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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 

طاء في النشرة الضوء على أهم القضايا التي تطرح وكيفية التفاعل معها، كما تركز على تدوينات وأقوال السياسيين، الصحافيين، ونش

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

ن قضاة جدد حيث شغل العالم االفتراض ّي عدد من املواضيع بدأ بتعيي 25.2.18-22.2.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 للمحكمة العليا ولسائر املحاكم في إسرائيل. 

في بيان، هذا األسبوع، أنها أتمت تغيير وجه املحكمة العليا في اسرائيل مع تعيينها أعلنت  ،ييليت شاكيدأ ،االسرائيلية وزيرة العدلوكانت 

 ون قد أتمت هذه املهمة.عملًيا تك للعليا وقالت إنه مع تعيين اثنين آخرين ،2017عام  جددأربعة قضاة 

يينهم التعيينات الجديدة في القضاء ال سيما القضاة الجدد في العليا التي قامت شاكيد بتع بهذه كثافةبتراض ّي اإلسرائيلي وانشغل العالم االف

  !تغيير وجه املحكمة العليامن باب 

ر اهتمام إلى تصّد  ،منع ذلك ينبطردهم ويحاول قسم من اإلسرائيليتهدد إسرائيل  ذينال ،ارقةفعاد موضوع الالجئين األ يًضا، أهذا األسبوع 

 العالم االفتراض ّي. 

إلى تظاهرات وإحتجاجات اخرى قام بها الالجئون  إضافةها املئات فيعقاب التظاهرة التي نظمت يوم السبت وشارك أهذا اإلهتمام في  يتأوي

 سوية مع مؤيديهم. 

أظهرت كاميرا مراقبة مثبتة فقد يًضا من املواضيع التي شغلت العالم االفتراض ي هذا األسبوع. أانت عدام الشهيد عمر السراديح، كإقضية 

عملية االعتداء الوحش ي من قبل جنود االحتالل على السراديح، مما أدى الستشهاده بعد  أريحاعلى أحد املنازل في مخيم عقبة جبر في مدينة 

 ساعات قليلة.

 بشكل وحش ي.عليه نود االحتالل الشاب أثناء مروره بأزقة املخيم، واالعتداء وبّينت الكاميرا مباغتة ج

دى إلى انقسام في العالم االفتراض ي بعد أ، األمر الذي "تحييده"السراديح حاول تنفيذ عملية ضد الجنود مما استدعى  ّن أالجيش وادعى 

 نشر الفيديو الذي يفّند رواية الجيش. 

ما بين داعم لرواية الجيش ومحرض على الفلسطينيين، وما بين مشكك بالرواية ومستذكر قضية الجندي وانقسم العالم االفتراض ي، 

   إليئور أزاريا.

كثر الفيديوهات رواًجا في العالم االفتراض ي لهذا األسبوع، حيث حقق الفيديو الذي أإلى جانب ما ذكر من مواضيع، رصدت النشرت التالّية 

كية ير مرحًبا بقرار وزارة الخارجية األم ، بنيامين نتنياهو، وعممه على وسائل اإلعالم بالعربي،ةكومة اإلسرائيلينشره يوم السبت رئيس الح

كبر نسبة أاستقالل إسرائيل ونكبة الشعب الفلسطيني، ذكرى مايو القريب، وبالتزامن مع في تحديد موعد نقل سفارتها إلى القدس، 

  ّي. مشاهدة وتداوال في العالم االفتراض 
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  في املحكمة العليا: العالم االفتراض ي يعلق على تعيين قضاة جدد .1

سرائيل مع تعيينها أربعة قضاة إيليت شاكيد في بيان، هذا األسبوع، أنها أتمت تغيير وجه املحكمة العليا في أياالسرائيلية  عدلعلنت وزيرة الأ

 ن قد أتمت هذه املهمة.عملًيا تكو  )للعليا( جدد، وقالت إنه مع تعيين اثنين آخرين

 وانشغل العالم االفتراض ّي اإلسرائيلي هذا األسبوع وبكثافة بالتعيينات الجديدة في القضاء ال سيما القضاة الجدد في العليا التي قامت

 شاكيد بتعيينهم لتغيير وجه املحكمة العليا. 

