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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 

من املواضيع كان  لعالم االفتراض ي اإلسرائيلي عددحيث شغل ا 81-88-81و  51-55-51 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 .#Metooتداعيات التي تركتها حملة أهمها ال

تعصف في العالم االفتراض ي اإلسرائيلي في األيام األخيرة  زالت ما #Metooعمليات الكشف عن القصص في أعقاب حملة  يشار إلى أن

ِشرت من بين آالف الشهادات بعض الشهادات البارزة ضد مسؤولين في وسائل اإلعالم، الشرطة، وفي مجال  حيثاملاضية بقوة. 
ُ
ن

أكثر  تتفاإلى االلما دفع العالم االفتراض ي حرش بالنساء واستغاللهن جنسًيا، أنهم استغلوا منصبهم للت تظهر االقتصاد اإلسرائيلي، 

 للحملة.

ة العامة اإلسرائيلية، إلى إغالق ملف التحقيق مع ضابط برتبة مالزم أول، بشبهة االعتداء على فلسطيني هذا األسبوع ايًضا، خلصت النياب

 في الخليل جنوبي الضفة الغربية، أثناء تأديته الخدمة العسكرية هناك، في حين يؤكد الضابط على اعتدائه على الفلسطيني. 

دمة إلى حركة " كسر الصمت"، األمر الذي يجعل افادته محط انقاد واسع من بعد انتهاء الخ انضم قدوكان الضابط دين يسساخروف 

 القانون.   علىالعالم االفتراض ي الذي تناول املوضوع بكثافة مؤكًدا على أّن منظمة "كسر الصمت" غير نزيهة ويجب إخراجها 

يوم الخميس، انهما سيعرضان على وزراء الحكومة خطة  إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية، ارييه درعي، ووزير األمن الداخلي، غلعاد اردان،

 إلغالق معسكر "حولوت" خالل اربعة اشهر. 

 الطرد من البالد أو الحبس دون قيود. -ووفقا لإلعالن، فإن هذه الخطوة ستترك امام طالبي اللجوء خيارين 

 ن الوزراء بالتراجع عن قرارهم. للقضية املوضوع على صفحات الفيسبوك والتوتير مطالبي مون وتداول نشطاء وداع

 

 

 

 

 

 

 التحرشات الجنسّية، العالم االفتراض ي بين الضحّية والجالد: .1
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في األيام األخيرة املاضية بقوة. العالم االفتراض ي اإلسرائيلي بتعصف  #Metoo حملة ما زالت عمليات الكشف عن القصص في أعقاب

ِشرت من بين آالف و
ُ
، ادعالم، الشرطة، وفي مجال االقتصالشهادات بعض الشهادات البارزة ضد مسؤولين في وسائل اإل في األيام األخيرة، ن

 .أكثر للحملة تما دفع العالم االفتراض ي اإلسرائيلي إلى االلتفا، االتي تشهد على أنهم استغلوا منصبهم للتحرش بالنساء واستغاللهن جنسيً 

كانت و كانت إحدى الشهادات ضد أحد أبرز املسؤولين اإلعالميين اإلسرائيليين، وهو مقّدم النشرة اإلخبارية املخضرم حاييم يافين، و 

 شهادة أخرى ضد الصحافي نتان زهافي.

 

لتي عملت ناة األولى ا، أنه خالل عملها السابق كصحفية، عرض عليها محرر كبير في القنافا بوكروأوضحت عضوة الكنيست اإلسرائيلية، 

 م.هممعه أن "تزوره في شقته" مقابل ترقيتها في العمل. إال أنها رفضت اقتراحه الفاحش، ُمختارة البقاء في منصبها كصحفية بمنصب غير 

العاّم السابق  املدير ا ضد أحد أكبر البنوك في إسرائيل، الذي يوضح أن ا خطيرً باإلضافة إلى ذلك، كشفت القناة اإلسرائيلية العاشرة تقريرً 

