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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 

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

بشكل خاص على التصريحات والتعبيرات ذات الطابع العنصري خاصة في ظل تصاعد خطاب النشرة كز إلسرائيلية. إلى ذلك، تر الساحة ا

 .االسرائيلي التحريض على الفلسطينيين وانتشار مظاهر الشعبوية والقومجية في الحيز العام

 ما: ه يانأساسان ل العالم اإلفتراض ّي موضوعيحيث شغ 1.9.18-29.8.18 بينالنشرة الحالّية الفترة الواقعة ما  غطيت

 . 4000في قضية  بتلقي الرشوةان مشتبه ابنه يائيرنتنياهو و سارة زوجة بنيامين عالن الشرطة على أّن إ .1

 . بعد استضافة منظمة يكسرون الصمت املعارضة لالحتالل غالق جاليري "بربور" في القدسإ .2

 إلى جانب ذلك، رصدت النشرة 
ً
وعلى منظمة  ،التالّية أهم املنشورات في العالم اإلفتراض ّي والتي تحمل تحريًضا على الشعب الفلسطيني عامة

 األونروا التي أعلنت الواليات املتحدة وقف التمويل لها.
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 بتلقى الرشوة انير نتنياهو مشتبهئاوي ةسار  .1

في إطار التحقيق  ةرشو نتنياهو، بتلقيها  هرسمًيا، يوم الخميس، االشتباه بزوجة رئيس الحكومة اإلسرائيلية، سار أعلنت الشرطة اإلسرائيلية 

الشرطة تشتبه كذلك بنتنياهو االبن، يائير، بأنه  ّن أ القناة الثانّيةأوردت ". فيما 4000"( واملعروفة إعالمًيا بـ"امللف وااله" –بقضية )"بيزك" 

 تلقى رش ى في سياق التحقيق في القضية ذاتها.

الك شركة (، باإلضافة إلى مةسار بنيامين نتنياهو وزوجته اإلسرائيلية هناك دليال على أن عائلة نتنياهو )رئيس الحكومة  وأكدت الشرطة أّن 

 وزوجته آيريس، كانوا جميعهم على علم بالتأثير واألبعاد االقتصادية لألفعال التي أقدموا عليها. "بيزك" وموقع "والال"، شاؤول ألوفيتش

نتنياهو على علم بأنه مقابل  ة، إذا ما كانت سار الخميسا على سؤال محامي الدفاع آيريس، خالل جلسة التحقيق التي عقدت جاء ذلك ردً و 

 ليها من موقع "والال"، فإن "بيزك"، في املقابل، ستحصل على مزايا وفوائد حكومية.التغطية اإلعالمية الداعمة التي قد تحصل ع

وتشتبه الشرطة اإلسرائيلية بأن ابن رئيس الحكومة، يائير نتنياهو، تلقى رش ى وحصل على منافع، وعرقل مجرى التحقيق، وذلك في إطار 

 .رةن مأكثر مهذا امللف  جرى التحقيق معه فيان قد ك"، و 4000"امللف 

 على الفيسبوك:  عالن الشرطة منإوعلق نتنياهو  باستخفاف على 

 

ي من حظها أنها توفيت قبل أّن تدخل إلى دائرة املشتبه بهم بتلقلكن في موقع "وااله"،  اايجابيّ ا حتى عن كلبتنا "كايا" وجدنا تقرير  

 . ىالرش 

 كل دائم. سلبّية، بش تزالالتغطية اإلعالمّية لرئيس الحكومة، نتنياهو، في "وااله"، كانت وال ن إفللعبثّية، وبكل األحوال  ودال حد
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   :عالن الشرطة بكلمة واحدةإمستهزءا من سابق، علق وصحفي في املعسكر الصهيوني، عضو كنيست من حزب العمل  ،ميكي روزنطال

 !اااااااااااااااااااااااااااال

 

  صاحب مدونة مشهورة على موقع "هأرتس"، كتب:   ،طوبي فولك

نتم أ" عليها، هي لن تدفع أي ثمن، و ةلن يتم محاكمة "سار فالئحة اتهام جنائّية  مخضت عنشبهة إضافّية مؤكدة، والتي حتى وإّن ت

 تعرفون السبب. 

