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 متابعات من اإلعالم الجديد في إسرائيل
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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 اإلسرائيلي عدد كبير من املواضيع اخترنا أن  15.5.18-13.5.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 ركز على األهم: ن

 ة إلى القدس. ميركينقل السفارة األ  .1

 . رة في غزة والتحريض على الفلسطينيينجز امل .2

 سحب سفيرها. الرد اإلسرائيلي على قرار تركيا  .3

 حنين زعبي.  فيديو تحريض ي على النائبة .4
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 نقل السفارة إلى القدس، موضوع العالم االفتراض ّي:  .1

 النكبة يوم املوافق) إسرائيل دولة قيام إلعالن 70 الـ الذكرى  مع تزامن والذي القدس، إلى أبيب تل من إسرائيل لدى ةميركياأل  السفارة نقل أثار

 داعمة جًدا ومؤيدة في العالم االفتراض ّي اإلسرائيلي.  فعل ردود ،(الفلسطينية

ة عن ين في حين تغيب رئيس الواليات املتحدميركيالسياسة األ فتتاح السفارة يوم اإلثنين من هذا اإلسبوع بحضور لفيف من رجال وجرى ا

 الحدث. 

ا تاريخًيا. إياها ا حدث التفاعل الكبير في العالم االفتراض ّي الذي بارك الخطوة معتبر والقى ال
ً
 إنصاف

 شكرا الرئيس ترامب. !يا له من يوم رائععلق على املوضوع وقال على الفيسبوك:  ،بنيامين نتنياهو

 

 قابلةال يرغورشليم عاصمة إسرائيل األبدية و ة وهللا يبارك أميركيهللا يبارك الواليات املتحدة األ  :بنيامين نتنياهووفي تغريدة أخرى، كتب 

 !للتقسيم
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 آن األوان. شكرا لك الرئيس ترامب!، قالت معلقة بدورها: ياضة وعضوة كنيست عن حزب الليكودوزيرة الثقافة الر  ،ميري ريغيف

 

من يعاند قال:  ،زب البيت اليهودي وعضو كنيست عنهلتعليم ووزير الشتات عضو املجلس السياس ي األمني، رئيس حوزير ا ،نفتالي بينيت

 
 
 رق رأسه بجدار فوالذ مرة تلو املرة، ال ينال شيئا سوى وجع الرأس والخيبة.بط

 

يست ئيس حزب شاس وعضو كنوالجليل، عضو املجلس السياس ي األمني، ر زير تطوير الضواحي النقب و و ، وزير الداخلية أرييه مخلوف درعي

ليهودي العالقة الوثيقة للشعب ايجسد سفارة الواليات املتحدة بالقدس. هذا يوم تاريخي  تدشينللمشاركة بحفل  انفعلت  ، قال: عن الحزب

 تة بنقل السفارة لعاصمتنا األبدية.باملدينة  املقدسة القدس.  أشكر الرئيس ترامب على صداقته الجريئة وعلى اللف

 ."إذا أنساك يروشاليم تنساني يميني"
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رتسوغ . غيال جمليئيل، ميخال هميرييألوان العلم األ ، قالت: لي وعضوة كنيست عن البيت اليهوديزيرة القضاء اإلسرائيو  ،أييليت شاكيد

 بالقدس.وأنا، بلفتة عفوية للواليات املتحدة. لحظة قبل فتح السفارة 

 

هو  قدساالعتراف التاريخي بال، قال: الليكود وزير األمن الداخلي وعضو املجلس الوزاري املصغر وعضو كنيست عن حزب ،غلعاد أردان

 ع لإلرهاب، نعم لحب الحياة.و ال للخض؛ اعتراف بما تمثله إسرائيل

 بعاصمتنا كمصدر إلهام أخالقي.الواقع تنبأوا الحقبة الرائعة التي يعترف فيها العالم في األنبياء 

 نبي يشعياهو.وصف ال "،األممإليه يل  تالتالل وتدفق بين من ارتفعيكون في نهاية األيام صحيحا أن جبل بيت الرب يكون في رأس الجبال و "

