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 متابعات من اإلعالم الجديد في إسرائيل

 نشرة اسبوعية تتابع أهم القضايا التي تشغل اإلعالم الجديد في إسرائيل
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 عن النشرة: 

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

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

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

 حيث شغل العالم االفتراض ي فقط موضوعّين.  5.8.17-2.8.17 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

يلي هذا األسبوع بكثافة مع دعوة النائب األردني يحيى السعودـ إلى "مباطحة"، عضو في املوضوع األول، تفاعل العالم االفتراض ي اإلسرائ

 الكنيسيت اإلسرائيلي "اورن حزان". 

وتباينت ردود فعل املغردين ما بين مؤيد ومعارض لدعوة املباطحة، لكن السخرية والطرافة سادت أغلب الردود التي أطلق عليها "مباطحة 

 القرن".

ثاني، حركت التطورات في ملف الشبهات املنسوب لرئيس الحكومة اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، العالم االفتراض ي والذي وفي املوضوع ال

 أنشغل في التطورات بامللف بشكل كبير. 

، آري هرو، ووكانت قد توصلت الشرطة اإلسرائيلية، الجمعة صباًحا، الى صفقة مع أحد املشتبه بهم في قضية الفساد التي تالحق نتنياه

 الذي شغل منصب مدير مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية سابقا، مما حّوله إلى شاهد ملك.

وتحقق الشرطة اإلسرائيلية في عدد من ملفات فساد متهم بها رئيس الحكومة الحالّي، وتفرض الشرطة أمر منع نشر في كافة التحقيقات 

 .2111و 1111ا في إسرائيل بملفي التي تجريها في هذا السياق ضمن ما يعرف إعالمي
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 مباطحة القرن تشعل العالم االفتراض ي:  .1

اإلسرائيلي  عضو الكنيسيت ،مباطحة"" ـ إلىيحيى السعوداألردني مع دعوة النائب  عالم االفتراض ي اإلسرائيلي هذا األسبوع بكثافةتفاعل ال

 ن حزان". ر او "

ومعارض لدعوة املباطحة، لكن السخرية والطرافة سادت أغلب الردود التي أطلق عليها "مباطحة  وتباينت ردود فعل املغردين ما بين مؤيد

 القرن".

على جسر امللك حسين على خلفية إساءته  "مباطحة" عضو الكنيست اإلسرائيلي "أورن حزان"جاهز لـوكان النائب السعود قد صرح بأنه 

 للشعب األردني، أثناء جريمة السفارة.

هن دق ببسطاري" ألنه هذا واحد قدامللك حسين "لـكي أمزق خشومه؛ وأسعود: أنا جاهز األربعاء الساعة العاشرة عند جسر وأضاف ال

صعلوك ويبحث عن تاريخه وعن هويته؛ ولوال معاهدة التي كانت بين األردن واسرائيل ملا تفوه هذا التافه بمثل هذا الكالم عن الشعب 

 األردني".

، حترمامل سعود ىعضو البرملان األردني، يحيقد كتب معلًقا على حسابه على الفيسبوك مؤكًدا على قبوله دعوة املباطحة: " حزانوكان "

 صباحا. 11 -ـل دعوتك ويفرحني أن التقي بك على الجسر غدا ببأنا أق

يوجد  لنعزز العالقات بين الدولتين.تر و على ضوء التوتر بين رئيس الحكومة نتنياهو وبين ملك األردن، تكون هذه فرصتنا لنذيب التو 

 عندي لك إقتراح ال يمكن أن ترفضه...

 

رملان األرهابي األردني، خطط بعضو ال"، متبوا معلقين بصورة أقل ودية ومتفهمة: الذين يزأرون لليمينأخبار القّيمون على صفحة "

 ينساها".وان يعلم أورن عبرة ال "لأللتقاء بعضو الكنيست أورن حزان 

 على ما يبدو ان البرنامج لن يخرج إلى حيز التنفيذ.
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 يصل هذا الصباح الى معبر رئيس الطاقم يوآف هوروفيتش إتصل قبل وقت قصير الى عضو الكنيست أورن حزان و 
ّ

أعطاه تعليمات أال

 
ّ
 بي.لنأل

 الجولة الثانية. -"يشطبوننا" 

نساها. رة ال يباملخطط له: "أعلمه ع اليوم قاءلعد أن ألغي باللقاء القادم مع حزان،  نحو  عضو البرملان يحيى السعود يرفع السقف املخرب

 أتمنى أن أكون شهيدا" بكلمات بسيطة هو يريد أن ينفذ عملية وأن يموت.

