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 ن النشرة: ع

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 

من املواضيع بدأت  الم االفتراض ّي اإلسرائيلّي عددحيث شغل الع 51-55-51و  21-22-21تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 نتنياهو.  بنيامين اإلسرائيلي، الحكومة رئيسيقات مع عائلة بالتحق

 عاود العالم االفتراض ي اإلسرائيلي هذا األسبوع االنشغال بالتحقيقات مع نتنياهو، وزوجته، سارة نتنياهو. و 

، إلى يلية، األحد املقبلويأتي هذا االنشغال في ظل تسارع ملحوظ بوتيرة التحقيقات، حيث من املقرر أّن يخضع رئيس الحكومة اإلسرائ

 جولة تحقيق هي السادسة بشبهات الفساد، وذلك ملواجهته باألدلة التي تم جمعها.

" ،واملتعلقة بتلقي 5111شاهًدا جديًدا كان قد أدلى، الثالثاء، بأقواله أمام الشرطة اإلسرائيلية في القضية املعروفة "بقضية يشار إلى أّن 

 آالف الدوالرات.ورشاوى تقدر ب وجته سارة، هدايانتنياهو، وز 

عل كون يهودا"، ردود فتأن معنى أثار تصريح زعيم حزب العمل اإلسرائيلي، آفي غباي، الذي قال فيه إن "اليسار نس ي هذا األسبوع ايًضا، 

هدف ل عشرين سنة، بواسعة في العالم االفتراض ّي اإلسرائيلي، خاصة وأنه اقتباس لجملة همس بها نتنياهو في أذن الحاخام كدوري قب

 اإلساءة إلى معسكر "اليسار" في حينه. 

 وتداول العالم االفتراض ّي هذا التصريح بكثافة من باب الدعم لغباي وايًضا من باب الهجوم عليه. 

جلسة استماع  لدى النيابة إلى عائهاكمة على خلفية تصريحاته، واستدالثنين، بتقديم "بنتس ي جوفشتاين" للمحاالنيابة العامة  توصيات

قبل الشروع بمحاكمته بتهم التحريض، حيث يشتبه به التحريض على العنف والتحريض على العنصرية والتحريض على اإلرهاب وعرقلة 

 ، ايًضا شغلت العالم االفتراض ي. لتحقيق واملحاكمة، بحسب النيابةسير ومجريات ا

حيث دعم قسًما منه تقديم الئحة االتهام ضد جوفشتاين فيما تعامل معها قسم آخر على أنها وانقسم العالم االفتراض ّي إلى قسمّين، 

 مالحقة سياسّية آلراء ومواقف تحافظ على يهودّية الدولة. 
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 :مستمر ة ،التحقيقات مع نتنياهو .1

 عاود العالم االفتراض ي اإلسرائيلي هذا األسبوع االنشغال بالتحقيقات مع نتنياهو، وزوجته، سارة. 

ويأتي هذا االنشغال في ظل تسارع ملحوظ بوتيرة التحقيقات، حيث من املقرر أّن يخضع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، األحد املقبل، إلى 

 ملواجهته باألدلة التي تم جمعها.جولة تحقيق هي السادسة بشبهات الفساد، وذلك 

" ،واملتعلقة بتلقي 5111شاهًدا جديًدا كان قد أدلى، الثالثاء، بأقواله أمام الشرطة اإلسرائيلية في القضية املعروفة "بقضية يشار إلى أّن 

 آالف الدوالرات.، هدايا ورشاوى تقدر بنتنياهو، وزوجته 

، إن نتنياهو وزوجته "طلبا منه صناديق شمبانيا، وعلب سيجار، بشكل مستمر ومنتظم"، ميلتشينوقال رجل األعمال اإلسرائيلي أرنون 

 مضيًفا "أعطيت توجيهات للموظفين لدي بأن يلبوا مطالبهم باستمرار".

ى أفراد عائلته عل بحصول نتنياهو على رشاوى، وهو أمر لم يقتصر عليه فقط، ولكن أيًضا ميلتشينوهذه هي املرة األولى التي يعترف فيها 

 ممن حصلوا بدورهم على رشاوى بصورة منتظمة أيًضا.

