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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 أهمها تراض ّي عددحيث شغل العالم االف 11.22.22-11.22.22 نتتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بي

 وزيرة الخارجّية تسبي حوطوبيلي فيما يتعلق بيهود الواليات املتحدة. تصريحات نائبة 

 يين.كر يمعتبرّين انها مست باليهود األمحوطوبيلي، والتي جاءت مع محطة تلفزيونّية، أقوال  ،وأدان العالم االفتراض ّي اإلسرائيلي

ال سرائيل ألنهم "وال مرة" ارسلوا أبنائهم للقتال من اجل بالدهم و كيين ال يفهمون إر ياّن غالبية اليهود األمحوطوبيلي في تصريحاتها وقالت  

 لصواريخ.بافون الشعور عندما "تتعرض لهجوم" يعر 

لألسبوع الثاني على التوالّي، ال زال موضوع املتسللين يشغل العالم االفتراض ّي، خاصة الرافض للمخططات الحكومّية هذا األسبوع ايًضا، و 

 حمايتهم.  ةاإلنسان وضرور  حيالهم واملنادي بحقوق 

 نيامينب اإلسرائيلي الوزراء رئيس أعلن فيما للمهاجرين، احتجاز مركز إغالق على األخير، األحد ،وافقت قد اإلسرائيلية الحكومةوكانت  

 .قانونية غير بصورة البالد دخلوا أفريقي ألف 04 لترحيل اتفاق إلى التوصل نياهونت

 وصلبعد أّن  تجدد قدإلى ذلك، تجدد هذا األسبوع، النقاش االفتراض ّي والخالف على عمل افراد منظمة "كسر الصمت". وكان السجال 

 جيرمي برلين في اإلسرائيلي السفير بالتحديد ليضع األملانية، العاصمة إلى" الصمت كسر" منظمة حول  إسرائيل في الدائر الخالف

 . سياس يّ  ضغط تحت ششخاروفي

 ربض أنه قبل من العام الرأي أمام أعلن املنظمة، متحدثي أحد وهو ،ديان يششخاروف اإلسرائيلي في برلين، السفير  نجل يشار إلى أّن 

 جلن ضد التحقيقات أن إال اإلسرائيلي، العام االدعاء تدخل إلى التصريحات هذه وأدت. مسلح غير فلسطينيا العسكرية خدمته خالل

 .مطلقا فلسطينيا يضرب ولم كذب يششخاروف أن التحقيق نتيجة جاءت حيث حاليا، أوقفت السفير

 ءً وجاء انشغال العالم االفتراض ّي اإلسرائيلّي مجدًدا هذا األسبوع بالقضية بعد أّن قامت والدة املجّند يششخاروف، لورا كام، بدعمه سوا

 عالم. على صفحتها على الفيسبوك، او من خالل مقابالت خاصة لل 
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 تصريحات حوطوبيلي تثير العالم االفتراض ّي: .1

بنيامين نتنياهو، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، إقالة نائبته في وزارة الخارجية تسيبي  ،يدرس رئيس الحكومة اإلسرائيلية

 اثر تصريحاتها بحق يهود الواليات املتحدة، بحسب ما ذكر مقّربوه. حوطوبيلي

 كيين.ر يممعتبرّين انها مست باليهود األ ، تلفزيونّيةحوطوبيلي، والتي جاءت مع محطة وأدان العالم االفتراض ّي اإلسرائيلي هذا األسبوع أقوال 

كيين ال يفهمون إسرائيل ألنهم "وال مرة" ارسلوا أبنائهم للقتال من اجل بالدهم وال ر ياّن غالبية اليهود األمفي تصريحاتها  حوطوبيليوقالت  

 لصواريخ.بايعرفون الشعور عندما "تتعرض لهجوم" 

حول اتساع الفجوة بين اليهود في إسرائيل وبين اليهود في الشتات، مؤكدة أنها مستعدة الن  i24NEWSفي مقابلة مع  حوطوبيليوتحدثت 

