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 عن النشرة: 

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

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

 ى ذلك، ترصد النشرة مظاهر العنصرية في املجتمع اإلسرائيلي اآلخذة في االزدياد في اآلونة األخيرة.الساحة اإلسرائيلية من اليسار واليمين. إل

 فتراض ّي اإلسرائيلي: حيث شغل العالم اال  19.1.19-16.1.19 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 . هنافي رط بها رئيس نقابة املحامين، آفيالكشف عن الفضيحة املتو  .1

 ضرورة تعديله. انون القومّية وتصريحات أدلى بها سياسيون عن ق .2

بنيامين نتنياهو، وتهدف  اض ي يرجح أنها جزٌء من الحملة االنتخابية لرئيس الحكومةفتر إلى ذلك، رصدت النشرة صفحة جديدة في العالم اال 

 ارق بها. إلى مهاجمة الصحافيين الذي طاملا طالبوا بمحاكمته بسبب ملفات الفساد الغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   هنافي فيفضيحة آ .1
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حامين اإلسرائيلية، املحامي آفي في إسرائيل، حيث تنسب إلى رئيس نقابة امل ةائيضكشف النقاب هذا األسبوع عن فضيحة هزت األوساط الق

 ت تقديم مساعدات لعدٍد من الشخصيات القضائّية مقابل خدمات جنسّية. اشبه هنافي

عالقة سابقة على ليها، عمل على تعيين قاضيات كان في لجنة تعيين القضاة ومؤثًرا ع اأنه وبصفته عضو  هاملنسوبة إلى نافيتهامات وتشير اال

 عالقة حميمية مع زوجته.  على ، كما أنه حاول مساعدة قاِض آخر كاننمعه

 وأّن نافيفتر وأثار النشر العالم اال 
ً
ضية أخرى حاول خاللها تهريب صديقة له عبر مطار بن يخضع للتحقيقات في ق هاض ي اإلسرائيلي، خاصة

 غوريون دون توقيع معامالت الدخول والخروج. 

حيث ، هخاصة التي تجمع بين وزيرة القضاء ايليت شاكيد، واملحامي نافيفتراض ي إلى القضية بكثافة نظًرا للعالقة الكما وتطرق العالم اال 

 . هيات أّن شاكيد تتعمد مساعدة نافيالعالقة مدعنتقاد اقامت عدد من عضوات الكنيست ب

 ، وزير التربية والتعليم وعضو في حزب "اليمين الجديد":نفتالي بينيتوفي السياق، كتب 

 يليت شاكيد.موجة تهجمات سياسّية شديدة وسامة ضد وزيرة القضاء أ في األيام األخيرةنشهد  

. وفق التقييمات، وأتفق معهم، هي وزيرة القضاء األفضل التي في الجهاز القضائي لم يسبق له مثيل نقالًبا قضائًيااشاكيد، قادت 

 .مرت على إسرائيل

 

 كنيست عن حزب "العمل"، علقت وكتبت مهاجمة "شاكيد":  ، عضوشيلي يحيموفيتش

 تاحت له السيطرة على تعيين القضاة في إسرائيل. أجنائّية خطيرة. هي  انسان يحمل طباعإ، هفي نافيآأييليت شاكيد رعت 

ال يميز بين الخير والشر باملستوى األساس ّي، قّدمت له  في، ألنه وعندما كان واضًحا أن آمحاوالتها للتملص من املسؤولية لن تنجح

 وبكل قوة املساعدة والدفاع. 

