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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 

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

 ألخيرة.االساحة اإلسرائيلية من اليسار واليمين. إلى ذلك، ترصد النشرة مظاهر العنصرية في املجتمع اإلسرائيلي اآلخذة في االزدياد في اآلونة 

من املواضيع بدأت  الم االفتراض ّي اإلسرائيلّي عددعحيث شغل ال  .1..6.1-.1..3.1 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 بالتحقيقات مع دافيد بيطان. 

 قيقالتح وحدة في للتحقيق األحد، يوم خضع قد الحاكم، اإلسرائيلي االئتالف رئيس ،"الليكود" حزب من بيطان دافيد النائبوكان 

 لديةب لرئيس انائب   فيه كان الذي الوقت الى التهمة وتعود الجريمة، عالم من شخص من الرشوة بتهمة والخداع، الغش بقضايا الخاصة

 . إسرائيلية

 منه تفيديس بشكل ،)قانون التوصيات( التحقيقات وحدة صالحيات يضرب أن شأنه من قانون  لسن بيطان سعي أوج في التحقيق ويأتي

ا في تداول هذه القضّية.  نتنياهو، بنيامين الوزراء رئيس الفساد، بشبهات املتورط  مما حّرك العالم االفتراض ّي وبشكل كبير جد 

ا بشكل كبير، خاصة املستوى الشعبوّي بعد أّن اوعز  ميركياالعتراف األ  بالقدس عاصمة إلسرائيل، شغل العالم االفتراض ي اإلسرائيلي ايض 

 االعتراف. ما بعد  المتناع عن تصريحات في السياق إلىنتنياهو، ألعضاء ائتالفه ا

 إلسرائيل مةعاص بالقدس ارسمي   سيعترف ،ترامب دونالد ،ميركياأل  الرئيس أّن  ، قد قالوا، يوم الثالثاء،ةميركياأل  اإلدارة في مسؤولون وكان 

 التي القدس كل على إسرائيل بسيادة الدولي املجتمع، في الوقت الذي ال يعترف فيه األوسط الشرق  منطقة في التوتر تؤجج قد خطوة في

  .مقدسة ويهودية ومسيحية إسالمية مواقع تضم

 ملاض ي.األسبوع اات الضلوع في قتل جندي إسرائيلي نسب لهما شبهي"الشاباك"، شابّين من النقب، جهاز  هذا األسبوع اعتقلإلى ذلك، 

األمر ، "خلفية قومية"الحديث يدور عن هجوم نفذ على ف ،ووفقا لتقديرات طاقم التحقيق، فإن النتائج واألدلة التي تم جمعها حتى اآلن 

 الذي حّرك العالم االفتراض ّي الذي ندد بالعملية وشاطر عائلة الجندي حزنها. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 : التحقيقات مع بيطان .1

 اصةالخ التحقيق وحدة في للتحقيق األحد، ، يوم"الليكود" حزب من بيطان دافيد النائب الحاكم، اإلسرائيلي االئتالف رئيس خضع

 . لديةب لرئيس انائب   فيه كان الذي الوقت الى التهمة وتعود الجريمة، عالم من شخص من الرشوة تلقي بتهمة والخداع، الغش بقضايا

 منه تفيديس بشكل ،)قانون التوصيات( التحقيقات وحدة صالحيات يضرب أن شأنه من قانون  لسن بيطان سعي أوج في التحقيق ويأتي

 عليه ذكور امل القانون  سريان عدم سيطلب أنه لإلعالن واإلعالمي، الشعبي الضغط تحت اضطر الذي نتنياهو، الفساد، بشبهات املتورط

 . اشخصي  

 السياسيين، وةسط تعزز  قوانين تمرير في لنتنياهو األيمن والساعد البرملانية،" الليكود" حزب كتلة في القوي  الشخص بيطان، دافيد وُيعد

 .واالستيطان لالحتالل الداعمة العنصرية القوانين أكثر وصاحب الحكم، مؤسسات وعلى القضاء، جهاز على

ا خاصة وانه يأتي بالتزامن مع الحديث على قانون التوصيات والنقد اإلسرائ لّي يوشغل املوضوع العالم االفتراض ّي اإلسرائيلّي بشكل كبير جد 

 عليه. 

