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 عن النشرة: 

ي. تسلط سرائي " ما يكتب وينشر في فضاء اإلعالم الجديد الفاعل في الحيز العام اإل إسرائيلترصد نشرة "متابعات من اإلعالم الجديد في 

طاء في تركز ع ى تدوينات وأقوال السياسيين، الصحافيين، ونشتطرح وكيفية التفاعل معها، كما  النشرة الضوء ع ى أهم القضايا التي

 ي اآلخذة في االزدياد في اآلونة األخيرة.سرائي ذلك، ترصد النشرة مظاهر العنصرية في املجتمع اإل  إلىية من اليسار واليمين. سرائيلالساحة اإل 

 ع وهي:ي عدد من املواضيسرائي حيث شغل العالم اإلفتراض ّي اإل  19.8.18-16.8.18 الفترة الواقعة ما بين إلىتتطرق النشرة الحالّية 

 اتفاق التهدئة مع حماس.  .1

 عملية الدهس قرب "حفات غلعاد".  .2

 عملية القدس والتي نفذها الشاب الفحماوي أحمد محاميد.  .3
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 يشغل العالم اإلفتراض ّي: االتفاق مع حماس   .1

صغر يوم  ي، هذا األسبوع، باتفاق التهدئة مع حماس، والذي كان قدسرائي انشغل العالم االفتراض ي اإل 
ُ
صادق عليه املجلس الوزاري امل

 حّيز التنفيذ قريًبا.  إلى، ومن املقرر أن يدخل ض من وزراء حزب "البيت اليهودّي"األحد الفائت باعترا

منه، والسجال الدائر ما بين اليسار  واليمين مضمون االتفاق، موقف اليسار :وتناول العالم االفتراض ي االتفاق من عدة جوانب، شملت

 ملنظمة حماس. مدعًيا أنه تنازل  سارا هاجمه الياالتفاق، فيم ميناليي، حيث دعم سرائي واليمين اإل 

مستقبال؛ فتح  اإلتفاق الكامل دخل حّيز التنفيذ يوم األربعاء املاض ي، وسيشمل ،وقف إطالق النار أول جزء من اإلتفاق، وهوأّن  إلىوُيشار 

 تقديم مساعدات طبية وانسانّية، تبادل أسرى ومفقودين، وترميم القطاع.املعابر، توسيع مساحة الصيد في غزة، 

 في املنشورات ايًضا.  انعكسوأمريكية، وقطرية األمر الذي  أّن اإلتفاق جاء برعاية مصرية، إلىيشار كما 

 ع ى الفيسبوك، علقوا بالقول:  1"املنسقالقّيمون ع ى صفحة "

دمرنا مبنى  ة. لالسف فقط بعد اّن االرهابيّ  حماس ة الهداف تابعة ملنظمةضربة قاسيّ  "جيش الدفاع" في االسبوع املاض ي وجه

خرين، فقط آله لاللة فلسطينيين وجرح عشرات قتل خال ،خر ع ى الجدارآ الداخ ي التابع لحماس وبعد يوم جمعة دام   مناأل 

 املاض ي. ذارآمن شهر السابقة الثاللين  هدأ منااليام االربعة االخيرة كانت األ  غزة. الهدوء ع ى حدود بعدها ساد

االسماك لتسعة  صيد مسافة وتوسيع كرم ابو سالم معبرفتح غزة. لذلك قررت  قطاع حماس وبين سكان قيادة فرق بينأنا أ

بالهدوء  إسرائيل الهدوء افضل من العنف. لسكان غزة ما يربحونه عندما ينعم سكان ؛يال كرسالة واضحة لسكان غزة وهيأم

 الفوض ى. ويخسرون عندما تسود منأل وا

حماس تستخدم املواطنين كذخيرة حية  قيادة املشكلة اّن  الحل.بل هي  ،ليست مشكلة إسرائيليفهموا ان دولة  غزة اّن  سكان ع ى

 دروع بشرية.كو 

كارني  ا كانوا في معبري عً مصن 80ونحو  إسرائيلالف من الغزيين يعملون في  90اوسلو كان هناك نحو  اتفاق اذكركم انه قبل اود اّن 

 وايرز. 