 برد مناسب.
َ
نقل إلى بنك إسرائيل، ولم تحظ

ُ
 للبنك تحرش بإحدى املوظفات. وفقا للتقرير، اشتكت الضحية، ولكن شكواها لم ت

 برزت لتدافع عن الرجال، كان من أهمها منشور لعضو  اوعلى الرغم من التضامن الذي ابداه العالم االفتراض ي مع الضحايا إال أن اصواتً 

عد ليعرض كل أ # هو كذب مغرض وخطير، الذي  MeToo، والذي قال فيه مغرًدا: يجب قول الحقيقة؛ بتسلئيل سموتريتشالكنيست 

 الرجال كُمالِحقين وُمغتِصبين وكل النساء ضحايا.

، عن الحملة: ال يقبل التأويل هو مرتبط وكم هو مرتبط. ضمان تقاليد العفة وحده، يهودا جليكوفي منشور آخر، قال عضو الكنيست 

 م ظواهر مثل التحرشات.مهوعلى طريق األرض وقوانين سلوكية واضحة تقي من املشاكل. ال يخفي الشر، ولكن يقلص بشكل 

على ( واملستوطنين تدينينحبنا )املنتان زهافي ال يُ  صحيح ان: عوزي باروخ، ومدافًعا ايًضا عن الرجال، قال الناشط والصحافي املعروف

 ب.، لكن يوجد نساء شريرات ينفذن االعدام في الفترة االخيرة برجال بال حساأقل تقدير
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  22مذكورة بالحفل قبل  2كل يقطينة من صف رابع  علىأنا أقترح 
ُ
 ت

ّ
سم مجهول، اجري لي مقابلة تحت سنة أن تقدم شكوى أو دعوى وأال

 !حتى النهاية شجاعةوبتشويه صوتها. أريد  ظلبصورة 

مس" الل حفظمثير لالهتمام كم من القضايا يجب أن تنفجر كي يفهم أحد أن منع "فقال: ، أفيشاي جرينتسيجاما الناشط املعروف، 

  .فظةمرأة ليست زوجتك هو فكرة ليست سيئة بتاتا، وأن العفة ليست كلمة امن 

 

، رئيسة حزب ميريتس وعضوة كنيست زهافا غالئون مقابل هذه األصوات، برزت أصوات أخرى تدعم الحملة، ففي السياق، قالت 

شف يخترن كالقانون. نساء قويات، مسؤوالت وشجاعات  تطبيقجهاز  ضعف عنقضايا املالحقات الجنسية األخيرة تكشف  مستقيلة:

 ، لكن ال جواب للقانون.نأضروا بهمرتكبي الجرائم الجنسية الذين 

، ندناعإلى استنكار اجتماعي للمعتدين، لكن كم هذا محزن أنه ال يوجد   الجنسية عن التحرشاتالنشر  يقود فيهمشجع اننا وصلنا لزمن 

 الجنس من هذا النوع في القانون الجنائي. جنحكدولة، قدرة على التعامل مع 

إذا استمر  -الشبكات االجتماعية خرج ضدهم، وكم من القوانين سن وكم من الجهود التربوية نستثمروبالفعل ال يغير كم من النشرات في 

، غد يا حلوةحتى ال اشتكيالجنسية؟  التحرشاتمجرمو الجنس في نهاية املطاف في اإلمساك بمراكز القوة. أي عبرة هذه التي تبث لضحايا 

 الرجل الذي أضر بك لن يعاقب.

 التحرشات نأن يكشف اللواتي قررنتضررات من امل، أوشرات كوطلر، نيري ليفنا والنساء األخريات بالسلسلة الطويلة شجاعة دانا فايس

 مهمة، ال مثيل لها. نبها هي مدهشة. شهاداته رنالتي مر 

 ، لكن املهاجمين لهن لن يعاقبوا من قبل الدولة.للمشاعر إثارةليس أقل التضامن الذي ينلنه 
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د النساء اللواتي ال يوجخاصة لكل  -لتعطي جوابا عادال بهذه الحاالت. جوابا عادال معقولة تطبيقيجب أن توفر أدوات  سلطات القانون 