 .تنبأ ميخا، "، وسنطرد من طرقه وسيسلك مضيفيهإله يعقوبوقالوا تعالوا نصعد إلى جبل الرب وإلى بيت  ةر يكث أمم ت"وذهب

في غلها إسرائيل الوظيفة التي تش ،ودراماتيكي سياسيا، إنما تغيير تاريخي ليس فقط نجاحا ،ةميركيم صدقوا. فتح السفارة األ أنه يبيناقع و ال

 لعنف. للجهل و لكرأس الحربة للمكافحة العاملية للكراهية،  العالم: 

 الفلسطيني. هذه الحقيقة التي يبدأ العالم فهمها اليوم.هذا سالحنا الحقيقي أمام إيران أمام اإلرهاب 

 .هنا القدس
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 .يوم أورشليم سعيد أي فخر!، قال: عضو كنيست عنه وهو وزير املالية مؤسس ورئيس حزب يلنا ،موشيه كحلون 

 

ة في القدس، ميركيبافتتاح السفارة األ  سعيدة للمشاركة اليوم، قالت: عضوة كنيست من حزب كديما في املعسكر الصهيوني ،تسيبي ليفني

 لة إسرائيل السيادية مع قيامها.و صالة األجيال للشعب اليهودي، ألنها هكذا قررت دنبوءة هي عاصمتنا، 

 التاريخي بالقدس كعاصمة إسرائيل. هذا اليوم يجب أن ميرييإنما تعبير مؤثر ورمزي لالعتراف األ  ،فقط بنقل مبنى االحدث هو ليس تقني

 يكون لحظة مشتركة من الراحة والفرح ألن االعتراف العاملي مهم.

 واجبنا أن نهتم ملستقبل القدس، ملستقبل الغالبية اليهودية فيها وبدولة إسرائيل وملستقبل للسالم.

ى حدود جودين بمهمة جدا مركبة علو امل لقول شكرا لجنود جيش الدفاع اإلسرائيليوباليوم اإلحتفالي هذا، عندما نحتفل بالقدس، من املهم ا

 غزة.
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 يدحظ جيد يروشاليم، حظ ج، قال: الصهيونيرئيس املعارضة في الكنيست وعضو كنيست من املعراخ في املعسكر  ،يتسحاق هرتسوغ

ارك قول، هللا يمنح قوة لشعبه، هللا يبنلدولة إسرائيل على نقل السفارة، على أننا حظينا بهذا الجيل أن نرى القدس موحدة، مزدهرة ومزهرة. 

 شعبه بالسالم". رأينا قوة، اآلن حان الوقت للسالم ونصلي أن تصبح القدس مدينة سالم أيضا.

 

ى لألبد قبيانت القدس وست، قالت: يمية، عضوة كنيست عن حزب الليكوديانت شخصية عسكرية مرموقة، سياسية وأياد د. عنات بركو

 عاصمة أبدية لدولة إسرائيل!

 أفراح كثيرة وخاصة.بالدولة تحتفل بيوم االستقالل للسنة السبعين للدولة 

 ة أخيرا منقولة للقدس عاصمتنا.ميركيالسفارة األ القدس عاصمة إسرائيل،  -الرئيس ترامب يرى الواقع واضحا

بين الشعب اليهودي وأرضه. بالطبع فإن عاصمة إسرائيل هي القدس، هنا مركز العالم اليهودي منذ لعالقة لللتراث و  نحن شعب قديم واع

  التي تحظى منذ سنة بقوة بهذه األيام: أيام التناخ، لكن يوجد عدد من التصريحات بتاريخنا

 ن يورشإعال 

 إعالن بلفور 

 إعالن ترامب
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 دولة إسرائيل تستمر باحترام  والحفاظ على األماكن املقدسة لكل الديانات بالقدس.