 

 "، علق وكتب: تس"مير حزب  ، عضو كنيست عنإيالن غيلئون 
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 ، شريك وزيرة القضاء الكارهة للقضاء، بكثافة. هالصباح، تم التطرق إلى فساد آفي نافي منذ 

لصحافة التي يحاول الفضائح الكثيرة املرتبطة به. نفس االذين أماطوا اللثام عن يًضا قول كلمة طيبة للصحافيين، ألكن، من املهم 

 سكاتها مرة تلو األخرى. إرئيس حكومتنا 

 

 كنيست عن حزب "الحركة"، كتبت بدورها:  ، عضوفارن ياعيل كوهين 

 مثال للسلطة املتعفنة التي يقودها كل من نتنياهو وشاكيد.  ،هنافي فيآ

 و ، مركزهم الجماهيري حكم ب أن كل ش يء مسموح ون ن من القوة، يظنو مخمور  صاأشخ
 
ن هما و ن دولة إسرائيل وسلطة القانأ

 . القضاء وفق دوافعهم الشخصّية اورة جهازالشخص ي، بحيث يمكن من هماملعب

 يًضا. أوعلى شاكيد أّن تقدم استقالتها ، هاستقال نافيعد أن بيتنفس الصعداء  كل الجهاز القضائي يجب أّن 

 

 "العمل"، علقت وكتبت:  حزب كنيست عن ، عضوميراف ميخائيلي

 بتزاز السياس ّي إلى مهنٍة.صة في االبتزاز السياس ي، حولت اال مخت شاكيد

رت بالجهاز القضائي لدفع مصالحها الشخصّية. واآلن، عندما دفع تجبّرها أض صبها كوزيرة القضاء لبث حملة سياسية،استغلت من

 اتهام اليسار.  -في الجهاز القضائي إلى تفش ي الفساد، تقوم بما يقوم به اليمين دائًما

 

 كنيست عن حزب "العمل"، علقت وكتبت:  ، عضوستاف شافير
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 مرّوع آخر  من فصول الفساد التي بسطتها سلطة نتنياهو. هي فصل هنافي -شاكيدقضية 

 . في قضايا فساد كلهم متهمون  -نظروا ما يحصل هنا: رئيس الحكومة، رئيس االئتالف السابق، وزير الداخليةا

 السلطات. هذا خطر حقيقي.  مختلف فيواملواصالت، ووزارة اإلعالم، ووزارة األمن،  في وزارة قضايا الفسادنجد 

 

 :"، علق وكتبيسرائيل هيوم"املراسل االقتصادي لصحيفة   ،أريئيل وايتمان

بني على معلومات تم الحصول عليها عبر اختراق غير قانونّي من قبل الصحافية هداس  هآلفي نافي فهمي لألمور، امللف الجنائيوفق 

 شتايف لهاتفه النّقال. 

 ختراقها قانون الخصوصّية. لت شتايف على حصانة من الدولة، ال القانونية، حصمقابل القرصنة غير 

 فيين( هنا؟!ان يقوم بمراقبة عمل الحراس )الصحل، مأتساءعليه، 

 لهواتف النقالة آلخرين؟اختراق افيين، با، حتى لو كانوا صحكيف يعقل اّن يقوم أفراد

 ايليت شاكيد، ليست املشكلة، هي الحل. 

 

 في قام بتحرير عدة موقع اخبارية، كتب وقال: ا، صحغورفيتشإيتي 

في قضية القاضية بوزننسكي الدرامّية، الدليل األساس ي في القضية تم الحصول عليه من خالل سلسلة من املخالفات الجنائية كما 

 الخطرة. 

ا لحقوق عندما تتبنى املحكمة الدالئل والقرائن، دون ابداء أي موقف من طريقة الحصول عليه
ً
ا كبيًرا وانتهاك

ً
ا، هذا يعد اخفاق

 الخصوصّية. 
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بين وضع لك ويتم خاللها انتهاك القانون، و فيه يتم الحصول على قرائن ودالئل ألسباب تدفع إلى ذمن املهم الفصل بين الوضع الذي 

ّية، منها التلصص، حيث يتم خالل كشفها الحًقا العثور على كنز من آخر يتم فيه الحصول على دالئل وقرائن من دوافع شخص

 املعلومات. 

