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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 

االفتراض ّي اإلسرائيلّي موضوعان مهمان؛  حيث شغل العام 01.01.01-01.01.01 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 "قانون الحوانيت". -اإلسرائيلي العنصرّية و لدفاعتصريحات وزير ا

أفيغدور ليبرمان، هذا األسبوع، تحريضه على الجماهير العربية في البالد، حيث دعا ملقاطعة سكان  ،اإلسرائيلي دفاعجدد وزير الوكان قد 

تراف لقرار الرئيس األميركي، دونالد ترامب، االعبلدات وادي عارة وأم الفحم باملثلث الشمالي على خلفية مشاركتهم في التظاهرات الرافضة 

 بالقدس عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي.

هذا لارض ما بين مؤيد ومع العالم االفتراض ي اإلسرائيلي نقسمافاعل على العالم االفتراض ي، حيث والقى تصريح ليبرمان الكثير من الت

 التصريح.

 95 معارضة مقابل اعضو   95 بغالبية" الحوانيت قانون " اقتراح على األولى بالقراءة الثالثاء، صباح ،اإلسرائيلي لكنيستكما وصادق ا

 .االقتراح لتمرير املطلوبة الغالبية تجنيد في صعوبة وجد الحكومي االئتالف أن علما ا،عضو  

 أيام لتجاريةا املحال بفتح وتتصل مستقبال، عليها يصادق مساعدة بلدية قوانين إلغاء الداخلية وزير يستطيع القانون، اقتراح وبحسب

 .السبت

ا أل وشغل موضوع ا ن القانون يؤثر على علمانية إسرائيل، األمر الذي تحاول شريحة كبيرة من املجتمع لقانون العالم االفتراض ّي نظر 

 الحفاظ عليه من اإلكراه الدينّي. 
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 : العنصرّيةتصريحات ليبرمان  .1

اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، هذا األسبوع، تحريضه على الجماهير العربية في البالد، حيث دعا ملقاطعة سكان بلدات  دفاعجدد وزير ال

وادي عارة وأم الفحم باملثلث الشمالي على خلفية مشاركتهم في التظاهرات الرافضة لقرار الرئيس األميركي، دونالد ترامب، االعتراف 

 ل اإلسرائيلي.بالقدس عاصمة لدولة االحتال

وتناغم تحريضه على الجماهير العربية مع إشادته بالعمليات التي قام بها جيش االحتالل اإلسرائيلي باألراض ي الفلسطينية املحتلة في 

 الستقرار".اأعقاب اندالع املواجهات الرافضة للقرار األميركي، قائال إن " القصف الذي شنه سالح الجو اإلسرائيلي على القطاع أتى بالهدوء و 

هذا لارض ما بين مؤيد ومع العالم االفتراض ي اإلسرائيلي نقسمافاعل على العالم االفتراض ي، حيث والقى تصريح ليبرمان الكثير من الت

 التصريح.

، علقت على تصريح ليبرمان مستهجنة لكن في ذات الوقت مطالبة بمعاقبة كنيست نيابة عن املعسكر الصهيوني، عضو تسيبي ليفني

لن نتسامح مع أي عنف بوادي عارة وكل مكان ونساند قوات األمن، لكن أيضا نقف ي وادي  عارة، حيث قالت على التويتر: يفلسطين

ليبرمان ضد مواطني إسرائيل العرب. وظيفة الحكومة هي أن تحل مشكلة ال أن تعمقها. السياسة  التي اسمعهاضد األقوال النارية 

 لخارجين عن القانون وتعامل بمساواة مع مواطني إسرائيل العرب املحافظين على القانون.الصحيحة: صفر تسامح أمام ا

 

 

حر، نفس الب هاي هذه شيلي، البحر هو ، قالت بدورها: املعسكر الصهيوني عن حزب العمل عضوة الكنيست في، شيلي يحيموفيتش

. خطر بباله الفكرة العبقرية أن يقاطع حوانيت عرب إسرائيلتكل مرة  ، فيالعنصرية، والنشرة هي نفس النشرةرمان هي نفس بلي عنصرية 

 :قبل ثالث سنواتهنا ا أنزلتهالنشرة التي  كاملبال يه ههذ

أرغفة من مخبز أبو العافية الذي يقع في طرف شارعي. الفرصة و هاي هذه شيلي، عن ليبرمان و "العربي الجيد". هذا األسبوع اشتريت بيغلي 