الغناء اإلسرائيلي اللطيف"، نحو اإليرفزيون في القدس  عقبفضل أغنية نيطع برزيالي املدهشة، ستجتمع األمم  بالسنة القادمة، في و

  عيد فرح للجميع! إسرائيل.العاصمة األبدية لدولة 

 

عنصرية ال عضو كنيست عن حزب الليكود، عين نائب رئيس الكنيست وأبعد عن الكنيست ملدة ستة أشهر، معروف بمواقفه ،أورين حزان

 شكرا لك أورشليم وشكرا لكم شباب وشابات إسرائيل!، قال: واملعادية للفلسطينيين

 عيد أورشليم -ع يل شعب إسرائيل، أعزائي، من غير املمكن وصف كم أحبكم وأحب دولتناأمس، في "رقص األعالم" التقليدي، سوية م

 !سعيد
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وة ، رئيسة كتلة املعسكر الصهيوني ومركزة املعارضة في الكنيست وعضعضوة كنيست من املعراخ في املعسكر الصهيوني ،ميراف ميخائيلي

يء ة لعاصمتنا القدس. حدث محترم واحتفالي. ال ش ميركيشرف افتتاح السفارة األ  استقبال على، قالت: لجنة الخارجية واألمن في الكنيست

 .مرأة عملت لديه. هكذا بدا طاقم نتنياهواق يهدد جنسيا ومالح   معتدمن حضور نتان إيشل، متحرش  احترامه أكثريبعث على 

 

 ة عدد اليهود املتدينين الذين يدخلون إلى األقص ى، معروفعضو كنيست عن الليكود، ناشط حقوق إنسان لليهود يعمل على زياد ،يهودا غليك

رئيس حكومة جعل الدولة العظمى األقوى بالعالم تعترف بالقدس وأن تنقل إليها السفارة على ، قال: قفه املتدينة والسياسية املتطرفةبموا

بحرية الصالة والعبادة بمكانهم املقدس خاصة بعد أن يسمح لليهود و  ،بالنسبة له ذا، ماالرغم من يل التهديدات، ألن هذا مفهوم ضمنا

 افتخاره أنه يوجد حرية عبادة لكل الديانات في القدس.

 لم يحن الوقت أن يكون هذا صحيحا أيضا لليهود؟

 

للقدس، حدث مؤثر ومفرح جدا. اآلن املسؤولية هي أنه علينا أن نتأكد بأن العملية  ةفي حفل نقل السفار ، قال: رئيس حزب العمل ،آفي غباي

 
ً
 تؤدي إلى عجرفة إنما إلى تقوية التزامنا بأن نتقدم نحو التسوية السياسية. هذه تشكل فرحا

ّ
  وفخرا، وأال
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تكلم عن ة، تعالوا نميركيعن نقل السفارة األ  يلهم يتكلمون ، على الفيسبوك علقوا بالقول: جمعية حقوق املواطنالقّيمون على صفحة،

 الناس!

 

بحاجة إلى حزم  هناك -في غزة، هناك ال يكتفون بحفالت وخطابات -القلب في يروشاليم، باحتفاالت افتتاح السفارة. الرأس، قال: إيهود براك

 كدولة يهودية وديمقراطية يي تستطيع األجيال القادمةأمني، إلى جانب تفكير من خارج الصندوق ورؤيا بعيدة املدى بحيث تحرس إسرائيل 

 أيضا أن تحتفل بأمان في القدس.

 

قدس ولو لسفارة بالخسارة أن أوباما لم يدشن ا، قال: فة ذي ماركر واملحرر الرئيس ي لهافي، املعلق االقتصادي لصحياصح ،سامي بيريتس

 .سم "بيتار حسين يروشاليم"فقط من أجل اال 

 

غائب بافتتاح السفارة، ما عدا الرئيس ترامب، هو بدون شك هللا،  -العريس الحاضر، قالت:  مراسلة سياسية لهآرتسصحفية  ،نوعا لنداو

التاريخي  لرؤية الحدثن مؤمنون، جمهوريون، أتوا و أميركيالخاص باليهود، الخاص باملسيحيين، روحه تحلق فوق الجمهور، الذي بغالبيته 

فية نشيد عيس ى وبالخل بلوبيبيتش ذكر إلى جانيم حاخام، الحاخاماتالطريق نحو الخالص. خوارنة يخطبون إلى جانب الالذي يمثل بنظرهم 

 هللويا.

