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 عن النشرة: 

"متابعات من إلاعالم الجديد في إسرائيل" ما يكتب وينشر في فضاء إلاعالم الجديد الفاعل في الحيز العام إلاسرائيلي. 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 إلاسرائيلي آلاخذة في الازدياد في آلاونة ألاخيرة.الساحة إلاسرائيلية م

 مواضيع وبكثافة كبيرة جًدا.  3العالم الافتراض ي  تحيث شغل 14.2.18-11.2.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

ث اوصت بتقديمه بنيامين نتنياهو، حي ،ر الشرطة إلاسرائيلية لتوصياتها في ملف التحقيق مع رئيس الحكومةوكان املوضوع ألاول، نش

 فساد.  للمحاكمة في ملفي

ه لم يحد أبًدا عن مشدًدا على أنو توصيات الشرطة، مؤكًدا أنه لن يغادر الحكم وسيكمل فترة واليته إلى آخر يوم، لرفض نتنياهو ورغم 

هز املنظومة إلاسرائيلية، التي انتقلت ايًضا وانعكست في العالم الافتراض ي  زلزال سياس يّ بتسببت  إال أّن التوصيات ،مصلحة الدولة

 إلاسرائيلي.

 عن سخطه من التوصيات إال أّن قسم
ً
ي وإعالن منهم دعم رئيس الحكومة فيما طالبه قسم آخر بالتنح اوعّبر العالم الافتراض ي عامة

 العجز عن أداء املهام. 

 .الخطأ طريق عن جنين مدينة إلى ا ألاسبوع جندي وجندية إسرائيلياندخل هذفيما يتعلق باملوضوع الثاني، كان قد و 

 الجلمة حاجز  على تخليصهما في الفلسطينية الشرطة قوات نجحتحيث  ن،يفلسطيني شبانونوه الجنديان أنهما تعرضا للضرب من قبل 

 .لالحتالل اوتسليمهم

نتشر الفيديو بكثافة كبيرة في العالم الافتراض ي، الذي سخط بسبب املشاهدة محرًضا ومطالًبا حيث اضربهما وصّور الجنديان حدث 

 .
ً
 والفلسطينيين عامة

ً
 بمعاقبة اهل جنين خاصة

ق بضم مناطق في الضفة الغربية وتكذيب البيت ة فيما يتعلميركيعن وجود اتصاالت مع الرئاسة ألا  ،نتنياهو إلى ذلك، شغل تصريح 

 فقط بعد نشر توصيات الشرطة!  نشغالهذا الا العالم الافتراض ي بشكل كبير جًدا، وتوقف ،ألابيض لهذا التصريح

ب من خالل مزاعم  ألابيض البيتوكان 
ّ
 ضم مسألة ومناقشة املتحدة الواليات وبين بينه اتصاالت وجود عن نتنياهو قد نشر بياًنا كذ

  .عليها الاسرائيلية السيادة وإحالل الاسرائيلية ألاراض ي الى الغربية الضفة
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 توصيات في ملفات رئيس الحكومة:  مالشرطة تقد .1

نتنياهو، مطالبينه بالرحيل، بعدما قدمت الشرطة إلاسرائيلية توصيات بالتحقيق  الثالثاء، أمام منزل  مع متظاهرون إسرائيليون، ليلتج

 .2000و  1000معه في قضايا فساد تتعلق بتلقيه هدايا ورشاوى في القضيتين 

ورفض نتنياهو توصيات الشرطة، مؤكًدا أنه لن يغادر الحكم وسيكمل فترة واليته إلى آخر يوم، مشدًدا على أنه لم يحد أبًدا عن مصلحة 

 الدولة، وال يوجد ولن يوجد ما يجعله يفعل ذلك.

زلزال سياس ي هز املنظومة إلاسرائيلية، التي انتقلت ايًضا وانعكست في العالم برطة إلاسرائيلية بشأن نتنياهو وتسببت توصيات الش

 الافتراض ي إلاسرائيلي.