ا: املشتبه، دافيد بيطان لم تكن وال  ،الساعة األخيرةباإلعالم ب دور كل اإلشاعات التي ت ادحضكي ، كتب على صفحته على التوتير موضح 

 املنصب أو من الكنيست.من  باالستقالةنية لدّي لم ولن تكن كما ، ؤتمر صحفّي عندي لعقد مة توجد نيّ 

 

حاكي، وثيقة يتس ؛شيئ غير جيد يحصل بنخبة الشرطة، قال في السياق: ت ، رئيس لجنة الداخلية والبيئة في الكنيسدافيد أمسالم

 قانون التوصيات، "التوقيت العشوائي" لتحقيقات بيطان، الرضا عنمنع جلسة القادة العامين، مستشار القائد العام ليئور حوريف، 

ل بدورية القائد العام الشيخ. قل لي سيد تشجع على الخروج إلى املظاهرة، كل هذا يحصالتي حققة مظاهرات اليسار وتصريح امل

  !مندلبليط، أال ترى ما أراه؟

 

س م رئياإته، قالت متطرقة إلى التحقيقات: استقالتها مؤخراميرتس وعضوة كنيست عن ميرتس قدمت  ب، رئيسة حز زهافا غلئون 

ال أحد متفاجئ، إعتدنا على رائحة الجنائيين النتنة هذه، مع ذلك،  أّن  االئتالف بعالقة مع عائالت إجرام ورئيس الحكومة يصمت، حتى

 .أيضا بيطان هو تعيين نتنياهو، كم من تعيينات نتنياهو قد خضعت للتحقيقات؟ توقفت عن العد
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ت أن يتدخل للكنيستوجهت اآلن إلى املستشار القضائي ، قالت: ن املعسكر الصهيوني وناشطة بيئية، عضوة كنيست عكوهن فارن ياعيل 

الجنائي )قانون التوصيات( ومن كل  اإلجراء نظام وأن يعطي أوامره لعضو الكنيست بيطان أن يمتنع عن التصويت على اقتراح قانون 

 . عمل به

 

بيطان هو خياطة ومؤامرة يسارية  معكل "التحقيق" هذا ويدير كل املعركة ضد فساد نتنياهو، قال:  وسياس ي وصحفي ، محامإلداد ينيف

 حسب ما أعرف. وبحملة العروضات لزوج األعمام. الخزي، دولة ديمقراطية  "أرض رائعةب"للشيخ ليتصادم 

 

 يسار، وفتحلبعد اعتقال شيفي، ودعم الشرطة الخاصة بحوريف بمظاهرة ا، قال: وناشط يميني وعالم آثار ، إعالمي شمعون ريكلين

 أن نبث هذا الصباح في راديو الجيش.التحقيق ضد بيطان، أتمنى أن تسمح لي شرطة األفكار وألريئيل 
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أنهى بيطان مسيرته املهنية في السياسة. يوجد ضده مواد دراماتيكية ، قالت: "ل في القناة اإلسرائيلية العاشرة، صحفية تعمأياال حسون 

ق معهم املركزي؛ ويضيف مصدر مطلعتنبع من جمع استخباراتي عن منظمات إجرام" هكذا يقول  َحقَّ
ُ
من بينهم بيطان،  ون الخمسة امل

 .وبرشوة بعشرات ماليين الدوالراتبغسل أموال  ون منخرط

 

، فإن املستشار مندلبليط عرف كل الوقت، اإذا كان الخبر صحيح  ، قال: وشخصية تلفزيونية إسرائيليةمحرر ، صحفي و رينو تسرور

ة حمراء. بَّ
ُ
 واملدعي العام نيتسان عرف كل الوقت أن عضو الكنيست بيطان يعمل للكنيست ق

 