 مدافع عنه كنفس، يعيش بفيلم على أنه رامبو يرسم اسمه، يتطرف بأقواله وال يتراجع املخرب عضو الرملان األردني، يحيى السعود، ليمح

 األردنيين الذين سبهم أورن حزان، حسب أقواله.

أن يستنفذ رأس املال السياس ي من املسيرة حتى النهاية ويطلب تأييد كل األردنيين الذين يريدون الدفاع عن الوطن.  يطلبالسعود 

 باختصار أن يعيش بكذبهم والتمسك به حتى النهاية.

أن يصل وأن يعلم حسب قوله، أورن حزان عبرة لن ينساها، يضيف أيضا أن القصة على حقيقة وجود بيت األرهابي يشدد بأنه يقصد 

 ’.وبإسم األردن بإسم فلسطين املكتشفة’املقدس، هو كذب مطلق ويشير الى أنه مستعد أن يكون شهيدا 

 

أجرينا "حفل إنهاء" لعضو البرملان األردني يحيى السعود،  والزمالء الصحافيينأنا ، مستهزًء: روعي قيسبصورة أقل حدة، كتب الصحافي 

 لقضية القادمة، لتصل بأسرع وقت.إلى حين ا
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، اليوم بدل املعركة بين أورن حزان عضو الكنيست وعضو البرملان سالم، قال معلًقا على املوضوع: سيمون تيتروالناشط االفتراض ي، 

 مشاهدة ممتعة. ، األردني يحيى السعود، نبث أوبرا ال مرمور 

 

رة ؟ ألن حزبه خسرخسارة كبيقتاالملاذا بالذات أورن حزان؟ سهل، لكن ملاذا يحيى السعود يريد قال بدوره معلًقا:  أورييل ليفيالنشاط 

 .أمام نساء األردن

 

 محرضانعضوا برملان  -رملان األردني يحيى السعودبعضو الكنيست أورن حزان وعضو الكتبت معلًقا:  يوني بن مناحيمالصحافي 

 كل شيئ من أجل العناوين الرئيسية.  -الكرامة الوطنية ال تهمهم، حقا -نشرمتعطشان لل
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عن "املواجهة املتوقعة بين أورن  عالمشيلي يحيموفيتش أخرجت اآلن ردا لوسائل األ علقت وقالت:  ،حن معانيتالناشطة اإلفتراضية، 

 يجب أن يتم الرد على كل شيئ؟األساس بحزان وبين يحيى سعيد". ملاذا 

 

 ، علق وقال: جربت حزان سابًقا في معارك، لكن برأيكم من سيفوز حزان أم األردني؟ عوفر بطرسبورغالناشط، 

 

 .نتلقى يحيى السعود، والعكس أيضا ،عندما يكتبون أورن حزان في غوغل الترجمة ؛مدهشعلق وقال:  ،ايريز ميخائيلي، املحرر في "وااله"

 

 العالم األفتراض ي. يجنن الصراع بين عضو البرملان األردني وبين أورن حزان علق وقال في السياق:  أساف غيبور الناشط 
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 يحيى السعود؟هيا، إبدأوا باملراهنة، أورن حزان أم علق وقال:  يني رابينوفيتشبالصحافي 

 

 .فلويد مييفوتر Vsكونور مكغرغور  .يحيى السعود  Vsأورن حزان قال:  توم روزينالناشط 

 

املدرسة، ال  يللحظة شعرت كما ف يحيى السعود بمعركة مصارعة على الجسر. Vsأورن حزان علق وايًضا قال:  ظدودي محفو الناشط 

 لحماقة.أصدق ا
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 فقط ! . افكر في حتلنتكم, جسر اللنبي(11:11يحيى سعود ) Vsأورن حزان ؛ معركة الصيف الكبيرةعلق وقال:  دافيد طوكرالصحافي 

 

أورن حزان األسرائيلي وأورن حزان األردني )يحيى السعود( ذاهبان  -اح أضعنا لقطة السنةبهذا الصقال بدوره:  مناحيم حزفاري الناشط 

 على جسر اللنبي. نقاتال تلي

معركة املصارعين كان نتنياهو الذي لم يفهم أن هذا كان من املمكن بالذات أن يحرف لعدد من الساعات األعالم عن ملفاته. من أبطل 

 .ن من املمكن أن يكون ممتعاخسارة، كا

 