 

 

 :"، علق وكتبغلوبس"معلق قانوني ومحرر قسم تحقيقات لصحيفة  ،حين معانيت

ن قالت حتى وإة  " العبثيّ لشبهةاهذه جديد  "بما ال :نتنياهو  ةالدفاع لـ سار صرح محامي  في "هآرتس". )املنشور( على الخبرفي رد 

 الشبهات غير صحيحة بتاًتا. فان الشرطة، 
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 : بدورهانتنياهو، علقت افية اقتصادية مستقلة، قادت نضاال ضد صفقات الغاز التي يقوم بها صح  ،أور لي بارليف

 لنشاطاتهم". ةقتصادياال واعين للمعاني كانوا كلهم"

 .  هم هذاكلال ش يء )كأنه( 

 

 

 :، علق ’كول برما’ومعلق في راديو  فيّ اصح يسرائيل كوهين،

نتنياهو صرحوا رًدا )على كشف الشرطة(: ما الجديد  "بالشبهة" العبثّية هذه؟ حتى وإن قالت الشرطة،  ةمحامو الدفاع لـ سار 

  "الشبهات غير صحيحة بتاًتا.

 

 علق وكتب على الفيسبوك: كوميدي، مصور ومصمم،   ،عميتاي ساندي

 االقتصادية لنشاطاتهما. ارثاآل نتنياهو عرفاالزوجان  مشتبهة بتلقي رشوة.نتنياهو  ةالشرطة: سار 

زوجة رئيس الحكومة  أّن (، وااله -)قضية بيزك 4000التحقيق  النقاش بملف وخالل رسمًيا، ،اليوم )الخميس( ،أعلن ممثل الشرطة

 القضية. في بتلقي رشوة  نتنياهو، مشتبهة ةسار 

 دركينمكانوا  ،وزوجته إيريس بيزك، شاؤول أولفيتشياهو، أصحاب الزوجين نتن على أّن  دلةأ الرقيب أوري كنر أضاف أّن هنالك

 لألهمية االقتصادية لنشاطاتهم. 
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ياهو أنه مقابل التغطية نتن ةما عرفت سار إذا "، ميخال روزين عوزير، إيريس أولفيتش عن دفاعاللى سؤال محامية ع جاء هذا رًدا

 . "بيزك امتيازات سلطويةاإليجابّية سيمنح 

 على أمالكها من قبل الشرطة وبين زوجة رئيس الحكومة، ستيالءتم اال ي تالدولة تميز بين إيريس ألوفيتش ال روزين عوزير ادعت أن

 ستيالء على أمالكها.التي لم يتم اال  نتنياهو، ةسار 

 

 ، علق وكتب: 2شؤون القدس لشركة أخبار القناة مراسل سياس ي ومراسل ل ،راهامبيارون أ

ه"، ومن حظها أنها في موقع "واال  اايجابيّ  احتى عن كلبتنا "كايا" وجدنا تقرير : على تقرير الصحافي غاي بيليغعائلة نتنياهو في تعقيٍب 

 توفيت قبل أّن تدخل إلى دائرة املشتبه بهم بتلقي الرشوة. 

 كل دائم. سلبّية، بش لزاتال يوجد حد للعبثّية، وبكل األحوال التغطية اإلعالمّية لرئيس الحكومة، نتنياهو، في "وااله"، كانت وال 
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 وفعاليات سياسية "لليسار" بعد استضافة منظمة "يكسرون الصمت" إخالء مسرح بربور  .2

ي القدس، بإدعاء أّن إدارة "بربور" ف جاليري املصادقة على طلب بلدية القدس إخالء ، 2018أيلول  30 الخميس ، يوممحكمة الصلحقررت 

 تستغل ممتلكات البلدية بصورة غير قانونّية ودون مصادقة البلدية على ذلك.  الجاليري 

فتراض ّي الذي تضامن جزء منه مع إدارته، حيث قام إداريوه بتنظيم عدد من األمسيات واأليام الدراسّية العالم اال  قرار إخالء الجاليري وأثار 

 التي عسكت مواقف يسارية بخالف املواقف التي تحملها إدارة بلدية القدس واليمين املتطرف. 

