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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: 

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

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

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

حيث شغل العالم االفتراض ي عدد من املواضيع كان أهمها وأكثر تفاعال  19.8.17-16.8.17 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

عضو في البيت اليهودي بعد أن ُعلم أّن املتحدثة بلسان رئيس الحزب ووزير التعليم، نفتالي بينيط، مثلية الجنس األمر الذي استقالة 

 برأيه يتعارض مع تعاليم الدين. 

ال سيما  بالعالم األفتراض ي الذي أنقسم ما بين مؤيد ومعارض لتعيين مثلية الجنس في الحز  الحاخام يسرائيل روزينوأثارت استقالة 

 وأّن رئيس الحزب، بينيط، منحها الدعم الكامل حتى عبر صفحات العالم األفتراض ي. 

بسحب بطاقة االعتماد الصحفية ملراسل  ،نيتسان حين ،هدد املدير العام ملكتب الصحافة الحكومي اإلسرائيليهذا األسبوع ايًضا، 

 الجزيرة إلياس كرام. 

، األمر الذي شغل العالم هو اعتزامها إغالق مكاتب الجزيرةويأتي هذا التهديد بعد أقل من أسبوعين من إعالن حكومة بنيامين نتنيا

 الذي بدأ بمهاجمة ايًضا كل قناة إعالمية تعرض مواقًفا ال تتماش ى مع مواقفه الشخصّية.  االفتراض ي

اعل العالم االفتراض ي اإلسرائيلي، هذا األسبوع، وأنقسم العالم االفتراض ي ما بين مستنكر إلى ذلك، اثار الحادث اإلرهابي في برشلونة تف

 وآخر  مذكًرا األسبان أّن الحادث هو ثمن موقفهم تجاه القضية الفلسطينية!

 آب/أغسطس 17 الخميس يوم برشلونة في السياح من كبير عدد يقصدها جادة استهدف" إرهابي هجوم" في شخصا 11 قتلوكان قد 

 .اإلقليمية السلطات بحسب الجرحى، عشرات أيضا أوقع ما حشدا صغيرة شاحنة سائق صدم أن بعد ،7117

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثلية جنسية في البيت اليهودي: .1
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أعلن الحاخام يسرائيل روزين، عضو في رئاسة حزب "البيت اليهودي" عن  - تنتقل إلى العالم األفتراض ي عاصفة في حزب "البيت اليهودي"

ل مستشارة إعالمية مثلية تعيش مع شريكة حياة وتربيان معا ولديهما.بينيطاستقالته من الحزب ألن نفتالي 
ّ
 ، رئيس الحزب، ُيشغ

ِشفت" ميول املتحدثة، بريت جلئور بيرتس، عندما دار جدل 
ُ
ثاقب حول حق األزواج أحادي الجنس في تبني األطفال. قبل شهر بقليل، "ك

بعد أن قررت املحكمة أن الدولة ليست ملزمة بذلك، تظاهر أزواج أحادي الجنس كثيرون، وكشفوا عن عائالتهم عبر شبكات التواصل 

 االجتماعي.

شرت هي لشريكة حياة الناطقة، التي كشفت عن صورهما معا في منزلهما
ُ
، واسم : "اسمي عديعلى الفيسبوك وكتبت إحدى الصور التي ن

شريكة حياتي هو بريت... ولدينا طفالن.. اخترناهما للعيش معنا حياة سعيدة وفرحة. طفالن نعيش معهما في عائلة واحدة... عندما ننظر 

أعربت عدي شريكة املتحدثة عن إلى هذه العائلة نشاهد البسمة واألمان، املحبة واالحترام، الدفء، ونسمع الكلمات الجيدة املتفائلة". 

ربيان طفليها على املحبة واملساواة.
ُ
 احتجاجها حول تعامل الدولة مع األزواج أحادي الجنس، وكتبت أنهما ست

ألمر اعن دعمه للناطقة وكتب: "أقدر األشخاص حسب شخصيتهم وليس ميولهم الجنسية".  بينيطب نشر املنشور، أعرب الوزير في أعقا

يتضح اليوم أن أقوال بينيت واختياره تشغيل امرأة أحادية الجنس، ليست مقبولة على جزء من أعضاء ة كبير، حيث الذي أثار ضج

 الحزب. 

