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 متابعات من اإلعالم الجديد في إسرائيل

 نشرة اسبوعية تتابع أهم القضايا التي تشغل اإلعالم الجديد في إسرائيل

 

 



2 
 

 عن النشرة: 

ترصد نشرة "متابعات من اإلعالم الجديد في إسرائيل" ما يكتب وينشر في فضاء اإلعالم الجديد الفاعل في الحيز العام اإلسرائيلي. 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 اإلسرائيلي اآلخذة في االزدياد في اآلونة األخيرة.الساحة اإل 

كان األول منشور  يانرئيس انحيث شغل العالم االفتراض ي موضوع  13.9.17-10.9.17نتتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بي

 فتراض ي لدرجة أنه قرر ازالته!ا في العالم اال كبير  اوالذي اثار سخطحكومة، يئير نتنياهو، نجل رئيس ال

حصد املنشور االف نقرات اإلعجاب واملشاركات كما حصد ايًضا على مئات ردود الفعل املستهجنة واملدينة  ،ُيشار إلى أنه وقبل إزالته

 املؤكدة أّن الرسم ال سامّي من حيث املضمون. 

السبت عاصفة في مواقع التواصل االجتماعي بعد نشره في صفحته في فيسبوك كاريكاتوًرا يظهر تحليال معاديا  أثار قديئير نتنياهو كان و 

 للسامية. 

 املوضوع الثاني الذي شغل العالم االفتراض ي كان اعتقال رجل األعمال اليميني املعروف، رامي ليفي. 

قد أعلنت األحد صباًحا عن اعتقالها رجل األعمال اإلسرائيلي الشهير صاحب سلسلة املجمعات التجارية في الضفة الغربية  الشرطة وكانت

 والداخل "رامي ليفي"، وذلك على خلفية قضايا جنائية.

العالم االفتراض ي بشكل " مما حّرك وذكرت مصادر شرطّية أن اعتقال "ليفي" جاء على خلفية "شكوك بتقديمه رشاوى وخيانة األمانة

 كبير ، مدافًعا عنه أو مستهجًنا ما قام به. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إثارة الجدل:يواصل منشور نجل نتنياهو  .1
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ه تم ازالته، إال أّن منشور نجل رئيس الحكومة، يئير نتنياهو، كان أكثر املوضوعات التي اثارت جدال مطلع األسبوع في
ّ
 على الرغم من أن

 العالم اإلفتراض ي اإلسرائيلي. 

 ل املستهجنة واملدينةر االف نقرات اإلعجاب واملشاركات كما حصد ايًضا على مئات ردود الفعو ُيشار إلى أنه وقبل إزالته حصد املنش

 املؤكدة أّن الرسم ال سامّي من حيث املضمون. 

 وأثار يئير نتنياهو السبت عاصفة في مواقع التواصل االجتماعي بعد نشره في صفحته في فيسبوك كاريكاتوًرا يظهر تحليال معاديا للسامية.

رمي صنارة لسحلية. التي تلقي صنارتها لساحرة وهذه الساحرة ويحمل الكاريكاتير رسما للملياردير اليهودي املجري جورج سوروس وهو ي

تدلي صنارتها لرئيس الحكومة األسبق إيهود باراك، الذي ينظر للمال. بعد ذلك يدلي باراك صنارته ملقربه إلداد يانيف، ويانيف يدلي 

 الغذاء".الصنارة مليني نفتالي عبر وجبة. وكتب نتنياهو اإلبن تعليقا للصورة قائال " سلسلة 

 

معلًقا على املنشور في التوتير: يجب على كل يهودي الشعور بالتقزز والعار امام  يتسحاق هرتسوغوقال رئيس املعارضة البرملانية، النائب 

)مجلة الدعاية النازية( من منزل رئيس الحكومة االسرائيلي ويتم احتضانه من قبل اكبر الالساميين.  خروج كاريكاتور بطابع دير شتورمر 

 يجب شطبه واالعتذار وشجبه!

 

على تويتر: يوم محزن بشكل خاص لكل شعب اسرائيل، حين يخرج من بيت رئيس حكومة دولة  افي غبايبدوره، كتب رئيس حزب العمل 

 رئيس الكوكوس كالن. اليهود كاريكاتور يدعمه

 



4 
 

، علق بدوره على منشور يئير نتنياهو، وكتب على حسابه في تويتر: هل هذا هو ما يسمعه ، ايهود براكالقيادي السابق ووزير األمن السابق

راسة ، وليس حالولد في البيت؟ ما هذا، وراثة أو مرض عقلي تلقائي؟ ليس مهما. على كل حال، من املناسب جدا أن نمول له طبيبا نفسيا

 وسائقا مرافقا.