اين هو خبير تعضًوا في املحكمة العليا. وش -تيياد السوفيوهو من مواليد االتح -اين توكانت شاكيد قد عّينت البروفيسور أليكس ش

مؤلفات قضائية بينها كتاب حول قوانين األدلة يعتبر سّباقا في  4معروف على مستوى العالم في عدد من املدارس القانونية والحقوقية، وله 

 العديد من القضايا. 

القانونية كضابط في النيابة العسكرية، وكان عميًدا لكلية الحقوق في جامعة ، الذي بدأ دربه غروسكوفيفأما القاض ي الثاني، فكان عوفير 

 مقاال في البالد والخارج.  25تل أبيب وأستاذا محاضرا فيها، وقد ألف كتابين ونشر أكثر من 

اليوم، ر على الفيسبوك: اليهودي، كتبت معلقة عن هذا التغييالبيت حزب وعضوة الكنيست عن  ةاإلسرائيلي العدلزيرة او  ،أييليت شاكيد

 تماما قبل سنة، بدأت بعملية لتغيير وجه العليا بتعيين أربعة قضاة جدد.

 اإلضافية للعليا الجديدة. فعةار هذه التعيينات هي ال هذا املساء العملية تنتهي بتعيين قاضيين إضافيين.

املشرع وليس  أقره لذيمعنى املعيار ا اكمة لوظيفتها املهمة جدا:هي تعيد السلطة الح العليا الجديدة هي بشارة للديمقراطية اإلسرائيلية.

 تبديله.

 سكان إسرائيل. إخالصعكس بي ته أكثر: ةالعليا الجديدة متنوع

 أصحابها يأتون من مدارس مختلفة. قناعات قضائية لم يسمع صوتها منذ زمن طويل: ىالعليا الجديدة تردد صد

 السلطات الثالث.بين  اناجح ايتيح تماس أناملسار من  إضافيقسم من العليا الجديدة تفترض 

 ،تعيينه هو إعادة عقول  نواح قضائية متنوعة.بوله اسم عاملي  له تقديرهروفسور أليكس شتاين، مواليد اإلتحاد السوفييتي، مختص الب

 بكامل معنى الكلمة.

 بمجالت رفيعة بالعالم. امقالة، غالبيته 60نشر أكثر من  ورد.كتاب نافذ بأحكام األدلة من إصدار أوكسف اكتب شتاين أربعة كتب، بينه

 كي.ير ت كثيرة، في قرارات الحكم بجهاز القضاء اإلسرائيلي واألمستشهاداحازت على امقاالته في إسرائيل والواليات املتحدة 

القضاء بجامعة  كليةوكنائب عميد بروفسور عوفير غروسكوفيف بدأ طريقه كضابط بالنيابة العسكرية. غروسكوفيف عمل كبروفسور ال

قاض باملحكمة املركزية، ومنذ ذلك الوقت يعتبر  لواليةعين  2009مقاال بالبالد وفي الخارج. في سنة  25ين ونشر بكتا بتل أبيب. نعم، كت

 االقتصادي. قاضيا صاحب تفكير مستقل وأصلي. مهنيته الواضحة ملحوظة بكل مجال، واختصاصيته معروفة بالتشديد على املجال

  ال خالف على مستواهما، هو عالمة احترام للجنة اختيار القضاة.و  ةقضائي ترقيةك تعيين شتاين وغروسكوفيف
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 ر حيوت، وأعضاء اللجنة على عملهم املتفاني.يأشكر رئيسة محكمة العدل العليا، إست

 

باملقالة  خطر بباليالعنصر املثير الذي ل عن التعيينات: ، عضو كنيست عن املعسكر الصهيوني، علقت بالقو ياعيل كوهين فارن بدورها، 

ر وجهة نظر لشركة رتسيو، من أصحاب  2014 في هعلى انتخاب أليكس شتاين كقاض ي العليا، كان أن ماذا  لألهميةليفيتان. مثير خّزان حضَّ

 يكون موقفه بخصوص الغاز إذا وصل مرة أخرى ملحكمة العدل العليا؟

 