 عن سخطه من التوصيات إال أّن قسم
ً
منهم دعم رئيس الحكومة فيما طالبه قسم آخر بالتنحي وإعالن  اوعّبر العالم الافتراض ي عامة

 املهام.  العجز عن أداء

ا لذين طاملا عبر لوبرز بشكل كبير الصمت الذي اتخذته كل من زعيمي حزب "كوالنو"، موشيه كحلون، والبيت اليهودي، نفتالي بينت، وا

 حيال أي قضية سياسّية عبر صفحات العالم الافتراض ي.  اعن مواقفهم

 حد تعبيرهما!  -وعزز الاثنان هذا الصمت إلى "حين دراسة التوصيات وبلورة موقف واضح منها"

، في مؤتمر إعالمي خاص نشر خالصته على صفحته على الفيسبوك: هذا ردي الكامل على نتنياهو ه على التوصيات قالبوفي تعقي

 لى دعمكم الكبير الذي يرفع معنوياتي. التوصيات وأطلب منكم مشاركة الرد عبر صفحاتكم مع الشكر سلًفا ع

ما يحّركني هو أمر واحد فقط: ضمان مستقبل إسرائيل. عليه، بودي أن أقول لكم: حكومتنا مستمرة حتى نهاية فترة الوالية. سوية مع 

 بقية الوزراء سنعمل على إبقاء إسرائيل قوة منافسة عاملًيا. 

 خترتم أن أقوم بذلك. اإسرائيل،  و وبإخالص، لطاملا أنتم، مواطنؤول مستمر في قيادة إسرائيل بشكل مس

 في موعدها املحدد، سأفوز بثقتكم.  وايًضا على قناعة بأنه في الانتخابات القادمة، والتي ستنظم ستظهر،انا على قناعة أّن الحقيقة 
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كلف بملف القدس، فقد علق وقال على التوتير في السياق داعًما نتنياهو: توقيت زئيف الكيناما الوزير الليكودي، 
ُ
، وهو وزير البيئة وامل

ِسق ليكون في ساعات املشاهدة القصوى، مؤسف ومؤشر على النوايا للضغط على النظام 
ُ
املهرجان إلاعالمي لنشر التوصيات والذي ن

 ليمين بخالف نص القانون. الجماهيري والسياس ي والهادف إلى اسقاط حكومة ا

 في النظم الديمقراطّية، املواطن بريء حتى تثبت ادانه، وهذا يشمل رئيس الحكومة. 

 

الوحيد لنشر التوصيات على املنظومة  هودّي علق وقال بدوره مغرًدا: التأثير ، وهو عضو كنيست عن البيت اليبتسلئيل شمورطيتش

في القراءة ألاولى  ناء التصويتن آلان حتى آخر رمق حقهم في الخطاب من على منصة البرملان أثتغلو سالنواب من املعارضة سيالسياسّية؛ 

، تخطينا ظلم فرعون يت سيكون في ساعة متأخرة ومرة أخرى سنخلد إلى النوم في ساعات متأخرةو صلة، مما يعني أن التعلى ميزانية الدو 

 وسنتخطى هذه ألازمة ايًضا. 
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، على الفيسبوك: اعالن عجز آلان. معنى التوصيات والتقديم للمحاكمة؛ "ميرتس"، زعيمة حزب زهافا غلئون ّية بدورها، قالت السياس

نتنياهو لم يحصل فقط، انما أعطى. على بينت وكحلون أّن يدال نتنياهو على طريق الخروج وإال فإن الفساد سيطولهما هما ايًضا. حان 

 أن يقوم بذلك كمواطن وليس كرئيس حكومة.  الوقت لينظف )نتنياهو( طاولته ويغادر لالهتمام بمشاكله القانونّية. وعليه

 

املعارضة واملعسكر الصهيوني، علق ايًضا مطالًبا نتنياهو باالستقالة، وقال على الفيسبوك: مساء صعب، مؤلم  زعيم يتسحاك هرتسوغ،

 ومحزن ملواطني دولة إسرائيل. 

فترض أّن ي
ُ
قرر فيها املستشار القضائي للحكومة، تظهر صورة قاتمة عن طريقة توصيات الشرطة التي تم تقديمها مساء اليوم، والتي من امل

 إدارة رئيس الحكومة. 

