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 عن النشرة: 

"متابعات من اإلعالم الجديد في إسرائيل" ما يكتب وينشر في فضاء اإلعالم الجديد الفاعل في الحيز العام اإلسرائيلي. 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 اإلسرائيلي اآلخذة في االزدياد في اآلونة األخيرة.الساحة اإلسرائيلية م

الم اإلفتراض ّي اإلسرائيلّي عدد موسع من املواضيع، بدأت حيث شغل الع 4.3.18 -28.2.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 قيقات مع رئيس الحكومة الحالّي، بنيامين نتنياهو، وعقيلته سارة نتنياهو، بملفات الفساد. ستمرار التحبا

جمعة يوم ال ،فتراض ّي بشكل كبير جًدا طاغًيا على أي موضوع آخر، خاصة بعد خضوع الزوج نتنياهوزال هذا املوضوع يشغل العالم اال  وال

 ت. دة ساعالى جلسة تحقيقات إضافية استمرت مإ ،األخير

أعلنت رئيسة "ميريتس"، زهافا غلئون، اعتزالها الحياة السياسية، وسحب ترشيحها من املنافسة على رئاسة "ميريتس". هذا األسبوع ايًضا، 

ترشيحه لرئاسة "ميريتس"، ألسباب صحية. وبالنتيجة فإن التقديرات تشير إلى  ، سحبغيلئون رئيس الكتلة، إيالن وبعد إعالن غلئون، أعلن 

 زندبرغ برئاسة الحركة.ر عضو الكنيست تما فوز 

العالم االفتراض ّي الذي بدأ بالتحليل مع وضد هذه الخطوة، مشيًرا إلى تراجع قوة  ، بدوره،ستقاالت في حزب "ميريتس"وشغل موضوع اال 

 غلئون. 

 تباين سطو سبوع أيًضا، فتراض ّي هذا األ االفموضوع أزمة اإلئتالف الحكومّي بسبب قانون التجنيد كان من املواضيع التي أشغلت العالم 

 ليعمق" الحريديم" على العسكرية الخدمة وفرض التجنيد قانون  أتى ،2019 للعام امليزانية قانون  حيال الحكومي االئتالف داخل باملواقف

 .للكنيست مبكرة انتخابات إجراء نحو يدفع أن شأنه من الذي الخالف وهو األحزاب، بين الخالفات

 إجراء إلى يؤدي قد الحكومي، االئتالف في الشركاء بين حادة أزمة في تسبب الذي ،"التجنيد" قانون  مشروع على الصراعوبات من الواضح أّن 

 لم حال في محزيرانالقاد في تجرى  قد للكنيست االنتخابات أّن  الحكومي، االئتالف داخل التقديرات ترجح حيث للكنيست، مبكرة انتخابات

 ".الحريديم" تجنيد قانون  أزمة واحتواء تجاوز  يتم

ن عسقوطه عن دراجة هوائية وليس إنمام نجم عن ي بجروح خطيرة في الجمجمة اصابة فتى فلسطين اّن  إسرائيل مؤخًراأثار اعالن إلى ذلك، 

 في العالم االفتراض ّي.  ، غضب عائلته وناشطي حقوق االنسانيرصاص مطاطإصابته ب

شرة سنتطرق إال أننا في هذه النفتراضيين اإلسرائيليين إلى محاولِة إظهار حقيقة ما حدث، بعدٍد كبير من اال ودفع ادعاء السلطات االسرائيلية 

 وع حقيقة اصابة فقط إلى التحريض الذي رافق الكشف على
ً
 في العالم اال الطفل تميمي خاصة

ً
مجموعات  فتراض ّي من قبلائلة التميمي عامة

  تطرفة.م
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 التحقيقات مع نتنياهو، مستمرة:  .1

" التحقيق مع نتنياهو، في مسكنه الرسمي في القدس، وذلك 433ساعات متواصلة، أنهى، يوم الجمعة، محققو "الهاف  5بعد تحقيق استمر 

 ".3000"، فقط، حيث لم يحقق معه في قضية الغواصات "امللف 4000في إطار التحقيق في تورطه في "امللف 

ساعات أيضا، حيث أدلت بشهادتها أمام محققي الوحدة في اللد. وكان قد نقل إلى  5نتنياهو، بعد  ةوبشكل مواز، انتهى التحقيق مع سار 

 ت الشرطة ملواجهتهما بأجوبة نتنياهو وزوجته.ط، شاؤول إلوفيتش ونير حيفتس. وخطهناك، صباح الجمعة

لى أّن الشرطة عرضت على نتنياهو وزوجته ذات املواد، ومن املمكن أن يكونا قد استمعا إلى وتشير تقديرات القناة اإلسرائيلية الثانية إ

تسجيالت جديدة جمعت خالل التحقيق. كما أّن املحققين حاولوا الحصول على أجوبة منهما أو االستماع إلى ادعاء أولي منهما حيال ما تم 

 التوصل إليه خالل التحقيق.