 

كر آنًفا، أرسل أحد الحاخامات املشهورين من الجمهور املتدين القومي، الحاخام يسرائيل روزين، الذي كان عضوا في رئاسة و 
ُ
كما ذ

 ينيط.بالحزب، رسالة استقالة إلى 

، أن أميز إنسان على خلفية ميوله، جنسه أو لون جلده من يفكر أن عليّ ، كتب على الفيسبوك معلًقا: نفتالي بينيطرئيس الحزب، والوزير 

 لدي برفض مطلق. يواجه

لق على صورة هللا.انا 
ُ
 حبيب األنسان، كل إنسان، خ

 

رئاسة  الراب يسرائيل روزن، عضو ثمنوا موقف الوزير بينيط وكتبوا على الفيسبوك:  "،مثليو الجنس في إسرائيلالقيمون على صفحة "

 وزير التربية. باسم"البيت اليهودي" أعلن عن انسحابه من الحزب عقب تشغيل امرأة مثلية )تخرب السماء( كناطقة 



4 
 

 

 حاال نفتالى بينيط من قيادة البيت اليهودي! عزل يجب أن نعلق بدوره مهاجًما على الفيسبوك:  كهين أور  يعكوف يسرائيلالحاخام 

 تقوى أبدا، إنما كإنسان متدين ينتهك جاللة هللا بالعالم.بألنه وألسفي ال يتصرف 

 

يت مكن تسمية الباملغير من " نير عن عاصفة الناطقة بإسم بينيط؛مو أفيو الراب شلعلق وقال ايًضا:  ،اروخ مرزلبالقيادي املتطرف، 

 كما أتذكر الراب أبينير كان داعما لبينيط والبيت اليهودي؟؟؟..يهودي"اليهودي كحزب 
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 ،يترباك دماغي، أنا عضو البإلكل أصدقائي في البيت اليهودي توقفوا عن قال بدوره: داعًما  ،شموليك شوبالناشط في البيت اليهودي، 

وفقط أن يكون واضحا لجميعنا ماهي قواعد  البيت مفتوح للجميعهودي تنقصه قلنسوة )طاقية املتدينين اليهود( هيا ماذا اآلن؟ هذا ي

 اللعبة.

 

عانق. ما ي وليسظيفته أن يؤثر في السياسة و لطيف جدا أال يرمي سياس ي إمرأة مثلية من عملها، لكن قال مغرًدا:  ميكي غيتزينالناشط 

 ثنائيي الجنس نحن في نفس املكان. ،املثليات واملثليين املتحولين جندريادام البيت اليهودي ضد 

 

 تصرخ "أنا أنتهك السبت".و في الشارع  قال ايًضا مغرًدا: أييلت شاكيد ال تتظاهر  موشيك حفيتسالناشط 

 .نعم، هذا دمار وخراب للبيت اليهودي، ليس الحزب. الزواج الطبيعي عندهاباللحظة الذي تحول املوضوع ليصبح "صراعا"، 

 

 . يرة املثلية لرئيس الحزب بينيطسكرتالعضو رئاسة البيت اليهودي الراب روزن يعتزل عقب قال:  كالينإيتسيك الناشط 

 غير جيد.بيت  أريئيل يقول لبينيط أال يجمع مصوتين من املحبين.
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 هو هته من ج الذياليهودي  امللصق عنقطع البيت اليهودي يتشغيل الناطقة هو عارض لرغبة بينيط لقال بدوره:  حاييم إنديغالناشط 

 .في طريقه لرئاسة الحكومة سقف زجاج يجب اختراقه

 

 دمار البيت اليهودي. يحاددأحادية الجنس هذا بالضبط عكس البيت اليهودي، هذا قال:  مشيكو حيفيتسالناشط 

 

 تعتقد أن البيت اليهودي هو حزب علماني. كنتألسفي أنت تخطئ، نفتالي، إال إذا قال:  يوس ي أّسولينالناشط 

 

ي من املمكن اعتزالها بالقليلة خمسة مرات توظيفة مهمة جدا اله عضو في رئاسة البيت اليهودي هذقال:  ،يكي أدمكرالصحافي العروف، 

 .دون أن يعرف  أي واحد بالحقيقة عن كل املرات السابقة

 