ت شاكيد على سلسلة يتحية لصديقتي أييلونائب رئيس الكنيست، قال: عضو كنيست عن حزب اإلتحاد الوطني ، شبتسيلئيل سموتريت

النجاح لكل القضاة ببروفسور أليكس شتاين ملحكمة العدل العليا. تمنيات الرقمها القياس ي تعيين  كان التعيينات املهمة بجهاز القضاء التي

كل  -السعي لتحقيق العدالة والخوف من الخطأو نفس بأيديهم، األ أحكام البت بإدراك أن و العين الجيدة، أن ترافقهم الذين انتخبوا، أتمنى 

 هذا يرافقهم كل يوم وكل نظر بدعوى. 
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ويجب املباركة على  ةله قدر قاض  ،القاض ي غروسكوفيف تفوق قضائي قالت:عضوة كنيست عن املعسكر الصهيوني،  ،رافيتال سويد

قضاة محكمة العدل العليا، الذين يخطون بقراراتهم قيمة  أتوقع بالذات منة املحترمة لقضاة العليا على مر السنين. انضمامه للعائل

 لتمثيل متساو كذلك بينهم.  ايسعو  ، أنالتمثيل املناسب

 

ساوم املغير اوبت مع مطلبي اختيار القضاة تجأنا مسرور أن لجنة حزب إسرائيل بيتنا، قال: كتلة عضو كنيست ورئيس  ،تو روبيرت إيال

محكمة العدل العليا. القادمون من اإلتحاد السوفييتي يسهمون في االقتصاد، األمن،  في بروفسور أليكس شتاين كقاضاللتعيين 

 التكنولوجيا العالية واآلن أخيرا أيضا بمحكمة العدل العليا!

 

 للعليا؛ تلخيص ي بخصوص تعيين القضاة الجددر، قال: اإلدارة ويكتب في موقع ذي مارك محاضر في كلية ،يوفال يوعاز

يا ُضربت" سخيفة. هي أيضا مضرة ألنها فبأسلوب "شاكيد انتصرت"/ "حيوت خسرت"/ "نخبة رحا عسكراتم -(التعليقات السياسية1)

  يا املستمر. لسياسية )شاكيد( ال ترى أبعد من طرف أنفها وال تفهم أي شيئ بخصوص فعل املحكمة العل أسافين ىصد تردد

 

الرئيسة عملت خالل سنة ليس أقل من ثورة محافظة بمحكمة العدل اسم البيت اليهودي وأييليت شاكيد،قال: املتحدث ب بنحاس وولف،

 في راكاالوحيد الذي يتحدى الفوض ى التي عملها لنا أهارون ب -شتاينأليكس  -ناالعليا وبجهاز القضاء بشكل عام. باألمس انضم لهذا المع
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ت شاكيد مثل يربع املئة عام األخيرة. الثاني عوفير غروسكوفيف، تلميذ داني فريدمان وميني ماوتنر. ال يوجد يوم أعتز أن أعمل مع أييل

 اليوم.

 

 

 ين هؤالء الذينبقاض ي العليا الجديد هو األول من يفة عائلية، محلل سياس ي إسرائيلي، قال: رئيس تحرير صح بنائ ،فيشمعون برييتكوف

  نتمنى أن يكون التقدم فاتحة للبقية.  .وتقدم بالحياة’ كوفيف’بينتهي اسم عائلتهم 

 

 إدخال مرشحي. غيرت املحكمة".بت شاكيد. " نجحت سفين آخر ألييليإمدرب القيادة واإلتصاالت، قال:  ،آبيشاي ماتيان

 أهواء. ال يمثل اليسار، لكن أكيد ليس ونزيهةها، مسؤولة كلنا نعرف أن هذا خداع كي تخفي عجزها. محكمة العدل العليا تستمر بمهنيت

 .اليسار. إنسوا ذلك ظلماليمين الذي يحلم بتأهيل 

 

بتصريح أييليت شاكيد تعلن أنها قررت أن تنوع محكمة إلسرائيلي لصندوق إسرائيل الجديد، قال: الرئيس التنفيذي للفرع ا ،ميكي غيتسين

