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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 

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 

 اساسيان انلم االفتراض ي اإلسرائيلي موضوعحيث شغل العا 11-11-11و  11-11-9 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 قات مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو. التحقي أولهما

نتنياهو، لتتصدر اهتمام العالم االفتراض ي اإلسرائيلي، خاصة بعد أن خضع يوم الخميس لجلسة تحقيق إضافّية  مع عادت التحقيقات و 

، والذي قّدم وفق العالم االفتراض ّي لقاًء فينروطوايًضا للمقابلة التي قامت بها الصحافّية، ايالنة دّيان، مع محاميه الخاص يعقوب 

 شجاًعا يوضح تعامل رئيس الحكومة مع ملفات الفساد ضده وايًضا مع مواضيع أخرى. 

مساء الجمعة، أّن التحقيقات مع نتنياهو ستتواصل وأن األدلة ضده  ،قد ذكرتا االسرائيليوكانت القناتان الثانية والعاشرة في التلفزيون 

 كل أكبر ولكنها غير كافية حتى اآلن إلدانته وتوجيه الئحة اتهام كاملة ضده. أصبحت قوية بش

الصحافية مقبولة نصار، بعد أسبوع من  رععاء، ججوًما حاًدا علىشنت صحيفة "يسرائيل هيوم"، صباح يوم األ وفي املوضوع الثاني، 

 ها السياسية.ئآراسلطة األمان على الطرق، بسبب تعيينها في منصب مديرة وحدة التوعية في 

وادعت الصحيفة في تقريرها أن نصار تنشط في فعاليات مناهضة لدولة إسرائيل والصهيونية، وتنشط في منظمات داعمة للفلسطينيين 

 إضافة لعضويتها في جمعية الدفاع عن حقوق املهجرين.

 نسجم معمواقفها ال ت لكون بإقالتها  لنّصار وبين آخر مطالبعم ومؤيد بين دا في النشر منقسًما ما العالم االفتراض ي اإلسرائيليّ وانشغل 

 صهيونّية الدولة. 
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 التحقيقات مع نتنياهو:  .1

 ،عادت التحقيقات مع نتنياهو، لتتصدر اهتمام العالم االفتراض ي اإلسرائيلي، خاصة بعد أن خضع يوم الخميس لجلسة تحقيق إضافّية

، والذي قّدم وفق العالم االفتراض ّي لقاًء شجاًعا فينروطدّيان، مع محاميه الخاص يعقوب  ايالنة  الصحافّيةبها ملقابلة التي قامت اوايًضا 

 يوضح تعامل رئيس الحكومة مع ملفات الفساد ضده وايًضا مع مواضيع أخرى. 

وأن األدلة  ،قيقات مع نتنياهو ستتواصلوكانت قد ذكرت القناتان الثانية والعاشرة في التلفزيون االسرائيلي ، مساء الجمعة، أّن التح

 ضده أصبحت قوية بشكل أكبر ولكنها غير كافية حتى اآلن إلدانته وتوجيه الئحة اتهام كاملة ضده. 

( املتعلقة بتقديم تسهيالت لرجال أعمال مقابل تلقي هدايا كالسيجار 1111وحسب القناتين، فإن التحقيقات تركزت حول القضية )

 والشمبانيا من امللياردير أرنون ميلتشان الذي تم مواجهة نتنياهو بشهادته في القضية. 

 إلى أّن نتنياهو لم يفاج ساعات، ميس استمر مدة أرععنياهو يوم الخووفقا للقناة الثانية، فإن التحقيق الخامس مع نت
ً
من األسئلة  أمشيرة

 التي وجهت إليه حسب ما نقلت مصادر مقربة من التحقيق للقناة. 

واوضحت هذه املصادر إن الشرطة لم يكن لديها الوقت الكافي للتحقيق بشأن جميع القضايا التي تم التخطيط لتوجيه أسئلة بشأنها، 

 إلىم
ً
جلسات تحقيق أخرى على األقل وأنه من املتوقع أن تجري خالل األيام العشرة املقبلة تحقيقات  أن هناك حاجة إلى أرعع شيرة

 جديدة مع نتنياهو من أجل معالجة كافة املواد املوجودة لدى الشرطة. 