 إعتزل رئاسة البيت اليهودي قبل شهرين.فقط أذكر أن الراب يسرائيل روزين ، قال: أرييه يوئيليالصحافي واملحرر، 
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 لو كنت نفتالي بينيط لتلقى مني الراب يسرائيل روزن اليوم باقة زهور حقا كبيرة. حقا.، قال: نحميا غرشونيالصحافي واملصور املتدين، 

 

يعتزل "البيت اليهودي" ألن بينيط عين مثلية ألن تكن "ناطقة" بإسم الراب يسرائيل رزن قال على الفيسبوك:  بن تسيون يشرونالناشط 

 ثنائيي الجنس، من قال مرة بيت غرباء!!!و املتحولين جندريا  -املثليين -لكي تستقطب أصوات املثليات ،الحركة

 

"البيت اليهودي" الذي إعتزل اليوم ألن حتى اليوم من مختاري الربانيم في الراب يسرائيل روزن، ، قال: كوبي فرويندالناشط املعروف، 

أن يقيم "مليشيا من املواطنين ال ُيَتحكم بها" ألن "األخالق الغربية ال تسمح بإلقاء قنابل على  7116الناطقة بإسم بينيط مثلية، إقترح في 

س بالقول  7111ن ثاني بواسطة أطراف يسارية في اإلعالم. في كانو مجدي ألنه ينكشف  ر مواطنين" واعترف بأن االقتراح غي "حق : نفَّ
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ن قسم ملن تنجح بسبب ال" األعداء الداخليين )!( الذين يشملون أيضا  الخطوةالتصويت لعرب إسرائيل ليس توراة من سيناء لكن 

 قضاة املحكمة العليا. السيرورات.

 

بريت غلور بيرتس، أمام الراب يسرائيل روزن.  لنفتالي بينيط الذي دافع عن الناطقة بإسمه االحترامكل قال:  غال أوخوفسكيالناشط 

هذا كأنه مفهوم ضمنا، لكن يتضح أنه بحاجة مع ذلك شجاعة. في العالم الذي فيه "صديق إسرائيل" دونالد ترامب يدعم النازيين 

 بأن بينيط يحرس قيمه. ُيكشفزن. ولطيف أن و ر  بجد في إسرائيل أناس مثل الراو أنه يالجدد، ال يفاجئ 

إذا كنا نتكلم عن البيت اليهودي بالفعل، أذكر بأن أييلت شاكيد ملا تقل بعد كلمة بمسألة تبني املعتزة. يمكن في هذه الفرصة  لكن،

 تتذكر لتقول شيئا ما. وال مرة متأخر أن تكون بني آدم.أن  االحتفالية
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  كرام:سحب بطاقة الصحافي من الياس  .2

 هدد املدير العام ملكتب الصحافة الحكومي اإلسرائيلي نيتسان حين بسحب بطاقة االعتماد الصحفية ملراسل الجزيرة إلياس كرام. 

ويأتي هذا التهديد بعد أقل من أسبوعين من إعالن حكومة بنيامين نتنياهو اعتزامها إغالق مكاتب الجزيرة. ووجه مكتب الصحافة دعوة 

جلسة استماع له يوم االثنين القادم بذريعة إدالئه بتصريحات سياسية أيد فيها املقاومة الفلسطينية. ونشر مكتب للزميل كرام لحضور 

لع كرام أو مكتب الجزيرة عليه.
ّ
 الصحافة الحكومي الخبر قبل أن يط

 تتماش ى مع مواقفه الشخصّية.  وشغل موضوع الجزيرة العالم االفتراض ي الذي بدأ بمهاجمة ايًضا كل قناة إعالمية تعرض مواقًفا ال 

ي أورشليم نقابة الصحفيين ف" نشروا على الفيسبوك داعمين الصحافي كرام: نقابة الصحفيين في أورشليم القدسالقّيمون على صفحة "

 القدس تستنكر بشدة سحب بطاقة الصحفي من مراسل الجزيرة الياس كرام .

حفظات ال تبرر اتخاذ إجراءات من هذا القبيل. النقابة ترى انه يجب على دولة اسرائيل التفوهات الي ادلى بها كرام والتي قد تثير الت

 باعتبارها دولة ديمقراطية ان تتحمل مثل هذه التفوهات واال تمس بحرية التعبير لغرض غير املنصوص عليه بالقانون. 

