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 متابعات من اإلعالم الجديد في إسرائيل
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 عن النشرة: 

نشرة "متابعات من اإلعالم الجديد في إسرائيل" ما يكتب وينشر في فضاء اإلعالم الجديد الفاعل في الحيز العام اإلسرائيلي. تسلط  ترصد

النشرة الضوء على أهم القضايا التي تطرح وكيفية التفاعل معها، كما وتركز على تدوينات وأقوال السياسيين، الصحافيين، ونشطاء في 

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

 موضوعان فقط؛ االفتراض يحيث شغل العالم   78.8.6-78.8.6 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

الحكومة بنيامين نتنياهو، فال زالت التحقيقات مع رئيس الحكومة اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو،  املوضوع األول كان التحقيقات مع رئيس

 تتصدر اهتمام العالم االفتراض ي. 

اضف إلى ذلك، انشغل العالم االفتراض ي بالتحقيقات مع زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو،  حيث يعكف املستشار القضائي 

 ضدها.ليت، على تقديم الئحة اتهام اإلسرائيلي، أفيحاي مندلب

اما املوضوع الثاني الذي شغل العالم االفتراض ي كان التحقيقات مع وزير الداخلية ارييه درعي بالفساد وايًضا قراره بسحب مواطنة 

 الفحماوي عالء زيود. 

"، وذلك بشبهات 344ساعات في وحدة التحقيق "الهاف  6لتحقيق استمر نحو  خضع وزير الداخلية اإلسرائيلي، أريه درعي، الثالثاء،و 

 وتركزت التحقيقات مع درعي بشبهة ارتكاب مخالفات ضريبية. كما أجري التحقيق أيضا مع زوجته يافه درعي. تتصل بنظافة اليد.

بسحب الجنسية اإلسرائيلية من الشاب عالء زيود كانت قد قضت املحكمة املركزية في حيفا، يوم األحد، في سياق سحب مواطنة زيود، و

عاما بعد إدانته بتنفيذ  22عاما( من مدينة أم الفحم، بحسب طلب وزارة الداخلية، وذلك بعد أن حكم على زيود بالسجن ملدة  22)

 .2112عملية دهس في مفرق "جان شموئيل" قرب الخضيرة بالعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مام العالم االفتراض ي لألسبوع الثاني: تتصدر اهت التحقيقات مع نتنياهو  .1
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 االفتراض ي. ال زالت التحقيقات مع رئيس الحكومة اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تتصدر اهتمام العالم 

 . 4111 -و 2111، 1111ملفات فساد كبيرة سميت بملف  4وتقوم الشرطة في ا آونة األخيرة بالتحقيق مع نتنياهو في 

يعكف املستشار القضائي حيث  انشغل العالم االفتراض ي بالتحقيقات مع زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو،  اضف إلى ذلك،

من املتوقع أن يتم تقديم لوائح اتهام ضد سارة نتنياهو في و اإلسرائيلي، أفيحاي مندلبليت، على تقديم الئحة اتهام ضد سارة نتنياهو، 

 ئات آالف الشواكلأربعة ملفات فساد، تصل قيمتها إلى م

، على صفحته على الفيسبوك، رًدا على خبر "فلسطينيون كبار: نأمل أن تؤدي بنيامين نتنياهووفي سياق الفساد، كتب رئيس الحكومة، 

 .لن يحصلتحقيقات نتنياهو إلى سقوطه" : 

 

أنا ال زلت منذهلة من وقاحة نتنياهو بأن يطلب من الوزراء أن ، على الفيسبوك: ئون زهافا غالبدورها، قالت زعيمة حزب "ميرتس"، 

 .ريكلين ـأن األسئلة األكثر صعوبة وهو مستعد أن يتعامل معها هي الخاصة بيدافعوا عنه باالستوديوهات.في حين 

 

 يقه على النص: . وجاء تعلنتنياهواملشكلة باملقابالت املتكررة مع يوآف سغلوفيتش على قضايا ، قال على التوتير: عيناف شيفالصحافي، 