 يضيتمع كل االحترام لق ا من الكنيست:ميريتس التي استقالت مؤخرً  برئيسة حز  زهافا غلئون لها، على التحقيقات، قالت  وفي تعقيب

نتنياهو لم ُيطلب لإلجابة بعد على األسئلة بقضية  الغواصات أو قضية بيزك، في كلتيهما تضارب  األلف واأللفين، غير واضح كيف أّن 

 شتم عن بعد.مصالح نتنياهو يُ 

 

لهارب من الشرطة، نتمنى أن يكون مع ابدأ التحقيق الخامس : (يوصحفي ومستشار سياس ي إسرائيل محام)، إلداد ينيفبدوره، قال 

ن الكثير  "عوفدا"فينروط في برنامج  بحيث يكفي لرؤية كيف أّن  االيوم قصيرً  في هذا املساء يفسر بالواقع أن زبونه أخذ رشوة، ألنه دخَّ

 ليكون البنك، وال يوجد هدايا مجانا. (ملوك املالملك من )قطبا وعندها بحث ووجد طائلة من السيجار وفي البيت غضبوا أن هذا ثروة 
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متوقع أن يتم التحقيق اليوم مع رئيس الحكومة  نشر أول؛، قال مغرًدا في السياق: ومراسل قانوني ألخبار القناة ، صحفيأفيعاد جليكمان

  .فإن نتنياهو سُيحقق معه اليوم ةغير متوقع اتبنيامين نتنياهو بقضيتي األلف واأللفين، إذا لم يحصل تغيير 

 

ِسّنات، لكانت الحكومة  الو تم القبض على نتنياهو يسرق أسنانوشاعر معروف قال:  فيا، صحي أرادكي تشيعرو 
ُ
ة" مل اصطناعية "شدَّ

مررت "قانون األسنان"، الذي يجعل كل سرقة أو سطو على فراغ الفم شاذا عن القانون الجنائي، وعمليا يحق للسارق السعيد حبة 

 .من نوع سوالرو  بوظة

 

ل نتنياهو أفي برغار بشلومو فيلبر. كي ينفذ بدَّ  0111كي يتم تنفيذ الرشوة في قضية ، علق وقال في السياق: إييبي بنيامينالسياس ي، 

ل برشوة مخطط الغاز  ط ليبرمان.وبوغي يعلون بإيفي ،ل يشعياهو بركات بميكي غانور بدَّ  0111الرشوة بقضية   بندرأي ديفيد غياله ب بدَّ

 ولم يحقق معه!ثة هو غير متهم البالث بعباءة أمنية كاذبة. ، 25

 

-11-9 ،حقا بنفس اليومباملفهوم ضمًنا، هذا شيئ ليس صحافي ومدرب في عالم اإلعالم، قال ايًضا معلًقا في السياق: ، أفيشاي ماتيا

الة وأن ن رئيس الحكومة نتنياهو لإلستقا، إثنان من اإلعالميين الكبار في الصحافة اإلسرائيلية، دان مرغليت وسبار بلوتسكر، يدعو 5111

 .ك آخر بالجدارينهي مهنته السياسية. مدما
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، بقوة النفس، ومن خالل رؤية استراتيجية بعيدة املدى، حملة مدهشةبمحرر وشخصية تلفزيونية إسرائيلية، قال: ، صحفي و رينو تسرور

 احتل رئيس السلطة التنفيذية نتنياهو رئيس السلطة التشريعية إدلشتاين، وسرق املشاعل لنفسه.

 

بمحادثة مع إيالنة ديان، تهرب روعي فولكمان من حزب حفي ومراسل سياس ي في راديو الجيش، قال في ذات السياق: ، صعيدو بنباجي

 (.1111+5111على تحقيقات نتنياهو التي تجري اآلن ) قبينطأن قانون توصيات الشرطة ال بكحلون من االلتزام 

 

فعله كل ما يجب أن ي قول فينروط بكلمات املنطق البسيط؛ي ئيس معهد اإلستراتيجية الصهيونية، قال: ر  و دكتور مؤرخ، ، يوعاز هندل

  .: إحذروا من أبناء الفقراءاملتدينين. تعلموا من ميني نفتالي هو تربيت على كتفه وأن يقول له: أخي نتدبر

 