كما تدعو النقابة وزير االتصاالت السيد أيوب قرا الى االجتماع مع  النقابة تدعو مكتب الصحافة الحكومي الى التراجع عن هذا القرار،

 ممثليها لبحث سبل صيانة حرية التعبير في البالد.

 

 ، كتب على الفيسبوك: حغاي مطرالصحافي املعروف، 

 افة الحكومي على ذلك، حر.شهادة مكتب الصح منيالنضال الفلسطيني من أجل التحرر، الحرية املساواة. ليأخذوا  دعمأبالتأكيد انا  أ.

 . للعدو اب.االدعاء الزائف ملكتب الصحفيين الحكومي لم يكن دعم
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 شهادات مكتب الصحفيين الحكومي؟ ليس بكل ثمن!، كتبت: روث كرياتيالناشطة االفتراضية، 

 

 صحفي؟ لتنظيم إرهاب؟ أيوجد شيئ كهذا؟، قال مهاجمة: عنبال راتس غيلمور الناشطة االفتراضية، 

 األرهاب؟دولة تدعم األرهاب، هل تدعم  بواسطة مولة"الجزيرة" هي محطة داعمة إرهاب امل

 

محطة ملعونة وحقيرة، طلبت طلب إستثنائي من شركة يس أن تخفض لي من : 11قال مهاجًما ايًضا القناة الـ  يغآل بنيسطيالناشط 

 .  11قناة حزب هللا و  7عندي قناة الجزيرة  ،السعر

لنا يوجد محطة الجيش غالي تساهال الجزيرة، محطة مملوءة بمحرري إسرائيل  ،كل العالم ضد الجزيرةقال:  بوس دانييلالناشط 

 . بقيادة رئيس أركان الجيش آيزنبلوف
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 . طنات(و = الجزيرة )بكل ما يتعلق باملست ريشيت ب"" قال:  آفي سابوالناشط 

 

الدول العربية بإلقاء الحرمان على ينضم لزعماء  ،قرا يصرح أنه ال يبحث عن ديمقراطيةأيوب قال بدوره:  عادي شوسبيرغيرالناشط 

 تعاون إقليميا مع حكام معارض ي حقوق إنسان م جزءالجزيرة. ألن نظام إسرائيل هو 

 

 االتزير األتصوو مة و من رئيس الحك طى كليطردون الجزيرة....كما نتذكر، قبل أسبوعين، أعقال على الفيسبوك:  يهودا دروري الناشط 

ثبت فوق كل شك بأن محطة و ملكاتب محطة الجزيرة في إسرائيل  تعليمات
ُ
ملراسليها أن يتركوا إسرائيل واملناطق وأن يعودوا إلى قطر. أ

شر حتى "أخبار ! في صحيفة تحرضعية بتقاريرها وأحيانا متقاربة حتى و البث هذه تخدم أعداء إسرائيل، غير موض
ُ
فة" كأن زائ"هآرتس" ن

 ،فة بالطبعو زارة الخارجية، باستثناء منظمات مناوئة إلسرائيل معر و اسطة و ب بشكل قاطعوزارة الخارجية معارضة لذلك، أمر ضحد 

الدهم. نتمنى با حتى هم الجزيرة من و في العالم، طردومنع عنهم أدوات تشهير ضد إسرائيل( بالد كثيرة في املنطقة ت تي)ال ا الخطوةاستنكرو 

قر خطوة كهذه ضد صحيفة "هآرتس" و ن كلم
ُ
 ...من نفس األسباب -قلب أن ت

 



02 
 

 . حسبتمحكمة الجزيرة ال ، قالت: جاكلين أوحايون الناشطة االفتراضية، 

 .ُمدد إعتقال رائد صالح بثالثة أيام، املحكمة: أقوالة ال تحسب تحريضا

نعتقد بأن خطبه تؤدي إلى تنفيذ عمليات"، قال ممثل الشرطة "رئيس الشق الشمالي للحركة األسالمية تم جلبه من أجل تمديد اإلعتقال: 

 قاش. القاض ي: "هذه جمل من القرآن.بالن
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 العالم االفتراض ي يتضامن مع برشلونة:  .3

 ،7117 آب/أغسطس 17 الخميس يوم برشلونة في السياح من كبير عدد يقصدها جادة استهدف" إرهابي هجوم" في شخصا 11 قتل

 .اإلقليمية السلطات بحسب الجرحى، عشرات أيضا أوقع ما حشدا صغيرة شاحنة سائق صدم أن بعد

 من دالعدي ضربت مماثلة العتداءات األخيرة األعوام في تتعرض لم التي إسبانيا مع كبيرا وتضامنا دولية تنديد موجة االعتداء وأثار

 .األوروبية العواصم

 وانتقل هذا التضامن إلى العالم االفتراض ي اإلسرائيلي إال أن أصواًتا برزت تحاسب إسبانيا على مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني. 