كما وفي حالة بوزننسكي، من قام بتصوير املكاتبات من هاتفها النقال بصورة مخالفة للقانون، اكتشف الحًقا املضمون املهم، حيث 

 لم يعرف الصحافي في حينه أنها كانت تتكاتب مع املدعي العام. 

هم والضروري فضح الفساد والتصرف غير الالئق، إلى أنه يمكن فعل ذلك من خالل طرق ال تشجع األفراد الحًقا على خرق من امل

ا. 
ً
 القانون، وتجعل منهم ضباط

 

 "، كتبت: غلوبس"مراسلة سياسية في صحيفة   ،طال شنايدر

 يوًما.  45-30يقّدم استقالته. انتخابات لنقابة املحامين ستجرى خالل  نافيه

 أين النساء في نقابة املحامين، حان الوقت لتقديم ترشيحكن. 

 

 محررة صحافية في موقع "سلونا"، علقت وكتبت:  ،ياسمين ليفي

، حيث هجنس ي، تبقى الصديقة املقربة آلفي نافيالدعاءات والفساد ّية؟ حتى لو لم تكن مطلعة على اال ين ايليت شاكيد من كل القضأ

 بذلك.  ،وشاكيد هتفاخرا، نافيو إال فرصة  ناال يترك 



7 
 

هذه صداقة مبنية على مصالح مشتركة، على أجندة ورؤيا موجهة، يحركها هدف املس بمبدأ الفصل بين السلطات، القيمة املهمة 

 جًدا في الديمقراطّية، كما وفرض الهيمنة السياسية على الجهاز القضائي. 

كر أن تفاقات التي عمل على عقدها، لكنشاكيد في كل اال ركلم يش ه نافيعلى ما يبدو أّن 
ّ
ها ساعدته لتطوير أهدافه علينا التذ

الذي يقول فيه هذا يوم  همرأة، يشابه تصريح نافياهذا يوم س يء لي كوزيرة للقضاء وك ّن إيًضا صحيح. عندما تقول شاكيد أوالعكس 

 ما يعني أّن الجملة خالية من املضمون وال تقول لنا شيًئا. يء بالنسبة لي كرجل قضاء وكرجل، س 

صحاب املناصب العالية في إسرائيل، وذلك يعود لرغبتهم في الحفاظ على كرسيهم، وهو "املسؤولية صطلح لم يسمع به أهنالك م

قالتها غير املباشرة". نظًرا وأّن هذه القضية وقعت في الوقت الذي تشغل فيه شاكيد منصب وزيرة القضاء، فيجب عليها ان تقدم است

ستمرار لتي جمعت بينهما أدت إلى تشجيعه أكثر على اال ير القانونية، علًما وأن عالقة الصداقة اغ لفشلها في وقف تصرفات آفي نافيه

 بخطواته. 

 

 :"، كتبسبغلو "معلق قضائي ومحرر قسم التحقيقات في صحيفة  ،حين معانيت

تهامات كاذبة وأقاويل ايشمل كاذب وتحريض ي،  هو هجوم ،ضدي منفلت الضوابط هجومفي األيام االخيرة، هنالك ليت شاكيد: "أي

، نحن اممن عملت معهن في الكنيست يوميً  ،اليسارياتم من جهة عضوات الكنيست هو الهجو  آلمال،، أكثر ما يخيب امختلقة. لكن

 ، لكن رأيت بهن رفيقات عمل". افكريً  اتمنقسم

 

 

 

 فتراض ّي لإلسبوع الثاني: قانون القومّية يحّرك العالم ال  .2
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 وأّن عدًدا من السياسيين اإلسرائيليين أعلنوا عن العالم اال سبوع الثاني على التوالي لأل زال موضوع قانون القومّية يشغل يال 
ً
فتراض ّي خاصة

 ضرورة تعديل القانون أو العمل على الغائه. 