 مباشر أم بقناة مفتوحة؟ 5في  ،هل أحد يعرف إذا حزان ضد يحيى السعود هذاقال:  إيتان كاليفالناشط 
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أنا أستطيع أن أفحص إذا بقي مكانين إضافيين في روضة األطفال لعضو الكنيست أورن حزان ولعضو قال:  شميلوفيتش روزي الناشط 

 .واحدعلى اآلخر أسمع وال أصدق أن أضعهما بصندوق ليلقوا رمل -البرملان األردني يحيى السعود

 

 

 

 

 

 التطورات في ملف الشبهات ضد رئيس الحكومة تحّرك العالم االفتراض ي:  .2

حركت التطورات في ملف الشبهات املنسوب لرئيس الحكومة اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، العالم االفتراض ي والذي أنشغل في التطورات 

 بامللف بشكل كبير. 

 ،هرو  ري آقضية الفساد التي تالحق نتنياهو،  في بهم املشتبه أحد مع صفقة الى جمعة صباًحا،ال، اإلسرائيلية الشرطة وصلتوكانت قد ت

 .ملك شاهدمما حّوله إلى  سابقا، اإلسرائيلية الحكومة رئيس مكتب مدير منصب شغل الذي

 انور،غ ميكي وهو فساد قضايا في آخر مشتبه مع سابق وقت في التفاق الشرطة توصلت أن بعد نوعها من الثانية هي الصفقة وهذه

 .منه املقربين وأحد نتنياهو جار وهو ملك شاهد الى أيضا تحّول  الذي

 لتحقيقاتا كافة في نشر منع أمر الشرطة وتفرض ،فساد متهم بها رئيس الحكومة الحاليّ  ملفات من عدد في اإلسرائيلية الشرطة وتحقق

 .2111و 1111 بملفي إسرائيل في إعالميا يعرف ما ضمن السياق هذا في تجريها التي

زائفة للنهاية االدعاءات ال ندحضنحن )الليكود(، على صفحته على الفيسبوك:  بنيامين نتنياهووحول ها املوضوع قال رئيس الحكومة، 

، يءش بالفشل، لسبب بسيط، لن يكون أي  ةمحكوم انهك، لابخضمه ةالصيد لتغيير النظام موجودحملة التي تسمع ضد رئيس الحكومة. 

  .  ش يءألنه لم يكن أي 
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 األخبار رد رئيس الحكومة بدولة ديمقراطية لسماع "غردوا في السياق قائلين: الحركة من أجل جودة الحكمالقيمون على صفحة "

 صيد، ملن؟  حملة ؛ن، أتعاون لكشف الحقيقة. رد بيبيأنا برئ، أحترم سلطة القانو  ؛بالرشوة

 

، كتب منشوًرا على الفيسبوك حصد االف إلداد ينيفالسياس ي في حزب العمل، واملعروف بمالحقته لرئيس الحكومة بشكل ممنهج، 

 وخداع-حةبصرا هكذا-رشوةمشتبه به بتلقي  من املحكمة. بيبية تهز الدولة بإعالن رسمي الشرطنقرات اإلعجاب واملشاركات، جاي فيه: 

 ، من املتوقع أن يذهب بيبي إلى السجن لسنوات طويلة. مع النيابة ريعس رتيبدون ت .شعب إسرائيل

ياهو ، الشرطة تعلن بشكل رسمي للمحكمة بأن نتنش يء.إستهتروا بكل ما كتبنا هنا وأمرنا هنا وصرخنا في بيتح تكفا، لكن اليوم سقط 1

 نقطة. ،مشتبه بتلقي رشوة وبخداع

وأن  اباتانتخمارسوا ضغطا على الشرطة، أن يسرق بأن املتظاهرين في بيتح تكفا  ،سيحاول أن يكذب بيبي-خاطفة.قريبا انتخابات 2

 يوقف التحقيقات، الحقيقة مقلوبة بيبي مشتبه بتلقي رشوة وبالخداع. بيبي ذاهب الى السجن.

3 
ً
 كل القوة.بنستمر، نحن مستمرون ؟ أن ، كتبنا ذلك فقط باألمس، ما علينا أن نفعلخاطفة، بيبي سيذهب الى انتخابات .اذا

.قريبا ننتظم ونعلمكم كيف وبأي طريقة، ونحتاجكم. "بيبي الى البيت" هذا لطيف للمظاهرات، لكن غير كاف لتصحيح عالم. على 4

 إسرائيل أن تمر تصحيح كبير ونحن سنفعل ذلك.