قضايا نتنياهو، بالطبع مناسب أن تجرى  علىقائد متقاعد يوآف سغلوفيتش تقابل باألمس ب "الخامسة مع رافي ريشف"  -باختصار

ا رجل حزب يش عتيد. عد هكون قسم التحقيقات األسبق باملوضوع، غير أن سغلوفيتش يرتدي قبعة إضافية وهي أنمقابلة مع رئيس 

إشارة منفردة بالتعليق الذي ذكرهذا وجملة واحدة لسغلوفيتش عن دخوله للحياة السياسية كي يحارب الفساد، هوية املقاَبل السياسية 

ومة. سياسية معارضة لرئيس الحكلم يعبر عنها باملحادثة. يوجد بذلك إشكال: املعرفة املهنية لسغلوفيتش ال يحيد مركزه كشخصية 

 ذلك.ك مع حتى ،، نتلقى استهجانا آخر على أداء األعالم بفترة حرجةعندما نتجاهل ذلك
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بخالف األشاعات، نعم نتنياهو يتجول مع حقيبة ودائما يتطوع للدفع. لكن ، علق على فساد نتنياهو وقال: ميخائيل زيلبرمانالصحافي، 

 .من بيطكوين فائضليس ألي واحد 

 

 .املعارضة األخير الذي شوهد في إسرائيل كان بنيامين نتنياهورئيس ، قال بدوره: يوس ي ليفيالصحافي، 

 

باسم أهرون ميلتسر، وشباب  -مؤسسوا الليكود " على الفيسبوك علقوا بالقول: أخبار الليكود؛أخبار الليكودالقيمون على صفحة "

 يس الحكومة نتنياهو.ئلر دافيد شاين، ميخائيا يتسحاكوف وأريك كلنر أصدروا اآلن تصريحات دعم الليكود باسم 

 

 .أيضا غالبية األشخاص الذين يحيطون بنتنياهو لم يحقق معهم أو اتهموا بجنائياتر، نحيميا جرشوني، غرد وقال: و صالصحافي وامل
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عته على د ؟ رينا متسلياحإمتنع عن إجراء مقابالت عبر اإلعالمملاذا نفسه نتنياهو ، قالت بدورها: بروريا شارونالناشطة اإلفتراضية، 

 موجات األثير... فقط قبل األنتخابات ظهر فجأة...

 

 .على قناني سارة نتنياهو هو لم يوفر تفاصيل، علق وقال: شلومي بنشاباتسالناشط الليكودي املعروف، 

 

 يدعي أنه لم يعرف.ستقدم سارة نتنياهو للمحاكمة، لكن زوجها ، علق وقال بدوره: رومان برونفمانالسياس ي السابق ورجل االعمال، 

 .لم يعرفرئيسها الكبير يدعي أنه وليبرمان،  -فاينة كيرشنباوم ستقدم للمحاكمة

 مانة.لل وخيانة  هكذا يبدو الكذب

 

 ال يصدق،، قال: حاييم ديكمانالصحافي، 

الحماقة والرؤية من زاوية واحدة في أقص ى . "نتنياهو ال يزال غير متهم بملف الغواصات، لكن هذا حقا على جدول األعمال األعالمي"

 ..حدودها
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 بابأنه سيأتي كثير جدا من الناس ملظاهرة التأييد. أحد األس يوم األربعاء، تخميني قرابة، قالت: تال شنايدرالصحافية واملدونة املعروفة، 

 السنة ونيف األخيرة.في لذلك، هو التغيير بعمل نتنياهو على األرض 
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 تشعل العالم االفتراض ي ايًضا:  التحقيقات مع درعي .2

"، وذلك بشبهات 344ساعات في وحدة التحقيق "الهاف  6خضع وزير الداخلية اإلسرائيلي، أريه درعي، الثالثاء، لتحقيق استمر نحو 

 تتصل بنظافة اليد.