، عمالاالستتجاوزت  "مرة واحدة"الكلمة ، علقوا بالقول: إليالنة ديان(برنامج تلفزيوني  -حقيقة")" عوفداالقيمون على صفحة برنامج، 

رات، في مقابلة )ملرة واحدة( يتكلم يعكوف فينروط كما لو  ن رئيس ، علم يتكلم بعد أي شخص قريب ومهتملكن هذا املساء هي من املبرَّ

 .املساء بعد األخبار الحكومة، زوجته وكذلك عن ميني نفتالي، هكذا يبدو من الداخل. عوفدا، هذا

 

وحسب التقارير شومرون ) -علم عن عالقة غانور  إذا،  خاصالبعو  املمالخو  ورطة :صحفية ومدونة معروفة، قالت ،طل شنايدر

 األخيرة قدم شهادة أنه عرف( ولم يحتلن نتنياهو هو بورطة بجناية خيانة األمانة، وإذا عرف وحتلن... إذن هو يورط نتنياهو.
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 .دأ نتنياهو بتذويت أنه "سيكون ش يء ألنه كان ش يء"ب شطة على مواقع التواصل االجتماعي، قالت: تفسير؛، ناأييليت بيرمان

 يتم تقديم الئحة اتهام ضدة بسبب الفسادبراءته، قريبا سيجلإذا كان نتنياهو يكافح 
ّ

الحتيال إنما "فقط" ا -بر على الصراع من أجل أال

 وخيانة األمانة.

 

 تحذير!التحقيق الخامس تحت طائلة ال بيبي إلى البيت!، ناشطة على الفيسبوك، قالت: جبيش بنركيس رج
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ا فينروط جامله كثيًرا عندم ،ال أفهم رواية "بيبي غاضب على فينروط"، هو سخيفرتس، قال مغرًدا: آمحرر صحيفة ه، حاييم ليفنسون 

 كي".ر يوصفه بانه "ام

 

رة وجو الامديد اأتمنى لفاينروط صحة وعمر ، ناشطة على الفيسبوك، قالت: شاني أشكينازي  املزيف، ’ وفيدي’ ـ، لكن ال أشتري عفته املبرَّ

 وزوجته. وأيضا ليس تبييض بيبي العمالق 

 

سلوكياتك بإدارة على كل  5111..1111على الكل ليس فقط  بيبي وصل وقت التحقيق.، ناشطة على الفيسبوك، قالت: أدار تسدكاهحافه 

 وال ثقة بك.. الدولة. بدوريتك انهارت الدولة

 

بيبي بقضية الغواصات، بيزك والسطو على مع مستمر كالعادة الالتحقيق اشط على مواقع التواصل االجتماعي، قال: ، نكارل روسمان

 الغاز.
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 العالم االفتراض ي، مع وضد تعيين مقبولة نّصار:  .2

شنت صحيفة "يسرائيل هيوم"، صباح يوم األرععاء، ججوًما حاًدا على الصحافية مقبولة نصار، بعد أسبوع من تعيينها في منصب مديرة 

 ها السياسية.ئسلطة األمان على الطرق، بسبب آراوحدة التوعية في 

شيلدون إديلسون، النهج الذي يتبعه اليمين ، نتنياهوويعكس هذا الهجوم الذي شنته الصحيفة اململوكة لرجل األعمال املقرب من 

بشأن تبوأ العرب مناصب رفيعة في الوزارات واملؤسسات املختلفة، ومحاوالت اإلطاحة بهم، خاصة أولئك الذين يجرؤون على التعبير عن 

 آرائهم السياسية املناهضة لالحتالل واالستيطان.

واصالت، يسرائيل كاتس )الليكود(، إن "على السلطة الوطنية لمأمان على الطرق، العنصري على نصار، قال وزير امل يوععد النشر التحريض 

 البحث عن السبل القانونية لوقف عملها فورا في السلطة الوطنية لمأمان على الطرق".

فلسطينيين للوادعت الصحيفة في تقريرها أن نصار تنشط في فعاليات مناهضة لدولة إسرائيل والصهيونية، وتنشط في منظمات داعمة 

 إضافة لعضويتها في جمعية الدفاع عن حقوق املهجرين.

