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 عن النشرة: 

ترصد نشرة "متابعات من إلاعالم الجديد في إسرائيل" ما يكتب وينشر في فضاء إلاعالم الجديد الفاعل في الحيز العام إلاسرائيلي. 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 إلاسرائيلي آلاخذة في الازدياد في آلاونة الساحة إلا 

 ألاخيرة.

غل العالم الافتراض ي عدد من املواضيع بدأت باللقاء الذي شحيث  20.9.17-17.9.17تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين 

 ئيس الحكومة إلاسرائيلي بنيامين نتنياهو وبين الرئيس املصري عبد الفتاح السيس ي.جمع بين ر 

 
ّ
غياب العلم على  ز العالم الافتراض ي إلاسرائيلي لم يكترث لفحوى ومضمون اللقاء التاريخّي أو إلى أي تفاهمات صدرت عنه إنما رك

 
م
 محاسًبا نتنياهو. ،ل واعتبر املوضوع عدم احترامتبع في إسرائيإلاسرائيلي من اللقاء الدبلوماس ي وفق النهج امل

 ديم.يبالحر  من يسمون هذا ألاسبوع ايًضا، انشغل العالم الافتراض ي بعنف الشرطة تجاه املتشددين اليهود، او 

يتسحاك  ادمور افراهام ،وكانت مجموعة من اليهود املتشددين قد تظاهرت هذا ألاسبوع في أعقاب اعتقال حفيد أبرز حاخامات اليهود

 ألاخير رفضه للخدمة العسكرية. أعلنبعد أن 

وخرج عشرات من اليهود الحريديم في مظاهرة غاضبة، وألقوا الحجارة على الشرطة، وأغلقوا الطرق، ومنعوا حركة املرور، مما دفع 

 الشرطة إلى استخدام العنف ضدهم بضربهم واعتقال عدد منهم.

 الافتراض يتثير ردود أفعال متضاربة في العالم  والكنيست من حزب "شاس" غيويتائال ستقالة عضو الكنيست يغإلى ذلك، ال تزال ا

قد يسحب استقالته التي قدمها لرئيس الكنيست يولي  يث أفادت مصادر اعالمية أّن غيويتاإلاسرائيلي لهذا ألاسبوع ايًضا، ح

 أدلشطاين، مطلع ألاسبوع.

 بحفل زفاف مثلي الجنس لقريبه. تي شهدها الحزب، بعد اشتراك غيويتافي أعقاب العاصفة ال وجاءت استقالة غيويتا
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 السيس ي: -غياب العلم من لقاء نتنياهو .1

التي جمعت هذا ألاسبوع بين رئيس الحكومة إلاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وبين الرئيس املصري عبد الفتاح قمة على الرغم من أهمية ال

ف جًدا بغياب العلم إلاسرائيلي ألامر الذي طاملا حافظت 
ّ
على  إسرائيلالسيس ي، إال أّن العالم الافتراض ي إلاسرائيلي انشغل وبشكل مكث

ّية، وحتى أنه على طاولة الكنيست هنالك مشروع قانون مطروح يحظر مشاركة شخصيات ظهوره خاصة في املناسبات الدبلوماس

 سياسية في اي لقاء ال يتم فيه نصب العلم إلاسرائيلي.

 وانتقد العالم الافتراض ي الغياب للعلم معتبرين الخطوة عدم احترام دون الخوض في ماهية ومضمون اللقاء.

 ب العلم بالقول إنه أمر ثانوي وغير مهم باعتبار أن هذا اللقاء في العلن، يعد إنجاًزا كبيًرا.   وعللت الدبلوماسية إلاسرائيلية غيا

وكان السيس ي اجتمع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل لقاء نتنياهو، كما ساهمت الجهود املصرية في تحقيق املصالحة بين 

 كبير من حماس في مصر لتناول ملف املصالحة. حماس"، بعد استقبال وفد"و "الفصيلين الفلسطينيين "فتح

ما هذا؟ ال يوجد علم ، تطرق إلى املوضوع على التوتير ونشر صورة معلًقا: تومير بيرسيكوالباحث في الشؤون الدينية والصحافي، 

 ! صفعة للوجه! يبولون علينا!!! نهاية العالم!!!وطنيإسرائيل؟؟؟ ال!! إذالل 

 . ، كل شيئ تمام، عودة إلى الوضع الطبيعي)لن يتم التهجم عليه( ، هدوءإلاسرائيلي ه، لحظة، هو من اليمينآ