 وتركزت التحقيقات مع درعي بشبهة ارتكاب مخالفات ضريبية. كما أجري التحقيق أيضا مع زوجته يافه درعي.

 لولم تتناول تحقيقات الثالثاء مع درعي في قضية تورطه في اختيار الراف الرئيس ي ملدينة اللد الذي يدعمه أنصار درعي امللياردير ميخائي

 قع أن يجري التحقيق معه في هذه القضية الحقا.ميريشفيلي وابنه يتسحاك. ومن املتو 

طنة الشاب عالء زيود من ام الفحم، والذي اسحب مو ب هكما وانشغل في قرار  بهذه القضية بشكل كبير جًدا االفتراض يوانشغل العالم 

. اتهم بتنفيذ عملية في الخضيرة
ً
 ، حيث برزت مظاهر التحريض على العرب عامة

عاما( من مدينة أم الفحم،  22وكانت قد قضت املحكمة املركزية في حيفا، يوم األحد، بسحب الجنسية اإلسرائيلية من الشاب عالء زيود )

عاما بعد إدانته بتنفيذ عملية دهس في مفرق "جان شموئيل"  22بحسب طلب وزارة الداخلية، وذلك بعد أن حكم على زيود بالسجن ملدة 

 .2112لعام قرب الخضيرة با

 بقة.  نفس جملة نتنياهو السا ،"ال يوجد شك أنه سيكون جيدا وينتهي كجيد" لدرعي -ـأل: روت بيطون املعروفة،  وفي سياق الفساد كتبت

 

 !!في العلنهللا  إسم درعي إستقل!!أنت تدنس، علق وقال: يوسف كوهينالسياس ي املعروف من "شاس"، 

 سنة لم يحقق معه وال مرة!! 13منك!! نشتاق أليلي يشاي،  مرة رابعة بالتحقيقات!!فاسد قرفنا
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 يضا شفاف...أدرعي، هذا أننا شفافون ال يقول بأنك ، علقوا بالقول: كل شيئ عن الحرديمالقيمون على صفحة، 

 . %62املعسكر الصهيوني: . %62كلنا: . %111يش عتيد:  كم من أعضاء الكنيست في كل كتلة تنازلوا عن عالوة األجر؟

 

عاد أرييه درعي هذا األسبوع إلى العناوين الرئيسية، اليكم ، نشر صورة وعلق عليها بالقول: شلومو كوهينرسام الكاتيركاتور املعروف، 

يعود لشاس،  2112. تشرين أول )علما أنه متهم بالعار( يحاول مهاجمة قانون العار  2119تموز  . فيتذكير قصير عن طريق عودته الى القمة

 يعود إلى وزارة الداخلية...ومعاذ أن يعود. 2116يعود لرئاسة شاس، كانون ثاني  2114أيار 

 

 ثالثة شاشات. نتنياهو تحقيق. درعي تحقيق. وترامب ال يوصل شيئا.علقا وقالت:  ليليان أوريبيالناشطة 

 



9 
 

بدون بحث عام، بهدوء عجيب، فقد كتب الناشط اليساري يريف اوفنهايمر:  اما في سياق سحب مواطنة الشاب من ام الفحم عالء زيود،

 عربي إسرائيلي. بسبب أذىباألمس وزير الداخلية درعي مواطنة أخرى،  ألغى

سكن وبدل أن ي أكثر يهودي، نفترض يغآل، الش يءبعض ماذا كان سيحصل لو أنه كان للمخرب عالء إسم تعالوا نغلق العينين ونتخيل، 

في أم الفحم كان من هرتسليا، وضحاياه كانوا عربا، أو يمكن حتى رئيس حكومة يهودي، هل أيضا عندها كان سيسرع وزير الداخلية 

 لطلب إلغاء مواطنته، التاريخ يثبت أنه ال.

