لكل عائلة. كنا نتلقى دائما  5محرك الذي معناه تكلفة سنة سكنوا هناك بدون كهرباء وماء. املاء وصل بحاويات وكهرباء ب 11

صف الشتاء، "ينتهي السولر، نحن بدون كهرباء، من فضلكم تبرعات". قبل ثالثة أعوام عملوا لهم منتفي  مزعجةرسائل إلكترونية 

 أضعاف. 5بدون نهاية، لكن على األقل ال يرتفع  سقطخط إنارة الشارع، والذي أيضا يصفقة وضموهم إلى 

يتي زار حيك هذه. إل  تالحفا ال يوجد باإلنترنت مكان ليحوي كل التحرشات من جانب عرب، أناس من اليسار ومن جانب الشررة ضد 

 ته وبالنهاية برئ من كل تهمة.حانهارت مصل، سنة ملف بواسطة راقم حرس حدود  مسلم، قبع باعتقال منزلي سنة ونصف

 جلعاد. حفاتبوسط الطري  القصيرة بين موقع  قتل جلعاد زار وبين  ،تالحفارازيئيل شيفاح ، من سكان وأول أمس قتل الراب 

اعرفوا أن هذا ن من يفكر أنه ال يوجد أكثر رالئعيين صهيونيين، وكل قصص األيديولوجيين التي كانت مرة أصبحت من التاريخ، إذ نإذ

 .، إنما بالعموم جغرافية قريبةابعيد اليس تاريصخ

من الصور لعدة اتجاهات، من بيت عائلة شيفاح، باتجاه الشمال الشرقي  اإلى أي حد قريب؟ بزيارة عزاء املشيعين اليوم صورت عدد

غرب نتانيا، وجنوب غرب تل باتجاه الل، نرى منصخفضات نابلس، باتجاه الشمال الغربي الخضيرة واملداخن التي تطل من فوق الجب

  أن فرق القتل العربية موجودة ما بعد جبال الظلمة.  التي تعيش بوهم أبيب

 تقويها الويالت.القلب يتعارف مع عائلة شيفاح، لكن هم وجيرانهم مصنوعون من املادة الصعبة جدا، املادة التي 

 

قام مراكز و احتل التالل و  انرأي في موقع صوت اليهودية، كان من قادة فتي راب وناشط يميني بارز مراسل وكاتب، تسفي سوكوت

 .يغلقون ، قال محرًضا: نشارات أخرى ب

أسبوع قبل العملية حاولوا أن يقتلوا قارن ييسهار بنفس املكان، توسلوا أن يعيدوا الحواجز على األقل إلى أن يقبضوا على املصخربين. 

  ،ألسفنا رزيئيل شيفاح اليهودي
ُ
 تل.ق

 كي ال ُيمس "بنسيج الحياة" للموارنين هناك.ونابلس ال تزال مفتوحة بعد.  ى املصخربينلم يتم القبض عل

 باملساء. 91:11يغلقون نابلس من كل اإلتجاهات بالساعة  اليوم 

 .حاجز بكعوت، شافي شومرون، تسوميت جيت، موتساف سيلع، ميدان الحطيفا، مفرق مطفاحيم، حاجز بيت فوريك
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 أن تعود. بكانوا عشرة أعوام حواجز، ويج أكثر من روتين حياة سكان نابلس. لب إعادة الحواجز إلى نابلس. حياتنا مهمةنط

 

املصخربون الذين نفذوا  ، قال: تقدير مسؤولي األمن الفلسطيني؛11  على الشؤون العربية في قناة مراسل ومعل، سيمانطوف ي يز ح

 ن بمحافظة نابلس.جلعاد يصختبئو حفات العملية بجانب 

 

ا جلعاد. كل م لحفاتبطريقه إلى البيت هو ترتيب كامل  بالرد بالحد األدنى ملقتل األ ناشط افتراض ي معروف جًدا، قال: ، عوزي باروخ

عن زيارات التعازي في بيت األرملة، أن يتم التنازل عن املسيرات املصخطط لها في ساحة العملية،  تبقى هراء. يمكن التنازل عن كل

 واتصخذوا قرارات. الهراءاملجلس الوزاري والجوالت بالساحة. توقفوا عن الخطابات املثيرة للمشاعر، االستفسارات، نقاشات 

 

 حفاتألن يرتب حاال تزويد الكهرباء لبؤرة  اترئيس الحكومة أعطى توجيه: ت، قال، مراسلة راديو الجيش من املنار كرمل دانغور 

 يفحصون جدوى الخطوة. الدفاعوزارة في  ان ربط كهرباء أساس ي فقط. جلعاد. اليوم يوجد باملك
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 الدفاعالظهر وزارة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وجه اشط على مواقع التواصل االجتماعي، قال: في حريدي وناصح، إيلي شلزينغر

 .الكهرباء حاالبجلعاد  حفاتن تربط أل 

 

أن يحكم )بغالبية الحاالت بعدل(. وهنا  هنأنهم يمنعو اليمين يدعي على الغالب ل  وقال: ناشط افتراض ي وصحافي، ع، عومر دوستري 

رجل يمين( ويصرح اليوم: "وجهت لفحص ترتيب البؤرة حفات جلعاد، ما املشكلة ببسارة أن أنه يأتي الوزير أفيغدور ليبرمان )نفترض 

 "ر. من أجل ماذا بالضبط ينتصخبونكم؟الكل. فقط أال تقر  -"، "لجنة"تنعمل؟ "وجهت"، "أمرت"، "فحص

 

 تعزيز وزيادة تواجد.جلعاد خيمة  حفاتهذا الصباح لجانب "، قال: يهودا والسامرة"دير عام مجلس م، نائب ل ديلمونيئايغ

 