 

ا خبر مقترح القانون عن وجود العلم في املناسبات الرسمّية ، علق وقال بدورهإيتان ليئور الناشط املعروف، 
ً
ما هو عقاب عضو : مشارك

 !كنيست يشارك بحدث بدون علم إسرائيل؟
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ا لتصريحات نتنياهو: روي تشيسكي أرادالصحافي املعروف، 
ً
ملاذا ال يقتبس إلاعالم ما يقوله نتنياهو خارج ، غرد وقال بدوره متطرق

 .املنطقة" في البالد؟"إذا أنزلتم صدام، أنا أضمن لكم أنه سيكون لذلك أبعاد عظيمة

 

 الصورة علم إسرائيل إلى جانب العلم املصري؟بأيضا ينقصكم ، قال ايًضا في السياق: إليران طالالصحافي، 

 

هذا زيف،  -كل موضوع، كمحلل موضوعيفي تنياهو ندخل بتأراد الذي ي قّدمأن ت، قال معلًقا ايًضا: شمعون ريكلينالصحافي املتطرف، 

 .نكتةه هذ -سيس ي كفشلالأن تعرض نجاح لقاء مع 
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 السيد نتنياهو خضع لطلب السيس ي وفقط علم مصر الح بلقائهم. رئيس املعارضة انهزم،، قال: كوبي فرويندالصحافي، 

 

مرة  ،الاحترامنتنياهو عديم ، قال في السياق محرًضا ايًضا على الرئيس الفلسطيني، أبو مازن: أرييه بري الناشط الافتراض ي املعروف، 

 كعادته باملقدس! زدرى اأخرى 

 الذي تم في الواليات املتحدة، أصر املصريون بأن يوضع العلم املصري فقط! ،اللقاء مع رئيس مصر السيس يفي 

 يفعل هذا ألي قائد آخر في العالم!لالرئيس املصري لم يكن 

وأمطار  ،مطر’-، هم يعرفون أن إلاسرائيليين قد تعودوا على إلاهانات هذه, ويدعون كعادتهم أن الحديث باملجمل على النقيض من ذلك

 ’.عابرة

تبهوا، عندما يصل املخرب أبو مازن إلى القدس وللمكتب في بلفور، أو عندها سيتلقى احتراما كبيرا، مع علم منظمة التحرير وان

 الفلسطينية وكل ألالعاب النارية املعروفة.

 ة بالخلفية!، أو عندها يوجد علم منظمة التحرير الفلسطينيهللا -، عندما يصل إليه رجال اليسار إلى رامعلى النقيض من ذلك

ما هل نحن  نتنياهو كرئيس حكومة إسرائيل مستعد أن يتلقى مرة تلو املرة إلاهانات وإلاذالالت هذه؟!ن، لكن ملاذا يو يسار  بكل ألاحوال

 نفى؟!زلنا نعيش في امل

 

 امزيف اصخبجدا، إلاعالم مرة أخرى ينشر  امهم ابالسيس ي. لقاء علني التقى نتنياهو ، قالت ايًضا: كوهين ريكيالناشطة الافتراضية، 

 .بموضوع العلم، إذن قبل أن تسقطوا بسلة املهمالت، هذا هو ترامب وحتى أبو مازن لدى السيس ي باألمس دون علم
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اللقاء مع السيس ي، ليس فقط بغياب علم في الفشل الكبير لنتنياهو في السياق:  ا، علق وقال ايضً  داد هيرمانلإالناشط الافتراض ي، 

سالم أن يلتقوا  اتنتظر من قادة الدول املجاورة التي هي بعالقاكان قصيرا جدا ومتأخرا جدا. ، إنما باألساس بان اللقاء الوطن

 عندما يوجد صراع مشترك للطرفين. كل ذلك وأكثر الوقت. ليس فقط أمام كاميرات في نيويورك،  كلويتباحثوا بإلحاح 

 

ملن لم يهدأ من حقيقة عدم وجود علم إسرائيل ويقع تحت تأثير الدعاية اليسارية أن يخرب كل ما ، قالت: شيري أزواليالناشطة، 