رجال العصابة اليهودية، عامي بوبر، يونا أن يطلب إلغاء مواطنة من أي مواطن يهودي، ليس من باله بحتى اليوم، وال وزير داخلية، خطر 

، "يبقى مقتلعا، بدون أي مواطنة، غير اإسرائيلي اأفروشمي، قتلة الفتى محمد أبو خضير وحتى من يغآل عمير. ألن التفكير بأن مواطن

 ". معقول 

 بدونها. املواطنة ليست امتيازا، باملجتمع األنساني هي حق أساس ي، كما الهواء واملاء، ال مجال للحياة

كي تعاقب وتردع، للدولة يوجد قوة كبيرة، هي حتى تستطيع أن تلغي حرية إنسان للبد، وأن تعطيه أن ينهي حياته بالسجن، لكن من 

وأن تمنعه بتاتا من املجتمع. هذا صحيح بالنسبة ملواطنين يهود وصحيح غير املسموح أن تعريه من كل حقوقه، أن تحوله إلى شفاف، 

  اطنين عرب.بالنسبة ملو 

التمييز بينهم واتخاذ هذا األجراء فقط تجاه العرب، يثبت أنه بعيني الوزير درعي، املواطنة األسرائيلية لعرب إسرائيل، هي مواطنة بالقرار 

. غريب في بالده مواطنويتحول ليكون مشروطة، جائزة على السلوك الجيد. هم ضيوف بدولة الشعب اليهودي، ومن أجرم يخسر حقوقه 

املخربين الذين قتلوا، ينتقل أللئك الذين حاولوا أن يقتلوا، وينتهي بمن مجرد يتكلم كالما غير جميل على الدولة وغير "مخلص" بهذا يبدا 

 ، وبشرط أنهم عربا. وبعد إلغاء املواطنة، يكون أسهل أكثر طردهم أيضا.املهدافلها، كلهم على 

 

أعمال إرهاب أخرى ال تنال إلغاء مواطنة، ال إرهاب يهود موجه للعرب، ال " علقوا بالقول: محافظون على القضاءالقيمون على صفحة "

 قتل نساء بأيدي أزواجهن، وحتى قاتل رئيس الحكومة لم ينل إلغاء مواطنة.
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حثالة أخرى يجب إلغاء مواطنتها (: ، قال محرًضا على املحامية سوسن زهر من عدالة )ممثلة زيودايلوز يعكوفالناشط االفتراض ي، 

 ومباشرة الى غزة، مخربة.

 

لم أفهم ما املشكلة، الكالم عن مخرب حسب مواقفه دولة إسرائيل يجب أال تقوم؟ الناشط االفتراضية، شلوميت بريفر، علقت وقالت: 

 إذا ملاذا يحتاج مواطنتها؟ 
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 حصد على اهتمام في العالم االفتراض ي:  منشورات .3

إلى ما ذكر من مواضيع رصدت النشرة التالية أكثر املنشورات على الفيسبوك والتي القت التفاعل الكبير منها وتحمل طابًعا تحريًضا 

 وعنصريا. حيث نشر عضو الكنيست عن الليكود، اورن حزان، على الفيسبوك منشوًرا جاء فيه: 

رتفعة جًدا في هذه األيام. ننتظر كلنا النشرة الجوية ولربما سنبشر ان غًدا ستكون درجات الحرارة أقل. لكن أي بشرى وأي واو، الحرارة م

 بطيخ، في كل مرة عندما اشاهد أخبار القناة الثانية ال استطيع أن افهم؛ 

 . 2.2، مما يعني اكثر بـ الف نسمة 111الف نسمة . عدد السكان في كفار سابا الجارة  31عدد سكان الطيبة، 

ا ملا عليكم اللعنة تظهرون خارطة الطقس في الطيبة؟
ّ
 اذ

، واعتاد الحصول على اتفهم أن املحرض رقم واحد وداعم ا إرهاب أحمد طيبي )عضو الكنيست من القائمة املشتركة( من مواليد الطيبة

 احترام طيبي سبب غير كافي لفعل ذلك.  نجومية في القناة الثانية، لكن مع احترامي،

 