يجب أن يأتي  ،ع التغيير الثقافي الذي يأتين بهاملعتدين. م معاقبةال يؤدي إلى  كشف النساءومنصة مهمة لكشف قصتهن،  عالي لهن مركز

رة املهمة للوزيرة دأكثر. لذلك يجب تبني املبا والعرضة للتضرر عدالة أيضا مع النساء املستضعفات  ضمنليساوي الشروط وي تغيير قانوني

 إلطالة فترة التقادم على جرائم الجنس. -جيال جمليئيل

ن م مقلقةمصابة بثقافة من املتضررات ال يشتكين. ال يشتكين ألن الشرطة نفسها  %81تبين أن  لمكتب املركزي لإلحصاءمن فحص ل

": اأنوثتهعمل ستتجنسيا، إال كمن  هابتم التحرش ن كمن يبأنهن "ال يبدن العنف الجنس ي واالغتصاب: ألن القضاة يتكلمون بصالفة أمامه

إن ف. وكثيرات منهن ال يشتكين ألنه إلى أن يستجمعن شجاعة، بال سببالجنسية وإقاالت بالتحرشات ألن وزراء واعضاء كنيست متهمون 

  القانون ال يعترف بالجريمة.

كي، مرأة تضررت جنسيا وبالصعوبة الكبيرة الن تشتاالتي تقف أمام  الهائلةالقانون املوجود ملنع املالحقات الجنسية يعترف باملعيقات 

    أيضا بوجود جروح ال تلتئم مع الزمن. االعترافيتم أيضا بدون شكوى. آن األوان أن  بالشهاداتم التحقيق لزَ ولذلك هو يُ 

 

عندما لوحقت جنسيا أو اعتدي عليها جنسيا  :، قالت ايًضا معلقة على املوضوع، عضوة كنيست عن املعسكر الصهيونيرافيطال سويد

 يتجرأ أي واحد
ّ

سأل إذا كان التوقيت مريحا لها. إذن أال
ُ
 ويأتي بادعاءات على التوقيت الذي تختاره لتشتكي ومتى. لم ت

 

ال يكفي أنه تم االعتداء عليك. هذا ال يكفي أنك تجرأت واشتكيت، هذا ال يكفي ا هذصحافّية نسوية معروفة، قالت: ، إلينور دافيدوف

وجد أنه ي منذ أشهر عديدة، ال، هذا ال يكفي التي ال يمكن تحملهاأنك انكشفت أمام الجميع، هذا ال يكفي أنك بداخل العملية الصعبة 

 أن يعتدي على النساء. اأن يدخل خوف تعطيهبعد الكثير من املتضررات، هذا ال يكفي ان النوادي باملدينة ال 
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املعتدي  ماآلن النيابة العامة تلزمك وتلزم املعالجة النفسية على كشف تلخيصات عالجاتك النفسية، ليس فقط أمامهم إنما أيضا أماال. 

 ( ومحاميه.على ما يبدو)

 

. هي أوريت كمير، محققة ومحاضرة بالقانون، جندر وثقافة ةمقال جديد ومهم لدكتور ، رسامة وفنانة، قالت بدورها: حاجيت شاحال

 الجنس ي. التحرشقتراح القانون الذي تحول إلى قانون ملنع اصاغت ايًضا 

 

شكرا ملعاريف التي سمحت لنتان زهافي ، صحفية ومذيعة إسرائيلية، والتي ادعت أن زهافي هاجمها جنسًيا علقت وقالت: هداس شتايف

 ؟لتي لم أعرفها، ملاذا بغير صورةمأل صفحتين مع خطوط  عن شخصيتي ايأن 
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قتل  ن عندما يحاولو  .( رمي الوحل على البعثةبطريقة ) بإسقاطها على الغير مع تهم ضده شكرا لنتان زهافي الذي يعرف جيدا أن يتعامل 

 رأسه، تنمو رؤوس عديدة واقوى أكثر، املحكمة تقول كلمتها. يقطعون "مسخ" و 

 