عملية إرهاب حدثت قبل بضع دقائق في برشلونة، كتبوا على الفيسبوك وقالوا:  "في إسرائيل برشلونة عو مشجالقيمون على صفحة "

 .جروحهم متوسطة يحن جر يحوالي خمسو عن أربعة قتلى  ،حصلت العملية الى جانب مطعم "مكابي" وتم إعطاء تقرير على ما يبدو

 قولوا ألقاربكم وحافظوا على أنفسكم، يبدو أننا غير آمنين في أي مكان في العالم، وأيضا في بارسا.

 

ابية في إسرائيل تستنكر بشدة العملية األرهاستغل الفرصة كالعادة وعلق على الفيسبوك:  ،بنيامين نتنياهورئيس الحكومة اإلسرائيلي، 

 برشلونة، بإسم مواطني إسرائيل أبعث تعازي لعائالت القتلى وتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.

 مكان، على العلم الحضاري أن يحاربه سوية كي يهزمه.هذا املساء رأينا مرة أخرى بأن األرهاب يضرب بكل 

 



04 
 

السبان األعزاء، عذر اإلرهاب في ا :إلى األضواء مجددا، وكتب في تغريدة عاد )من حزب الليكود الحاكم(، أورين حزانعضو الكنيست 

خرجوا الخنزير من املقبالت إسرائيل هو االحتالل. عندكم على ما يبدو بسبب لحم الخنزير. أفيقوا: ما دامكم
ُ
وقف فإن اإلرهاب لن يت-لم ت

 في اسبانيا".

 

قلبنا مع برشلونة، إسرائيل تقف إلى جانب إسبانيا في الصراع قال مغردا:  ،يئير لبيدعضو الكنيست، ورئيس حزب "هنالك مستقبل"، 

 ضد األرهاب.

 

قلب مع ال. واألخالقي بصراع يومي أمام املقتنعين بأن هللا لهم فقط )حصري(العالم الحر ، قال: يهودا غليكعضو الكنيست الليكودي، 

 . علينا جميعاالنضال . برشلونة

 

ن . على العالم الحر أالصاعقةالقلب مع عائالت القتلى ومع مواطني برشلونة في ضوء املذبحة قال:  ،غدعون ساعرالسياس ي الليكودي، 

 يتحد لحرب مشتركة على األرهاب وبدون مساومات 
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ي هذا نفس األرهاب لدينا وف –إرهاب برشلونة. ملا يخرج نتنياهو بعد لإلعالم مع املانطرا الثابتة قال بدوره:  شيموئيل مئيرالباحث 

 برشلونة، فقط أن هذا ليس، نحن لسنا في نفس القارب مع إرهاب داعش.

 

 . رئيس بلدية برشلونة إتصل وطلب أن نتوقف عن التماثل معهم مثل املجانين الذين ال حياة لهمقال:  دروري بوعازالناشط 

 

 إيز أ بيتش.قبل ثالثة أشهر؟ ما يسمى كارما  bdsتتذكرون مجلس بلدية برشلونة تعترف ب قال بدوره:  ميخائيل دفورينالناشط 

 

 الطائفة على كل موضوع راب برشلونة للسياح األسرائيليين: ال تترددوا في التوجه ملكاتبقال:  تسفيكا كالينالناشط 
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 برشلونة، األرهاب يضرب مرة أخرى بأوروبا.قال بدوره:  شمعون أرانالصحافي 

 شرطة برشلونة، "هجمة إرهاب". قتلى وعشرات الجرحى. 6تقرير عن 

 

 مطعم مكابي في شارع هرمبال، عملية دهس، في املكان عشرات املصابين، تقرير يتبع.برشلونة، إلى جانب قال:  هريئيل نوفالناشط 

 في الفيديو يعتنوا بالجرحى.تخمنون؟

 

 