  2008هكذا صّرح بنيامين نتنياهو عام 
ُ
مت توصيات ضد الرئيس السابق ايهود أوملرت(: رئيس حكومة والغارق حتى رأسه في ّد )عندما ق

قرارات مصيرّية تتعلق بإسرائيل. هنالك شك، مضطر إلى القول إنه حقيقي في اتخاذ  التحقيقات ال يملك أي شرعية اخالقّية وجماهيرّية

ه السياس ّي وليس بناًء على مصلحة إسرائيل. الصحيح ئرات الحًقا في محاولة لتعزيز بقاومعزز بالقرائن، أّن رئيس الحكومة سيتخذ القرا

 حالًيا، أن تحل الحكومة الحالّية وأّن نتوجه للناخب لتقرير املصير. 

ر اناشد كافة منتخبي الجمهور من الليكود، والذين هاجموا الشرطة في آلاونة ألاخيرة دفاًعا عن نتنياهو، أّن يمنحوا الثقة آلان للمستشا

القضائي للحكومة وللمدعي العام في القيام بعملها دون تأثير ومعيقات، دون مس بهما او تأخير. من غير املعقول أّن نزع الشرعية عن 

تطال اليوم ايًضا املستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة، والذين امنحهما الثقة التامة. على نتنياهو وأصدقائه تقّبل قد الشرطة 

 الحكم مهما كان، وكذلك على مواطني إسرائيل. 

م النيابة العامة واملستشار مصلحة إسرائيل وثبات املنظومة الحاكمة، خاصة وسط التحديات ألامنية والسياسية املحيطة بنا، تلزم طاق

 حتى الوصول إلى استنتاجات سريعة في هذا امللف دون تأخير. حالًيا التفرغ القضائي 

 سابًقا.  كن له مثيلس ّي، ألامر الذي لم يالسيا كجر البالد إلى أشهر طويلة من الشعلينا أن نمنع 
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أنه كان شاهًدا في التحقيقات، مما دفع الليكود إلى الادعاء أّن التحقيقات سياسّية  عيم حزب "يش عتيد"، والذي اتضح، ز يئير البيد

في النظم الديمقراطّية، عندما يرتبط شخص بتهم بهذا الوزن الثقيل، وقسم من هذه وليست موضوعّية، علق وقال على الفيسبوك: 

مة واملسؤول عن أمن وسالمة مواطني إسرائيل. ال يوجد أي طريقة التهم لم يتم انكارها، ال يمكن له أن يستمر في منصبة كرئيس للحكو 

 تمكنك من إدارة البالد عند نضالك مع تهم ثقيلة من هذا النوع. 

، توجهت لي الشرطة وطلبت أّن أدلي بشهادة ابان تولّي منصب وزير املالّية. وكأي مواطن يحترم القانون 1000ضمن التحقيقات في ملف 

 عاًما.  20ة تطّرقت إلى املحاوالت لتوسيع قانون "ملشين" لـ قّدمت شهادة قصير 

 وأشدد في السياق، أنه ورغم كل الضغوطات، رفضت تمرير القانون. 

في هذه الحالة، كما في السابقات، "يش عتيد" كانت العائق ألاكبر في وجه الفساد الحكومي، وفي وجه السياسيين املنشغلين فقط بذاتهم 

 ومصالحهم. 
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جه تهًما مماثلة، ال يمكن أن ا، عضو كنيست عن "يش عتيد، قال على الفيسبوك في ذات السياق: رئيس حكومة الذي يو عوفر شيلح

 يشغل منصبه. 

 مرفق مقابلة معي توضح ألاسباب. 

 

:  تمار زاندبرغ،
ً
الحكومة بعد عام ونصف لم يتم حل -فقط بحاجة إلى أن افهمعضو كنيست عن حزب "ميرتس"، علقت وقالت مغردة

ا لرغبة ناخب واحد يملك صحيفة. وآلان بعد 
ً
ا لرغبة الناخب، انما خالف

ً
سنوات يرفض الذهاب إلى صناديق الاقتراع لسماع  3ليس خالف

 رغبة الناخب رغم التوصيات بمحاكمته بسبب الفساد؟
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ا ال يستطيع نتنياهو أن يكون رئيًسا للحكومة حتى قبل أّن ، زعيمة حزب "هتنوعا"، علقت وقالت: مرفق شرح بالفيديو ملاذتسبي لفني

 نعرف ماذا ستكون توصيات الشرطة. 