  ،من اجلكم انتم يا سكان غزةو  ،لأمن
ُ
القطاع  رفاهيتكم وملصلحتكم ولتطوير إلىة وجه كل ميزانيات حماس واالسرة الدوليّ ان ت

نطقة وللم سرائيلإل  اا لسكان غزة وجيداالوسط. هذا سيكون جيًد  الشرق  سنغافورة االرهاب. هناك امكانيات لغزة ان تصبح بدل

 باسرها.

 يين.سرائيلر االسرى واملفقودين اإل أمد، كلها يجب ان تتضمن اوال ترتيب مبالنسبة للمقترحات املختلفة حول التهدئة طويلة األ 

ولكي نقطع الشك باليقين: سوف نعمل بكل الوسائل من اجل  ،انما الواقع ع ى االرض ،ولكن ما سيقرر بالنهاية ليس املقترحات

 ا وبقوة واكثر من املرات السابقة.واذا توجهت حماس للعنف سنرد فوًر  ئيلإسراسكان  أمن

                                                           
 ية في املناطق املحتلة. سرائيلأعمال الحكومة اإل منسق  1
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 .#الهدوء_افضل_من_العنف

 

 ، عضوة كنيست عن حزب الليكود وعسكرية سابقة، كتبت في السياق ع ى الفيسبوك: د. عنات بيركو

 مع حماس... نحو حرب ؟ في اليسار يدفعون يحدثماذا 

 لحصد اصوات انتخابّية؟ يسرائي لون من حيث املواقف(، يحاول مهاجمة اقص ى اليمين اإل معسكر اليسار، لنائّي الرأس )مت

ة في في اإلمارة اإلسالميّ في غزة؟ هل يفضلونهم كبديل  اليوم داعش يّ  500عسكر الصهيوني أنه يوجد في املبالحسبان هل يأخذون 

 غزة؟

 هو الهدوء في النقب الغربي. ،ُيشكل لنا بوصلة كشمعة مضيئة املوضوع املركزي الذي يجب أّن 

 حماس، إنما فقط بوساطة مصرية! مقابلتسوية مباشرة  وال بأي شكل من االشكال ستتم

 او تدمير انفاق ومخازن سالح. ، وج لحرب وإسقاط بضع أبراج في غزةيمكن الخر  دائًما

انهيار إنساني  وضع إلىمن الوصول  حترسنفة، لسكان غربي النقب. باإلضا فرصة للهدوء وإعادة الحياة الطبيعية نرغب بمنحلكن 

 .، والذي سيكلفنا كثيًرافي غزة

 من جهة مصر. ،أمام مصر بحيث  تكون غزة مفتوحة للعالم العربي ستكون  من ذلك، التسوية أكثر

 للقيادة التي ينتهجها
ً
 تهدئة الوضع.لرئيس الحكومة  تعقيبات ومنشورات في الفيسبوك ليست بديال
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 :وكتبت، سابًقا شغلت منصب، علقت رئيسة املعارضة في الكنيست، عضوة كنيست في املعسكر الصهيوني ،فنيتسيبي لي

 نار مرة أخرى. تغيير الواقع لألمديقرروا إطالق ال أّن  إلى ،أخرى مع حماس صغيرة تسوية ههذ ،عودة لتفاهمات الجرف الصامد

 
ً
ة( ونتنياهو ة حقيقيّ مفاوضات سياسيّ  إلىنتنياهو )ال يحتاج ل ةمريحس آخر ضد حماس، لكن حما اسياسيً  االبعيد يتطلب نشاط

 .حماس )يدفع من أجل الهدوء(ل مريح 

 

 علقت بدورها:  تس،عضوة كنيست ورئيسة حزب مير  ، سابًقالئون اغزهافا 

 أّن  حين، في مهم الكاملسلتكلم باالهام مع حماس، ال يتجرأون ع ى ا املجلس الوزارّي املؤيدين لإلتفاقكل أعضاء  ،إنتبهوا