في لتي تلوح ئتالفّية ااملوضوِع وبكثافة رغم األزمة اال  فتراض ّي الذي تطرق إلىع نتنياهو وزوجته يشغل العالم اال وعاد موضوع التحقيقات م

 األفق. 

يسبوك: علق على املوضوع وقال في الف عن حزب الليكودسابًقا ونائًبا اإلسرائيلي  الجيشسياس ي، عسكري، شغل رئيس أركان  -موشيه يعلون 

 األعزاء،مواطنو إسرائيل 

بقي هما لدي ألقوله عن القضايا التي ُيحقق بها قلت
ُ
 وإنهاء التحقيقات. دسهل الستنفاالغير لجهاز الشرطة والقضاء العمل . أ

ناس مستقي
ُ
ناس اعتاشوا من عمل أيديهم وليس من الخداع. ال زلت أومن أن غالبية اإلسرائيليين مثلهم.رباني أ

ُ
 مون. أ

 تبدأ للتو. ديمقراطيتنا هي مجموع مؤسساتها، ال يوجد لنا مؤسسات أخرى.، الغالبية الصادقة واملستقيمة، رحلتنا

فسدت األجهزة نحن في سوية مع هذه، 
ُ
 هذا التغيير هو تغيير يجلب قيادة أخرى. ا.تغييرً  سنحدثاألمكنة التي بها أ

 .ون ن املستقيمو يوجد به اإلسرائيليمن األسفل، من الحقل، من املكان الذي لكن يجب أن يبدأ 

 سوية معكم. هاالتصحيح هذه، تنظيف اإلسطبالت، أنوي أن أقود رحلة

فتتحت ا منذ أن استقلت من الكنيست، ألتقي بكم بكل مكان وبكل ساعة وتقريبا كل يوم، للتكلم عن التحديات، ولتخطيط مواصلة الطريق.

سم تمار أريئيل اعلى  -جيش يرائعة لتحضير  مفاهيممع لجنة الكرمل: استمريت مع  Moka Kabiriه تهذا األسبوع بمؤتمر بحيفا الذي نظم

ي ف اه راحيلي ويوس ي شنكر. هذا الصباح التقيت تحضيرية بني تسيون تل أبيبنلتكن ذكراها مباركة: استمريت إلى مجموعة يافني للقاء نظم

يتية أصل لتحضيرية أخرى، محاضرات ب الدروز من حركة يوسف نصر الدين،من فرنسا في نتانيا، أخوتنا  اسياق األسبوع ألتقي قادمين جدد

 أخرى ويوم اإلثنين أكون هنا،كالعادة لإلجابة على أسئلتكم مباشرة.

 أتنضمون إلي للحملة؟
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يمكن املساعدة، شاركوا النبأ السعيد، ضموا  أكتبوا لي هنا بردود " أنا أيضا ذاهب/ة مباشرة مع بوغي" ونحن نتصل بكم ونقول لكم كيف

 ونجلب قيادة أخرى.ناء العائلة وأصدقاء وسوية نذهب مباشرة بأكثر ما يكون أ

 

على  اتحذيريً  اميلتشين. نطلب تحقيًق  -املستشار القضائي أذن بفحص عالقات لبيدفتراضّية معروفة، علقت وقالت: اناشطة  -أليسيا أسياغ

 ، بعد أكاذيب املتغطرسعلى حساب الجمهور  هائلةأموال  سحبشهادة كذب، تشويش إجراءات التحقيق، خداع وخيانة األمانة و 

 

ليكذب بنهاية التحقيق "أنه )بيبي(  BBبث حي من بلفور: طوباز لوك وصل. ليساعد علق وقال: في، ناشط سياس ي، ا، صحمحام -إلداد ينيف

 واملمكِيج.عد تحقيق على مليارد شيكل. ندلي بتقرير عندما يصل ملصق الشعر بعرقا  "،وهو مبللهراءال يوجد ش يء...

 

ق معهم أو  5طواقم تحقيق تجلس أمام  5هذه اللحظات في ا، إذا فهمت صحيًح في ومحرر وشخصية تلفزيونية، قال:  اصح -وررينو تسر  ُمّحقَّ

 واملسؤول السابق، رقم قياس ي.شهود. رئيس الحكومة، زوجته، إلوفيتش، حيفيتس، 
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ة جنائية ق معه متهم بمخالفا هو تحقيق به املحقَّ تحقيقا تحذيريً  ؛كي يكون واضحافي وشاعر وكاتب عدل إسرائيلي، قال: اصح -عيران منهار

 معينة. ليس مجرد تحقيق بهدف التوضيح.