 

: مندلبيلت على حق. من يقوم ا، وزير وسياس ي سابق من حزب الليكود، واملعروف بدعمه للديمقراطّية، قال مغرًدا ومستهزءً روني بر اون 

 بنشر التوصيات في مساء العيد؟ وأكثر من هذا، هذا عيد الحب. 

 

 مختص، وليس يميًنا( يلخص التوصيات؛ فارغة من املضمون. دقيق.  اري شماي )محاممغرًدا:  ، صحافي وسياس ي سابق، قالشارون غال

 

 ، صحافي معروف، قال بدوره: سالم إلى كل املراسلين السياسيين ومحرري ألاخبار. نير غونتاز

ح لكم يوم، في البث املباشر، إذا لم تتعليكم آلان، وبصوت واحد، إعالم مستشاري رئيس الحكومة أنكم ترفضون نشر خطابه مساء ال

 فرصه السؤال. 

 ذلك عبر صفحته على الفيسبوك.  أو أسئلة، فليفعل كانت رغبته في بث خطاب دون نقدإذا 
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، صحافي معروف، قال: عند اطالعي على املشاعر الجياشة املرافقة لنشر توصيات الشرطة، أتذكر نشر توصيات الشرطة قبل نداف ايال

 الخليل". نحن في نفس الوضع.  -عاًما، عندما قامت بنشر التوصيات ضد رئيس الحكومة في قضية "بر اون  20

 

عاًما، كمن لم يتهم تقريًبا أنه يشغل منصب املتحدث باسم  20شؤون الشرطة منذ  يكمراسل يغط، صحافي ايًضا، قال: ساباناتسيك 

 الشرطة وال يقوم بمدح الشرطة، انا خجل من طريقة تقديم الشرطة للتوصيات. 

 للشبهات. تم دفع مراسلي الشرطة إلى احتفالّية التوصيات دون رغبتهم وبطريقة مقززة ومثيرة 

 

مراسل صحافي، علق وقال: لربما نتنياهو قيادي كبير، لكن بعد أن طلب إلى أوملرت أن يستقيل اثناء التحقيق معه  ابيشاي غرينسيغ،

 بملفي فساد ضده.  في منصبه في حين أن هنالك شبهتان وقبل أن تقدم الشرطة توصياتها في حينه، اظن أنه ليس أخالقًيا وقيًما ان يبقى
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يات لتقديم نتنياهو للمحاكمة مرة كانت هنالك توص غاز، قالت: لنذكر أنفسنا فقط كم، صحافية وناشطة اجتماعًيا ضد الاستي سيغل

 مرة تم تقديمه للمحاكمة، صفر.  وكم

 

في كل فرصة، صحافية وكاتبة مقالة ومدونة معروفة، كتبت وعلقت مدافعة عن نتنياهو: فضيحة ريطمان، اسكات الضحية  يعرا زيرد،

ن لإلعالم، حملة سايبر خاصة، واخيًرا يان في إلاعالم، تسريبات، مستشارو اتهام رئيس الحكومة بمحاولة تلفيقه لتهم، مقابالت تثير الهذ

 نشر توصيات في وقت املشاهدة القصوى. 

 تشتم رائحة نتنة من الشرطة. فشل كبير لقيادة الشرطة ووزير ألامن الداخلي. 

 

، محرر صحيفة ومتدين، قال: كيف يعقل أن محللين سياسيين ومراسلين من القناة العاشرة ويديعوت احرونوت واملطالبين يوئيليارييه 

 نتنياهو باإلستقالة، مستمرون بالعمل عند مشتبه بذات التهم؟ 

 

يتعلق بالتحقيقات معه. من غير  ، مراسل صحافي، قال: الداد ينيف؛ توصيات الشرطة ضد بيبي تهدف إلى التضليل فيماافي سيغل

 املعقول أن يقوموا بتضليلنا.
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، مراسل صحافي، قال ايًضا: للتذكير، أوملرت استقال بعد فضيحة طلنسكي قبل أن تقدم الشرطة توصياتها وقبل ان يتهم عيران شيبراك

 بتلقي الرشاوي. 