 . يصدرون تصريحات لإلعالم كأن اإلتفاق نهاية العالم ،املعارضين

   الحفنة.من األعشاب الضارة املقتنعة أّن كل اتفاق هو خيانة وهو اآلن خائف من هذه  حفنةمة ربى رئيس الحكو 

 

 م الصهيونية، علقوا: وتقوية القيّ عزيز يمينية متطرفة تعمل ع ى تهي حركة و  "،إم ترتسو" حركةالقّيمون ع ى صفحة 

  إسرائيلحكومة  نناشد
ّ

 هدفه والغرض منه إبادة كل اليهود. تسوية مع تنظيم إرهابّي ب تقومأال

 اإلبادة. حتى حماس هزم .علينا التغلب عليهمقبل كل ش يء 



6 
 

 .)عن تسوية( يمكن البدء بالكالم -وتغيير ميثاق حماس  بعد رفع الراية البيضاء

 

 ني، كتبت في السياق: و عضوة كنيست عن حزب العمل في املعسكر الصهي ،لي يحيموفيتششي

كثفة مع حادلات ُم يسار كانت ستدير ُم الركز  املحكومة  لو أّن  واملسعور الذي سيكون هناالتحريض املجنون  أّن اتخيلال أريد 

دارحماس
ُ
 هذه اللحظات.ب ، كما ت

 

 :كتبفي القناة األولى، علق و  لق سياس يمراسل ومعفي و ا، صحيوني بن مناحيم

سمه حماس ان تدير مفاوضات مع تنظيم إرهابي ليبرما-برئاسة نتنياهو إسرائيلحكومة  -قيقة ع ى الطاولةآن األوان لوضع الح

ا قررت أنه إسرائيلاتفاقية أوسلو. غلطة حكومة  املتعاقدة معها ع ى ،وترفض أن تدير مفاوضات مع السلطة الفلسطينية

محمود متعلقة بقرار  إلىلت هكذا تحوّ  كذلك مصالحة مع حماس،تهدئة ُيلزم موافقة السلطة الفلسطينية، و  إتفاق إلىالذهاب 

 الذي تقاطعه. ،عباس

 

 تس"، علق وكتب:آر ، صاحب مدونة ع ى موقع "هشموئيل مئير
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الذي  "،مازن  قر "ابويتجاهل وُيّح ، بينما حماس مع لناروقع ع ى اتفاق وقف إطالق لنياهو يُ نتتحت إطالق للنار، عالم مقلوب. 

تفاقيات أوسلو التي ال تزال صالحة. 
ُ
عتبر حيثيح رعاية ووساطة قطرية يت هو بالتوازي ُوقعت معه ا

ُ
سؤولة عن التمويل املالي امل ت

عتبر فيه حليًفاتفاق مع حماسلإل
ُ
 وبحرًيا من قبل السعودية.  قطر محاصرة جوًيااليوم إليران ضد السعودية.  ، في الوقت الذي ت

 

 حقوقية، صحافية ومقدمة تلفزيونية في القناة الثانية، كتبت:  ،دانا فايس

 تدفع فيه قطرسالذي و  ،الذي يتبلور  للمجلس الوزارّي املصغر فيما يتعلق باإلتفاقتحذير رئيس الشاباك  نشرنا هذا املساء؛

 يحاول تصعيب املصالحة مع حماس. الذي  "،أبو مازن اوز لـ "، مع تجإسرائيلمعاشات املوظفين في غزة بموافقة 

 

 : بدعم اليمين لإلتفاق امستهزءً  وصاحب مدونة، كتبيين، سرائيلرئيس منظمة الصحافيين اإل  ،يائير تارتشيتسكي

اإلتفاق ملاذا  فجأة ن يوضحو و  م الرئيسيةهتقريًبا كل اليمينيين يظهرون في صفحاتولذلك  النفوس الفاعلةر التويتر غي   يتضح أّن 

 مع حماس ضرورّي وأّن السالم ُيصنع مع األعداء. 