ووصفت الشرطة هذه اإلفادات بالتطورات الدراماتيكية التي "تورط نتنياهو"، واإلفادات هذه تتعلق بملف واحد فقط، علًما بأن الشرطة 

 ”.0111ملف ”، و″0111ملف ”، و″0111ملف ”اإلسرائيلية تحقق في قضايا فساد أخرى مع نتنياهو معروفة بـ

اعضاء املعارضة يريدونني أن أستقيل من اليوم الذي  ، على الفيسبوك: ال يوجد أي ش يء جديد؛نتنياهووفي تعليٍق له على النشر، كتب 

كون باملرة ي عذر مثير لالهتمام أي -انتخبت به. في املرة األولى، بعد ذلك في املرة الثانية، بعد ذلك في املرة الثالثة، بعد ذلك في املرة الرابعة

 الخامسة.

 الجمهور!بل ليس املعارضة وحتى ليس اإلعالم،  ،يقرر من يكون رئيس حكومة ، الذي الديمقراطيةفي  -لكن ما العمل

 إسرائيل، أفتخر أن أكون رئيس حكومتكم. يأشكركم، مواطن
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 حكومة ي   ؤساءر لكنيست وعضوة الكنيست عن الليكود، صورة على الفيسبوك، وقالت: ، نائبة رئيس انافا بوكربدورها، نشرت 
 
يرون غ

 فقط في صناديق االقتراع. خطاب نتنياهو.

 

مه أنه فقط بنتس ي جوفشتاين يه ؟أو، لحد اآلنهل يوجد قرار إتهام ضد املجنونة هذهعلى الفيسبوك: كتب، ميخائيل بن آري املتطرف، 

 )تعليًقا على منشور يؤيد قتل رئيس الحكومة( األمر...

 

ها هي صورة شيرا ربان، التي قدمت دعوى ضد سارة نتنياهو وآخرين، على اإلنترنت، قال:  5وصاحب موقع نيوز  ، صحفيإسحقيوآف 

خالفا للمقبول، وسائل اإلعالم امتنعت عن نشر صورتها، قسم منهم نشروا فقط األحرف األولى من اسمها واسم عائلتها )ش. ر.( يوآف 

 إسحق.
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 اكانت سارة تبعث لي بريد كالين مساعدة ميلتشين تنكشف؛هداس شهادة ، قال: 51 ال ار ب، صحفي ومراسل قانوني ألخأفيعاد جليكمان

 نفذت وكانت تطلب أن  ،شروب، أي الشمبانياأو تتصل بي وتقول لي أن امل اإلكتروني
 
، كان ائرجوليس فقط شمبانيا، أيضا س ، حضر غيرهاأ

 نتنياهو. من طلبب تكان جائر الستفاهم أن على أرنون أن يزود الزوجين نتنياهو بما يريدان، 

 

 بعضهنا؟ ألن هذا  ملتوي  ماذا،مي بالصحافة والتلفزيون والراديو، قال: محرر وكاتب إعال  -، مدرب للقيادة واالتصالافيشاي ماتيا

 .مركب أكثر؟ ألن هذا ليس ساوند بيتس فارغ يخص بيبي؟ ال يوجد هنا مخلالت؟ حامض؟ وزوجتي؟ الشيئ

 

ال  ضد نتنياهو، أنا ببساطة ايإفهموا، هذا ليس شخصاشط على صفحات التواصل االجتماعي،قال: ن ،فايفيدوفسكي -نداف بيريتس

حقا ما إذا كان من الليكود أو  خالفقتصادي، يعارض إنهاء االحتالل ويحرض ضد اليسار، ال اأريد رئيس حكومة يقترح سياسة يمين 

 .العمل

 

للنشاط وهذا، لكن كي يقذف قذارته علي إصغوا، شكرا على الدفعة شطة على صفحات التواصل االجتماعي، قالت: نا ،معيان إفرات

فر وهذا هو. وفروا لي  ن   التكتيك. لم أولد البارحة. نقاشاتومن على شاكلتي يكفي بيبي واحد، هذا ي 
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مايبدو حقا بيبي لم يضحك عندما ساوى نفسه في الحملة االنتخابية على مديرة عامة لـ "مولد"، قالت على الفيسبوك: ، ليئات شليسنغار

 بحاضنة األطفال، بدل أن يدير دولة هو يدير رويضة.