 يطان...بإذن على األقل  ،واذا لم يكن بيتشيكل يبحثون عن بيت وأم،  امليونمعروف، قال:  ، محامغيرا دي شاليط

ال وخيانة و مغسل أ بجرائم فساد، تلقي شيئ بالخداع بظروف مشددة، 333دافيد بيطان يعود هذا الصباح ليكمل تحقيقه في الهاف 

 يقول ولو كلمة واحدة. 2. -دافيد بيطان بالكنيست ال عضويةكان هذا اليوم األول بتاريخ  األمانة.
ّ

 الذي أراد بها أن يصمت وأال

 استطاع لصمت عندها واختفى...وبالعموم لو 
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 .تصريح مثير لالهتمام لبيطان بالكنيست بعد ساعة، قال: ، صحفي ومراسل ومعلق قانونيبيليغغاي 

 

املحامية سيغاليت كسلر، من قياديات االحتجاج، عملت لعضو الكنيست بيطان ، قالت: ، صحفية وناشطة على الفيسبوككيم حنه

 ظهر فيها. ثقافةآخر كمين في 

  من غطى ديونك"، سألته، "أخي" أجابها. يبدو أن العرب لم يتدفقوا إلى صناديق االقتراع فقط، إنما أيضا حساب بيطان."

 

 ، مثل اورين حزان.يكود املنضبط والرسمييوقظون أشواقا لل بيطان، أمسالم ودنون ، قال: ، ناشط على الفيسبوكراز تسيبريس

 

نجمي لهذا اليوم هو الصحفي الحريدي الذي قابل بيطان في الكنيست وسؤاله األول كان "ماذا صحافي معروف، قال: ، عميت سيغال

 !مع قانون محالت السوبر ماركت"؟

 

 نغ كونغ ولم يسمع أحد عن بيطان وأمسالم. أي ضحالة.أنا مصدوم. أنا في هو ، قال: وعضو كنيست سابق ، محامفيد مينعدا

 

ليس على جنب، ليس بجانب، ليس ، قال: ي ويقدم برنامج على قناة الكنيست، صحفي يعمل كمراسل ومعلق سياس سومفالفيأتيال 

 
ُ
 يتقر بالشرطة قريبا، بالوسط، بمركز املركز، الشرطة انتقلت باألمس لتحقيق مكشوف ليس مع تهم إنما مع أدلة صلبة، أ

ّ
م اللعب أال

 . باطون  أطنانن. إنتظروا سبعة بيطابالنار بهذه الفترة مع دافيد 
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بيطان، ببار يوسف، دنون، هارو، كاتس )حاييم(، لرنر،  ؛عائلة نتنياهو، قال: صحفي وكاتب عامود ومقدم تلفزيوني، دان مرغليت

 مولخو، شمرون، شرن، املجد )هاليلويا(.

 

عد تحقيق عميت سيغال عن حزان، كل بأتذكر أنه ومحرر لهأرتس، قال:  صل االجتماعيناشط على صفحات التوا حاييم لفنسون،

 ، إديلشتاين دعاه لالستقالة وعزله عن إدارة الهيئة العامة للكنيست.ثارتالكنيست ضجت و 

 ال يمس بشرفأإجرام؟ ؟ أن يتلقى رشوة على ما يبدو من عائلة خطر ان. إدلشتاين ال يفكر أن هذاأن يصمت الكل بخصوص بيط بغري

 .داخلية؟مصالح الكنيست؟ 
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 عاصمة إلسرائيل! املحتلة تعترف بالقدسالواليات املتحدة  .2

 في رالتوت تؤجج قد خطوة في إلسرائيل عاصمة بالقدس ارسمي   سيعترف ترامب دونالد الرئيس إن ةميركياأل  اإلدارة في مسؤولون  قال

 .األوسط الشرق  منطقة

 يوملا املرتقب خطابه في القدس إلى أبيب تل من ةميركياأل  للسفارة فوري نقل عن يعلن لن ترامب أّن  ون ميركياأل  املسؤولون  وأوضح

 .األربعاء

 ستصبح ترامب وبإعالن .مقدسة ويهودية ومسيحية إسالمية مواقع تضم التي القدس كل على إسرائيل بسيادة الدولي املجتمع يعترف وال

 .1431 عام الدولة قيام منذ ،إلسرائيل عاصمة بالقدس تعترف دولة أول  املتحدة الواليات

عالن العالم االفتراض ّي الشعبوّي، وليس السياس ي، حيث طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من اعضاء ائتالفه االمتناع وشغل هذا اإل 

 عن أي تصريح في السياق إلى ما بعد اإلعالن. 