 



11 
 

دل مع بزة غنشرة األخبار التي ستفتتح مع قتلى ، قال: ’مكور ريشون ’حدة، يكتب في صحيفة تصحفي معلق لشؤون الواليات امل ،أريئيل شنبل

بالقدس، ستكون شريكة بشكل غير مباشر وبالطبع بغير قصد قاصد للمجزرة املرعبة التي نفذتها اليوم حماس بناسها. ألن افتتاح السفارة 

 تغيير جدول األعمال بثمن حياة أوالدهم، نسائهم ورجالهم. -هذا بالضبط ما يريدونه

 

هود، الي كالما بذيئا عن باملاض ي قال اإلنجيلي روبرت جفريس الواعظ، قال: حث ومحاضر في مجال ديانات العالمبا ،تومير بيرسيكو

ن اإلحترام م ذا الزمن. بقي ل ميت روماني قليلاملورمونيين، املسلمين واملثليين واليوم يتحدث بافتتاح السفارة بالقدس. هؤالء أصدقاؤنا به

  ،الذاتي
ً
 يحتج. لنا ال.هو إذا
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 العالم االفتراض ّي يحّرض على غزة:  .2

 قد تطّرق إليه العالم األفتراض ي اإلسرائيلي.  ا، يان موضوعشهيًدا 62 أكثر من رتقاءااملجزرة التي اوقعتها إسرائيل هذا األسبوع في غزة وأدت إلى 

، وفي فتراض ي فسر وشرعن املجرزةإال أّن العالم اال ظمة الدولّية، وتنافيه مع املعايير اإلنسانية، قبل التفاهمات واألنورغم بشاعة الحدث، 

 بعض األحيان وصل إلى حد التحريض على قتل املزيد. 

 تحريضات السياسيين ورجال اإلعالم. امادة التحريض كبيرة جًدا، وقد 
ً
 خترنا في النشرة التالية التطرق إلى قسٍم منها. خاصة

زرة، ولعل أبرزها يانت للصحافي أمنون ليفي، الذي القى هجوًما حاًدا في أعقاب ما قام ولإلنصاف فقط، برزت بعض األصوات املنددة باملج

 بنشره على تغريدٍة. 

 ، يأن الحديث هو عن إطالق نار حي على "مظاهرات ساذجة".بإشغال حيزأياذيب حماس تبدأ قال في السياق:  ،ينيتبنفتالي 

 اطنينا.و املس بمو الحديث عن محاولة عشرات اآلالف الذين يحاولون اختراق حدنا السيادي 

 . CNNمقابلة مباشرة بشبكة ال  حاال دأ بحملة توضيح باإلعالم العاملي.بأنا أ

 لن نخضع لإلرهاب وللعنف. النهاية حماس ستفهم أن من يدق رأسه بحائط فوالذي يكسر رأسه.في 

 

 م صعب في قطاع غزة"...و م بالراديو "يو أسمع يل يقال:  ،أورين حزان

اتنا، هذا بالضبط ما تعمله في هذه اللحظة قو  ،ن و ن عددهم ما يكو ن املخربين يجب تصفيتهم، يكإمن أين تصل جملة كهذه: إذ  ال أفهم بتاتا

! -استنشقوا وعلى ذلك يستحقون ذلك
ً
 جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي ال تسيروا لوحدكم أبدا

 ملن بالضبط هذا صعب؟و ليكن 
ً
  اضحا: حماس هي من تبعث مخربيها ليموتوا، إذا
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النار مال تعليمات باستعسرعة والجرحى باملظاهرات على الجدار في القطاع. تلقى الجنود ب يكبر عدد القتلى، قال غير محرض: دوف حينين

، ينا القادمل املنطقة في وجه الضحاية إلى القدس وأنه مهتم بإشعال يميركيالحي. يبدو أنه يوجد من ال يكتفي بالتحريض لنقل السفارة األ 

 .رح أيضا هذا األسبوع من قبل حماسللجانبين، وقف إطالق النار ضروري فورا، كما اقت

 

قال:  ،لفزيونية العاشرة، يان عضو كنيستالتلفزيون والراديو، عمل في القناة التصحفي، سياس ي، شخصية إعالمية في  ،شارون غال

 ال تزعج، سكوت، يطلقون.