 يسارية فيما لو كان هذا يعني ان جميع اليهود سيعيشون في إسرائيل. تتقبل حكومة

 يهود الواليات املتحدة مهمون لنا، نحن أخوة،موضحة على الفيسبوك:  حوطوبيليوفي تعليٍق لها على ردود الفعل على تصريحها، نشرت 

خوة أن 
ُ
 داخل العائلة الواحدة. يتجادلواومسموح لأل

 العالم من كل التيارات.أرى بالعالقة بيننا وبين يهود الواليات املتحدة أهمية كبيرة.إسرائيل هي بيت كل يهود 

 اقتباسات مجتزأة من مقابلة كاملة يمس بالعبرة املركزية. انتقاءالدهم. بال جدال على إخالص يهود الواليات املتحدة ل

 

جب على دولة يعلقت على التصريح وقالت على الفيسبوك: وعضوة كنيست عن املعسكر الصهيوني، ، رئيسة حزب الحركة تسيبي ليفني

يغه يجب علينا نحن أن نص. حوار جديد يرتكز على مضمون تهامع الشعب اليهودي بالشتات وأن تغير سياس اجديد اإسرائيل أن تفتح حوار 

 يهودية وديمقراطية. -بكلمتين

وجود ب ن و ط، غرباء ومنعزلابالشعب اليهودي. يشعرون باإلحبأنا ألتقي بقادة جاليات يهودية وأسمع منهم رسالة واحدة: يوجد تمزق عميق 

حائط املبكى بوجههم )وكل هذا حدث قبل قول حوطوبيلي التي تمثل فقط الديمقراطية وإغالق بالتطرف في إسرائيل، املس املمنهج 

 .السائدة في إسرائيل(االجواء السياسّية 
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 نربيهم، أن نفتح بوماذا يطلبون؟ 
ّ

وممنوع أن ،خوتنا. األقوال التي سمعناها اليوم تستفز وجههم القلب، ألنهم أباملجمل أن نصغي لهم وأال

 ه. ؤ ، إنما يجب إشفانغطي على التمزق 

 اليهودية. لين وتجمع بين كل تياراتبأن تمثل يهودا متقاملطلوب سياسة أخرى وحكومة تعرف 

 أرفق الخطاب الذي يجب على رئيس حكومة الشعب اليهودي أن يقدمه أمام يهود الشتات. شاهدوا وشاركوا 

 

 . حوطوبيلي تصنع يئير نتنياهو، قالت معقبة: شطة على صفحات التواصل اإلجتماعي، مدرسة ونانوريت روزنباوم

 .ليئير نتنياهو إذا أيضا مسموح لحوطوبيلي اإذا كان مسموح. أخ" تماماكي: "يئير نتنياهو ر يجديد أم -موقع نازي 

 

 صحيح ودقيق وأيضا تكلمت بصورة جميلة. حوطوبيليكل ما قالته ، قالت بدورها: شطة على مواقع التواصل االجتماعي، ناديبي هورين

 آن األوان أن نأخذ من اليسار، ملحقاته وروحه. الحكم هنا.

 

 املقارنة لم تكن مستقيمة، لكن أفترض أنها قصدتها، قال: التصاالت االستراتيجية والسياسيةاستشارات امتخصص في  جلعاد هايمان،

 
ُ
جيش الدفاع االسرائيلي(. لكن ما العقالنية بإغاظة يهود الواليات املتحدة بذلك أن في ذكر، تسيبي حوطوبيلي لم تخدم )ومرة أخرى ن

 خرج عن نائبة وزير الخارجية االسرائيلي؟ يبقول كهذا الجيش؟ ما العبرة في  ن غالبيتهم ال يخدمو 
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 1422 -ـإعالم ال وضحال ابائس يمكن ان يكون كم ، قال مغرًدا: 2رئيس تنفيذي ورئيس تحرير قناة  ،عوزي اروخ
ُ
ستغل . إذن هكذا، أن ت