 

 مقربا من إيهود براك ووقف برئاسة حزب "إيرتس حدشاه" ، والذي يعدإلداد ينيفملحامي والصحفي واملستشار السياس ي اإلسرائيلي ا

 .املحلل السياس ي األفضل في إسرائيل:قال

 

 ماذا أفكر أنا عن يئير نتنياهو؟ أن، قال بدوره معلًقا: ج، ممثل ومضيف تلفزيوني إسرائيليمبادر، كاتب سيناريو، مخر  ئيلأساف هاري

الحقيقة ، ميزوا بين لعنة هللاإتهام.  الئحة؟ قلت: سارة فاسدة ويوجد ضدها إتهام، والكاريكاتور  الئحةسارة فاسدة ويوجد ضدها 

 والخرافة!
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وك، معادية للسامية في الفيس ب تريكاتورااينشر كيئير نتنياهو ، قال معلًقا: مراسل دبلوماس ي لصحيفة هآرتس -صحفي براك رفيد

 وأموال ضرائبنا تمول له الحماية. أي ُس 
ّ
 .ج نحنذ

 

 .كاريكاتور يئير املعادي للسامية مقرفة، قال بدوره مغرًدا:  أور ريتشيرت

 

األسبق  وكس كالنلك -كوأيضا ديفيد ديوك زعيم ال -يئير نتنياهو أن يكون راضيا باستطاعةلكن ملاذا خارج البالد؟ ، قال: أورياح كاناف

  .يشارك إبداعه األخير

 

، ون نذهلوم ون مصدوم" بنقد شديد الواليات املتحدةلكن رؤساء يهود  ،املنشور أزال يئير نتنياهو ، قالت: دانا ويسالصحافية املعروفة، 

 ".نبذ من إحتضان اليمين املتطرفيجب أن يُ العمل غير مقبول على العقل واإلبن 
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 .وإذن ديفيد ديوك العنصري النازي الجديد شارك يئير نتنياهو، قال بدوره: إيران تشيرباكالصحافي، 

 

 سوروس، إيهود براك، ميني نفتالي وإلداد ينيف،من جورج  يهزأ تإذن يئير نتنياهو نشر كاريكاتور ، كتب مدافًعا: الظلاملغني العنصري، 

هو يميني،  هكهذ نشرةينشر  اإنسان لكن ،معاداة السامية. ال أعرف يئير تسميةبشكل ما في صحيفة هآرتس )هآرتس!( قرروا أن يلصقوا به 

 املحبذ أن أعود ألتكلم عن أوالد رؤساء حكومة آخرين.ومن غير 

 

لم يغضب  أي ش يء عملوا أبناء عائلة نتنياهو   مرة أي في يئير نتنياهو أخطأ، لكن هل، قال ايًضا: نوعام فتحيالناشط املعروف، 

 .يئير نتنياهو أخطأ، لكن النفاق يحتفل كما هو دائما اإلعالم؟؟
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بتاتا  الشاباك لم يوصعلى حسابي رغم أن ، املحمي البائس يئير نتنياهو كاريكاتور ، كتب ايًضا مغرًدا: دان مرغليت، الصحافي املعروف

 .ذهب الزرزور إلى الغراب، ألنه من صنفه عبثاكالن، ليس  -كلوكس -كو -على ذلك ولم يبادر لذلك، أعجبت أحد كبار ال
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 العالم االفتراض ي يتبع اعتقال رجل األعمال رامي ليفي:  .2

رامي ليفي بشروط مقيدة، ورغم اطالق سراحه إال أّن موضوع اعتقاله شغل اطلقت الشرطة اإلسرائيلية مساء األحد سراح رجل األعمال 

  ، ال سيما وانه أضاء شعلة االستقالل. من اهتمام العالم االفتراض ي ابير ك احيز 

عن اعتقالها رجل األعمال اإلسرائيلي الشهير صاحب سلسلة املجمعات التجارية في  صباًحا األحد أعلنت قدوكانت الشرطة اإلسرائيلية 

  الضفة الغربية والداخل "رامي ليفي"، وذلك على خلفية قضايا جنائية.

دى إحي فأن اعتقال "ليفي" جاء على خلفية "شكوك بتقديمه رشاوى وخيانة األمانة" في قضية إنشاء مجمع تجاري  مصادر شرطّيةوذكرت 

 املستوطنات ومنحه رئيس مجلس املستوطنة منافع مالية لقاء التهرب من الضرائب، عدا عن توظيف زوجة رئيس املجلس لدى "ليفي".