، كان من بين الذين تطرقوا للموضوع على صفحات العالم االفتراض ّي، وقال اشط على صفحات التواصل االجتماعي، نأمنون تسوريف

ا على حدودنالفظيعة يتكلموا هنا فقط عن إيران، عن حزب هللا الذي يشحذ أظافره، عن املخاطر  نتنياهو يريد أّن على الفيسبوك: 

صيته. شخالجنائي والبطيئ املحلق فوق  طيفن الالجنوبية، عن كريم القدس ترامب، عن كل موضوع يبعد الشعب عن تلقي معلومات ع

يوجد له هدف واحد وهو تعزيز "التنظيم من أجل إنقاذ بنيامين نتنياهو". ممنوع تصديق أي كلمة تخرج من فم هذا الرجل، حتى وال 

 .(هآرتس -عوزي برعام)نقال عن مقالة  لكلمة واحدة.

 

 بحفل املنتبعد عدد من الساعات ألقي خطابا معروف ومرشح ملنصب رئيس بلدية القدس، علق وقال في السياق:  ، محامآفي سلمان
َ
بين خ

 تحت رعاية صحيفة كل هعير. .21.

يعلن عن أورشليم عاصمة موحدة لدولة  حسبهالذي بافتتاحية أقوالي أرى من الصحيح أن أتناول التصريح املتوقع للرئيس ترامب 

 إسرائيل.

يعترف بهذه الحقيقة. أهنئه  على ذلك، أعتقد أن لجميعنا يوجد بعد الكثير من العمل  الواليات املتحدة رئيس في ا قامأنا مسرور أنه أخير  

أن يتلقوا اإلعالن املتوقع كفرصة  ن . آمل وأومن أن عرب شرقي القدس يعرفو )القدس( أورشليم ةوحد تحصينللحفاظ، لتحسين و 

 ملستقبل موحد وجيد أكثر وليس كإعالن ضدهم.

 رئيس بلدية لكل مواطني املدينة. كرئيس البلدية القادم ألورشليم سأهتم أن أكون 
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 ائيل. للحفاظ على وحدة كل مواطني إسر الصدع والتمزقات  رأبمة وحتى كرئيس املدينة من أجل خذ على عاتقي هذه املهمة الهاآ

 

. ةانتفاض دلعستن -القدس كعاصمة إسرائيلبإذا تم االعتراف ؛ حماس، قال: على مواقع التواصل االجتماعي اشط، نعاموس طرابلس ي

 .على خلفية اإلعالن الظاهر للرئيس ترامب عن اإلعتراف باملدينة كعاصمة إسرائيل، يهددون في حماس بإشعال نار باملنطقة

 

 .أورشليم عاصمة إسرائيل -لن ترامبمتوقع أن يع ؛أطراف سياسية، قال: ناشط على الفيسبوك، فيديسالفسكي مورين

 

التوصية الوحيدة عندي لك سيدة غلئون هي أن تبقي في ، قالت: لى اإلنترنت وناشطة على الفيسبوك، صحفية مستقلة عليئات كرمون 

 ائيل.ترامب عن أورشليم املوحدة كعاصمة إسر عندما يعلن  ،تزن أيضااملغير شاهلل يوم اإلثنين تفقدين عقلك واشنطن وتتركينا بهدوء، إن
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من كانون أول،  6-حصل مع إعالن ترامب على أورشليم؟ هل ال ذامثير لالهتمام ما، قال: يس فخري التحاد البورصات العالمي، رئآفي باز