 آخرين.  يينرجلين اشكناز بالعدل العليا 
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 نشعر بثمار ثورة أييليت شاكيد بما هو أكثر من ذلك، بعد بضع سنوات.العب كرة قدم إسرائيلي، قال:  ،دانيئيل أبيطال

الجهاز القضائي بثقة الأن مقياس  فراغ. ليس من اعنادها لتعيين قضاة مالئمين لقناعتها، أنقذت عمليا محكمة العدل العليا من نفسه

 ق له. ال شك أن إجراء شاكيد يعيد الثقة بالجهاز.بموجود بحضيض ال سا

 

يسكن خارج  مبدعأو جوائز أوفير، ير، ابسحسب قواعد جوائز م ومذيع تلفزيون ورايو إسرائيلي، قال: في وناقد أفال اصح ،جول بينتو

 ذا مسموح!. محكمة العدل العليا، ه في اضقعلى  تنافسلكن أن ي -لجائزةا يتنافس على إسرائيل ال يستطيع أن 

 

بروفسور أليكس شتاين الأييليت شاكيد التي قادت تعيين  العدلتطلعوا لوزيرة عندما يستحق يصل. محام، قال:  ،ميخائيل دبورين

 ال كالم يكفي لتوضيح أهمية هذا التعيين. هذه .العليابملحكمة العدل العليا. هذا التعيين املرجو الذي انتظرناه، املحافظ املثقف األول 

  االختراق هنا هو تاريخي. تذكروا أقوالي.خطوة صغيرة، لكن 

 

وهي بدون . أألكثر تأثيرا على محكمة العدل العليا عدلذكر أييليت شاكيد كوزيرة الستُ الشرطة في هآرتس، قال: شؤون مراسل  ،جوش برينر

 س يء.أمر هذا ليس بالضرورة و شك الوزيرة األكثر ُمزودة نتائج ملصوتيها. من الجهة الثانية، هزيمة أخرى لنخبة القضاة، 

 

نجحوا القاضية الحريدية األولى، هم  يتأثرون كثيرا من تعيين مريديحبغرف ال، قالت: في موقع والالتكتب فية اصح ،ياعيل فريدسون 

 .كيبة موسعة لقضاة العليا بدون أي مرأةبإيجاد صورة لتر 
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 يشغلون العالم االفتراض ي مجدًدا: األفارقة الالجئون  .2

 منع ذلك إلى تصدر اهتمام العالم االفتراض ّي.  ينتهدد إسرائيل بطردهم ويحاول قسم من اإلسرائيلي ذينفارقة العاد موضوع الالجئين األ 

إلى تظاهرات وإحتجاجات اخرى قام بها الالجئون  إضافةاهرة التي نظمت يوم السبت وشارك بها املئات هذا اإلهتمام في اعقاب التظ أتيوي

 سوية مع مؤيديهم. 

ة ومرة أخرى عاد العالم االفتراض ي لنقسم ما بين مؤيد ومعارض لهذا الطرد، حيث ركز القسم املؤيد على أّن اليهودي والذي عاني من النازي

 "يرسل الالجئين إلى موتهم".  وجرائمها ال يمكن أن

فتحنا هذه  ثالثة أعوام منذ أّن  تمر " على الفيسبوك جددوا املناشدة لهذا األسبوع وعلقوا بالقول: هم ليسوا الجئينالقّيمون على صفحة "

خروج السبت. مع مع  هرة لكن الحكومة دائما تنجح باملفاجأة. تعالوا للمظا ،الصفحة. فكرنا أن السؤال "الجئون أو ال" أصبح غير مناسب

 .سكان تل أبيب وضد طرد دون تمييز لدولة ثانية، ثالثة أو رابعة
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املتقاعد ا. إنتبهوا لقاض ي محكمة العدل العليا ال تسلم عبًد ، عضوة كنيست عن املعسكر الصهيوني، علقت وقالت: شيلي يحيموفيتش

الجئ باملقارنة مع األرقام  مكانةمتعجب من الرقم الصغير ملن تلقوا إنه ي اللجوء. إلياكيم روبنشتاين هذا املساء بقناة األخبار عن طرد طالب

 
 
  بالعالم، وُيذ
ّ
  ك

ّ
سل

ُ
 "إنسانا".م عبدا لسيده، كن ر: ال ت

 

ا على الطرد. حوالي ألف إنسان ساروا هذا الصباح من حولوت حتى سجن سهرونيم إحتجاًج " علقوا بالقول: ميرتسالقّيمون على صفحة "

بدون أن  ا على حياتهم،خطرً  تشكلطرد ناس لدولة  الطعام. يحتجون على الظلم، ببساطة؛اللجوء في حولوت بدأوا بإضراب عن  لبوطا

  .جرى تجمع حشود ضد الطرد. تعالوام السبت القريب يُ و ي تفحص إسرائيل حتى طلبات لجوئهم.