 

، صحافي مقرب من نتياهو، قال: هنالك رمزية معينة بتحقيق بدأ في ساعات املشاهدة القصوى ونشرت توصياته بذات شمعون ريكلين

 الساعات. هذا ما أراده قائد الشرطة الذي نفى قيامه بأي تسريبات. هل تثقون بهم؟ 

 

بكثرة في العالم الافتراض ي وعلق قائال: ترقب واستعداد  ، الرسام املعروف، رسم صورة لنتنياهو وهو محتار، مما دفع إلى تداولهاغيلي غباي

 على املستوى السياس ي تحضيًرا لنشر توصيات الشرطة. 

 

 والسبب؟! ،العالم الافتراض ي يحّرض على الفلسطيني .2

 .الخطأ طريق عن جنين مدينة إلى ا ألاسبوع جندي وجندية إسرائيلياندخل هذ
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 .الجلمة حاجز  إلى واقتادتهما الفلسطينية الشرطة قواتخلصتهما حيث  ن،يفلسطيني شبان ضربهما من قبلونوه الجنديان أنه تم 

 التي السيارة زجاج وتحطم طفيفة بجروح انالجندي أصيب فيما عليهم، الشبان هجوم خالل خطف قد سالح احد الجنديين أن وعلم

 .يستقالنها كانا

نتشر الفيديو بكثافة كبيرة في العالم الافتراض ي، الذي سخط بسبب املشاهدة محرًضا ومطالًبا احيث  ضربهمار الجنديان حدث وصوّ 

 .
ً
 والفلسطينيين عامة

ً
 بمعاقبة اهل جنين خاصة

ل وقت قصير دخلت سيارة عسكرية عن بق" على الفيسبوك علقوا بالقول على املوضوع: دفاع إلاسرائيليجيش الالقّيمون على صفحة "

هما سرق، خرجت السيارة من املدينة ، سالح أحدانطراب عنيف، جرح جنديإلى مدينة جنين، حول السيارة نشأ اضطريق الخطأ 

 . يتم التحقيق بالحادث إلادارة املدنية.بالتنسيق مع 

 

الدفاع من املثير رؤية الصور من جنين لجنود جيش ، على الفيسبوك محرًضا: عضو كنيست عن حزب شاس ،إيلي يشايبدوره، كتب 

 إلاسرائيلي الذين يضطرون للهرب بخزي.

 ،بالسنتين ألاخيرتين ى خر أهذه الحالة وبحاالت كثيرة بمني لسرقة السالح وسلوك الجنود إلاغفال ألا خوف مرات كثيرة، عن  كما عبرت عن

 أزريا.العبرة التي تشكل إشكالية والتي مررها القضاء وقرار املحكمة بخصوص إلئور : بيوجد عنوان وسب

في يرتبكون يخافون و  بعد يوم، الضعف وإحباط جنود جيش الدفاع إلاسرائيلي الذين يصطدمون بمخربين يومعلى ا لحزننانحن شهود 

قتل جماعي دون إسناد قانوني( ) الدفاع عن أنفسهم وعن الدولة التي بعثتهم. برحمة من السماء لم تنته الحادثة اليوم كما انتهى اللينش

 .2000رام هللا بسنة  املرعب في

قتالية، وليس ال سمح هللا  اوروح ا، أن يغير فورا تعليمات فتح النار، وثانيا، أن يساند املقاتلين، أن يمنحهم أمنأوالعلى وزير ألامن، 

 إحباطهم.

 خزي وعار أننا وصلنا لهذا الوضع!

نا كي نمثل مصالح مقاتلي جيش الدفاع إلاسرائيلي وجنوده شركاء ملوقفي، شاركوا ألاشياء وأهم ش يء: إنضموا ل أنتم إذا كنتم أيضا

 بالكنيست القادمة.