 

 :4000ق ملف التحقيالنقدية والناطقات باسم الشرطة؛  لسلطة األوراقإعالن مشترك اركر، قال: م ينائب رئيس تحرير ذ -روتيم شتاركمان

 ، هذا الصباح احتجز من أجل التحقيق التحذيري متهم إضافي.األمور في نصابهاا لتوجهات مراسلين ومن أجل وضع ستمرارً ا

 

مقعد آخر وآخر  يضافجديد،  هامش يّ  كل تحقيق ىنه عليبدو أومؤسس مشارك لشركة املحاماة، قال مغرًدا:  محام -ميخائيل دفورين

 لليكود. يوجد وضع أن اليسار أخطأ باالستراتيجية؟ 

 

 .433لم يحقق مع بيبي أيضا ب ال أفهم ملاذا قال: رجل أعمال إسرائيلي، رئيس ماكان تل أبيب،  -إيالن شيلواح

 وينهي تحقيقه. أيام متواصلة مثل الجميع 3معه  وملاذا لم يحقق

س ي من زمان وأيضا  ،عدد من األسابعتحقيق مرة كل 
ُ
 لو.متحان بوزغياتعطيه قدرة تشويش، وتحضير صياغات مكوية بدقة، بوزغيلو ن
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ملن  الهتمامل ما تفسير تدفق التسريبات من تحقيق إلوفيتش اليوم. مثير لالهتمام مثير، سياس ي وافتراض ي معروف، علق وقال: مئير نيدير

يرها عقب ا )ليتم تقصلتحقيق مع بيبي غًد ا لتحضيرً تحقيق للتشويش  اهو. هذايمساء التحقيق مع نتنياء بتسريب األش وجد مصلحة ت

 .إدعاءات مختلفة(

 

 إفحصوا أن  أذكرفقط قال: ، راديوساخر، كاتب ومذيع  -يوتام زيمري 
ً
غاي بيليغ وملراسلي القضاء اآلخرين، ُيحقق اليوم مع بيبي وسارة إذا

 ، ستصلكم رسائل كثيرة من الشرطة.  %100بطارية التلفون على 

 

عين عندما . هذا وخز البيبي كانت واضحة قبل سنتين وثالث -إلوفيتش -كل قضية بيزك :قالمؤسس ورئيس تحرير ذي ماركر،  -غاي رولنيك

 رد هدد أن يقدم إقتراح قانون لتفكيك بيزك:كتخاصم أردان مع بيبي و 

 

 حسب "األخبار" خط دفاع بيبي بقضية صحافي معروف، قال:  -آفي إساخاروف
ً
سيكون "بيبي لم يعرف". سارة لم تقل له. يمزق.  4000إذا

 بساطة يمزق. كذلك الرحمة لم يعرف. ب
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ن م ،ب اقتباسات بيبي وسارة بعدمدهش أن الشرطة لم تسر ل إسرائيلي، مؤسس جامعة الجماهير، قال: مدير ورجل أعما -ريشيف شاي

 ا.التحقيق غًد 

 

 غريها سارليص، قالت: متخصصة في العالمات التجارية والتخطيط االستراتيجي وكتابة نصوص ومفاهيم لوسائل اإلعالم -سينيه كوهن آري 

 عد ذلك أرتب لك فرصة مليون دوالر )بيبي(. بساعات تحقيق.. و .. كلها أربع )زوجة نتنياهو(
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 ستقاالت: يثير العام االفتراض ي بعد اال  "تسيمير " .2

 أعلنت رئيسة "ميريتس"، زهافا غلئون،األربعاء، اعتزالها الحياة السياسية، وسحب ترشيحها من املنافسة على رئاسة "ميريتس". وبعد إعالن

رئيس الكتلة، إيالن غيلئون، سحب ترشيحه لرئاسة "ميريتس"، ألسباب صحية. وبالنتيجة فإن التقديرات تشير إلى فوز عضو غلئون، أعلن 

 زندبرغ برئاسة الحركة.ر الكنيست تما

 جديدة". يريدون "قيادةوقالت غلئون، إنه بناء على محادثات أجرتها مع أعضاء "ميريتس" في أنحاء البالد، في األسابيع األخيرة، أدركت أنهم 

وتبين أن غلئون قد اتخذت هذا القرار بعد أن أدركت أنه من الصعب عليها أن تفوز بالرئاسة. وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإنه بعد تغيير 

 ألفا، األمر الذي فاجأها، وجعلها تفقد مراكز قوتها داخل الحركة. 30طريقة االنتخابات ضاعفت "ميريتس" عدد أعضائها إلى 

 ستقاالت في حزب "ميريتس" العالم االفتراض ّي الذي بدأ بالتحليل مع وضد هذه الخطوة، مشيًرا إلى تراجع قوة غلئون. وشغل موضوع اال 