 

 . ال لطرد الالجئين. تماعي، قال: أضفت معدات وملحقات على دراجتياعي على مواقع التواصل االجناشط إجتم ،روعي بار أون روتمان
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في الصباح كي نوقظ وزير  6:00 "، علقوا بالقول: وصلنا اليوم بالـتآخ، مساواة، حرية وسالم، سويةنحن مع حياة القّيمون على صفحة "

 الداخلية أرييه درعي!

هذا  تممام الظلم الذي أوأال نغمض أعيننا   يجب أن نستيقظ صمت.بر بالنوم ون عن الطعام وجميعنا نستمبالجئ يضر  700ال يعقل أن 

 .األسبوع

ريين عقب االستئناف الذي يتات اللجوء لالجئين إر بطلبالحكومة تعرف أنه يجب الفحص من جديد  أن غير مفهوم كيف يبدأ الطرد في حين

 املوضوع.بتم تلقيه 

 ليس باسمنا! -لشوارع كي يقولوامواطنو إسرائيل يخرجون ل ،مع خروج السبت

 

 الجئين.ب إيحاءشدروت روتشيلد في تل أبيب. أحذية مرمية. يعطي  ة معروفة، علقت وقالت:فياصح ،عنات ساراغوستي
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 بروتشيلد اليوم. تستقر"الرمال املتحركة"...  ، مخرج يساري معروف، علق وقال:ميخائيل كامينير

الجئين إضافيين نقلوا اليوم اإلربعاء لسجن سهرونيم، ألنهم رفضوا االقتراح الكريم أن يكونوا  5والجئين من سجن حولوت سجنوا أمس  7

 وا منه.بمطرودين للمكان الذي هر 

’ رمال متحركة’البسيط  املعرضهكذا أيضا  -بودابستبنهر العلى ضفاف ’ أحذية على الدانوب’تضيف فيرد: مثل النصب التذكاري 

 يرة.بقوة ك اتوب يعطي عبرة ذستيللمصممة معيان صوفيا و 

 #ليتوقف طرد الالجئين

 

 ."الذاهبين للسجن بسهرونيم" ، يجسدبشدروت روتشيلدد ترحيل الالجئين وهو ناشط يساري، قال: معرض مكافح ض ،سيغال كوك أبيبي

 حكومة إسرائيل بتنفيذها. بدأوا بإرسال طالبي اللجوء لجهاز السجن سهرونيم الذي يقع بالنقب عقب سياسة الطرد التي بدأت

 بدائل للترك لرواندا أو سجن بسهرونيم لفترة غير محددة الوقت.الالسياسة تضع أمام طالبي اللجوء 

عهم حياتهم. ممنوع أن نوافق على طرد الالجئين لرحلة لجوء  
ّ
ف  قد تد 

 الذاهبون عنا يبقون فراغا. السائرون بالرمل، يتركون آثارا،

  .صوفيا ويستوب معيانمعرض الفنانة: 
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عشرات هم في الواقع طالبي  بضعيوجد فقط  ؟و اللجوءبطالشرطة وأمن في شرطة منطقة تل أبيب، قال: ضابط  ،يعكوب إيش يميني

 تحسين جودة حياة. وعمل/ متسلل ووالباقي هم متسلل لجوء:

 فقط نبتسم للمتسللين، عندها كل أفريقيا تكون بالطريق إلى هنا.

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 م الشهيد السراديح يقسم العالم االفتراض ي: عداإ .3

من قبل جنود  ةعملية االعتداء الوحشي سبوع،هذا األ  أظهرت كاميرا مراقبة مثبتة على أحد املنازل في مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا،

 االحتالل على الشاب عمر السراديح، مما أدى الستشهاده بعد ساعات قليلة.