 أسوأ بكثير من نقد شرعي عن يهود الواليات املتحدة. -عليها وأن يتم ضمهم لجولة عن حوطوبيلي عائالت ثكلى خرب عاملها

 

تسيبي حوطوبيلي ال تفهم املعاني عن املجتمع االسرائيلي باإلمساك ، قال معلًقا: اشط على مواقع التواصل االجتماعي، نشاي كيديم

 .في جيش الدفاع االسرائيلي داب، ألنها لم تخدم أالجيشبسكان مدنيين تحت سلطة 

 

 .حوطوبيلي إنسان يحتوي ، قال: اشط على صفحات التواصل االجتماعي، نإيران تشيرباك

 

أكثر مما تسيبي حوطوبيلي حافظت على السبت، فإن أزمة  ؛كما يبدو اآلن، قال مغرًدا: ، مراسل سياس ي للقناة العاشرةفيدباراك را

 .حوطوبيليالسبت حافظت على تسيبي 

 

تسيبي حوطوبيلي كسرت كاسري الصمت. بقول واحد أضرت أكثر ضررا مما يضرون ، قالت: ، ناشطة على الفيسبوكأوفير سيغال

 بسنوات عمل.
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نتنياهو يماطل بمعاقبة ، قال: وكذلك كان مدير صوت إسرائيل IBA، صحفي شغل في السابق مدير تنفيذي لشركة يوني بن مناحيم

إذا لم يتخذ خطوات ضدها ستستمر بتعقيد العالقات الخارجية إلسرائيل والعالقات مع  -الخارجية تسيبي حوطوبيلينائبته في وزارة 

 نمر من ورق. -ر كضعف ونقص قيادةسلوك نتنياهو ُيفس   -العالم اليهودي

 

حتى قضية حوطوبيلي األخيرة، لم أعرف أنه يمكن بالعموم ، قال: رائيلي، متحدث باسم إنتل إسرائيل، صحفي ومدون إسغاي جريمالند

 الواليات املتحدة. ماذا؟؟بخدمة وطنية  عمل

 

ُمهاِجمة جامحة أخرى ال تفهم مضمون وظيفتها. أصبح ال يكفي إدانة تصرفاتها! يجب إقالتها ، قال: ، ناشطة على الفيسبوكسور زوهارا ت

 فورا!!
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التي  -كارثة سياسية أن ُيقيل رئيس الحكومة الوزيرة حوطوبيلي األكثر والء، قالت: التواصل االجتماعيشطة على صفحات ، نانافا كورين

 نكون متأثرين من التحريض اإلعالمي واليسار  -ولم تمس بكل يهود الواليات املتحدة ال سمح هللا -حقيقة حددت
ّ

على العكس، يجب أال

 املنافق!
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 يعودون إلى العالم االفتراض ّي:  ستسللون امل .2

 اديخططات الحكومّية حيالهم واملنللم العالم االفتراض ّي، خاصة الرافض الثاني على التوالّي ال زال موضوع املتسللين يشغل لألسبوع

 حمايتهم.  ةوضرور بحقوق اإلنسان 

 لترحيل قاتفا إلى التوصل نياهونت أعلن فيما للمهاجرين، احتجاز مركز إغالق على األخير، األحد وافقت قد ،اإلسرائيلية الحكومةوكانت  

 .قانونية غير بصورة البالد دخلوا أفريقي ألف 04

 يتمس وإال البالد ملغادرة أشهر ثالثة املهاجرين وأمهلت إسرائيل جنوب في" ولوتح" مركز إلغالق خطة أعضائها بإجماع الحكومة وأقرت

 .!الداخلي واألمن الداخلية وزارتا أعلنت ما بحسب ترحيلهم،

رتس بهجوم على نتنياهو في اعقاب القرار، ورد نتنياهو على الفيسبوك على مالك آوتجدد النقاش هذا األسبوع بعد أن باشرت صحيفة ه

ن، ناشر صحيفة "هآرتس"، فقط تهجمات عموس شوكرتس، عموس شوكن، الذي وصف الحكومة بحكومة القتلة بالقول: آصحيفة ه