  احتشدوا وانضموا كي نؤثر من الداخل في الكنيست القادمة.
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 . سلوك حيوانات وناس متوحشين، قالت معلقة: ورئيسة الوزراء بالنيابة الليكود بوزيرة الرياضة والثقافة عن حز  ،ميري ريغيف

 

-شارك#، ناشط افتراض ّي، نشر الفيديو الذي انتشر في العالم الافتراض ي وحصد الاف املشاركات، وقال معلًقا: مون يهودا هك

 .كي_يروا_كلهم_كم_هم_حيوانات

 أ احتمالّية لزي العسكري، وتقول لهم أنه يوجدوتتجاوز اجميل،  تقوم بالصباح، تقول ألبوك وأمك بالصباح صباح خير 
ّ

  تعود إلى البيت.ال

أخطآ  جنين اليوم ظهرا، ضابط وجندية. في كل لحظة يهينوننا أكثر وأكثر إذ أنه وملاذا تسمي نفسك دولة؟!واقع دولة إسرائيل، من أنت بال

 كادا يموتا...تقريبا  ،بالطريق
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 .حيوانات عطش ى دماء!!! ليأخذهم هللا، قال: ناشط على الفيسبوك ،نوفير يشعياهو

 

 .اللعنة عليهم مخربون حقيرون، قالت: ناشطة على الفيسبوك ،عينات عوز 

 

السلطة الفلسطينية وسلوك  ؛نقطة ضوء بعتمة جنين، قال: 2فلسطينية، عضو جديد في القناة مراسل من ألاراض ي ال ،أوهاد حمو

حقا دافع بجسده عن إلاثنين، إستدعى مساعدة بجهاز إلاتصال وأطلق نارا بالهواء، كيف يتم تقبله باملناطق؟  ألاجهزة. أحد رجال الشرطة

 يعملوا له لينتش. حملة تحريض سامة ضد السلطة، هذه أنه في إسرائيل يوجد من يحب أن يشهر كثيرا.
ّ

 أتمنى أال
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أنا أفهم أنه تحصل أحيانا أخطاء، لكن ملاذا لم تسقط وال مرة قنبلة من ، ناشط افتراض ي، قال محرًضا بالعقاب الجماعّي: رفائيل ليبور 

 طيارة على جنين بالخطأ. 

 

 جنين؟وطريتش إذا كان ال يقترح تفجير ما الحاجة لسم، قال: اشط على مواقع التواصل الاجتماعين ،دافيد مور أوفيك

 

 على ش يء كهذا، جنين يجب أن تتلقى عقابا رادعا ومؤملا...، ناشط افتراض ي، قال: ني رفائيلام

 

،لكان بعث وزير ألامن جرافات ومدرعات ليسّوي طبيعيةبدولة ، قال: صريات الكهربائيةبمهندس مبيعات في مجال ال ،مناحيم غليك

 ا. عد ذلك يمكن أن يزرع هناك أزهارً جنين باألرض. فقط ب

 

 ذين دخلوا بالخطأ لحي حريدي...لجنود نجوا من اللينتش ال ...جدوا الفوارق ، ايًضا ناشط افتراض ي، قال: موشيه سعد
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 ، علق بالقول: حيوانات بشرية. العب كرة قدم ،يوفال شكرون

 

حيوانات!!! ليفعلوا هذا ببنات كل من يشارك بهذا الكمين  ..عيني تراه امال أصدق ، ناشطة افتراضية، علقت وقالت: ليئات بن شبات

 !!ء هللاشا اليوم بالليل إن
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 .حثالة بشر، قال: ناشط على الفيسبوك ،سعديا ياإيل

 

إلى أين اختفى كل أعضاء الكنيست العرب؟؟ ال يوجد تنديدات..أين اليسار جميل الروح؟؟؟ ، قال: ناشط على الفيسبوك ،فحيمةعيران 

بشأنكم...صامتون!!! مع قتلة ال اليوم وأنتم  انصرة؟؟ تقريبا كاد أن ُيقتل جنديأنت سيد ليبرمان؟؟ ملاذا مدينة جنين ليست محاأين 

 نعمل سالما... دولة مفلسة.