 

 يبدو أنهم يهيئون األرضية ليسقطوا كل الفساد على سارة.شطة على صفحات التواصل االجتماعي، قالت: ، ناتامير كيرن 

 

 .وخرجت إلى النور ، واخيرا بانت الحقيقة، ناشطة على الفيسبوك، قالت: أياال حين
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 : تصريحات غباي .2

كون يهودا"، ردود فعل واسعة في العالم تأن معنى أثار تصريح زعيم حزب العمل اإلسرائيلي، آفي غباي، الذي قال فيه إن "اليسار نس ي 

أذن الحاخام كدوري قبل عشرين سنة، بهدف االفتراض ّي اإلسرائيلي، هذا األسبوع، خاصة وأنه اقتباس لجملة همس بها نتنياهو في 

اإلساءة إلى معسكر "اليسار" في حينه. وجاء غباي ليؤكدها اليوم، إرضاء للتوجهات اليمينية التي تكتسح الشارع اإلسرائيلي، وطمعا في 

 الحصول على املزيد من أصوات اليمين.

عة بئر السبع، يوم االثنين، قد قال أيضا إنه على استعداد للموافقة وكان زعيم حزب العمل، الذي تحدث في اجتماع لشبيبة حزبه في جام

على املكان الثاني في حكومة يشكلها حزب "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، مشيًرا إلى أنه إذا حصل حزب "ييش عتيد" على مقاعد أكثر 

 ائتالف ال يترأسه الليكود. من "املعسكر الصهيوني"، فإنه على استعداد ليكون نائبا للبيد من أجل تشكيل

وأضاف أنه سيبذل جهده كي يحتل املكان األول، ولكن في حال عدم انتخابه، فإنه على استعداد لقبول املحل الثاني في القائمة، وذلك 

 بهدف التغيير، وأن التغيير هو األهم. على حد قوله.

ون اآلن أيضا أن تك’. ات، في تغريدٍة: فليكن، أن تكون ليكود ب، عضو كنيست عن حزب ميريتس، قال رًدا على التصريحإيالن غيلئون 

منا عن اليهودية وتراث إسرائيل.’نتنياهو ب
ّ
ل ع   ؟وال أي غباي في أي كنيس ال ي 

 

 ساحة السبت، قال معلًقا على التصريحات في تغريدة: غباي ال يتوقف؛ -ري متطرف في إسرائيلمؤلف أكبر موقع إخبا ،شمعون ليبرتي

 بيبي جيد لليهود.

 

اليسار نس ي ماذا يعني " :الكاميرا التقطت بيبي يقول  99في  لغباي؛ بائسقول اشط على مواقع التواصل االجتماعي، قال: ن ،أملوغ بن زكري 

ون من اآلن نك أوكي قلتم هذا علينا، إذن، كأنه قال "ا، أنت تعرفين ماذا فعل اليسار بالرد على هذا؟ نس ي أن يكون يهود"اكون يهودنأن 

 .ن"يفقط ليبرالي
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ببساطة، آفي غباي يفكر أنه ال يزال في االنتخابات التمهيدية ضد ديفيد بيطان، ميكي ناشط على الفيسبوك، قال:  ،أورييل داسكال

  من معمل الليكود. ،محرجسياس ي آخر  زوهار ويوئاف كيش.