خرج املتسللين  -تصميميتقوي 
ُ
 قانونيين من دولة إسرائيل.الغير  أل

 

  اأريد أن يكون الكل جزء، على الفيسوك: بنيامين نتنياهووفي منشوٍر آخر، قال 
ُ
 دعى دولة إسرائيل.من قصة النجاح التي ت

 ملن قلب أو أخل بالقانون وتسلل إلى حدودنا. اعلى حد سواء. هو ليس محفوظيهود وغير يهود  -لكن هذا نجاح محفوظ ملواطني إسرائيل

قانونيين إلى بالدنا وأيضا للنقب، ونحن الغير  الجدار الذي أقمناه غير بعيد من هنا، على حدود مصر، فرملت تماما موجات املتسللين 

 خرجهم بشكل قانوني.على إخراج أولئك الذين دخلوا إلى هنا بشكل غير قانوني وأن ن ون مصمم

ة، باإلمكان املوافقة وأيضا عدم املوافق -أرفض حتى النهاية التهجمات السامة علّي وعلى شركاء الحكومة كقتلة ببدالت. قلت فقط مؤخرا

 يتم ذلك بصورة محترمة والتعميم هذا يجري على الجميع. نلكن يجب أ

 



9 
 

مجندتان من... جيش الدفاع االسرائيلي)!!(. ، علقت على السجال وقالت: شطة على صفحات التواصل االجتماعي، ناليئورة شهرباني

 أوالد املتسللين الذين أخلوا بالقانون اإلسرائيلي.مع ، قرر أن "جيشه" ُمَعد للتعامل إجتماعيا، وهوبنامآيزنكوط 

 القانون.بيمكن االستنتاج من ذلك، أن آيزنكوط يمنح جائزة ملن يخل 

 

بعشرات  ي وتلقت إعفاءبضرائ واضح أن النخبة البيضاء التي تعيش من أموال، قال بدوره: ناشط على الفيسبوك، ر فينكلشتاينليئو 

 امللياردات ستكون بذعر. من اعترض على توزيع املتسللين، فال يشتكي. 

 

:من هناك تابَعت بقوة لتشق طريقها على كتف الالجئين املنحني كذراع الحكومة، ، قالتناشطة على الفيسبوكصحافّية و ، إستي سيغال

املصطلح "متسللين" بدل طالبي اللجوء في طريق سنها تصحيح قانون  متصالتي لم تتجرأ بعد أن تحرض عالنية ضدهم، لكن أرادت أن ت

 املتسللين املنس ي.

 ."الدولة الثالثة" وأخرى  بأكاذي تبث ،عندها رأيناها إلى جانب كل مكبر صوت

 

باملناسبة، جميل من جانب حكومة رواندا أنها مستعدة أن تستوعب عشرة ، قالت: شطة على مواقع التواصل االجتماعي، ناشيفي باز

 آالف متسلل، لكن نحن حقا، لكن حقا، ال يكفي. الصراع يستمر حتى املتسلل األخير الذي يصعد إلى الطائرة األخيرة.

 للنصف مليون، يوجد أسبوع آخر للوصول إلى الهدف.نجري 
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 أبيب للتوازن، للوضع الطبيعي وبأسرع -هيا لتحميل العبء للجميع وإلرجاع جنوب تل، قالت: ، ناشطة على الفيسبوكونيت تسادوكر 

 .يمكن ما
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 النقاش اإلسرائيلي مع "كسر الصمت" يصل برلين! .3

 السفير يدبالتحد ليضع األملانية، العاصمة إلى اإلسرائيلية للحكومة الناقدة" الصمت كسر" منظمة حول  إسرائيل في الدائر الخالف وصل

 . سياس يّ  ضغط تحت ششخاروفي جيرمي برلين في اإلسرائيلي

 العسكرية خدمته خالل ضرب أنه قبل من العام الرأي أمام أعلن املنظمة، متحدثي أحد وهو ،ديان يششخاروف السفير نجل وكان