 

 :، كتب20في ومحلل في قناة ا، سابًقا عضو كنيست، صحشارون غال

 !وعار خزي  ،تفاق مع حماساال
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 :كتب في املجال السياس ي واالقتصادي، في القناة العاشرة فياصح ،حاييم هار زهاف

 قعت ع ى اتفاق وقفوُ  ،بينيت وليبرمان -اقص ى اليمين، نتنياهو : حكومةور بصورة صحيحةماأل أنني فهمت  من تحققفقط أ

يوًما جهنمًيا في غرب النقب، قامت من  150وفقه حصلت حماس ع ى كل مطالبها، بعد  ،اإلرهابّي  حماسللنار مع تنظيم  إطالق

ون بغير الصهيونيين؟! ازمنة غريبة جًدا جًدا. و خاللهم حماس بإطالق مئات الصواريخ، واليساري   ن هنا هم من ُيسم 

 

 " السياسية، عضوة تحرير الجريدة، كتبت: هآرتس"مراسلة  ،نوعا لنداو

عرضت التفاهمات مع حماس ع ى املجلس  بعد أّن هذا ال يوجد تفاهمات مع حماس،  ستوديو ويدعي أنهليبرمان يجلس في اال 

  ببث حّي. فظهذا ببساطة كذب  .أبًداروايات   مسألةهنا  ال يوجد الصباح.هذا  املصغر الوزاري 
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 دهس مستوطنة قرب "جفات غلعاد" يشغل العالم اإلفتراض ّي:  .2

ا القريبة من مدينة نابلس بالضفة الغربية، بينم "حفات غلعاد"ية في عملية دهس قرب مستوطنة إسرائيلمستوطنة  ، هذا االسبوع،قتلت

 للشرطة الفلسطينية. الحقسلم السائق نفسه في وقت 

األمر الذي نفته الشرطة الفلسطينية التي ي وبعض وسائل اإلعالم العبرية عن عملية دهس متعمدة، سرائي وتحدلت مصادر في الجيش اإل 

 ي بياًنا يؤكد ع ى ذلك. سرائي قامت بالتحقيق مع السائق، والحًقا اصدر الجيش اإل 

عملية دهس  ، في حاالت أخرى،عتبرهاُم و  معبًرا عن أسفه في حاالت معينة، الحادلة إلىي سرائي تطّرق العالم اإلفتراض ّي اإل م، وكما اإلعال 

 ي!سرائي رغم بيان الجيش اإل  متعمدة

ا ب الحادلة وغرد قائال إلى، تطّرق كنيست عن "البيت اليهودي" ورئيس الكنيست وعض بنائ ،سموتريتشلئيل بتس
ً
 : رواية الجيشمشكك

 الصورة ستبقى". السامرة"في  "حفات غلعاد"من حادلة الدهس هذه الليلة ع ى مفترق  التي تقشعر لها األبدان،هذه الصورة 

 فارقتنا.  لكنها ،مرأة صغيرةاقدمي في كانا قبل دقائق ن امأحذية يتي اجو ز  ،في رأس يمحفورة 

 ببشكل فجائي ع تة، حياة وأحالم قطعبمأساة رهيها نعن مجرد "حادث فقط"، فإ كان الحديثما إذا حتى 
ً
 ث

ً
 .اا، ببساطة عبث

 كفى! يجب أن نحذر وأن نحافظ ع ى الحياة! من فضلكم! 
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 :"، كتب بدورهتكيكار هشبا"مراسل الشرطة والقضاء الجنائي في موقع  ،إيلي شلزنغر

مسعفو منظمة "انقاذ دون  ".حفات غلعاد"رق مف فتاة ع ى دهس ،ةيبدو سيارة فلسطيني ع ى ما ادتلخيص: املخرب الذي ق

 للمصابة. املخرب استمر بالسفر بإتجاه قرية جيت.  إحياء ةعملييجرون و  يتواجدون في مكان الحادث يهودا والسامرة" -حدود

 

 : محرًضا ومستوطن معروف، كتب في السياقمدير عام حزب "قوة يهودية"، ناشط يميني بارز و راب  ،تسفي سوكوت

 ."حفات غلعاد"مفترق  ع ىنتيجة دهس   أصيبت بجراح بالغةإحياء لجريحة ملية ع

 موجوًدا.  الحاجز الذي لم يعد مجتاًزا ،Aملنطقة  دهستالسيارة التي كما بعملية قتل الراب شيبح، فر سائق 