 بعد أن نظم أمسية ت الجاليري وأشتهر 
ً
 اا بعد أن نظم يوميضً أضامنية مع النكبة الفلسطينية و بالهجوم املتواصل عليه من قبل اليمين خاصة

 الصمت".  ونكسر يلنشطاء منظمة " ادراسيّ 

 على الفيسبوك: ، ، ووزير القدس والتراث اليهودّي وزير البيئة )الليكود(، زئيف إلكينوفي تعليق له على املوضوع، كتب 

 األوان أن يخلي جاليري بربور مكانه.آن 

ل أن يتم 
َ
تطرف املار يسالمنظمات منها استضافة  لحاجات سياسية متطرفة، ، واستعمالهبخالف القانون  ،حيازة مبنى بلديال ُيعق

 "النكبة". لخطاب  ومنح منبر

 

 يست من حزب "ميرتس"، علق وكتب: عضو كن موس ي راز،

 الديمقراطية اإلسرائيلية. لتكن ذكراه مباركة. في هجوم اليمين على "اشهيًد "سقط  جاليري بربور القديم والشهير

 

 : علق وقالف، رئيس بلدية القدس ،نير بركاتأما 

 بربور". جاليري ، أقرت محكمة الصلح إخالء "مستمرٍ  قضائيٍ  ٍل بعد نضا

 وقيميّ طوال الوقت كان صحيًحادون أدنى شك أن موقف البلدية الحكم الحاسم للمحكمة يثبت  قرار
ً
يطرة بالس. لن نسمح ا، عادال

 لها من أجل املس بجنود جيش الدفاع اإلسرائيلي وبدولة إسرائيل.ايتم استعم أّن  ،بأي شكليًضا، أأمالك البلدية ولن نسمح  على
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 سنستمر بالحفاظ على القانون وعلى مؤسسات الدولة.

 

 عليكم أيها األصدقاء،السالم " على الفيسبوك، علقوا وكتبوا: جاليري بربور القّيمون على صفحة "

 إغالق الجاليري. بمن قرار القاض ي أمير دهان  ليوم من املحكمة خائبي األمل جًداخرجنا ا

 سموعة واملعروضة في الجاليري والعمل على إغالقه.املضامين املبتغيير  ة تحاول التدخلعوامل سياسيّ  القاض ي اعترف أّن هنالك

يم حججه، وتقد عن نفسه لدفاعباالحق األساس ي  الجاليري  ، أال يمنحومنس ي قانوني هامش يّ  االعتماد على بندوب القاض ي دهان أقر

 سس الديمقراطية. قام باملس باأل و  حرية التعبير  شرعن تقليص، وبذلك 1.2.19اإلخالء حتى تاريخ حيث طلب 

 من أجل إبقاء الجاليري في مكانه الحالّي. ونكافح  عتراًضااسنقدم ، املتاحة على تغيير هذا القرار سنعمل بكل الطرق 

من بعيد، سواًء من خالل الكالم أو العمل الفعلي، من مدراء ومؤسسات ثقافية إلى مثقفين.  وأن قريب مدعم و  نشكر كل من وصل

 قلتم كالمكم البليغ واملهم ونشكركم من األعماق.فقد 

 ،ساعات 7 ملدةو  ،كافحتما اليوم، فقد يوس ي حفيليو وباتيا كاوفمن وسط،األكثر دفاًعا في الشرق األ وخاص للمحاميين كبير  شكر 

 مهنية وبتطوع. نتمنى لكما النجاح باالنتخابات. نحن معكما! ب، بجرأة، بتفان

 

 ، علق وقال: ’الصمت ونكسر ي ممدير عا  ،نير غبارياهوفأ

 في القدس.  "نحألوتحي " فيومكان مدهش  نيةجزيرة العقال  -بربور  املحكمة مليئة باملؤيدين لجاليري  قاعة

الحديث عن حدث آخر صغير، لكن بشكل ما تحول  ملحاضرة قبل سنة، اعتقدنا أّن ’ الصمت ونكسر ي’نشطاء منظمة عندما دعوا 

 والشجاعة لنا. أحداث الدعم الكبيرة ألحدهذا 
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ي ا عن موقفهم، ألنهم حقيقيون فمن جانب البلدية والحكومة، لم يتحركوا مليمترً  ، ملنع الحدث،على الرغم من الضغوط الكثيرة 

 املوقف.