قلب ثقيل صديقات وأصدقاء، بتس ورئيس كتلة ميريتس في الكنيست، قال عن استقالته مغرًدا: عضو كنيست عن حزب ميري -إيالن غيلئون 

هور كرئيس خدمة الجمب. أستمر كنت أريدمررت بحدث صحي يحد من قدرتي على االستمرار بالحملة كيفما رئاسة ميريتس. ألغي ترشيحي على 

 ولتعزيز القيم التي أرسلتموني من أجلها إلى الكنيست. -كتلة ميريتس بالكنيست
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ميريتس  ات لرئاسةبالنتخامن اترشحي  سحبقررت يتس، قالت بدورها عن سحب ترشيحها على الفيسبوك: رئيسة حزب مير  -زهافا غلئون 

 أترشح ل
ّ

 فترة إضافية.وأال

 ا.كل قلبي أن الطريق الوحيدة إلنقاذ ميريتس هي فتحه من منذ استقالتي من الكنيست خصصت كل وقتي وقدراتي لتأهيل ميريتس. آمنت

 منتسب.  31000 :: وصلت ميريتس لرقم قياس يوثماره اليوم تتجاوز كل التوقعات ،كان يجب املحاربة باألسنان كي يمر هذا اإلجراء

 لو تنازلت عنه. ميريتس هيا وما كنت أسامح نفس ي ي شخصيا. لكن كان مهما جًد بعلى طول الطريق كلها عرفت أن اإلجراء هذا قد يمس 

 مهمة أكثر من مصيري الشخص ي.، وأهدافنا املشتركة هساوم على قيميأتئ ت  الحزب الوحيد الذي لم يُ 

الرغبة بجلب ن في يكم للترشح مرة أخرى  تقدمي، لكن كان فقط املهمة األولى التي وضعتها نصب عيني. السبب هائال افتح الصفوف كان تحدي

من خارج  اأناسشتركة، و عتدلين من القائمة املالسالم املأهل إنفجار يربط أهل الحق من حزب العمل بميريتس، سياس ي كبير باليسار:  زإنفجا

 الجهاز السياس ي املشاركين لوجهة نظرنا. 

 فظائو  ، لكن أيضا فهمت أن الذين يؤدون كبير نه يوجد لهذا اإلجراء تأييداألسابيع األخيرة فهمت أ وظائف يؤدون أجريتها مع من  تامن مكامل

 يريدون قيادة جديدة.

يتس ت على املستقبل، ليس على املنصب. أنا في مير بكان نجاحا عظيما. كل حياتي السياسية حار  اأنا غير نادمة على فتح ميريتس للحظة، هذ

 وبراتس من اليوم الذي أعطي لي حق اإلنتخاب، وبالنسبة لي الحزب هو أداة للتغيير، ليس جدول عمل.

نتخب مرر رسالة : مأو  لكي أأديانتقدت سياسيين التصقوا بالكرس ي. واليوم يوجد لدي فرصة  ليس فقط ألطلب، إنما أيضا اكثر من مرة 

 هدفا بحد ذاته.أن يكون وسيلة، وال مرة  بر، والكرس ي يجو جمهور  هو رسول الجمه

بقي 
ُ
 ا تلقيت.كمديون،  ، دون اؤسسوم اقوي احزب  تبدلني،ملن يبدلني، أو أنا أفتخر بالحق الذي كان لي لقيادة اليسار اإلسرائيلي. أنا أعرف أنني أ

من  لةهائهذا صحيح إلسرائيل، لكن أيضا للعالم كله. نرى موجات  -ن بفترة صعبةو السالم، حقوق اإلنسان، املساواة والعدل موجود دعاة

 تضرب بإسرائيل، بأوروبا وبالواليات املتحدة. فسادالتحريض و التطرف، العنصرية، التعصب، ال

 31000تسونامي شعبوي، واإلمتحانات الصعبة فقط بدأت. لكن اليوم هي منارة مع جيش ب  مأما س هي منارة أيديوجية تقف على سلكميريت

 .شخص

ل ك رحومة، التي تضع اإلنسان باملركز.ب من النضال من أجل إسرائيل عادلة، باق، لكن ليس لدي أي نية لإلنسحاأنا منسحبة من الس

 إنسان. 