 مخربون على الجدران،

 آن األوان أن تذّو ت.

 

دوالر لكل عائلة فلسطينية تصل ملظاهرات  100في جهاز األمن: تقترح حماس  شخصون ي، قال: املراسل العسكري لواينت ،يوآف زيتون 

 .. تقدير: الذروة ال زالت أمامناامركز  12- ألف ب 40في رفح باتجاه الجدار. اآلن:  ون يستمرون بإلقاء عبوات ناسفةبالحاجز. مخر 

 

على  قوات خاصة انتشرت، قال:  الوضع األمني في الوضع الراهنرة مراسل عسكري للقناة الثانية، محاضر بشؤون الجيش وصو ، دفوري نير 

 طول الحد مع غزة. متهيئون إلمكانية أن يحاول الفلسطينيون اقتحام الجدار. يحاولون اقتالع السياج الفاصل وأن يفتحوا مسار دخول.

 حقول البطاطا.. قطعة موسيقية رعوية: مزارعوا قرية غزة ووادي عوز يسقون أمتار قليلة من خلفهم
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غالف غزة: مدفع املاء الذي اعتبر األكبر ب الخاص ال"سوبر ناقلة" ؛نشر أول ، قال: من الجنوب 2ل األخبار في القناة مراس ،تمير ستاينمن

 أن واألقوى بالشرق األوسط
ً
خترقوا ي وصل اليوم من جهاز أمني بالشمال يي يحاول صد الكم الهائل من الفلسطينيين الذين سيحاولون غدا

 الجدار وأن يدخلوا للبلدات.

 

 ملزمون أن نقتل يل يوم مئتين وأكثر.، قال: ناشط على الفيسبوك ،يشعيا نسيمبور 

 

 . من فضلك 16000يكفي ، 16فقط ، قال محرًضا: ناشط اجتماعي على الفيسبوك ،ميكي بوزغيلو
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 .، ونقول آمين)عدد القتلى( او ليتزايدنعم  ، قال: ناشط على الفيسبوك ،موزيس ميكهاجر

 

حيوانات مصابة بامللل، قبل بضع سنوات استطعنا أن نزور بعضنا البعض، عشتم بوفرة، ، قالت: ناشطة على الفيسبوك ،حجاج بتريسيا

 .فقط أن تقتلونا، حاليا غزة تدمر، ليس لديكم ما تأيلون وحماس تغتني على حسابكم في رأسكماليوم 

 

املشتركة،  منفصل عن الواقع/ رئيس القائمةعلقوا بالقول محرضين على القائمة املشتركة:  ، على الفيسبوكتقرير أوليالقّيمون على صفحة، 

جماعي إلى إسرائيل: "حمام دماء" "كفى لحمام الدماء. الكنيست أيمن عودة، يسمي أعمال جيش الدفاع اإلسرائيلي للحراسة من اختراق  وعض
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قيمة للحياة يجب أن يرتاع ملا يحدث اآلن على  يعطييؤجج العنف. يل من و فقدوا حياتهم اليوم. يل إطالق نار ويل قتيل يزيد  اشخص 18

 در ضغط تغذي إسرائيل تحته النار"الحدود. تحولت غزة لق  

 ."الذروة ال تزال أمامنا". في جيش الدفاع اإلسرائيلي يشددون: امخرب 25بالواقع صفت قواتنا على األقل  حتى الساعة

 

لكنيست نائب رئيس ا، قال محرًضا على النائب الطيبي: تحاد القومي، عضو حركة ياخ سابقايان عضو كنيست من حزب اال ،ميخائيل بن آري 