 كل األصعدة، وال يمكن إخفاء ذلك. ىمالحقة بربور هي مالحقة سياسية عل

 س.املمأسعلى املستوى القومي، ألن هذا يدعم العنف  ةساآم هعلى املستوى الشخص ي، لكنجًدا لي  اإغالق بربور سيكون محزن

 

 ، علق وكتب: 2لشؤن القدس لشركة أخبار القناة مراسل سياس ي ومراسل  ،يارون أبراهام

 ’. نكسر الصمت’ نشطاء منطمة الذي استضاف ربور ب وى بلدية القدس وأمرت بإخالء جاليري قبلت املحكمة دع

 تنظم نشاطات دون تصريح. : هذا عقار تابع للبلدية فيه اقروا القضاة

 

 علق وكتب: باحث ومحاضر في ديانات العالم،  بيرسيكو،تومير 

ا
ً
 بًدا.أتقوم بمالحقته سياسًيا بذريعة أّن املبنى لم يخصص للجاليري ألن ميري ريغيف  يخلي مكانهضطر أن بربور ُم  جاليري  إذ

ودرت بحسن ألّن األرض ص شرعنست  ،التي أقيمت على أرض خاصة لفلسطينيينو  "،متسبي كرميم" ستيطانيةاال  البؤرةفي املقابل، 

 نّية. 
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 املقدسيين، كتبت: رئيسة صندوق املراسلين  ،ياعيل فريدسون 

لمطالبة ل، سيسرعون استعمال عقار بلدي ألغراض سياسّيةبربور بسبب  جاليري خالء نشطاء اليمين الفرحين إل متأكدة أن كل 

 . سياس ي يًضا استضافة مؤتمرأ"، والتي تنوي شلومو"لقاعة  املخصصة بإلغاء امليزانية البلدية

 

 :"، كتبهآرتس"مراسل القدس وعلم اآلثار في صحيفة  ،نير حسون 

 .على الحكم . سيكون استئناف2019ثاني البربور أن يخلي املكان حتى كانون  جاليري أن على  أقرت املحكمة

 

 :في موقع "وااله"، كتبتوالقدس املستوطنين لشؤون مراسلة   ،هورودنيتشيانومايا 

 القريبة للقدس، سيكون سيًئا إلدارة جاليري بربور. إلكين في االنتخابات  نجاح
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 فتراض ّي: التحريض في العالم ال  .3

رصدت النشرة التالّية منشورات تحمل تحريًضا وعنصرية، قام بنشرها سياسيون وأفراد لهم تأثيرهم على املجتمع اإلسرائيلّي. وحملت 

 . 48ني الـ وعلى فلسطينروا، و على منظمة األ املنشورات تحريًضا على اليسار اإلسرائيلي، على املجتمع الفسطيني في الضفة الغربية، 

)الليكود(، مقاال يقوم من خالله الكاتب، جلعاد زويك، من موقع "ميدا"، بالتحريض  بنيامين نتنياهوشارك رئيس الحكومة، وفي منشور له، 

 على صندوق إسرائيل الجديد، وجاء عنوان املقال: 

 زيادة في الدعم للمنظمات املساندة للمخربين. : إلسرائيل الصندوق الجديدفي تطرف مزيد من ال

وتطّرق املقال إلى نية صندوق إسرائيل الجديد زيادة الدعم للمنظمات الحقوقية الناشطة في الدفاع عن حقوق الفلسطنينيين مثل "بتسيلم" 

 وآخرين. 
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لفتاح عبد اللجندي أزاريا معدم الشاب  اداعمامنشور كنيست عن حزب الليكود، عسكرية بماضيها،  عضو ،د. عنات بيركوبدورها، كتبت 

 ، جاء فيه: من الخليل الشريف

 تجاهله.هذا ال يمكن و  ،ناريا، حتى لو أخطأ، هو جندياإلئور أز 

  نخراط في الخدمة القتالّيةدعمته عائلته لال  جندي
ُ
هذه  دفاًعا عنض نفسه للخطر كمقاتل عر  وقد  ،عرض الحياة للخطرالتي ت