لكم، لكل مئات آالف مصوتي ميريتس الذين منحوني ثقتهم . ليس لديكم فكرة كم من القوة  عمالقلكن باألساس أردت أن أقول شكرا 

  أعطيتموني وإلى أي حد ثقتكم مهمة لي. شكرا.
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 ؛تلخيص أسبوع ميريتس، علق وقال على املوضوع:  صحفي ومدون إسرائيلي -وفال كارنيي

 .ب.تمار زندرغ تلقت رئاسة ميريتس على صينية من ذه1

 ..زهافا غلئون لن تؤيدها باالنتخابات2

 ..تخلى األصدقاء عن إيالن غيلئون 3

 لحملتها الجديدة؟ ات زندبرغ إلهام.خمنوا من أين تلق4

 

 .فتحت غلئون أبواب الحزب وأدخلت شانقيها، قال: هبوعيل تل أبيب الرياضية ي جمعيةوعضو ف كياكي إسرائيلي -روي ييلين

 



11 
 

 

  :قالمؤسس ورئيس تحرير ذي ماركر،  -غاي رولنيك
ُ
من الناس الذين قدموا هبة هائلة ملكافحة القوى  عدد قليلحسب زهافا غلئون على ت

ن تنحدر أ الستطاعت إسرائيل العدد القليلبدون هذه  األكثرعنفا، خطيرون ومستِغلون بإسرائيل، بإصرار ، بشكل أساس ي وبدون خوف.

 فسد تقريبا هنا الجميع. لطغمة حاكمة. نأمل أن يكون من يريد أن يدخل لحذائها الكبير أيضا بالصراعات باملال الكبير الذي أ

 

من  بالحز  أخذت. اآلن هذا حصل أيضا مع زهافا غلئون، التي صحافي معروف، قال: عادة ميريتس أن تزهق روح قياديها -ميت سيغالع

 .إلى نسبة الحسم وغيرت اإلتجاه باتجاه األعلى. سيشتاقون لها طويل السنين غروب
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 فتراض ّي: التجنيد يفّرق العالم اال قانون  .3

 على العسكرية الخدمة وفرض التجنيد قانون  أتى ،2019 للعام امليزانية قانون  حيال الحكومي االئتالف داخل باملواقف تباين وسط

 .للكنيست مبكرة انتخابات إجراء نحو يدفع أن شأنه من الذي الخالف وهو األحزاب، بين الخالفات ليعمق" الحريديم"

 بكرةم انتخابات إجراء إلى يؤدي قد الحكومي، االئتالف في الشركاء بين حادة أزمة في تسبب الذي" التجنيد" قانون  مشروع على الصراع

 واحتواء تجاوز  تمي لم حال في القادم حزيران في تجرى  قد للكنيست االنتخابات أّن  الحكومي، االئتالف داخل التقديرات ترجح حيث للكنيست،

 ".الحريديم" تجنيد قانون  أزمة

 أي يحدث لم إذا أنه السبت، مساء اإلسرائيلية، الثانية القناة أفادت ما حسب االئتالف، قدريُ  القانون، بمشروع املحيطة األزمة ضوء على

 .املقبلة األشهر في مبكرة انتخابات إلى إسرائيل فستنتقل متوقع، غير ش يء

 ناديقص إلى اإلسرائيليون  املواطنون  يعود أن املمكن من املوقف احتواء يتم لم بحال ولكن األزمة، لحل محاوالت هناك الكواليس وراء من

 .2018  حزيران في االقتراع

 وشغلت هذه األزمة العالم االفتراض ّي ايًضا الذي انقسم ما بين مؤيد لقانون التجنيد وآخر معارض له، مؤكدين ضرورة الحسم في املوضوع. 

التجنيد  قانون ، علق على املوضوع وقال مغرًدا: ائيل بيتنا" وعضو كنيست عن الحزبوزير األمن مؤسس ورئيس حزب "إسر  -يغدور ليبرمانفأ

 ، قرار يهدوت هتورا هو ليس أقل يبتز بالتهديدات. إسرائيل بيتنا لن يركع ولن تتيح لهذا أن يحدث. ربتههو قانون 

 

ن م يستمر الحريديون التهديد حول قانون التملص، قال بدوره: بمؤسس ورئيس حزب يش عتيد وهو عضو كنيست عن الحز  -يئير لبيد

قي حسم ضد القانون. اآلن االمتحان الحقيو حني نتنياهو كل موضوع. حسنا فعل وزير األمن أنه خرج يهم يعرفون أن اآلن يمكن أن ، ألنالجيش

االبتزاز. غير ممكن دوس كل ما هو مقدس للجمهور العلماني، الديني والتقليدي في دولة إسرائيل باسم صراع لبينيت وكحلون أن يوقفوا 

 .البقاء السياس ي
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 يست، الدورة الحالية للكنحتى قانون التجنيد في السبت من قانون الدكاكينعضوة كنيست عن حزب "يش عتيد"، قالت:   -ياعيل غيرمان

 ا.املهم هذ الجتماع الفريق اأسبابً ن الالزم مأكثر  تزود

 

ضعيف. بعد بينيت والضم، كحلون وامليزانية،  ،حكومةالرئيس أن سياسيون يميزون من بعيد ، قال بدوره: رئيس حزب العمل -آفي غباي

تلقى  الشرطة الذينشقاق في الشعب. رئيس حكومة تحت قرار تعميق االب سمحوصل دور درعي، جفني وليتسمان مع قانون التجنيد. لن ن

 رشوة، فقد القدرة األخالقية لقيادة الدولة وليتخذ قرارات. حان وقت اإلنتخابات. آن األوان للتغيير.