  "الدولة. صهيونّية أّن مواقفها ال تنسجم معل"وبين آخر مطالب بإقالتها ، وانقسم العالم االفتراض ي اإلسرائيلّي بين داعم ومؤيد لنّصار 

ة بلطجي "وزير الشرط ء،الشرطة خرا :، قالت في السياق على الفيسبوكنائبة رئيس الكنيست وعضوة الكنيست عن الليكود ،نافا بوكر

  هذا جزء من أقوال مقبولة نصار، التي عينت كمركزة اإلعالن للسلطة الوطنية لمأمان على الطرق في الوسط العرعي.، ومجرم"

 هل تفهمون ما يحصل هنا؟

 ي للحفاظ على القانون بالوسط العرعي.عمل الشرطة، ترعمرأة تقذف الشرطة بقذارة وتلغي بَنَفس كريه 

إطار منظمات متطرفة، تعتاش على حساب دافع الضرائب اإلسرائيلي، نفس بمرأة تدعم علنا اإلسالم املتطرف وحق العودة وتنشط 

د وزير املواصالت، يسرائيل كاتس، وبموقفه الذي حسبه يجب وقف ال اإلسرائيلي الذي تطلب طرده من بالده. ّيِ
َ
أ
ُ
صار عبث وإقالة نأنا أ

 من وظيفتها. حاال 
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لساحرات أحتج على صيد ا، مسانًدا: م واملساواة في القائمة املشتركة، عضو كنيست عن الجبهة الديمقراطية للسال نيندوف حبدوره، كتب 

فحة بمقالة الصالعربية بالسلطة لمأمان على الطرق واآلن يتم الهجوم عليها بالذي تمر به مقبولة نصار التي عينت كمسؤولة إعالن 

بسبب آرائها السياسية، هي ليست العربية الوحيدة التي تواجه معاملة كهذه  -بصحيفة إسرائيل اليوم وبواسطة وزير االتصاالت الرئيسية

سمع صوتا جل ،ية هذهثدفها ردع مواقف نقدية، ضد املكار ه
ُ
 يا.علينا أن ن

 

اء ر بآ األخذتلقت وظيفة حكومية! ممنوع  شعبي غير مرأة مع رأي االحذر، عضو الكنيست عن ميريتس، كتب ايًضا مسانًدا: ، وس ي رازم

كثيرا قبل أن تبدأ عملها، هكذا من غير املمكن حتى االدعاء ضدها أن عليها أن تتظاهر بالوالء لسيادة  امقبولة نصار ضدها ، تلفظت به

 الدولة كموظفة دولة. 

 إسرائيل اليوم 
ُ
م على خونة فقط كي يُ ت ِ

ّ
 صرف النظر عن قضايا فساد رئيس الحكومة. عل

 

إسرائيل اليوم تجاوزت خطوط حمراء باملالحقة السياسية ضد مقبولة ، قال: مواقع التواصل االجتماعيناشط على ، نوعام شيزاف

 نصار.
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دعوة للعنف؟ دعم لإلرهاب؟ ال، "األدلة" ضد ، قالت: حرير الطبعة اإلنجليزية في هآرتسرئيسة تحرير هآرتس ورئيسة ت ،نوعه النداو

 .البلدية "سراقون" والوزير "بلطجي". هذه البوابة هي إزدراءة، أه، وهي أيضا سمت بلعودة ومسيرة النكل ي مقبولة نصار هي تأييد فكر 

 

 مقبولة، الشعب معك!، قال: إجتماعي -صحفي وناشط سياس ي ،غاي مطرح

 

مقبولة نصار هي إحدى الصحافيات القديرات باملحيط، لم ترق إلسرائيل اليوم ألنها فلسطينية وال صحافية يسارية، قالت: ، أورلي نوي 

زدوجة األولى، في حين أن تحقيق شومرون الصفحة املو  مقالة الصفحة الرئيسيةالصغير لبيبي خصص لها  املخبر تخجل بذلك، إذن 

لطة مع اإلطاحة بس، ووزير املواصالت عديم الشخصية، املتسلق األبدي، يدعو إلقالتها طفي الصفحة الخامسة فقى ومولخو مثال مغط

 حكومية لخرق القانون.



00 
 

 هذا ردنا.