 

 تركوا عائلتي!اموني، هاج   ، ممثل إسرائيلي، قال: آفي غباي؛نداف أبوكسيس

 

آفي غباي يعمل بصعوبة ليكسر نمط التفكير الذي نتج هنا أنه اشط على مواقع التواصل االجتماعي، قال: نصحافي و  ،يران تشرباكع

 وباإلعالم، هذا ناجح لديه.فقط اليمين يهودي، صهيوني، وطني ويحافظ على أمن الدولة، من الصرخات التي تتعالى هنا 

 

رنا، صاحب مدونة روي جيست، قال:  ،روتمانروعي 
ّ
عنصري، قومجي وسارق رأي يدخلون إلى البار، عامل البار يلقي نظرة ويقول "سك

 سيد غباي، دخل السبت".

 

 .كومةحلل افي حالة نجحت باالنتخابات أعين نتنياهو رئيًس  آفي غباي؛، قال: اشط على مواقع التواصل االجتماعين، أمير شفيرلينغ
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طاب خ ؛غدايس تحرير مجلة ميشباشا االسبوعية، قال: ا لرئبيع راديو إسرائيلي متطرف يعمل نائذصحفي معروف وم ،أرييه إيرليخ

 املخلالت آلفي غباي.

 

 بخضمباي، آفي غ :، قالل ميريتسبكان عضو كنيست لدورتين من ق -معلق للشؤون الدولية ومنتج وثائقي -، صحفينيتسان هوروفيتس

 املة.اآلن يستحق حديقة ك هأنعطي له باقة زهور كبيرة. يبدو لي يميريتس يجب أن حزب اإلنكسار إلى اليمين، قال لي قبل أسبوعين أن 

 

مشكلة آفي غباي هي أنه نس ي ماذا يعني أن يكون يهوديا يا "فقه اللغة" بجامعة بن غوريون، قال: بروفسور الفيلولوج ،عيدان لنداو

 كي، شوالميت ألوني، يونتان بوالكتشومسبنديط، نوعام  -كآلبرت آينشتاين، حنه أرندت، أبراهام يهوشواع هاشيل، دانيئيل كوهين

 والنبي عاموس.

 

تعمل ساعات إضافية ويحاولون أن يحولوا  ةصفويافهم أن ماكنة الاشط على صفحات التواصل االجتماعي، قال: ، نيادورون شابت

، وديةأومن أنه يوجد لنا إرتباط كبير باليه -الكاملة كانت العبارةكنت هناك.  عندها. في بئر السبعغباي إلى سموتريتش على ما قاله اليوم 

 االهتمام بالضعيف والسعي للسالم. نحن يهود ومن داخل يهوديتنا نستمد قيمنا االشتراكية الديمقراطية،
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 العالم االفتراض ّي يعلق على التوصية بتقديم جوفشتاين إلى املحاكمة: .3

" للمحاكمة على خلفية تصريحاته، واستدعي لدى النيابة إلى جلسة أوصت النيابة العامة يوم امس االثنين، بتقديم "بنتس ي جوفشتاين

استماع قبل الشروع بمحاكمته بتهم التحريض، حيث يشتبه به التحريض على العنف والتحريض على العنصرية والتحريض على اإلرهاب 

 وعرقلة سير ومجريات التحقيق واملحاكمة، بحسب النيابة. 

ة، لكن رئيس منظمة "لهافا" اإلرهابية، "بنتس ي جوفشتاين"، يمارس حياته كاملعتاد خارج السجن، ورغم التوصية بتقديمه للمحاكم

ن منفذ شطايمع املتطرف اإلرهابي باروخ جولد ويحرض يومًيا على الشعب الفلسطيني ويدعو الستعمال العنف ضدهم وكذلك التضامن

 مجزرة الحرم اإلبراهيمي.

منه تقديم الئحة االتهام ضده فيما تعامل معها قسم آخر على أنها مالحقة سياسّية  ملوضوع حيث دعم قسمتراض ّي إلى اق العالم االفوتطرّ 

 آلراء ومواقف تحافظ على يهودّية الدولة. 