 

 ؛تجنيدخرجوا ليتظاهروا تأييدا لل "يش عتيد: "بنضال "يش عتيد" ضد القانون  امستهزءً  قال، ’هديريخ’رملاني في بمراسل  -شمعون ليبرتي

 .بوق بجوقة جيش الدفاع اإلسرائيليعازفة جدتنا كانت 

 

وا من الحكومة إذا بالحريديين لن ينسح ان بادعائي .4:1ة ببنس للمراهنةمستعد قال:  قدم برامج في التلفزيون،في ماصح -دان مرغليت

ينفصلوا عن  لن .خديعة -امليزانية. الحريديون يلعبون بالتجنيدعلى  املوافقةعلى  أصراو  ن التجنيدو كحلون وليبرمان بموضوع قانصدهم 

 من الجيش؟ تهربينشاكيد ال تمتثل أمام الحريديين امل -در اللحم املالي. وملاذا كتلة بينيتقِ 

 



14 
 

مسؤول بيهدوت هتوراة: "نحن ال نريد انتخابات، لكن موضوع ، قالت: 2برملانية لشركة األخبار القناة صحافية إسرائيلية، مراسلة  -دفنا ليئيل

 يعتمد علينا  عليه . إذا لم يأت نتنياهو باتجاهنا ويأخذ الجهاز لالنتخابات،مهم جًداالتجنيد هو 
ّ

الجولة القادمة، أيضا غباي هو في أال

 احتمال".

 

يش "ا على التحريض. يوم األحد خرج نشطاء يجرف أصواتً يحاول أن ، قال: في املوقع الحريدي "كيكار هشبات"في اصح -يسرائيل كوهين

ن والعائدين، ريباعبرئاسة لبيد كي يتظاهروا ضد قانون التجنيد التي تحاول الكتل الحريدية  تمريره. نشطاء الحزب يوزعون على ال "عتيد

 مواد توضيح ضد القانون. 

 

األساس ي لألزمة  بيوس ي فيرتر وعميت سيغال يذكران في أعمدتهما اليوم أن املسبقال: مجال ديانات العالم، بباحث ومحاضر  -تومير بيرسيكو

وحشية، الملؤسسة مغلقة من  اوحوله ةمتطرف صدقةميزانية( هو سيدنا معلمنا وربنا ماغور. من أخذ  -االئتالفية الحالية )قانون التجنيد

 فس الش يء.يأخذ اآلن حكومة متطرفة ويعمل لها ن

 

انين ا لرئيس الحكومة لكي يمرروا قو جًد  الكئيبمهين أن الحريديين يستغلون الوضع ، قال: ناشط على الفيسبوك -إلياهو غيبليأوفيك 

 من جيش الدفاع االسرائيلي! آكلون باملجان، خسيسون. توقفوا عن العيش على حساب اآلخرين. هربتشجع التالكنيست! قوانين 
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. ر على الدولة هو أن تتجندوا كلكم لجيش الدفاع اإلسرائيليبالتهديد األك ؛ينللحريدي معروف، قال: نصيحة وصحافي محرر  -لفنسون حاييم 

 بالنجاح لهم. ليبرمان/ سقوط قانون التجنيد؟ ليسقط، املشكلة هي مشكلة بيبيملاذا تنضغطوا من 

 

ملاذا يسمون "األزمة مع الحريديين" "أزمة التجنيد"؟ األزمة الحقيقية هي أزمة االبتزاز، ، قال: رئيس مجال الوظائف الخاصة -روني بنيامين

 والخضوع لهم. هربالت

 سمها املناسب.ا -"هرب"أزمة الت

الديدان هذه. ليهاجروا إلى أخوتهم ببروكلين، فوليامسبورغ، وبورو بارك بنيويورك...هنا هم فقط طفيليات  ،عقل البطاريق املبللة بالعرق 

 منفرة!!!!