معروف و  و"ليفي" صاحب محالت "رامي ليفي" الشهيرة في الضفة الغربية املحتلة واملنتشرة من شمالها إلى جنوبها ويرتادها املستوطنون 

 .للفلسطينيينوالعدائّية  بمواقفه اليمينية

  .رامي ليفي متهم برشوة رئيس مجلس مفسيريت تسيون ، كتبت على الفيسبوك بالسياق قائلة: بنينا كاتسالناشطة االفتراضّية، 

دةبشروط  منزلي العتقال ارجل األعمال رامي ليفي ورئيس  مجلس مفسيريت تسيون، يورام شمعون، أطلق سراحهم  قال عد أن اعتب، ُمقّيِّ

ق سراح اإلضافة إلى األثنين، أطلبملدة تسع ساعات بتهمة مخالفات رشوة بإطار صفقة لبناء كنيون في البلدة.  االيوم )األحد( وحقق معهم

شتبه أن تمدير عام صحيفة محلية وأيضا طليقة رئيس املجلس، العتقال منزلي. الشرطة و ، محاموهو ايضا شريك ليفي لبناء الكنيون 

شوة من رامي ليفي، بما في ذلك تنفيذ مخالفات احتيال وخيانة األمانة من جانب رجل األعمال. أطلق سراح شمعون شمعون تلقى ر 

 العتقال منزلي لخمسة أيام وأيضا أبعد عن مكاتب املجلس لشهرين، كل هذا بموافقة مدعيه العام املحامي أوري كينان.

حسبه عمل رئيس املجلس لتقديم بو ( ה"יאח) االحتياللقطرية لتحقيقات ا عقب معلومات وصلت إلى محققي الوحدة أدبالتحقيق 

هذا بمبالغ التي أقيمت، و  "شبكة رامي ليفي تسويق"امتيازات وتسهيالت وباألساس بمجال التراخيص والضرائب ملصلحة ليفي، مدير عام 

دير مركز قيادة معين يفي و ل. باملقابل تلقى رئيس املجلس مكان عمل لزوجته كمديرة التسويق للكنيون الذي بناه لكماليين الشوابتقدر 

 مدير عام الكنيون.ؤدي وظيفة لي انتخاباته

ق عليها فالف األمتار وهذه الطلبات وو آبناء بحجم يقدر ب إلضافاتحسب االشتباه، عند انتهاء بناء الكنيون قدم ليفي وشريكه طلبات 

 وتشجيع رئيس املجلس شمعون. مقابل اإلضافاتمن قبل اللجنة املحلية للتخطيط والبناء بمجلس محلي مفسيريت وهذا بالطبع بدعم 

 ل.كيبناء الكنيون، تطلب من ليفي وشريكه أن يدفعوا نفقات التحسين بمبلغ عشرين مليون ش مقابلاملزمع القيام بها، وبشكل عام 

 ،جلسكان بملكية املمن أجل الكنيون لحيز  هتم ا أنه بالطبع تخفيض املبالغ وأيضا من أجل ذلك عمل وساعد شمعون، حتىاألثنان طلبا 

 ل من رجل األعمال.بكل هذا بدون مقا -من أجل استعماله كموقف سيارات كوذل
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الجرف الصامد... بصمت بصمت... وصلت شاحنات رامي ليفي....خالل قال ايًضا معلًقا ومدافًعا عن ليفي:  أوفير مندلوفيتشالناشط 

رع بالخفاء ملنظمات غير معدودة وألفراد... بيوم صعب كهذا على رامي ب"... رامي ليفي يدعم ويتإشباعمع كل ماهو خير لكل عائلة ثكلى  مع "

 .وجدت من الصحيح أن أوازن مع أعماله الخيرة ،ليفي

 

 بالتحقيق؟ أن تكون مجرد واحد محتجز بصناديق محاسباته.امحتجز كون رامي ليفي يما األكثر سوءا أن ، قال: دانييل برونرالناشط، 

 

 ، إعتقلت بشبهة إحتيال وخيانةأنا رامي ليفي أشعل هذه الشعلة ملجد دولة إسرائيلعلقت وقالت:  ،دانييال غليكالناشطة املعروفة، 

 .األمانة
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التحقيق مع الشرطة،  بوصلنا، ماذا يحصل بدولة الشرطة هذه؟ رامي ليفي إعتقل على رشاوى، يج إلى أين، قال: مئير ملكاالناشط، 

 .رامي ليفي إنسان مستقيم ونبيل واأليام ستثبت

 

 .منظار تصويب طغاة الجزيرة هذا األسبوعرامي ليفي إحذر! أنت على ، قال: زهافي يفراحالناشط 

 

  

 