 على ما يبدو. كله جيد ةجيدرفقة بمع السيس ي وال يوجد علم الواليات املتحدة، إذن نحن  بيتعلق ببيبي، إذن خذوا، هذا هو أيضا ترام

 

أين إختفى علم إسرائيل بلقاء نتنياهو والسيس ي؟ البروفسور عوزي أراد يوضح: "حتى أحوال ، قال بدوره: أوري نحمانالناشط، 

 .لم تعد في جيوبنا" -سياسية في املاض ي كانت حصتنا
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 ديم: يعنف الشرطة تجاه املتظاهرين الحر  .2

هاجم عدد من املتشددين اليهود، مطلع ألاسبوع، افراد الشرطة إلاسرائيلية، خالل مظاهرات حاشدة، احتجاًجا على اعتقال حفيد أبرز 

 حاخامات اليهود ادمور افراهام يتسحاك.

بوضعه  شخًصا آخرين من الحريديم، حيث قضت املحكمة 40جاء ذلك، عقب هروب حفيد يتسحاك من الخدمة العسكرية، برفقة 

 العبري.” هارتس“يوًما، حسب ما نشر موقع  20في الحجز مدة 

وخرج عشرات من اليهود الحريديم في مظاهرة غاضبة، وألقوا الحجارة على الشرطة، وأغلقوا الطرق، ومنعوا حركة املرور، مما دفع 

 الشرطة إلى استخدام العنف ضدهم بضربهم واعتقال عدد منهم.

 إلى عنف الشرطة تجاه املتظاهرين مؤكدين أن هذا العنف مبالغ به وانه يجب معاقبة الشرطة على ذلك. وتطرق العالم الافتراض ي

عنف الشرطة ضد مواطنين، يتجاوز الخطوط الحمراء وخاصة )القائمة املشتركة(، كتب في السياق:  نيندوف حعضو الكنيست، 

 حاجة إلى شرطة تدافع عن املواطنين وال تؤذيهم.بأصول أثيوبية والضواحي، ذوي عندما يتم الحديث عن عرب، 

 

نظروا: "، علقوا على املوضوع بالقول على الفيسبوك: العمليات غرفة-إجتماعيةعدالة "على صفحة  مون القيّ 
م
 عأ

م
طي بمظاهرة ر  نف ش

 الحريديم بالقدس اليوم.

من الجيش، الذي يعيش بالواليات املتحدة ووصل في زيارة إلى إسرائيل بمناسبة  على توقيف فارّ  احتجاجااملئات من الحريديم تظاهروا 

 ألاعياد.

كل واحد منا بخصوص تجنيد الحريديم، ما يوحدنا هو الديمقراطية وحق التظاهر والاحتجاج املحفوظ لكل بع بدون عالقة بما يفكر 

  أن تؤّم   مواطن. على شرطة إسرائيل
ّ
نظروا كيف تعاملت شرطة يسام )وحدة دورية خاصة بالشرطة ن من حق التظاهر. ن وتمك

م
أ

 ممنوع الصمت.وا.ر وانش إلاسرائيلية( في القدس مع املهمة.

 وصل الفيلم ليد يسرائيل كوهن، صحفي أخبار ميدان السبت. 

 .لي بارليف, غرفة العمليات -أور 



8 
 

 

 

جب وضع نهاية ي -تنصدمال يكفي أن " علقوا بدورهم على الاعتداء محتجين: منظمة حقوق املواطن في إسرائيلالّقيمون على صفحة "

 لظواهر عنف الشرطة!

 عنف الشرطة بمظاهرة باألمس غير محتمل. خالل مظاهرة للحريديم وم 
ّ
 .ويرمون باملتظاهرين يدفعون ، ون ضربيشرطة  ق رجالث

 لكن أيضا هي تعرف أن الحديث ليس عن حدث استثنائي.الناطقة باسم الشرطة اعترفت هذا الصباح أن "الشرطة انجرَّت" ، 

 لى أكثر من الحد لحاالت عنف من قبل رجال شرطة إالسنوات ألاخيرة نحن ننكشف في 
م

طية، هذا يحدث ر  واستعمال زائد بصالحيات ش

 الحريديم.تجاه مواطني القدس الشرقية، تجاه ذوي ألاصول ألاثيوبية، هذا حدث بأم الحيران وهذا يحدث بمظاهرات 

 يفاجئ أحد باألمس يجبما رأيناه 
ّ

من جانب الشرطة, سلطات تنفيذ القانون تتعامل بخفة مع  عنف املوثق بهاالت االحفي . أيضا اأال

شر قبل بضعة أشهر، يمكن رؤية هذا بتقارير نشرت قبل ذلك. 
م
 -خالصة القول الشكاوى. يمكن رؤية هذا بتقرير مراقب الدولة الذي ن

ن ال يتم معالجتها بتاتا وعندما يتم معالجتها، إحتمال أن يحاكم شرطي ويتحمل يضد رجال شرطة عنيفحاالت، شكاوى غالبية ال

 مسؤولية أفعاله هو ضئيل.