 

ا بعد التحقيق معه، بيبي سيعرف أن يقول للحريديين هل يوجد له حل ألزمة أظن أن غًد ، قالت: صحفية حريدية -شلهيبيت حسديئيل

 انتخابات.التجنيد أو أنه يفضل 
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 التحريض على عائلة التميمي تعود مجدًدا إلى العالم االفتراض ّي:  .4

نتيجة لسقوطه عن دراجة  ، إنما حدث بجروح خطيرة في الجمجمة( عاًما 15) التميمي محمد الفتىاصابة  اّن  إسرائيل مؤخًراأثار اعالن 

 في العالم االفتراض ّي.  رصاص مطاط، غضب عائلته وناشطي حقوق االنسانبسبب اصابته ب هوائية وليس 

شرة سنتطرق إال أننا في هذه النبعدٍد كبير من اإلفتراضيين اإلسرائيليين إلى محاولِة إظهار حقيقة ما حدث، ودفع ادعاء السلطات االسرائيلية 

 وع
ً
 في العالم اال فقط إلى التحريض الذي رافق الكشف على الطفل تميمي خاصة

ً
  رفة.قبل مجموعات متطفتراض ّي من ائلة التميمي عامة

وقفت في كانون االول  17حمد هو قريب الفتاة عهد )للتوضيح، مو 
ُ
املاض ي اثر انتشار فيديو يظهرها وهي تضرب جنديين اسرائيليين   عاما( التي أ

 خارج منزلها في القرية.

لة الحتالل في االراض ي الفلسطينية املحتكتب الجنرال يواف مردخاي، منسق انشطة جيش ابدأ التحريض في العالم اإلفتراض ّي بعد أن و 

واملسؤول عن وحدة االدارة املدنية، في تصريح على صفحته على موقع فيسبوك باللغة العربية الثالثاء ان التميمي اصيب بعد سقوطه على 

 دراجة هوائية، قائال ان قصة الرصاصة "اخبار كاذبة".

صيب  ، أصيب الفتى2017وكتب مردخاي "في كانون األّول 
ُ
محمد التميمي في جمجمته )...( ادعى أبوه فضل التميمي في وسائل اإلعالم، أن ابنه أ

 برصاصة مطاطية في جمجمته".

صيب في
ُ
مجمته ج واضاف " اليوم اعترف الفتى بنفسه أمام الشرطة وأمام ممثلي مكتب التنسيق واالرتباط )االدارة املدنية( أنه في كانون األّول أ

 دراجته الهوائية وسقط عنها، فاصيب بسبب ضربة في الجمجمة من مقود الدراجة".حين كان يقود 

 وبحسب مردخاي فان "ثقافة الكذب والتحريض مستمرة لدى الصغار والكبار في عائلة التميمي".
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هر ان الفتى مستشفى في رام هللا تظمن جهتها، نشرت منظمة بيتسيلم االسرائيلية لحقوق االنسان ما قالت انه التقارير الطبية الكاملة من 

دوف تب، رواية الجيش كما ك من الحقوقيين اإلفتراضيين إلى دحض، األمر الذي دفع بعدٍد كبير "التميمي نقل هناك بعد "اصابته برصاصة

حمد تميمي ابن م  اعتقل  ،هذه الليلةعلى الفيسبوك: هة الديمقراطية للسالم واملساواة في القائمة املشتركة، بعضو كنيست من الج -حينين

في الجلوس باملعتقل. ميري  واصلالتي ت 17 ـالذي حطم له جيش الدفاع اإلسرائيلي جمجمته في كانون أول. إبن عم عهد التميمي إبنة ال 15ال 

 .ريغيف تهمها ظروف اعتقاله؟ وبالخردة؟ 

 

صحيح أن هذه الصورة صعبة، لكن كل إسرائيلي يجب أن ، حيث قال: على الفيسبوكيساري وحقوقي ناشط  -ألون لي غريناو كما كتب، 

معاقا وسجينا محررا، بكانون أول األخير أطلق  15الذي أصبح بجيل  -إبن عم عهد -يراها ويعرف عنها: الفتى الذي في الصورة هو محمد تميمي

هجم الجيش  -ببيته وبدون أي سبب واضح تعافىت الذي يأمس بالليل، في الوق جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي على رأسه وحطموا جمجمته.

لتي اعلى بيته وانتزعه من فراشه، إلى املعتقل، ملاذا؟ هللا أعلم وأين ميري ريغيف ووزراء اليمين الذين يشتكون على ظروف املعتقل والخردة 

 لسيطرة اليومية على شعب كامل.تزعج نير حيفيتس وشاؤول إلوفيتش؟ بالقصة هذه هم يصمتون، ببساطة ألنه هكذا تبدو ا
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ال محرًضا ، قومقاالت تاريخ الشرق األوسط بمؤرخ له كت -نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء، عضو كنيست عن حزب كلنا -ميخائيل أورين

 وداعًما لرواية الجيش الكاذبة: 

 .التكهناتكفى مع  -يوجد حقيقة واحدة

بجمجمته خالل مواجهات  مطاطيةإبنه أصيب من رصاصة  التي وفقها الرغم من ادعاءات األبد مردخاي أنه على ميباملنشور كشف الع