 .مع الكثير من اآلمال إلى جيش الدفاع اإلسرائيليّ ، لقد وصل الدولة

، حتى لو  سفمع األ 
ً
 عليهم. عائلته عندما سقطت السماء يدعموا  وأ، ولم يدعموه أسرعوا بمعاقبتهفقد ارتكب خطأ

 الذي انتهى بنبرة صوت ضعيفة. ،وبين قرار الحكم هنالك فجوة هائلة بين إقرار الحكم النهائّي 

 كقائدة، عندما كنت قاضية 
ً
 لي تنحكلما س ن ومجندات في السجنياملحكمة العسكرّية، كنت أسافر ألزور مجندفي أعطيكم مثاال

 أخطأتم سأستمر بالوقوف إلى جانبكم كقائدة.  وتى لحالقول املأثور: حسب  . عملتالفرصة

ملوجودة لتزامات ااالبين القادة والجنود مقابل  جودةالعالقة األساسية املو مشدًدا على ، فحص نفسهيقوم بعلى الجيش أن برأيي، 

  بن غوريون  فعلهوهذا ما  لدى القادة تجاه الجنود.
ً
 بين.بأيدي القادة املناسلتعرف كل أم عبرية، أنها أودعت أبناءها : )حين قال( جيدا
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ر األمن وعضو كنيست عن حزب كديما، نشر فيديو موضًحا ملاذا بادرت إلى قانون ووزي س جهاز الشاباك اإلسرائيلي سابقارئي ،آفي ديختر

 القومّية التمييزّي، وعلق على الفيديو  بالقول: 

 املرفق. كل اإلجابات في شريط الفيديو  أترغبون بمعرفة ملاذا ُيجن املعارضون من قانون القومّية؟!

يقوم بعرض فكرة القانون  (/https://www.facebook.com/AviDichter1/videos/2164478753837917) يشار إلى أنه وفي الفيديو

 
ُ
ع من خالل راضيهم، حتى لو تم املوضو أشدد على ضرورة منح الالجئين حقهم بالعودة إلى بيوتهم و والحًقا يقوم بنشر اقتباسات من نواب عرب ت

كما وتؤكد على أّن حل الدولتين ال يعني بالضرورة قيام دولة للشعب اليهودّي إنما  ،)اقتباس للنائب د. أحمد طيبي( تخصيص أراِض لذلك

 دولة كل مواطنيها بجانب دولة فلسطين )اقتباس للنائبة حنين زعبي(. 

ب "ميرتس" على رموز الدولة، من علم ونشيد وطنّي، كما ووصف النائب د. جمال زحالقة للعلم على إلى ذلك، يقوم الفيديو بعرض تحفظ حز 

    أنه خرقة. 

 

 ، عضو الكنيست عن "البيت اليهودي"، علق على قرار الواليات املتحدة سحب التمويل ملنظمة األونروا وقال محرًضا: موطي يوغيف

من الجيد أّن الواليات املتحدة قررت وقف التمويل ملنظمة األونروا التي تعمل في السنوات األخيرة على التثقيف لإلرهاب وابادة 

 إسرائيل أكثر من مساندة الالجئين. 

 كية. ر ينحو تدعيم وتقوية دولة إسرائيل. الشكر للواليات املتحدة األمة مهمهذه خطوة 

 

يًضا على قرار الواليات املتحدة، ومنتقًدا الصحافية اليسارية، نوعا لنداو، من أ، عضو كنيست عن "البيت اليهودي"، قال معلًقا يهودا غليك

 رتس"، على نقدها وقف التمويل ودعمها للموقف األوروبّي منه: آ"ه

 أي غباء هذا!! 

 هل قام أحدكم بفحص عمل األونروا؟  

https://www.facebook.com/AviDichter1/videos/2164478753837917/
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 كي بشكل اوتوماتيكّي؟ ر يأي قرار أم هل على األوروبيين معارضة 

 هل تعمل أوروبا على تخليد اللجوء الفلسطيني؟  

 واملليئة بالتحريض والكراهّية؟  ل تدعم أوروبا برامج التعليم الخاصة باألونرواه 

 

 

 