يعظنا أخالقا في حين أنه يصرح على يل منبر أنه هنا يريد دولة يل مواطنيها إلى جانب  ،إرهابي كبير يتجرأ بفتح فمه املنتنومستشار  بمخر 

 دولة مخربين نظيفة من اليهود. يجب قطع الحلم لهذا اإلرهابي

 .مخرب ملعون  ،ذكركو اللعنة على اسمك . كون بداخل زنزانة بدون طعام وبدون ماءتنهايتك 

 

على حدود  اإنسان 38غير متأكد أنه في يوم به قتل ، قال ممتعًضا من الوضع: تلفزيونية في القناة العاشرةصحفي ومقدم برامج  ،أمنون ليفي

 نيطع برزيالي. تقييمكفي امليدان. حسب  غزة، مناسب الحتفاالت إيرفزيون 

 

ر باأللم رتهم، ال يستطيع أن يشعفي أس   من حقا تألم قلبه عندما ذبحوا أوالد عائلة فوغل، قال: ناشط على الفيسبوك محام ،دانيئيل غينات

 .عندما يتم تصفية مخربين يانوا سيعملون نفس الش يء لكل أوالد إسرائيل لو فقط استطاعوا
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تدافع عن مخربين يحاولون الدخول  لكي أيلتصادق. هذا قليل جدا. ماذا ، قال ألمنون ليفي: 20املعلق السياس ي للقناة  ،شمعون ريكلين

 .واإلضرار بإسرائيل

 

ا إلى فلسطين ولنرى ماذا و جًجا مجموعة بئر السبع: خائنو إسرائيل. ليعودشط افتراض ي معروف، علق محرًضا ومؤ ، نايتسحاك ايشيف

  18:00سيفعلون معهم هناك. حكومة اسرائيل عليكم أّن تستيقظوا، اليوم في شارع بن غوريون الساعة 

 )هنالك مظاهرة(، احضروا معكم سكاكين واالت حادة. 

 

ب ا الجيش بنقرات اإلعجاب بسب، محامية معروفة وعضو نقابة املحامين، نشرت محرضة ومستفزة جمهور املحامين العرب: امطرو زيف ايير

 الهجوم النوعي على غزة. 
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 يحّرض على اردوغان وتركيا: العالم االفتراض ّي  .3

 .أردوغان طيب رجب التريي للرئيس نصيحة أيار، 15 الثالثاء يوم نتنياهو، بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس وجه 

، من غير ةرجل يقوم بإرسال االف الجنود إلحتالل قبرص ويخترق اراض ي سوري" يقول  الفيسبوك، موقع على حسابه على نتنياهو، وكتب

 بالدم من االف سنا من اختراق حماس لنا. شخص، يداه ملطختانيقدم لنا دروًسا في األخالق عندما نقوم بالدفاع عن أنف املفترض أّن 

 اخالقيات الحرب". ، عليه ان يكون آخر مقدمي النصائح عن ة، في تركيا وسوريكرادالضحايا األ

 سترد: "ردوغانأ طيب رجب الرئيس وقال. غزة قطاع في األحداث بشأن للتشاور  املتحدة والواليات إسرائيل في سفيرها استدعت تركيا ويانت

 ".للتشاور  أبيب وتل واشنطن من سفراءنا استدعينا. بقسوة هذا على تركيا

هم، إلى حد تعبيره، فيما تعّرض طاقم القناة الثانية، وفق ادعائ -ض السفير اإلسرائيلي اثناء مغادرته األراض ي التركية إلى تفتيش "مهين"وتعرّ 

 اعتداٍء على األراض ي التركية. 