 .)الزواج املختلط بين اليهود والعرب( ستمر بمحاربة االنصهار ااكتفى بتعليق قصير بتغريدة، حيث قال: ، بنتس ي جوفشتاين

 

أن أسمع عن جلسة استماع ملوكلي بنتس ي  هستيري كم هو ، قال معلًقا: وناشط يميني متطرف في إسرائيل م، محابن جبيرأيتمار 

تركوا األمر، أن جوفشتاين عن طريق اإلعالم... في النيابة العامة "تذكروا" بعد تصريح الناطق أن يرسلوا إلي فاكس... 
 
 الئحة الحديث عنأ

من ) . أتركوا أن هذا باألساس ضغط اإلصالحيينلعرب ويساريين من الصحة وعن أشياء صعبة من ذلك أغلقوا ملفات ااتهام ال أساس له

 يوجد حتى طريقة إلرسال الئحة اتهام وهمية...  ؛، لكن أصدقاءاليهود(

 

إلرهاب هو ابيني جوفشتاين للمحاكمة على خلفية تحريض على العنف و  بتقديمالقرار ، قال: إيتسيك شلوميعضو الكنيست العمالّي، 

رر وكان يجب أن يحصل منذ مدة. نشاطه العنصري الفاش ي هو عالمة عار لليهودية وكذلك للمجتمع االسرائيلي كله ومكانه في غياهب  مبَّ

 السجن. 
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قدم للمحاكمة بسبب تحريض على العنصرية. جوفشتاين ي   بنتس ي العنصري األكبر، قال: العمل بعضو كنيست عن حز ، ميكي روزنطال

ن وأنا في إحدى املعارك الهامة التي كانت لنا. جمعنا عشرات يالعمل، طالب جامعات متطوع بة حز بئنا، شبيد  مر أكثر من سنتين منذ ب  

هو  ضد كل من ة يومية على العنفيحرضون بصور  ،" وجوفشتاين على رأسهالهافامنظمة " -والشهادات التي تثبت فوق كل شك األدلة

 ليس يهوديا وحتى على القتل. تقديم جوفشتاين للمحاكمة هو انتصار للديمقراطية االسرائيلية. 

 

مة لكل العنصريين الظالميين الذين يحاولون تدمير املجتمع مهآن األوان، عبرة ، قالت: عضوة كنيست عن حزب ميرتس ،تمار زاندبيرغ

 اإلسرائيلي.

 

’: رماهكول ب’إلى جلسنر  ب  ابنتس ي جوفشتاين يرد نار قالوا:  ،كول برماه "صوت بمستوى"القّيمون على صفحة الفيسبوك لراديو، 

ماذا تكون يفيت أمام اإلصالحيين، لنريهم أنه رغم القلنسوة أنا معكم. إذا كان مندلبليط يقول في  ،املستشار القضائي مندلبليط يرقص

 انه لم يجعلني غير يهودي، إذن ماذا يريد مني؟ صباح الحمد هلل ال

 

حرية التعبير يجب أوال أن تصان، ومحدودة فقط في حاالت نادرة جدا، ، قال: ومحاضر في مجال األديان العامليةاحث ب، تومير بيرسيكو

 التالي، لنقاشااكثر من مرة، مثال بباألساس بالتحريض على العنف. حالة بنتس ي جوفشتاين بسيطة نسبيا ألنه أيد العنف بشكل واضح 

 من أجل هذا القانون موجود:بالضبط 
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 بأرض إسرائيل، نعم أو ال؟رابينوفتش: هل تؤيد حرق كنائس 

 جوفشتاين: الرمبام... يجب الحرق، هل أنت ضد الرمبام أو مع الرمبام؟

 ربينوفيتش: ال تقل لي رمبام، سألتك ماذا تقول.

 جوفشتاين: بالطبع نعم.