 قانون » ضد مظاهرات سلسلة االثنين، يوم إسرائيل، في العرب الدروز قيادات من مجموعة بدأتنشغال مجدًدا بالقانون بعد أّن ويأتي اال

 في الجائر العنصري  القانون  بتعديل االلتزام»بـ ملطالبتهم اإلسرائيلية الحكومة لرئاسة املرشحين بيوت إلى بالوصول  وذلك ،«اليهودية القومية

 .املتظاهرين قادة قال حسبما -«انتخابهم حال

 عن "الليكود": كنيست  عضو ،د. عنات بيركووفي السياق، كتبت 

 والذي ُيّحِصن إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطّية.تا ضد قانون القومية، صوّ  "يوجد مستقبل" -و "العمل" احزب

 ولهذا السبب يحب مسنو إسرائيل )منهم الجدة نحاما(، بيبي نتنياهو. 

 قوالي حول املوضوع في الفيديو املرفق. استمعوا إلى أ

 

 "، كتب:الليكود"حزب  عنضو كنيست ع ،أمير أوحانا

 هذا قانون القومية. -"إسرائيل قبل الجميع" مفضل أن يقوم أحد بالتوضيح لبيني غانتس وليئير لبيد، أّن 

 هو مس بحصانة إسرائيل. -بقانون القومية مٌس 

إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وأن لغتها عبرية وأن "األمل" نشيدها الوطني وأن  ألن ما يقوله قانون األساس هو أّن 

 القدس الكاملة واملوحدة هي عاصمتها. 

 فضل الصمت.ي -حياًنا، أغانتس
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 عن حزب "الليكود"، ومن املبادرين لقانون "القومّية"، علق وكتب: عضو كنيست  ،آفي دختر

 . انتخابّيةلكسب أصوات تغيير قانون القومية لبيد وغانتس يريد 

 وشاركوا. -! شاهدوا الفيديو الذي يرتب لكم األمور صلب وقوي وال يمكن تغييره. قانون القومية هو سمح بحدوث هذالن أ

 

 عضو كنيست سابق، ومؤسس لحزب جديد يدعى "تيلم" )الحركة القومّية(، كتب معلًقا:  ،موشيه )بوغي( يعلون 

للدروز ولبقية أبناء األقليات  به القانون  ببستاإلجحاف الذي بأن أقوم بكل جهد لتعديل وعدت  ،ةالتصديق على قانون القوميّ بعد 

 بروح وثيقة االستقالل. -"مبدأ املساواة"في قانون  هذا التعديل ن يعيشون هنا بشراكة معنا، ولدمجالذي

 ون نضاال إللغاء القانون، كررت وعدي هذا.اليوم، وبعد لقائي مع الضباط الدروز الذين يقود

سهام أبناء على إرف عن قرب عالقيادة عليهم، وتعلمت أن أت توليتوكذلك  ،لسنوات طويلة جنًبا إلى جنِب حاربت مع إخوتي الدروز 

 الطائفة للدولة. 

هذا تقوية  اللزعزعة. واجبنا جميعً  نفصال أود غير قابل لال عه ليهودي وبين الطائفة الدرزيةبين دولة إسرائيل والشعب ايوجد 

 الحلف أكثر.
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مع عشرات الضباط الكبار في االحتياط ومع غالبية الجمهور اإلسرائيلي الذي عبر عن تأييده بال لبس  املوقف بمشاركتي لهذافخور 

 خوتنا الدروز.إل 

والعقيد في االحتياط مفيد  "،متيل": العميد في االحتياط أمل أسعد، أورين بيطون مرشح في حزب املرفق الفيديو شريط إلى جانبي في

كلهم محاربون وقادة في جيش الدفاع االسرائيلي  -االشركسية ورئيس مجلس حرفيش سابًق مرعي رئيس رؤساء السلطات الدرزية و 

  الذين أعتز أن أسميهم أخوة.