 بشكل وحش ي.عليه جنود االحتالل الشاب أثناء مروره بأزقة املخيم، واالعتداء وبّينت الكاميرا مباغتة 

، وتوقفه عن الحركة، استمر جنود االحتالل في ضربه بقوة وعنف ومن ثم سحله.
ً
 ورغم سقوط الشاب أرضا

صابته إظهر أن تقرير التشريح أتناق بالغاز، علًما خصابته بتشنجات وتعرضه لال إاستشهد بعد  فإن السراديح ووفق بيان جيش االحتالل

 بعيار ناري رغم أنه لم يشكل خطًرا. 

دى إلى انقسام في العالم االفتراض ي بعد أ، األمر الذي "تحييده"ن السراديح حاول تنفيذ عملية ضد الجنود مما استدعى أوادعى الجيش 

 نشر الفيديو الذي يفّند رواية الجيش. 

اعم لرواية الجيش ومحرض على الفلسطينيين، وما بين مشكك بالرواية ومستذكر قضية الجندي وانقسم العالم االفتراض ي، ما بين د

   إليئور أزاريا.

حتى املوت على يد جنود  بر ديح، من سكان أريحا، ضُ اسر الياسين كنيست عن حزب ميرتس، علق على الحادثة بالقول: عضو  ،موس ي راز

 . يجب أن نضع لهذا نهاية.عة قتلى. خمسة أيامبالخمسة أيام األخيرة. أر ي فعد اعتقاله. هو القتيل الفلسطيني الرابع ب

 

وقضوا على املخرب.  -مقاتلونا في أريحا عملوا بشكل أخالقي"، علقوا محرضين: برئاسة موشيه فيغلين -حزب هويةالقّيمون على صفحة "

ر في قتله  
ّ
 .من قام لقتلك بك

 

هذه الليلة أثناء نشاط العتقال مطلوبين بمدينة أريحا تطورت "املتحدث بإسم الجيش: ، قال: 20ة مراسل أمني وعسكري للقنا ،نوعام أمير

 ،إطالق ناربمسلح بقضيب حديد باتجاه قوة جيش الدفاع اإلسرائيلي وحاول مهاجمتها. القوة ردت  بمخر ركض أعمال شغب عنيفة خاللها 

 
 
 .20قناة ، لى جسد املخرب وجد سكين"ع. من مدى قريب ونجحت أن توقفه بت مع املخر ه  واج  ت
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 عة عناوين مختلفة.بفيلم فيديو واحد، أر "، علقوا بالقول: إسراميدياالقّيمون على صفحة "

 .وسكين" )واينت(قضيب بكان مسلحا "حتى املوت". جيش الدفاع اإلسرائيلي:  بر الفلسطينيون: "مواطن من أريحا ضُ  .1

 .أريحا: جيش الدفاع اإلسرائيلي: أمسك بسكين )والال!( يمعتقال فلسطينيا ف ون حتى املوتبجنود يضر  توثيق: .2

  -حاول أن يهاجم مقاتلين ب. أريحا: مخر 3
ُ
 .يوم(هسرائيل يتل )وق

 ب. مواطن 4
ُ
 .تل أثناء اعتقاله. جيش الدفاع اإلسرائيلي: ركض مع قضيب حديدي )هآرتس(أريحا ضرب وق

 أي عنوان تفضلون؟

 

  -يهجم على قواتنا بأريحامسلح بقضيب حديد وسكين  بمخر  " على الفيسبوك علقوا بدورهم: توثيق؛20ناة قالقّيمون على "
ُ
 .يهلطلق عوأ
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عندما  بها اإلعالم اإلسرائيلي لوضع إخفاء املعلوماتينتقل السرعة التي عن اإلحتالل واإلضطهاد والتاريخ، قال:  بيكت جون براون،اليساري 

 .ذهلةم ،فلسطينيين سرائيلياإل جيش الُيميت جنود 

 هذا ترتيب األمور قبل أن يخفيها املراسلون العسكريون بنشرات املساء.