ي كشرق ا، لكن ال يزال مصنفتماما! أيال جوالن لم يجرم بش يء على العكسشطة على مواقع التواصل االجتماعي، قالت: ، ناإيريت آب

 وهي ايًضا متحرشة، لكن في عالم من الصمت. . "الثقافة اإلسرائيلية" علىتسيطر  عاما 12االشكناز! جنسيا. ها هي نخبة  يتحرش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في مواجهة جديدة: متمنظمة كسر الص .2
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خلصت النيابة العامة اإلسرائيلية، الخميس، إلى إغالق ملف التحقيق مع ضابط برتبة مالزم أول، بشبهة االعتداء على فلسطيني في 

 الخليل جنوبي الضفة الغربية، أثناء تأديته الخدمة العسكرية هناك، في حين يؤكد الضابط على اعتدائه على الفلسطيني. 

 تعرضه على أي محكمة. وبإغالق امللف فإن النيابة لن

الصمت"، وهي حركة مكّونة من ضباط إسرائيليين أنهوا خدمتهم  كسر وانضم الضابط دين يسساخروف بعد انتهاء الخدمة إلى حركة " 

 .تي يسببها االحتالل للفلسطينيين"العسكرية وقرروا " كسر الصمت، حول االنتهاكات ال

 اعتدى على فلسطيني في الخليل خالل خدمته العسكرية هناك"، ما أثار موجة غضب تجاهه في اليمين اإلسرائيلي. " ويقول يسساخروف إنه

وأمرت وزير القضاء أيليت شاكيد املستشار القضائي للحكومة، تكليف النيابة العامة بفتح ملف تحقيق مع يسساخروف حول الحادثة. 

 سرائيلية في الخليل.وخضع يسساخروف للتحقيق في مقر الشرطة اإل 

وأفادت املواقع العبرية بأن األمن اإلسرائيلي نجح بالوصول إلى الفلسطيني الذي يقول يسساخروف إنه اعتدى عليه، وهو حسن جوالني، 

، األمر الذي اثار حفيظة العالم الذي نفى أن يكون قد اعتدي عليه من قبل يسساخروف، وعليه فقد قررت النيابة إغالق امللف

 الفتراض ي، غير الداعم بأغلبه لنشاط الضباط في منظمة كسر الصمت. ا

وقال على صفحته على الفيسبوك، متهًما نشطاء "كسر الصمت" بنتائج التحقيق،  بنيامين نتنياهوورّحب رئيس الحكومة اإلسرائيلية 

ك، ، إذا كان ألي منكم شاإضافي ابجنودنا في العالم، اليوم الحقيقة هذه أخذت إثبات بالسوءكسر الصمت" يكذبون ويشهرون "بالكذب: 

 .الحقيقة تنتصر
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 م للمحاكمة، ألنه تبين أنه كذب عندماقد  لن يُ  "كسر الصمت، قال ايًضا: الناطق باسم "اراتب، وزير النقل ووزير االستخيسرائيل كاتس

خرج ، أن ُيمنع نشاطه وأن يُ شديدةبيد ، افترى فرية دم على أصدقائه في الوحدة. اآلن الوقت ملعالجة التنظيم اقال أنه ضرب فلسطيني

 خارج القانون. هكذا أنوي ان أفعل.ل

 

شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع وعضو في مجلس الوزراء السياس ي و  ، كان عضو كنيست عن الليكود،موشيه بوجي يعلون 

سر الصمت" كللجميع ملاذا " امل أن اليوم واضحآللجيش اإلسرائيلي، قال: االستراتيجية ورئيس األركان السابع عشر واألمني ووزير الشؤون 

من  على املنع كوزير أمن.أكدت ، وملاذا 2222في رئيس أركان ، ملاذا منعت دخولهم للجيش كالهوية " مجهولةشهاداتيختبئون خلف "

 يُ 
َ

 نا.ئطالبي سو  امام، ’ليكن معسكرنا طاهرا’ال يخدم  -جنود جيش الدفاع االسرائيليبهر ش

 