 

 عن حزب "يوجد مستقبل"، كتب: ت سعضو كني ،يئير لبيد

لتنقل من بيت لضطرون امل ،ومعاقي جيش الدفاع االسرائيلي ،آباء ثكالىن، يمحارب /ليينهناك مواطنين إسرائي أّن خجل من الحقيقة 

 مساواتهم.  -ساس ّي ومفهوم ضمًناا املطر والعاصفة لطلب أكثر ش يء أإلى بيت في هذ

 ة كي يشمل مبدأ املساواة.سنعدل قانون القوميّ  ، عليههذا عار على دولة إسرائيل

قانون القومية والتزمت ل تعديٍل  للحديث على الدرزية، صديقي العميد أسعد والعشرات من ممثلي القيادةفي بيتي  ليومستضفت ا

 قوم بذلك.أأمامهم بأن 

 

 :، كتب وعلق20املراسل السياس ي للقناة  إليران طل
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أعضاء كنيست  " بمشاركةيكودلل"امؤتمر دعم  في جولس سيعقد، الشمال: هذا املساء هذا املساء في ااستعدوا، سيكون عاصًف 

 من املقرر أن تنظم مظاهرة خارج املؤتمر ضد قانون القومّية. الشرطة تستعد لكل سيناريو.  .الحزبمن  ووزاء

 

 على لسان رئيس حزب العمل "افي غباي": ا"، كتبت تصريحغلوبس"مراسلة سياسية لصحيفة  ،طل شنايدر

أن نقوم بتعديل قانون  في وضع مخجل، ولده وولدي في وضع غير متساٍو، عليه نحن ملزمون نقف  فيه يأتي هذا اليوم الذيعندما "

 ضافة مبدأ املساواة عليه".القومية وإ

 . "متساوونو ا في دولة واحدة ألناس يعيشون معً  شراكة وحياة مشتركة تعني هذه"

 

 في مستشرق، كتب وقال: اوصحدكتور  ،غاي بيخور 

ئيليون بفهمه فيما يتعلق بقانون كيف يعقل أّن يقوم كاتب مسلم عربي موهوب، باسم الطويل، بفهم ما ال يرغب السياسيون اإلسرا

 ا يشمل سر معارضة العرب له.مساس الدولة القومية للشعب اليهودي؟ بأ

ج واملتحذلقين. باسم الطويل يض يء لنا 
ّ
 الطريق في فهم القانون ويقوم بترتيب األوراق للسذ

 

 لغائها: صفحة تحرك العالم الفتراض ي ومطالبات بإ .3
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ظهر فيها صور لصحافيين إسرائيليين تم في نهاية األسبوع رصد صفحة جديدة في العالم االفتراض ّي اإلسرائيلي، اسمها "هم ال يقررون لنا"، وت

 بسبب ملفات الفساد الغارق بها.  سبة بمحاسبة رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهوطالبوا في أكثر من منا

لصحافيين والصحافة، حيث طالبوا بإلغائها ضد ا ي يقوم بها  نتنياهوويؤكد عدد من السياسيين على أّن الصفحة جاءت كنوع من الدعاية الت

 فتراض ي من خالل صفحات مجهولة املصدر. ذي أقر عدم الترويج في العالم اال ات والنتخابنظًرا ألنها تخرق قانون اال 

 الصفحة جديدة جًدا حيث جاء فيها بعض املنشورات فقط، التي يظهر بها الصحافيون، كتب على صورهم "هم ال يقررون لنا".  تزالوال 

 ومن املنشورات: 

 يات املتحدة في رام هللا. لكنهم ال يقررون لنا. بيدهم، لكان مقر سفارة الوال  تلو أّن األمور كان 

 

 منذ سنوات يحاول اإلعالم تغذيتنا بمعلومات ورسائل تحمل الكراهّية ضد نتنياهو، لكنهم ال يقررون لنا.  

 

 