ثقة املواطنين بأجهزة تنفيذ القانون هو محرج. ممنوع أن نستسلم لواقع فيه ال يوجد آليات ردع ذات جدوى ضد عنف شرطة تجاه 

 مواطنين.

 ، صحفي أخبار ميدان السبت.وصل الفيلم ليد يسرائيل كوهين
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ن آلان من عنف الشرطة، هذه صورة صغيرة  للتذكير، الشرطي الذي يلكل هؤالء املنذهلعلق وقال:  ،ياريف تسور الناشط املتدين، 

 . ااستثنائي اخنق املتظاهرة قبل ذلك. تعالوا حدثوني باإلضافة، كيف يكون هذا حادث

 

بدون الشرطة ال يوجد سلطة قانون، لكن بدون ثقة الشرطة أيضا ال يوجد سلطة ، علق وقال: يل غولدمانئدانالناشط املتدين، 

 .بالنظام العام حقا معني غير على أي حال هو دعو من يقانون. عنف زائد للشرطة فقط 

 

 .دولة شرطة، علق وقال على التوتير: ميخائيل هكوهينالناشط املتدين، 

 

 دائما دائما؟ ال يهم ماذا؟علقت مغردة:  ،دانييال شتينبيرغالناشطة الافتراضية، 

ن عندما يكون  ن ن يستدعو م  شرطة عندما يوجد عنف بين طرفين.  بالعادة يستدعون   طرف واحد هو الشرطة؟م 
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يصدم. شرطة ترى باملواطنين من كل متظاهرين حريديم عنف الشرطة ضد ، غردت في السياق: تامي موالد حيواليسارية املعروفة، 

 هي شرطة فقدت الطريق، مخيف. ،ألوان الطيف أعداء

 

ط عام شرطة الذي ال يعرف كيف يتعامل مع متظاهرين، هؤالء الذين بضاقال ايًضا في تغريدة:  ،بيني راينوفيتشالصحافي املعروف، 

 وقبضات، ليذهب إلى البيت، آلان!يغلقون الشوارع بدون عنف ويسمح للشرطة أن تتصرف بعنف، رفس 

 

مواطنين عرب، مسيئة لألثيوبيين، شرطة تقتل عنف الشرطة ضد الحريديم اليوم.  عنوفيلم آخر قال:  شارون لوزون الصحافي 

 .عاقينامل تؤذيتضرب الحريديم، 

 

 يديم بالقدس.يضربون متظاهرين حر ال شيئ مقرف أكثر من أن ترى صور رجال شرطة علق على الفيسبوك:  لي غرين -ألون الناشط 

 د معاقين، ضد حريديم، ضد عرب، ضد أثيوبيين ويجب القضاء عليه. ض -عنف شر طي هو عنف
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ّداشاهد على املظاهرة الرهيبة هذه للطائفة الحريدية التي لم تبق كتب ما كان شاهًدا عليه:  أساف يوناس يالناشط  إال أن يتم  بم

ناس ال يفهمون بالكالم الجميل هذا هو الحل معهم، بالصدفة أنا  همؤ إخال التصرف معهم بهذه الصورة وأن يتم 
م
بالقوة وبالعنف، أ

وزراء إسرائيل، سبب مظاهرة الطائفة الحريدية باألمس بمفترق بواحد آخر من أولئك الذين علقوا باإلزدحامات الضخمة التي حصلت 

 بالقوة، طلب منهم عدد من املرات أن يخلوا الشارع وأن ينهوا ؤ كي يتم إخال  ءي ش يلم يساعد أ
ّ

هم، ال الخيل وال تيار املاء الشديد إال

نيفة، عمل فوض ى من عدد من ألافالم التي نشرت والتي تظهر تصرفات الشرطة العوأتى إلاعالم و  املظاهرة باملعروف ولم يفعلوا ذلك،