نشطاء  ايعمل بهكثيرة بالطريقة التي  إخفاقاتتحقيقا وجد " ـ "همكور ا نشرنا ببقبل سنة تقريمراسل غلوبس، قال بدوره:  ،إيتاي روم

 .كسر الصمت"منظمة "

م التنظيم سإعالن النيابة العامة أن الناطق باببالذات بهذا اليوم الذي يحتفل به اليمين  -عث للتنظيم، لكنبالتي ت الشهاداتيفحصون 

 صادق على شهادته. ويُ  من املهم مشاهدة فيلم محارب إضافي الذي كان معه وجد كاذبا في التحقيق،
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 .تحقيق عرض شاكيد دحضشاهدوا الشهادة التي ت"، ردوا بالقول على الفيسبوك: كسر الصمتصفحة "القّيمون على 

 استنتاج سياس ي.ب، تحول لتحقيق سياس ي وانتهى ةسياسي بتعليمات: ما بدأ 2ار بكما نشر في أخ

 صيلي،فمع روبين سيلبرسطون، جندي وحيد ومتفوق أن تصال للحقيقة، لكانتا حققتا أيضا  تريدان إذا كانت الشرطة والنيابة العامة

  حين أعطى الفلسطيني كعكا. ديان بووقف إلى جانقائد الفصيل ة صلالذي كان 

 سيستمرون بمحاولة إخفاء العنف املطلوب من أجل السيطرة على ماليين الفلسطينيين، ونحن نستمر بكشف واقع االحتالل.

 

 كل ثمن.ب، هذه فضيحة، نعمل لتجريمه يسساخروفوناشط على الفيسبوك، قال مغرًدا: محامو دين  ، محامدانيئيل جينات

 

 .صالحا يسساخروفخرج  ، ناشط على الفيسبوك، قال بدوره: معاريف تدلي بتقارير؛رونئيل عدني
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 بكذ ،’كسر الصمت’لسان بالناطق  يسساخروف،دين العام للدولة أقر أن  املدعيير، بهذا ك، ناشط على الفيسبوك، قال: يئير كراوس

 .دم للمحاكمةّق ولذلك لن يُ  احين ادعى أنه هاجم فلسطيني

 

 ؟ كفى، ال توجد فرصة.كسر الصمت" كذابسم منظمة "ااشط على صفحات التواصل االجتماعي، قال: الناطق ب، نإيلي باسكين

القانون أو رأوا القانون منتهكا، وبعد ذلك يركض مع ذلك إلى الخارج أخلوا بتنظيم غير مستعد ان يكشف الناس الذين يدعون انهم 

 .نقيةولألمم املتحدة، يعمل بدوافع غير 

 طريقهم؟ نسمهم؟ هل يغيروايقيلون الناطق ب ’يكسرون الصمت’هل 
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 سيغلق؟! سجن حولوت .3

اردان، يوم الخميس، انهما سيعرضان على وزراء الحكومة خطة إلغالق  أعلن وزير الداخلية، ارييه درعي، ووزير األمن الداخلي، غلعاد

 معسكر "حولوت" خالل اربعة اشهر. 

 الطرد من البالد أو الحبس دون قيود. -ووفقا لإلعالن، فإن هذه الخطوة ستترك امام طالبي اللجوء خيارين 

ى أوامر مؤقتة يتوقع أن تنتهي بعد شهر. واعلن درعي واردان انهما وترتكز الترتيبات املتعلقة بطالبي اللجوء وتشغيل معسكر "حولوت" عل

سيقدمان الى الحكومة امرا مؤقتا جديدا، يوم االحد، يتم وفقا له تمديد الترتيبات الحالية لثالث سنوات، بيد ان الفصل الذي يسمح 

م تمديده مرة أخرى، سيتم إغالق املعسكر في ذلك بتفعيل "حولوت" سيتم تمديده ملدة ثالثة اشهر فقط حتى منتصف آذار. وإذا لم يت

 الوقت. 