تل ياسين السراديح، 
ُ
 ، في الخليل.33بالليل ق

تل عندما حاول اختطاف سالح .1
ُ
 .في الصباح املتحدث بإسم الجيش أصدر خبرا أن فلسطيني ق

ى األرض رفسات وبعقب السالح السراديح وهو علبون بجنودا يضر  ُيظهرن هذا كذب. الفيديو أ يؤكدما فلسطينيون نشروا فيديو فيه  .2

 .وعندها يسحلونه

ر بالخبر لب.الناطق 3  مخرب فلسطيني ألنه شكل خطرا على القوة.النار على  أطلقوا ـإسم الجيش غيَّ

 وجد عالمات إطالق.تعلى الجثة ال  .4

ر لب.الخ5 ّي 
ُ
 اإلعتقال. مات بسبب معارضة ـر غ

 

هو مجرد ركض مع قضيب  ،"حقا ليس مخربا"شطة على مواقع التواصل االجتماعي، قالت مشككة: نا ،أندرياه فاليرييفيتش غيدانكين

 بإتجاه الجنود.حديد 

 

 إنتبهوا، علق وقال: "الظل"املحرض الدائم، 

 .2ريا ار أز و ئيلجيش اإلسرائيلي ويحاول خلق قصة إالقاتلي ماء مب ااإلعالم يشتم دم

 .والال "املعتقل" ،)ماكو( "الشاب" 2أخبار  ،هآرتس "مواطن أريحا" ،"إنسان" 10قناة   :كل إسم ممكن عدا عن مخرب بيسمون املخر 
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ية أنه ببدا من على الرغم اركوا أكاذيب "الفلسطينيين". ُيسمون املخرب فلسطينياُيشأن أنظروا كيف يحاولون أن ُيجرموا وُيجرموا مقاتلين و 

، وبالطبع فإن اإلعالم الذي روج ةحديد كبير قطعة ويحاول إصابتهم ب الفيديو يرون بوضوح أنه يلقي حجارة على الجنود وعندها يهجم عليهم

 ثانية األوائل كما يفضل تقليد اليسار والعرب. 20ه ال منحاز للحادث ينقصُمحرر و لفيديو 

دخلوا للرابط بالرد األول.للفيديو الكامل الذي لم يتم إخراجه وللقصة الحق
ُ
 يقية أ

 

مع أداة حديدية ثقيلة، يريد أن يموت. من أنتم  عمالنيبنشاط مخرب عربي يهاجم جنودا ، ناشط على الفيسبوك، قال: يهونتان كلمر

 لتمنعوا عنه طلبه األخير؟
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 رواًجا في العالم االفتراض ي:  الفيديو األكثر  .4

كثر الفيديوهات رواًجا في العالم االفتراض ي لهذا األسبوع، حيث حقق الفيديو الذي نشره أرصدت النشرت إلى جانب ما ذكر من مواضيع، 

كية تحديد ير مرحًبا بقرار وزارة الخارجية األم ،ة، بنيامين نتنياهو، وعممه على وسائل اإلعالم بالعربيةيوم السبت رئيس الحكومة اإلسرائيلي

كبر نسبة مشاهدة وتداوال في أمايو القريب، بالتزامن مع استقالل إسرائيل ونكبة الشعب الفلسطيني،  فيموعد نقل سفارتها إلى القدس، 

  العالم االفتراض ّي. 

 كما القادم، مايو/ أيار في القدس إلى" أبيب تل" من األميركية السفارة نقل موعد األميركية الخارجية وزارة بتحديد نتنياهو وفي الفيديو رحب

 .!االفتتاح حفل لحضور  مايو،/ أيار في أبيب تل لزيارة ترامب دونالد األمريكي للرئيس دعوة تعقيبه، خالل ،وجه

 السفارة نقل ترامب الرئيس قرار ،اسرائيل لدولة بالنسبة عظيمة لحظة هي هذه ، معلًقا على صفحته على الفيسبوك:نتنياهو وأضاف

 ضخم سعادة. أ االحتفاالت هذه جعلي القادم، االستقالل يوم في القدس إلى كيةير األم

 شكًرا لك ترامب، شكًرا على قيادتك، وعلى صداقتنا املتينة. 

 

 