 لدى كل والد موجود. غيرةال نه بالبيع، بنشاط وجدية يثيراا، عربي يافاوي، ساعد هناك أب01ن ، وولد يبدو كابروتهاذالكبيرة في 

ومع ذلك انقبض قلبي. لم أتحرر من الشعور أنه بنفس لبس بلوزة كتب عليها "يهود وعرب يرفضون أن يكونوا أعداء". لطيف، صحيح؟ 

شتروا مني"، وأن بعد لحظة تضطر عائلة أبو العافية املتجذرة، اهناك " أنا عربي جيد، من فضلكم  املقدار كان من املمكن أن ُيكتب

 املتفرعة واملزدهرة أن تعلق شهادات إخالص مع توقيع ليبرمان بفروعها. 
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ممنوع على الشعب  والعنصرية لوزير الخارجية ليبرمان عدم الشراء من عند عرب إسرائيل، خطيرة ومرعبة وممنوع، لشريرةالدعوة ا

 دا أن يخرج من داخله دعوة تحريضية كهذه.باليهودي أن يسمح لنفسه أ

ينبذ ويشير على ويمس بجمهور كامل من مواطني دولة إسرائيل يطلب أن يعيش حياته هذا غير الئق، خطير، يمس بشدة بالديمقراطية، 

 بهدوء.

أمس، بدون مقاصد سياسية وببساطة ، توقفت ألشتري خضراوات من عند يزيد البقال في شارع كيديم في يافا. خالل ثانية وصل نجيب 

 مقصلة حناوي املحاذية، من مطعم أفلوكه باملقابل وطلبوا أن يتصوروا معي.وماهر من 

ليهود كي ُيظهروا أن ا رة طلبوا أن يضعوا الصورة لديهم في الفيسبوك، لكن هذه املأهميةسنوات وأنا أشتري هناك، ولم يولوا لي وال مرة 

 مستمرون بالشراء من عندهم. وافقت بسرور، لكني خجلت من املوقف.

 

ا سكان وادي عارة بسبب  ،ب "يش عتيد" وعضو كنيست عن الحزب، مؤسس ورئيس حز يئير لبيد والذي سبق وأّن صرح مهاجم 

ا  يفهموا مريعلكل أولئك الذين أرادوا بشكل : التظاهرات، قال مغرد 
ّ

لليبرمان، لكن ممنوع  الباطلأعترض على اقتراح املقاطعة   ؛أال

 "أيام غضب" ضد إسرائيل. ـأمام من يدعو ل نطواءاال 

 

ال وزير ضد أقو نقد حاد بالجهاز السياس ي . "ليبرمان ممثل الفاشية بالحكومة"، قالت: فنانة وناشطة على الفيسبوك رمان،أييليت بي

الذي دعى ملقاطعة سكان وادي عارة. الوزير أردان: "أنا يميني ليس أقل منه، لكن أعترض على البرنامج". عضو الكنيست أيمن  دفاعال

 .أنظمة ظالمية بالتاريخ اإلنساني"عودة: "ُيذكر ب
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ا على تصريح لبيد والذي جاء فيه "اقتبس من صدي ،صحفي في غلوبس روعي براك، قي رون براشوار؛ يتحدثون اليوم قال بدوره معلق 

بسنوات  يونخمفكاهة في أقبية البيرة في أيام غضب، وكأنه في باقي األيام يقوم الفلسطينيين بتمارين مديتسيا"، وقال في التعليق:  1عن 

طي شرعية لرجال جمهور تع علنيةإفتتحنا اليوم بدعوة ليبرمان ملقاطعة العرب وأنهينا بنكتة عنصرية من لبيد. ال ينس ى، عنصرية . 11 -ـال

 .أيام سوداء عنصرية على كل مسألة باملجتمع.الو  للتحريض

 

ليبرمان  بطل ز في وادي عارة.باملخبفي طريق العودة من العمل توقفت ألشتري قهوة ، قال بدوره: ، فنان ومحاضر في الفنون ي بن نيرأور 

 النقد. تسجيلباملدخل وتهنئة بعيد سعيد عند صندوق  )كعك عيد الحانوكا لليهود( أن أعمل العكس.سوفغنيوت سعيتاملقاطعة عندها 

  لنعيش سوية، ال يوجد بالحقيقة طريق آخر. يوجد لنا مكان صغير وغال
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ذا لم في هر هزني، لكن ألسبرأيت اليوم خ، قال: الت وعضو محرر في صحيفة نيويوركرقصص قصيرة وقصائد ومقا ب، كاتجون كاتس

 يصلوا بقاطعة ملليبرمان يدعو اليهود  يعد مفاجئا،
ّ

أنا مهتم أن أدعو كل اليهود أن يقوموا  نإلى هناك ملشتريات، إذلدات وادي عارة واال

 وأن يسافروا لوادي عارة  بتظاهرة تضامن مع مواطني إسرائيل العرب وأن ُيظهروا لليبرمان أن ال مكان له في هذه الدولة.