 متسلال.  8222شخصا، وفي أحيان كثيرة يكون مليئا. وفي السنة املاضية تواجد فيه  2282يشار الى ان معسكر "حولوت" يتسع لحوالي 

آالف سوداني. وقدم الكثير  1يري وحوالي الف طالب لجوء إرت 21ووفقا لبيانات سلطة السكان والهجرة، يوجد في اسرائيل حاليا، حوالي 

الجئ من دارفور في السودان. وينتظر قسم من طلبات اللجوء املصادقة  2222منهم طلبات لجوء لكنه تم رفضها، بما في ذلك أكثر من 

 .عليه

 مة بتجميد هذه الخطوة. وتقدر الحكومة أن منظمات حقوق اإلنسان سوف تقدم التماسا ضد السياسة الجديدة، وتأمل أال تقوم املحك

 للقضية املوضوع على صفحات الفيسبوك والتوتير مطالبين الوزراء بالتراجع عن قرارهم.  ون وتداول نشطاء وداعم

  وزير الداخلية: ،جلعاد أردانوعلى صفحة غير خاصة، كتب الوزير 
ُ
أة منشقتلع قانون املتسللين بواسطة محكمة العدل العليا، منذ أ

  مليون شيكل بالسنة! 222فاحش ب دعابة وبخاصة تبذير مال  هي" حولوت"

 !لآن األوان لحل حقيقي: إخراج املتسللين لبالدهم األصلية و/أو لدولة ثالثة برغبة أو بعدم رغبة، وال أي احتمال آخر يجب أن يقبله العق

 

 املس بحقوق اإلنسانن الكذاب ودرعي الفاسد، "يخططون" اردااشط على مواقع التواصل االجتماعي، قال معلًقا: ، نحافير -غيتسنمرود 

 .مع احتماالت نجاح جيدة مناورة إعالمّيةهذا 
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 .جميعهافيها كثيرة كهذه، ننجح أخرى ختبارات اسيعملون لنا  ؤهليناملغير نتنياهو وشركاؤه 

 

ناس سيئون، سيئون،  اتمنى، قالت: شطة على مواقع التواصل االجتماعينا، يمانهشلوميت 
ُ
أن تدفعوا على ذلك باهظا، يا مقرفين، أ

 سيئون. أكرهكم.

 

 يهود األمل! روحشطة على صفحات التواصل االجتماعي، قالت: ، ناهاجر أرنون الباز

 نسوا أنهم كانوا عبيدا في بالد مصري اللجوء، عودة للجحيم أو للسجن. أردان وبيطان يغلقان حولوت وبعثات طالب

 

ل العليا، واسطة محكمة العدبمنذ أن اقتلع قانون املتسللين وناشطة ضد املتسللين من أفريقيا، قالت:  ، رئيسة مدينة يهوديةماي جوالن

 السنة!بمليون شيكل  222وباألساس تبذير مال فاحش ب  نكتة"حولوت" هو  منشأةفإن 

آن األوان لحل حقيقي: إخراج املتسللين لبالدهم األصلية و/ أو لدولة ثالثة، برغبة أو بعدم رغبة، وال أي احتمال آخر يجب أن يقبله 

 العقل! أنا أبارك مبادرة الوزير.  
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مليون  222يكلف الدولة املقيمين بمنشأة حولوت الذي حل الوزيران درعي وأردان للمتسللين ، قال: ، ناشط على الفيسبوكيشاي بورات

النهاية ي فع من املفروض أن يمر بشيكل بالسنة: ليتم إرسالهم لبالدهم األصلية مع تعويضات أو ليبعثوا إلى السجن. هذا االقتراح بالط

 طريق املحكمة العليا.عن أيضا 

 

الوزيران جلعاد إردان وأرييه درعي  حولوت؛اء شرطة الحدود القدس، قال: نغلق منشأة قضقائد  -شرطي برتبة عميد ،إيتسيك صبان

ة ن مخطط إخراج املتسللين للدولإف خضوعا لذلك،و يقترحان على الحكومة مخططا تدريجيا إلغالق املنشأة بالجنوب. خالل بضعة أشهر 

 الثالثة، يبدأ العمل به كما هو مخطط له.

 

 

 