 

على  "دولةالن و دي"املركز اإلصالحي لل -ـإحترام كبير ل، قال: السرائيلي لصندوق إسرائيل الجديداملدير التنفيذي للفرع ا، ميكي غيتسين

 الشاقة والصعبة "السيزيفية" التي أتت بتوصية لتقديم املحرض جوفشتاين ورجاله للمحاكمة. سنوات العمل السبع

 

ام قدم ضده الئحة اتهتأنه س ،"لهافاأخبرت بنتس ي جوفشتاين رئيس "النيابة العامة ، قالت: اإلسرائيلية 5، مراسلة قناة فيريد بيلمان

 إلرهاب وتشويش إجراءات املحاكمة. اتخضع لجلسة استماع بمخالفات تحريض على العنصرية، تحريض على العنف و 

 بتهمة هذه املخالفات. 0150 كانون االول اعتقل جوفشتاين في 

ام املدعي العام منطقة القدس. الئحة غدخول آخر لحقل أل: االتهامناشط افتراض ّي، قال على الفيسبوك مهاجًما الئحة ، سدان إيمري 

تحريض على العنف، عنصرية اتهام محدودة جدا تقدم ضد بنتس ي جوفشتاين )خاضعة لجلسة إسماع(. على جدول األعمال: مخالفات 

  .وإرهاب
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لة، ئي للحكومة واملدعي العام للدو املدعي العام منطقة القدس، بتصريح املستشار القضا، قالت: على موقع غلوبس، ناشطة حين معانيت

نظر تقديمه ملحاكمة جنائية ذلك، ب حسب رغبتهوهذا يخضع لجلسة إستماع ستجرى له،  أخبر اليوم محامي بن تسيون جوفشتاين انه ي 

 ة.التشويش على مجريات املحاكمتهمة بوهذا بتهمة مخالفات تحريض على العنف، تحريض على العنصرية وتحريض على اإلرهاب وأيضا 

 

 ستماع قبل التقديم للمحاكمة بسبباالنيابة العامة دعت بنتس ي جوفشتاين لجلسة ، قال: ناشط على مواقع التواصل ،يوتام بيرغار

 .التحريض

 

لحرية التعبير في دولة توصية النيابة العامة بتقديم بنتس ي جوفشتاين للمحاكمة، هو يوم حزين ، قال: وإعالمي ، محامشمايآري 

ها، أوضح أنني صوتت باالنتخابات األخيرة مليرتس، بأن مواقف بنتس ي ي على الجدال على ادعاءات لم أدعإسرائيل، وفقط ألنه ال قوة لد

جبير،  نببنظري، أني خرجت، ولو على عجل، مع عربيتين مسلمتين في حياتي، وأن ال عائق أمام الحب، بالنجاح لصديقي أيتمار  رهيبة

 ستحقاق آخر.االطريق في دو لي أن بي
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ل أن مفضل إلسرائي هأنبغسيل دماغ بأموال النفط العربي، أو مروا بهم ؤ اليساريون تم شرا، قالت: ناشطة على الفيسبوك ،لينوي جال

صروا ل دخ. غير معروف ماذا، لكن بطرق أصحاب الوظائف هؤالء، اليسار يسيطر على الدولة. واآلن السوء يسيطر وي  تكون يهودية أو ع 

 .دخلون صهيونيين للسجن بدولة لها قوانين صهيونيةحترم القانون، الحافلة معادون للسامية يسيطرون وي  ي  ال و الجيدين إلى السجن 

 

نقذدولة بضياع، ، قال مدافعا عن جوفشتاين: يدي وسينمائي وتلفزيوني إسرائيلي، ممثل كومإيتسيك كوهن
 
هذا  أرواح يهوديات أن ت

بالهوس إرهابيون يبحثون إلغواء يهوديات كجزء من الصراع مع اليهود. تجاوز على القانون، دولة أغبياء "حيليم"، ال يفهمون أن العرب 

ّو ج هذا االسم عندما أنقذ روح يهودية من الدنس، لو كان حيا في جيلنا لكان بالتأكيد  حاخامال
 
 السجن.في مئير صاحب املعجزة ت

 

ترك كل شيئ وأن ي  القرى العربية بجوفشتاين، يجب التركيز على مساعدة اليهوديات املسجونات ، قالت: ، ناشطة على الفيسبوكإستي بار

 من حوله،،،، محزن.

 

 