 ليا،حا أوقفت السفير نجل ضد التحقيقات أن إال اإلسرائيلي، العام االدعاء تدخل إلى التصريحات هذه وأدت. مسلح غير فلسطينيا

 .مطلقا فلسطينيا يضرب ولم كذب يششخاروف أن التحقيق نتيجة جاءت حيث

واًء ، بدعمه سلورا كامسرائيلّي مجدًدا هذا األسبوع بالقضية بعد أّن قامت والدة املجّند يششخاروف، اإل وجاء انشغال العالم االفتراض ّي 

 على صفحتها على الفيسبوك، او من خالل مقابالت خاصة للعالم. 

عن التحريض،  بالتوقفوقامت كام بنشر املقابالت معها في اإلعالم اإلسرائيلي على صفحتها على الفيسبوك مطالبة املجتمع االفتراض ي 

 مؤكدة أّن ابنها "ال يكذب". 

 

. صديقتي روفايششخ -لورا كام، علقت على املقابلة على الفيسبوك وقالت: الجامعة العبرية في علم األنساب ، بروفسور فيعدنا بن آري 

الخليل، في حرب الجرف الصامد، أيضا إبنها الثاني الوادي، خدم في بالجيدة، نيويوركية من الوالدة، أميرة يهودية، أم ديان ضابط قتالي 

 ال حدود للسخرية. تمتص السم السياس ي، القذف، التجريح. جندي قتالي في الوادي.
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 :على الفيسبوك نشروا صورة كام مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعلقوا بالقول  "الحركة من أجل إسرائيلالقّيمون على صفحة "

 ، تشد على يد أبو مازن."الصمت كسر "باسم  املتحدثروف األف كلمة...في الصورة لورا كام أم ديان يششخ -يوجد صور تساوي 

 

 كسر "م بإس املتحدثأم ، علق وقال: اب في وسائل اإلعالم اإلسرائيليةيغطي شؤون العالم اليهودي والهجرة واالستيع، تسفيكا كالين

في برلين لورا كام، تتكلم بانفتاح عن األسبوع األخير، فيه غالبية دولة إسرائيل تفكر  روف وزوجة سفير إسرائيلا، ديان يششخ"الصمت

 .أن ابنها يكذب. غدا بمصدر أول 

 

ية الصمت" ماال لنشاطات تحريض كسر دولة تدفع لتنظيم الكذابين "ب ،كسفير إسرائيل، قالت: ، ناشطة على الفيسبوكطوفا مانوفا

عليك أن تسقسق أقوال زوجتك لورا كام. ديان إبنك كذب ويجب أن يدفع ثمن ضد جنود وضباط جيش الدفاع االسرائيلي، ممنوع 

ِ أعماله. أنت كسفير ال تستطيع أن تَد 
ّ
 أن تستقيل وتكون أبا، أو أن تكون رجل دولة، هذا ال يصح سوية. إما عه الثمن. ف

 

 .دم جنودنا على أيديهم؟ خلد أملاني ،هل لورا كام، قالت بدورها: ع التواصل االجتماعي، ناشطة على مواقتشانس حافا
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  روف وأمان أصمت. لورا كام زوجة سفير إسرائيل في أملانيا، جرمي يششخل، قال: فنان إسرائيلي ومحاضر في التصوير، بوعاز عراد

 تكلم عن القضية التي تثير إسرائيل.تالصمت"، ديان يششخاروف،  كسر اسم "باملتحدث 

 

ديان يششخاروف وزوجة سفير إسرائيل في برلين لورا كام،  "الصمت كسر "أم املتحدث بإسم ، قال: ، ناشط على الفيسبوكداني جيلمان

 شخصية أو بسبب أنها تعرف أي تربية تلقى في. مثير لالهتمام، هل هي متأكدة أنه ضربه؟ من معرفة افلسطيني بتصدق إبنها أنه ضر 

 .البيت

 

 