 .حياتنا مباحة

 

 رضة: ناشطة يمينية معروفة، قادت نضال مستوطني "عمونا"، كتبت مح ،أييليت شليسل

 مالئم للتسهيالت التي قدمها افيغدور ليبرمان )لسكان الضفة والقطاع(. رد، "حفات غلعاد"دهس ع ى مفترق العملية 

 

 ، كتب: محرر في موقع "الصوت اليهودي" ،إلحنان غرونر

 وحالًيا ال يتم نقله سائق الذي دهس،طة الفلسطينية تحتجز لديها الالشر تحقير كبير. : "حفات جلعاد"مفترق  ع ى الدهسحادث 

غير أكيد، يكفي  ا؟ بتاتً بالضبط هنالك ، هل نعرف ماذا كانلقنونه جيًدا ماذا يقول صدقوني أنهم ي. "يسرائي جيش الدفاع اإل ـ "ل

 أن يدهس اليهودية التي عبرت في طريقه. ،قرر بجزء من الثانية ،كما بعدد من العمليات في املاض ي ،أنه
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 ة"، كتب بدوره: دلخبار محدونة "أ، صاحب م أبيرام شاحر

ة، ني، تعّرضت لحادث دهس من قبل سائق سيارة اجرة فلسطي"حاولت عبور الشارع قرب "حفات غلعادعاًما،  30 ـإمرأة بحوالي ال

نه يهودا والسامرة" حاولوا انعاش املصابة إال أ -الذي فر من مكان الحادث بإتجاه قرية جيت. مسعفو منظمة "انقاذ دون حدود

 .الحديث عن عملية دهس أو بحادلة ضرب وهربتفحص اذا ما كان  منولألسف تم اقرار موتها. قوات األ 

 

 :"، كتبتكيكار هشبا"ع ى موقع  صاحب مدونة ،دانيئيل غيلو

  .القتيلة هي حافا روزين. من سكان عمانوئيل

 

 (، كتبت: امتابع 1966) سياسية من اليمين، ومعروفة في العالم اإلفتراض يّ ناشطة  ،دليله مور 

باملناطق الشمالية، الغربية والجنوبية  منلكل أصحاب كاميرات األ ُوجهت نداءات  ، ُسمعتفي نابلس"؛ السامرة"عملية الدهس في 

 منهم  ،للمدينة
ً
ي" في تعقب سرائي كي يحبطوا محاوالت "جيش الدفاع اإل ذلك ، لعمليةل تسجيلأفالم ال يقوموا بمحوأن مطالبة

 ائق املخرب. الس

 نفسه للسلطة الفلسطينية ويدعي أنه حادث. سلم خربامل

 عرفة أنه ال يوجد أي حادث دهس نفذ ع ى يد يهود. من املثير م
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 الفحم:  أمعملية القدس وتحريض على أهل  .3

ي احد ازقة البلدة القديمة في عملية القدس، والتي وقعت يوم الجمعة الفائت، وحاول من خاللها الفحماوي احمد محاميد طعن شرطّي ف

 تحييده واستشهاده ع ى الفور، شغلت ايًضا العالم اإلفتراض ّي.  إلىمما أدى  -يةسرائيلوفق مزاعم الشرطة اإل  -القدس

تهمة الشرطة في اعقاب الحادث م الفحم التي اصدرته أمبيان بلدية  إلىهوية منفذها وايًضا  إلىالعملية و  إلىوكان العالم اإلفتراض ي قد تطرق 

 بقتل الشاب بدم بارد. 

 أنها ليست املرة األولى التي يخرج من  أموتمّيزت املنشورات بالتحريض، حيث طالبت بحل بلدية 
ً
 ن. و الفحم منفذ أمالفحم، مذكرة

 الفحم:  أم، وزير الزراعة والتنمية الريفية وعضو كنيست عن البيت اليهودي علق مغرًدا ومحرًضا ع ى بلدية وري اريئيلأ

 الفحم، يجب حلها ع ى الفور.  أمافراد الشرطة الذين قتلوا املخرب يستحقون وسام البطولة. بلدية  

 

 الفحم وكتب مغرًدا:  أمعلق  ايًضا ع ى بيان بلدية ، الليكود، عضو كنيست عن يهودا غليك

 أجننتم؟ الرجل حاول القتل.  