 

ضربات وابك مثل بنت،  ، إعط غاز، ال تتوقف، ُدس على كل من يأت أمامك، قف تلق  ملؤخرةجنود ا، ناشط افتراض ي، قال: دوليف إدري 

 . 2018، دولة إسرائيل  مع سالح بالسيارة ولم يعملوا شيئا

 

 

 

 

ذب نتنياهو:  .3
ّ
 البيت ألابيض يك
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ب
ّ
 ومناقشة املتحدة الواليات وبين بينه اتصاالت عن نتنياهو  تصريح بنفيه إلاسرائيلي، الوزراء رئيس ، هذا ألاسبوع،ألابيض البيت كذ

 .عليها الاسرائيلية السيادة وإحالل الاسرائيلية ألاراض ي الى الغربية الضفة ضم مسألة

. للسالم الخاصة مبادرته على يركز  الرئيس كهذا، ااقتراًح  يوما تناقش لم واسرائيل املتحدة الواليات" أن بيان في ألابيض البيت واوضح

 ".كاذبة هي اسرائيل مع الغربية الضفة لضم مخططات املتحدة الواليات ناقشت بحسبها التي التقارير  كل

 ضم امكانية حول  نميركاألا  واملسؤولين املتحدة الواليات يحاور  أنه البرملانية" الليكود" كتلة جلسة خالل نتنياهو  أعلن سابق، وقت وفي

 .الاسرائيلية ألاراض ي الى الغربية الضفة أراض ي وجميع الاسرائيلية املستوطنات قاصدا" والسامرة يهودا"

وشغل تصريح نتنياهو السابق وتكذيب البيت ألابيض له العالم الافتراض ي بشكل كبير جًدا، وتوقف هذا الاهتمام فقط أن نشرت الشرطة 

 توصياتها في ملفات التحقيق مع رئيس الحكومة. 

حتها على فاملوضوع على ص، وهي من الليكود، تطرقت إلى زب الليكود ونائبة وزير الخارجيةعضوة كنيست عن ح  ،تسيبي حوطوبيلي

إشتركت اليوم بمؤتمر القدس وتكلمت عن السيادة بيهودا والسامرة، مسرورة أن رئيس الحكومة تكلم عن املوضوع الفيسبوك وقالت: 

 .ميركياليوم بكتلة الليكود وقال أنه يجب تقديم اقتراح قانون حكومي باملوضوع بالتنسيق مع النظام ألا 

 

الحقيقة أن هذا مدهش. رئيس الحكومة ضبط يكذب ، قالت بدورها منتقدة الصمت الجماهيرّي: تس"مير "حزب رئيسة  ،زهافا غلئون 

وال يوجد إنسان واحد يعرف ما  2009. الرجل رئيس حكومة من أكثرعلى الجمهور بخصوص املفاوضات وال أحد حتى يتأثر من هذا 

 ا الذي يقف أمام هذه الدولة. تعودنا أن نطلب صفر مقاييس. وألاكثر ما يكون سائًد خصوص املوضوع الحرج بموقفه 
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مساء حزين إلسرائيل، مساء به البيت ألابيض يقول بخبر رسمي أن رئيس حكومتنا ال يقول ، قال بدوره: رئيس حزب العمل ،آفي غباي

 الحقيقة، هذا مساء حزين.

 الكبرى.، نتنياهو ُيضعف إسرائيل أمام حليفته اهذا ليس فقط فسادً 

الحكومة. كان من هاجمنا على ذلك، لكن هذه الحقيقة. أيضا حتى لو كانت عن اليوم وضعنا على طاولة الكنيست إقتراح نزع الثقة 

 ما يقول.عن رئيس الحكومة و عن مطلق ثقة  نزعصعبة على قسم من ألاشخاص، يوجد 

 ا.ا وأمال جديًد ل تريد تغييرً يسنوات لنتنياهو، إسرائ 9الصدق. بعد سنوات لنتنياهو، إسرائيل تحتاج قيادة مستقيمة تقول  9بعد 

 

الكذب، قصوا على ال يوجد أي "مسؤول سياس ي" ينكر أقوال  ؛مع كذبه ن ملاذا تتعاونو ، قال: في وناشط سياس ياصح محام ،إلدد ينيف