 !بعد لم تصل؟ 202.سنة 

 

بيبي برمج تصريح ترامب لنقل السفارة بما يتزامن مع خطته لالنسحاب ، قالت: التواصل االجتماعيشطة على مواقع ، محامية ونادفنا ليفي

 .وتقسيم أورشليم واالدعاء أن هذه خطة ترامب وممنوع رفضها لخط آوشفتس

 

ينيون إسرائيل، الفلسطيعلن ترامب في يوم اإلربعاء عن أورشليم عاصمة ، قالت: لى مواقع التواصل االجتماعي، ناشطة عنافارون يعكوف

 .غاضبون، أعلن هللا عن أورشليم عاصمة اليهود، منذ قبل ألفي عام، بالتوراة
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أن يعلن عن أورشليم عاصمة إسرائيل، لكن  هي نزعةترامب يريد فوض ى، ال، قال: اشط على مواقع التواصل االجتماعي، نيوفال غوالن

 .الضغط الداخلي عليه قد يتغلب على النزعة

 

خرجت السعودية بتصريح أول ضد نية ترامب لالعتراف بأورشليم عاصمة ،قال: 12في ويعمل كمراسل سياس ي للقناة ا، صحبراك رفيد

وضعية  بخصوص أميركيإسرائيل، سفير السعودية في واشنطن خالد بن سلمان قال أن اململكة أوضحت للواليات املتحدة أن كل تصريح 

  .أورشليم قبل اإلتفاق الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين يضر بمسيرة السالم ويزيد التوتر باملنطقة

 

في  -مبخصوص وضعية أورشلي ابية بكل ما يتعلق بنواياهبالرئيس ترامب يحافظ على ض، قال: في إسرائيلي بارز ا، صحني بن مناحميو 

" بمة املؤتمر اإلسالمي و "يوم الغضيبدو أنه ينتظر أن يمر اإلنعقاد الطارئ للجامعة العربية ومنظ -أجل قراره أليام أخر هذه األثناء

 الفلسطيني ويبدأ العرب بالتعود على الفكرة.
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 قتل الجندي كوكاي:  .3

من النقب، تنسب لهما شبهات الضلوع في قتل جندي اعتقل جهاز األمن اإلسرائيلي العام "الشاباك" والشرطة، هذا األسبوع، شابّين 

 إسرائيلي باألسبوع املاض ي.

جهاز األمن العام وقوات األمن اإلسرائيلية اعتقال يوم الجمعة املاض ي شابين من النقب، ونسبت لهما شبهات "وسمح بالنشر اإلثنين، أن 

 "الضلوع في قتل جندي إسرائيلي في مدينة عراد في النقب.

قديرات طاقم التحقيق، فإن النتائج واألدلة تشير إلى أن الحديث يدور عن هجوم نفذ على خلفية قومية، وخالل التحقيقات، ووفقا لت

 ربط أحد املشتبه بهم بالقتل نفسه بالحادث، بل قاد طاقم التحقيق لتسليم سالح الجندي.

ا وحّرك هذا اإلعالن العالم االفتراض ي اإلسرائيلي الذي ندد بالحادث م ا على عمل الشرطة وبذات الوقت مطالب  ا العائلة الحزن ومثني  شاطر 

نفذين. 
ُ
 بعقاب امل

، تطّرق إلى الحادث وقال في السياق: اثني على عمل جهاز األمن العام )الشاباك( السريع في اعتقال القتلة بنيامين نتنياهورئيس الحكومة، 

حمة له(. عمل وحدات االستخبارات الدؤوب أدى إلى حل لغز العملية اإلرهابية السفلة، منفذي عملية قتل الجندي يرون كوكاي )الر 

ا وبالتالي اعتقال املخربين في ليلة ما بعد العملية. قواتنا ستصل إلى كل من يحاول املس بمواطنينا وستقوم بمعاقبته.   سريع 
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اثني على عمل قوات األمن، جهاز األمن العام )الشاباك(، ، رئيس الكنيست وعضو كنيست عن الليكود، قال في السياق: يولي ادلشطين