 ده ع ى الفور. كل التقدير ألفراد الشرطة الذين قاموا بتحيي 

الفحم، والتي سبق وأن أخرجت من داخلها قبل حوالّي السنة مخربين اقدما ع ى قتل شرطيين، أن تخجل واال  أميتوقع من بلدية 

 تقدم املواعظ ألفراد الشرطة املمتازين، الذين قاموا ويقومون بعملهم بإخالص. 
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 تبت: لي" علقت وك إسرائيل، رئيسية حركة "ني كوهينسارة هعتس

 الفحم تندد بقيام الشرطة بإطالق النار ع ى املخرب. ظننت أنها ستعبر عن اسفها اّن حثالة مثله خرج من بلدها.  أمبلدية 

 

 ع ى الفيسبوك، علقوا وكتبوا:  الشرطةالقّيمون ع ى صفحة 

في املكان  منن شرطّي. بعد عراك مع قوات األ أحد األزقة في البلدة القديمة في القدس ويحاول طع إلىتوليق من ساحة الحدث؛ مخرب يصل 

 الفحم. ال اصابات اضافية في الحدث الذي يتم التحقيق به.  أمتم اطالق النار عليه وتحييده. املشتبه من سكان مدينة 

 

 ، عضو كنيست سابق ورئيس حركة "القوة اليهودية"، كتب محرًضا: ، ناشط سياس ي يمينيميخائيل بن آري 

 الفحم! أملتحريض في مساجد لُتفكك بؤر ا

ر من مرتع اإلرهاب والتحريض.  أم إلىسبوع وصلنا، نشطاء "قوة يهودية"، أقبل 
ّ
 الفحم، وصلنا لنحذ

املحكمة العليا  إلىهناك، وفقط بعد التهديد بالتوجه  إلىعوًضا عن تفكيك بؤر التحريض، قامت الشرطة بمنعنا من الوصول 

 التي يتوسطها املسجد الذي يخرج منه قتلة اليهود.  يلالتحي الف إلىسمحوا لنا بالوصول 
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 صاحب كبرى شركات التحقيقات الخاصة، كتب في السياق:  كفير دوف،

ه كان هنالك مجال لتحييد املخرب دون القضاء عليه، عليك أملفت نظر لرئيس بلدية 
ّ
 نسيان ذلك.  مالفحم، وكل من يعتقد أن

 القتل. إلىفسه للخطر بإيقاف شرير يحمل سكيًنا ومصاب بنوبة تدفعه ال يوجد شخص مستعد أن يعّرض ن

 املطلوب، اطالق النار عليه برأسه وتحييده. 

 ال يوجد مكان للقتلة هنا، من يبحث عن القتل عليه أن يأخذ بالحسبان أنه ممكن أن يموت.  

 

  ( كتب محرًضا:امتابع 2485افتراض ي معروف جًدا )  ، محامئيل غيناتيدان
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الفحم، والذي يحمل هوية زرقاء،  أمواملستغرب أين التعايش عندما يقوم مواطن من  ،أي حظ لي أنني العنصري الوحيد هنا

 ، بمحاولة قتل شرطي بواسطة سكين وتم قتله وتحييده؟ واإلحتمال انه صوت لباسل غطاس او حنين زعبي لتمثله في الكنيست

 حقيقات؟اين الشاباك؟ التعذيب في السجون؟ الت 

ا انسوا األمر.  
ً
 صحيح، الحديث ليس عن يهود، اذ

 

 في معروف، مقدم برامج، وكاتب مقالة في عدد من وسائل اإلعالم كتب وعلق: ا، صحدان مرغليت

 ستنكارها. لة، لكن بلدية أم الفحم وقحة في ااطالق النار ع ى أحمد محاميد كان بمكانه. ممكن تفهم العائلة الثاك 

 