   ناصأحيانا عندما ال يكون م
ّ
هم وقعوا هم وهم يأخذون القانون باأليدي، وظيفة الشرطة هو أن تفرض النظام وهذه هي النتيجة، لحظ

 بأيدي شرطة كشرطتنا، ألنه في مكان آخر كانوا سيتخذون وسائل أكثر شدة.
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 تحرك العالم الافتراض ي: غيويتااستقالة عضو الكنيست  .3

تثير ردود أفعال متضاربة في العالم الافتراض ي ومن الكنيست  ال تزال استقالة عضو الكنيست يغئال غيويتا من حزب "شاس" 

 إلاسرائيلي، حيث أفادت مصادر اعالمية أّن غيويتا قد يسحب استقالته التي قدمها لرئيس الكنيست يولي أدلشطاين، مطلع ألاسبوع.

 اب العاصفة التي شهدها الحزب، بعد اشتراك غيويتا بحفل زفاف مثلي الجنس لقريبه.وجاءت استقالة غيويتا في أعق

عضو  سخيفا، لكن هذا حقيقي تماما؛ هذا دو بي)ميرتس(، تطرقت إلى املوضوع على الفيسبوك وقالت:  زهافا غالئون عضو الكنيست، 

 املفضل على قلبه. ،ن أخيهببحفل زفاف إ شاركالكنيست يغئال غيويتا أقيل من شاس ألنه 

غيويتا  الحفلة كانت بالعموم قبل سنتين، غيويتا كان بإمكانه أن يعتذر على فعل هذه البادرة إلانسانية جدا وأن يبقى في الكنيست.

 رفض ووضح أنه غير نادم وكان سيفعل ذلك مرة أخرى.

 ، هذا الش يء إلانساني أيضا يتطلب شجاعة جماهيرية. عضو الكنيست غيويبأيامنا
ّ

تا كان مستعدا أن يفقد مصدر معيشته، لكن أال

 يهين ويذل إبن أخيه.

 
َّ
 روا عضو الكنيست غيويتا.عندما يحاول أحد أن يقص عليكم أنه يعرف بالضبط ما هي اليهودية وكيف يجب أن تبدو، تذك

باآلراء  امعبد افض أن يخطو طريقأن لليهودية يوجد مسارات عديدة، وأنه ر  ،، لكنه إنسان صنع اليوم نموذجاحريدي، أورثوذوكس ي

 املسبقة والكراهية.

 (90)مريم إلستر فالش  في هذا الحزب ويعيدوا له منصبه.هي خسارة للكنيست وعار على شاس. آمل أن يعودوا إلى رشدهم  استقالته

 

بعد عضو الكنيست غيويتا باألمس، اليوم استقال من الكنيست عضو ، علقت على املوضوع وقالت: طال شنايدرالصحافية املعروفة، 

سامة سعدي، في إطار اتفاق 
م
 بالقائمة املشتركة. تناوب الكنيست أ
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 .غيويتا لم يعد بعد عضو كنيست، هذا مسمار في نعش حزب إلاحتيال والفساد شاسعلق وقال بدوره:  هدار سيغالالصحافي 

 

 .إستقالة غيويتا تشكل أيضا "إنتصار" لحاييم بيطون ، علق وقال: كوهينيشاي الصحافي املتدين، 

 

 غيويتا، علق وقال بحزن: إيلي بيتانالصحافي املتدين اليساري جًدا، 

 

حادثات، كان عني عدد من امل ون قص علّي املسؤول’ خط صحافة’بفترة عملي ب  ؛سمح للنشر، قال: يوحاي دنينوالصحافي املعروف، 

 قالتي من عملي، اليوم هو في البيت.إ يطلبون ن( و غيوتيا )وآخر املدير 
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 .غيوتيا يوكقال وعلى ما يبدو شامًتا:  عميت سيغالالصحافي 

 

سؤال هامش ي بالنسة للصراع الحقيقي من هو  ؟السؤال هل يبقى يغآل غيويتا عضو كنيست أم القال بدوره:  يئير شيركيالصحافي 

 جلس حخام شلوم، أو أرييه درعي.املصاحب البيت في شاس، يعكوف كوهين، إبن رئيس 

 