ووحدة التحقيقات على اعتقالهم السريع للمخربين السفلة الذين قتلوا الجندي يرون كوكاي )لتكن ذكراه خالدة(. على اعدائنا أن يعرفوا 

ا على خلفية قومّية.  ،أن ذراع إسرائيل ستصل إلى كل قاتل حقير  قتل مواطن 

 

ة من بيت الجندي يرون كوكاي الذي قتل في العملي خرجت، عضو الكنيست عن العسكر الصهيوني، قالت معلقة في السياق: فنيتسيبي ل

 )الرحمة له(. عائلة متأملة وقوية، حتى في هذه اللحظات تبث مضامين تدعو إلى الوحدة والتفهم والنظر إلى الجانب الجيد من املوضوع. 

 

، عضو كنيست عن الليكود، قالت محرضة: حادثة خطرة في الجامعة العربية، ومن املهم التشديد على أنه ليس في جامعة د. عنات باركو

م الطالب وقفة لذكرى الجندي الذي قتل يرون كوكاي، الطالب العرب قاموا برفع األعالم الفلسطينية مقال الوقفة مما 
ّ
بير زيت.امس نظ

 أدى إلى تطور املوضوع لشجار. 
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ألولى صفحتها ا ىالوحيدة التي كانت قد نشرت عل هآرتس، صحافي وعضو كنيست سابق، قال بدوره في السياق: صحيفة ينون ميغال

ا مبدئّيا لحجم على أّن عربيين  بدو مشتبهين بعملية قتل الجندي كوكاي على خلفية قومية. الصحيفة الوحيدة التي ابدت اهتماما وتفهم 

 صحيفة يديعوت احرونوت في املقابل نشروا عن يونتان رزئيل والفيلم.  القصة وأهميتها. في

 

، ناشطة افتراضّية، علقت وقالت: اليكم األخبار. البدو هم اعداء شعب إسرائيل. البدو ليسوا رعاة غنم لطيفين. شري تسدوك ازوالي

 كوكاي.  هم اعداء، حذروا اوالدكم. لينتقم الرب لدم الجنود ارز ليفي ويتسحاك

 

، صحافي، علق وقال بدوره: استمع إلى كلمات ليباناه كوكاي، والدة الجندي القتيل يتسحاك يرون كوكاي، على اثير راديو غالي امير اوحانا

 تساهل، وقلبي ينفطر. من أين لها قوة النفس؟ كيف تنجح بالرد على األسئلة، ووقف دموعها؟ 

 ديد ُمخاطة بالحرير" وهذا املصطلح هو املرأة. انت مميزة ليباناه. قلبي معك. جبوتنسكي تحدث على مصطلح "نفسية من ح

 

ا املقدم يروم يتسحاك كوكاوي )لينتقم الرب لدمه( قتل في عراد ألنه يهودّي. قتل على  ،افتراض ي، ناشط يوزئيل ابوكسيس
 
ا: اذ قال مغرد 

 يد حقيرين من البدو. بدو!!
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قال: سمح بالنشر ان الشاباك ووحدة التحقيقات في الشرطة اعتقلت يوم الجمعة الفائت شابين من ، مراسل عسكري، يوس ي يهشواع

 . الخلفية قومية. النقب بشبهة قتل الجندي رون كوكاي

 

ا: شجار في الجامعة العبرية بين طالب يهود وعرب بعد ان رفعت اعالم فلسطين امام وقفة لذكرى يرون ابراهام ، صحافي، قال مغرد 

 الجندي رون يتسحاك. التفاصيل في النشرة على أخبار القناة الثانية. 

 

، سياس ي سابق ومتطرف، قال: اآلن جنازة عسكرية للمقاتل رون كوكاي. في راديو غالي تساهل، راديو الجنود، املراسلة ميخائيل بن آري 

 ّي.  ايلئيل شاحر مهتمة أكثر بوصف مظاهرة اليسار، وال تذكر أي كلمة عن الجند

 

 

 