يصلح ادم القنا ؤ قضاوزير  .خل لتحقيق الشرطة، إلى هناالطريق إلى السجن، رئيس الحكومة السادس الذي يد في .رئيس الحكومة الثاني5

 هنا عالم، ليس أقل.

 إخوتنا، ..الليكوديون هم أخوتنا: واآلن نريهم كيف نتصرف مع أخوة: بمعانقة كبيرة وبصدق بالكالم: إخوتنا، دعوا بيبي يذهب إلى مصيره6

 هدوء. ورئيس حكومة ال يسرق الدولة. -سنة بيبي 21لكن  يحق لنا جميعا بعد  ،نتصارع بيننا على قيادة الدولة وعلى الطريق الصحيحة

عائلة سرقت لنا الدولة  -سنة 21ن عائلة نتنياهو بعد ع. هذا نداء لليكوديين الذين هم أخوتنا. هذه املعركة ألنقاذ الدولة وألنفصالها 7

 . صندوق محاسبة يسجلوحولتها الى 
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يسار، ال تكرهوا مؤيدي بيبي حتى األمس، السقف تسقط على رؤوسهم. وبصدق،  -الرأس، هذا ليس يسار يمين. أدخلوا جيدا جيدا في 8

 هم صوتوا لطريق بيبي، ولم يتصوروا أن يسرق بيبي هنا دولة. هذه دولتهم كما هي دولتنا. كلنا أخوة.

ر ويبقي غبارا كبيبشكل الكل يعمله  ،جن. بيبي مثل بيبي.بيبي هو رئيس الحكومة الخامس الذي يدخل للتحقيق والثاني الذي يدخل الس9

 ألوملرت.

 

 

 ملك. اهد ل الى شقريبا لبيبي لم يتحوّ بـ التقيت  " علقوا بتغريدة: صدف أّن بيبي مذنبالقّيمون على الصفحة الشهيرة على التوتير "

 

 الرملية آخذة بالنفاذ.بيبي في التحقيقات، الساعة ، علق وقال: إفراييم حيموفيتشاملعروف، 
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 بيبي. لم يكن شيئ ولن يكن شيئ؟: غيري ألون الناشط االفتراض ي، 

 . بعد قليل بيبي. صبرا!ألتهامانت متفائل بيبي. وال أي امر منع نشر سيمنع عنك الئحة ا

 

ا، علق وقال: ميكي زلبرالناشط، 
ً
 ميكي غانور بملفامللك ذلك أمر منع نشر على شهادة شاهد مع بيبي، لعلى ما يبدو أن هنالك اتفاق

 .الغواصات
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)الغواصات(  3111ع أيضا مللف ّس و  تلقي رشوة. أمر منع نشر بهذا تطور مهم، اشتباه ، قال بدوره: جاكوب شفاركسالناشط األفتراض ي، 

 لتقديم األنتخابات.إستعدوا  .مشتبها يسبيبي ل ،حتى اآلن ،إذا جاز التعبير ،فيهالذي كان 

 

 بيبي املفاتيح؟؟؟؟ تركمتى ي، قال بدوره: شموليك ميريام كوليشيفسكيالناشط، 

 

تحقيقات اوملرت قادوها صحفيون مؤيدو اليسار أو اليمين على حد سواء ونشرت في اليديعوت علق وقال:  نوعام شيزافالصحافي اليساري 

 عن بيبي.لصحفي اليميني لينشر تحقيقا او هآرتس. انا ال زلت انتظر 
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 لكل مشجعي مندلبليط، بعض الحقائق:، علق وقال: إيالن شيلواحرجل األعمال واإلعالم، 

.فقط بعد محكمة العدل العليا جودة الحكم ومرغليت/ ينيف فتح بفحص وليس بتحقيق. 2.قال أن قضية الغواصات ليست جنائية. 1

 . بيبي ليس مشتبها. قال.3

 

إعالم يمينيون وبين رجال إعالم همهم الوحيد هو األستيطان أو بيبي أو األثنين. ليس يوجد فرق بين رجال غرد وقال:  ،معنير بر الصحافي، 

 نفس الشيئ.

 

باملربى ة يئمل تت الصحيفة وسقطعلى يديعوت أحرونوت، فتح   تيبدو لي أن التطورات بتحقيقات بيبي أثر قال:  يوتام زيمري الصحافي 

  على األرض.

 

 