 ته نجمت عقب سقوط عن دراجته الهوائية. جمجمبة باندلعت بقرية النبي صالح، إعترف الفتى محمد التميمي أن اإلصا

 

، قال داعًما رواية الجيش وزارة األمنبعميد مقر قيادة الشمال وعميد مقر قيادة الجنوب ورئيس قسم البناء واالقتصاد  -موشيه تسادوك

 .على مخرب من عائلة تميمي أنظروا حجم الرحمة املوجودة في هذا اإلنسانومهاجًما إلفتراض ي حقوقي دافع عن التميمي: 

 .جدا هو الكذب البائس بالشيئ الرهي

 .عدليتلقى إناس كهؤالء لقب خونة هذا  عندما

 .عدد األعداء يوجد لنا من الداخل شاهدوا املقالة وعندها ما ينشر هذا الكلب وستفهمون كم



19 
 

 

، "نقاطع اإلنتخاباتالجمعية لتعزيز اإلعالن العاملي بخصوص حقوق اإلنسان، واحد من مدراء مجموعة الفيسبوك " -روناو بشاي ساس ي 

 .عرض الحقيقة"برد على عائلة التميمي: "نستمر ي نسقاملقال: 

 يقل أنه أصيب من رصاصة عائلة الفتى الذي قال أنه سقط عن دراجة هوائية، ادعوا أن ضابط جيش الدفاع اإلسرائيلي أخافه، ولذلك لم

 ينشروا تسجيل الفتى ألن الحديث عن في مطاطية. 
ّ

 .هقاصر، وكي يحافظ على كرامتمكتب منسق عمليات الحكومة باملناطق اختاروا أال

 

 لقول ماذا حصل هناك. 1هذه حقا طريق ، سالم سيما كدمون "، قال: قد اإلعالم "ُُبْعديحرر موقع ن -حنان عميئور 
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 ".معقل جيش الدفاع اإلسرائيلي". هذه لم تكن مظاهرات، إنما مهاجمة 2طريق 

 "مجرد سلم، إنما على سلم على .التميمي لم يتسلق 3طريق 
ُ
 ".مهاج  املعقل امل

 .وليس كي يختلس النظر إنما كي يكون على رأس املهاجمين وليهدد الجنود باملعقل.4طريق 

قت عملية تفريق مظاهرات بالنبي صالح أطلق جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي على ملقي الحجارة. عندها أيضا و كانون أول،  15يوم الجمعة، 

 ر رأسه السور،بر الجدار على ما يحصل. اللحظة التي عبيختلس ع تسلق الولد محمد تميمي على سلم لكي
ُ
هشمت تطلق عليه، جمجمته أ

 .وسقط أرضا. تم نقله بسرعة

 

 املجلس اإلقليمي بكعات هيردين نشر هذا األسبوع بتوقيت، قال: ناشط يساري متطرف منظمة "كيريم نافوت"،بيعمل محققا  -درور إيتكيس

 دراجات هوائية من الجفتليك جنوبا.مناقصة إلقامة درب  ممتاز

 يركب هناك محمد التميمي.
ّ

 آمل فقط أال

 

ود حامو ، قالت: رسالة إلى الصحافي ايهرع التأمين الوطني في شرقي القدسعملية نفذها فلسطيني في فبقتل زوجها  -عنبل راتس غيلمور 

 املتعاطف مع عائلة التميمي. 

 من املوضوعّية. حافظ على الحد األدنى يمنصبك كصحفي الذي من املفروض أن طريق تحيد عن هكذا هذا عندما تفقد هويتك و 
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 افياصراع إسرائيلي فلسطيني، هو ليس صحفي  امو اختار جانباح
ّ

 ستوكهولم. بمتالزمةمريض أنه ، إال

 

يتراجعان عن وفولي مردخاي  نسقمثل أنني متفاجئة اآلن أن املأ، قالت: ياسية واجتماعية معروفة بالجمهور ناشطة س -ريعوت مور 

دعون . وملاذا هم يشهادتهأن محمد التميمي لم يصب من إطالق نار، إنما ببساطة عرضوا  الوفجأة يدعون أنهم باملرة لم يقو  ،التصريحات

 .املساواة قلصتتلقونها التي يخ فكرت أنهم أرادوا أن يثبتوا أن كل اإلعترافات االفلسطينية!! أن بأنهم عملوا هذا؟ لكي يكشفوا ثقافة الكذ

 

عد بيوم واحد بدون نصف الجمجمة اليمنى ويوم  ،مايكل أورن: موجود إثباتات أن محمد التميمي، قال: الفيسوكناشط على  -يوآف مالكين

 للتحقيق باألمر للعمق. أعطيت تعليماتيللخارجية واألمن  اللجنة الفرعيةالجمجمة اليسرى. كرئيس  نصفذلك دون 

 

 

 

 

 

 