 

 .أنا أيضا مقبولة نصار، قال: ، كان مراسل معاريف في تل أبيبغونتارز نير

 

أغلي، مقبولة وأنا ذهبنا سوية ألحدا  النكبة بنطاق مشروع صحفي )بايلوط(. وحتى لو  يجعلني:ومدونة، قالت ، صحفيةطل شنايدر

 ممنوع عليها أن تعبر عن رأيها؟ مالحقة سياسية، هكذا يبدو.ذهبت وتذهب كل سنة، ما املشكلة؟ 

مقبولة صديقتي هي صحفية عنيدة، نسوية، أسمعت آراءها من أجل حقوق النساء واألقليات من على كل منبر، هي تعمل هذا دائما 

 وأن تجيب كل واحد وواحدة. تحاجج، وهي سعيدة أن لطف، مع تعليالت، ببمحاججةبرشاقة، 

ة الحكومي الوزارة-اآلخرينأن يسمع رأي  معينجمهور ل مريح كان غير ات( يدفعون كلهم ضرائب، وحتى لو مواطنو إسرائيل )من كل الجه

 .عتعمل من أجل الجميع ومع الجمي
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ولة نصار، ليس على حساب ضرائبنا، بباختصار مق :صحافّية وزوجة السياس ي اليميني سلفان شالوم قالت مهاجمة، جودي موزيس

 من أجل تصعيد الصراع بين اإلسرائيليين في البالد.  ن لكنهم ال يعملو  ن أن ينشدوا نشيد األمل،يملزم ر يوجد عرب إسرائيليون كفاية غي

 

بالسلطة الوطنية لمأمان على الطرق قرروا أن يعينوا ، قال مهاجًما: يرين للشركات الرائدة في إسرائيلمدير في دليل املد، رفائيل ماوز 

ات التي )القصد العملي أنه لم يكن حواد  دهس كفاية في إسرائيل على ما يبدو  .مقبولة نصار املناوئة إلسرائيل ملنصب مسؤولة اإلعالم

  ...نفذها فلسطينيون(

 

من صحيفة "هآرتس" قررت أن أكثر  محررة قمامة، على صفحة الفيسبوك، كتبوا مهاجمين: لكذب الفلسطينياالقّيمون على صفحة، 

ن اإلعالم للسلطة الوطنية لإلما كمديرةهآرتس لبوست ملقبولة نصار على التعيين  ةرد محررة في صحيف !!قذارة ممن الشعب ه %21من 

 .على الطرق 
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 ال يوجد غضب على مقبولة نصار!!!، قالت:ناشطة على الفيسبوك ،درورا تساحور 

من بين عرب إسرائيل، نعم أولئك َمن غزا آباؤهم أرض إسرائيل خالل املئة عام قبل قيام دولة يهودية،  ين ذكي أن كثير واضح لكل 

  في الرواية العربية= الفلسطينية. بتكرةأصحاب وعي عرعي ويشتركون بشكل فعال باحتفالية الهوية امل ن يكونو 

ة"  اتلقو من يغضبني هم الثالثة قردة، الُعْمي، الصم، البكم!!! الذين   !!!حمقى هم كثيرا!!هليحفروا بالجهاز الذي يكر اآلبار"  ُسميَّ

 

إلى أي حد يمكن أن نكون نحن رحماء وأغبياء مقبولة نصار )التي حقا غير مقبولة علي( ، قال: ناشط على الفيسبوك ،دوبي جورنو

  ال تعترف وال تقبل بوجودنا من الدولة وهي بالعموم عضوة وتدعم منظمات مناوئة إلسرائيل ارسمي اإستلمت منصب

 

رمعروف، كتب وقال:   ، محامأيل بن يشاي  .ةوا هذه القمامة إلى سوريلتطّيِ
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 .مقبولة غير مقبولة على شعب إسرائيل، قال: الفيسبوك، ناشط على شبي عدكي

 

ق مة مكانها هي السيدة الوزيرة زعبي، يحءحسب رأيي يجب إقالتها حاال واألكثر مال، كتب وقال: لدية كريات آتابرئيس  ،يعكوف بيريتس

 .طريقا تهم لطريق ليسنللوزيرة كل الحقوق، قبل كل هؤالء الذين يراهنون ليمثلوا العرب في الكنيست ويقودو 
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