يعترف أنه كذب في الكنيست عندما قال أنه يوجد محادثات مع الواليات املتحدة عن الضم، وآلان يتستر خلف  ؛ بيبيالجمهور الحقيقة

 هكذا ببساطة.  .الكذبة "مسؤول سياس ي"
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ا عن أقوال نتنياهو فيه تراجع عن أقوال رئيس مسؤول سياس ي كبير نشر توضيًح ، قال: 10في، مراسل سياس ي للقناة اصح ،براك ربيد

 .نتنياهو لم يعرض أمام الواليات املتحدة إقتراحات ضم معينة، وعلى أي حال الواليات املتحدة لم تبد موافقتها على إلاقتراحات حكومة:ال

 

 ، قال: ناشط على الفيسبوك  ،أرييه ريميز

 جنود دخلوا بالخطأ إلى جنين وهوجموا. الشرطة الفلسطينية تنقذهم. -

 الواليات املتحدة مع إسرائيل برامج ضم للضفة الغربية.تبحث  اهحسب ،بشدة على أقوال نتنياهوالواليات املتحدة ترد  -

 الوزيرة أييلت شاكيد تقول أنه يوجد مكان للحفاظ على أغلبية يهودية بالدولة أيضا بثمن مس بحقوق إلانسان. -

 ، تعمل بواسطة الرسائل النصية مثل ميرتس. عصر الجديدال سمات يجب إقامة لجنة تحقيق على الفور عن: قطتي ترد على كل التطورات

 

 لإلعالم اليساري ولصحفيي البالط، إنكشفتم بكذبكم.، قالت: ناشطة على الفيسبوك ،أليسيا أسياج

 نتنياهو لم يكذب بخصوص حوار مع الواليات املتحدة عن ضم مناطق. ؛رئيس الحزب الجمهوري في إسرائيل ها هي إلاجابة الحقيقية:

 عندي شك كبير! .وها عن رئيس الحكومة نتنياهومار الزائفة التي نشرتبسمعنا تأسفكم عن كل السم، السم وألاخما إذا  مثير لالهتمام 
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 ضم سيكون. ليس هذا الصباح، لكن غدا في الصباح.، ناشط افتراض ّي، قال: عيران عتسيون 

 جدا، هي عمى استراتيجي.، على املستوى الواطي ميركيبهجة اليسار على الرد ألا 

 إجراءات الضم. يفرمل"ال"  ذيالتاريخ الب ل ألاو النظام  و ترامب ه نظام

 .أي حدالسؤال هو فقط متى وإلى 

 .رئيس حكومة غير شرعي، على وقت مستعار، لكن مع وعي تاريخي -نتنياهو

 

تنفيه عن الضم، ال يهم نتنياهو حقا، إذا الواليات املتحدة ضليل إلاعالمية ت، قال: في حملة الفي مراسل ومعلقاصح ،ال سومفالبيأتي

ن كذب سيخرج ربحاًنا في الحالتين، سيخرج من ألازمة حتى وإوتخرجه كاذبا، يهمه ان مصفقيه املخلصين له يعرفون أنه كأنه مع الضم. 

ي تالحقه. كما التصريحات عن البناء في يهودا آخر الذي سيقف دفاًعا عنه في الحاالت الجيدة وفي التحقيقات الت ابسالم وسيقنع مصوت

 والسامرة. 

 

 صادقت الكنيست على ضم مؤسسات التعليم العالي باملستوطنات.، قال: في في هآرتساصح ،أور كشتي

إذا كانت تتصرف هكذا ألاكديميا املستقلة،   ن أيضا ليس من رؤساء الجامعات.من مجلس التعليم العالي ال يوجد توقعات كثيرة، آلا 

 إزالة التمويه. بالفعلمفضل 
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 بأعلن البيت ألابيض أن نتنياهو كذاب وأن ال وجود لبرنامج ضم. رئيس حكومة يغرق بتوصيات يكذ، قال: كاتب مؤلف  ،برييتمانأوري 

 بسهولة بمواضيع سياسية مصيرية لدولة إسرائيل، وآلان حتى ترامب الكذاب يعترف بهذا. 

 

 

 