ية عاملية إلى ردود  فعل دبلوماس في غزة، أدى ة إلى تل ابيب، وارتكاب مجازر بحق الفلسطينيينميركينقل السفارة األ  حدثوعلى الرغم من أّن 

ر ، خاصة بعد أّن قام نجل رئيس الحكومة اإلسرائيلي، يئياإلسرائيلي موسعة، إال أّن الرد التريي القى التفاعل األكبر في العالم االفتراض يّ 

 .مع عبارة بذيئةنتنياهو، بنشر صورة على انستغرام 

 

 . يئير نتنياهوصورة انستغرام عن حساب نجل رئيس الحكومة، 
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تفاق امطر األتراك بوابل من التغريدات، نشير إلى واحدة  منها: ب "هنالك مستقبل"، وزعيم الحزب، أ، عضو الكنيست عن حز يئير البيد

 مي. اردوغان هو جزء من محور اإلرهاب اإلسال  -الصلحة الذي قام نتنياهو بتوقيعه معهم، خطأ. حان الوقت لقول ما يان واضًحا منذ زمن

 

، ناشطة افتراضية ومدونة معروفة، كتبت في السياق: تم ابالغ الوزير غلعاد اردان عن اإلعتداء الذي تعّرض له طاقم القناة الثانية مور دليال

 في تركيا. 

 علينا أن نضربهم بقوة، وأن نعلن عن تحذير من السفر إلى تركيا، يشمل منع سفر إسرائيليين عبر شريات الطيران التركّية. 

 الف اسرائيلي يسافرون عبر الخطوط التركية سنوًيا، علينا أن نمس بهذا الظالم، اردوغان.  800قرابة الـ 

 

 رئيس ايران روحاني في توجه -ة تجمع بين روحاني واردوغان: حلف جديد ألعداء إسرائيل، صحافي معروف، قال ناشًرا صور يوني بن مناحيم

 اسرائيلية.  -ةميركيللرئيس اردوغان؛ ال مناص من عمل موحد ضد الخطوات األ 

 

عسكرية مشتركة،  سنوات يانت صديقة اسرائيل وقمنا بتدريبات 10، ناشط افتراض ي، علق وقال: جملة قصيرة عن تركيا؛ قبل ارئيل مونافو

 صعد مخرب إلى الحكم وتطورنا إلى هنا...هذا ال يفاجئني. 
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 يئير يساعد األب بيبي ويكسح اردوغان. مثير املعرفة كيف سيرد اردوغان، ناشطة افتراضية، علقت وقالت على صورة نجل نتنياهو: شيرا لئون 

 على هذا. 

 

 ، ناشط افتراض ي، علق على صورة يئير وقال: انت رائع. اوفير هيلل

 

 ، ناشط افتراض ي، علق وقال: يئير انت ملك. عامي كوهين

 

 



21 
 

 الفيديو األكثر انتشاًرا عبر شبكات الواتس:  .4

 مطار في تظاراالن قاعة في جلوسها خالل زعبي، حنين املشتركة، القائمة في الديمقراطي الوطني التجمع عن النائبة متطرف إسرائيلي هاجم

 .اإلثنين أمس مساء اللد،

زل  واملواطنين األطفال بقتل وتفاخر الزعبي، للنائبة البذيئة واأللفاظ الشتائم املتطرف ويال  تجلى موثق مشهد يف املحاصر، غزة قطاع في الع 

 .ياهونتن حكومة من بتشجيع اإلسرائيليين أوساط في والكراهية، والحقد، والعنصرية، والتشفي، اإلنسانية، املشاعر انعدام فيه

 اسرائيل. -فق تقدير لشركة واتسابوانتشر املقطع عبر وسائل التواصل اإلجتماعي، خاصة الواتساب، حيث وصل إلى االف اإلسرائيليين و 

ملشاهدة املقطع من حساب افتراض ّي قام بشتمها بصورة مقرفة: 

https://www.facebook.com/100018711857739/videos/193251127975281/?fref=mentions 

، وهو محّرض دائم على يل ما هو فلسطيني، علق بالقول على الفيديو: حنين زعبي في تعليق ملواطن لم يحفظ لسانه الظليشار إلى أن املغني، 

 طفال وانتم نازيون".  40ونعتها بمخربة في املطار "قتلتم 

 

 ها وذكراها. ين زعبي، ليمحى اسم، علقوا بالقول: لقاء لطيف ما بين رجل يمين واملخربة حنفي الجنوب سئمنا من الصمتالقّيمون على صفحة، 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/100018711857739/videos/193251127975281/?fref=mentions