 

 

 أال يوجد سياس ي واحد يرد على عنصرية ليبرمان؟. كل كلمة، قالت: ، ناشطة على الفيسبوكنه كالديرونح
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كانون  01في يوم الثالثاء القريب، .  ونستنكر أقوال ليبرمان العنصرية نرفض، قال: اشط على صفحات التواصل االجتماعي، نإيليسفران 

 عربية بمفترق الدخول إلى أم الفحم. -دورية إحتجاج يهودية 00:11أول، الساعة 

 

بدولة إسرائيل مع أعالم  ونال ُمواطنة! هؤالء املتظاهر  أفيغدور ليبرمان" بدون إخالص، قال: ، ناشط على الفيسبوكأورين سميكون 

حزب هللا، حماس ومنظمة تحرير فلسطين هم ليسوا جزءا من دولة إسرائيل، هم يعملون للمس بنا ولتدميرنا من الداخل، لذلك أنا 

 يأكلوا  -وادي عارةلأدعو مواطني إسرائيل ملقاطعة إسرائيلية 
ّ

 يشتروا، أال
ّ

 بأال
ّ

 .يتلقوا منهم خدمات" املطاعم وأال
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ليس له ثان. ال نشتري، ال ندعم، سوف نجعل  أحمقسيد ليبرمان أنت ، قال: ، ناشط على صفحات التواصل االجتماعيدافيد يركوني

 "تتزايد الجريمة والعنف". -ووضعهم االقتصادي سيئا 

 

قاطعة يجب فرض امل ؛ليبرمان على املشاغبين العرب" علقوا على الفيسبوك بالقول: نناضل من أجل أرض إسرائيلالقّيمون على صفحة "

 .املواطنون هناك ليسوا تابعين لدولة إسرائيل -على وادي عارة

 

 نشتري من عندهم، لذلك جئت آلكل  بليبرمان ملقاطعة العر  ادع، قال: االجتماعي، ناشط على صفحات التواصل آفي دول 
ّ

ر كفبوأال

 قاسم. 
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ملنظمات ابذل تأحد األشياء التي ، قال: ةتطرفامل ةورثوذكسياأل  لألخبار ، يكتب على موقع كيكار هشبات وهو أكبر موقعأمير تيبعون 

ظهر عناء فائقا لتبرزها بالنشاطات الجماهيرية م  الداعمة لإلسرائيليين بالواليات املتحدة
ُ
ماجا متزايدا ندان أجل إسرائيل، هي معطيات ت

هو إفيغدور  BDS -أن إسرائيل دولة عنصرية. اإلجابة األفضل للبلعرب إسرائيل باملجتمع اإلسرائيلي، هذه هي اإلجابة األفضل لالدعاءات 

 ليبرمان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حوانيت في السبت تحرك العالم االفتراض ّي: ال .2

 أن علما ا،عضو   95 معارضة مقابل اعضو   95 بغالبية" الحوانيت قانون " اقتراح على األولى بالقراءة الثالثاء، صباح الكنيست، صادق

 .االقتراح لتمرير املطلوبة الغالبية تجنيد في صعوبة وجد الحكومي االئتالف

 أيام لتجاريةا املحال بفتح وتتصل مستقبال، عليها يصادق مساعدة بلدية قوانين إلغاء الداخلية وزير يستطيع القانون، اقتراح وبحسب

 .السبت
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 ةبالقراء القانون  اقتراح على املصادقة عدم حال في منصبه من باالستقالة اإلثنين، ،ءمسا هدد قد درعي، أريه الداخلية، وزير وكان

 من سل،بروك من القادمة طائرته هبوط فور  الكنيست، إلى الوصول  في املسارعة إلى نتنياهو، بنيامين الحكومة، رئيس دفع ما األولى،

 .األزمة حل أجل

ا أن حزبه سيقوم بالتصويت ضده.  بدوره أعلن وزير الدفاع  افيغدور ليبرمان، عن رفضه للقانون معلن 

ا أل وشغل موضوع ال ن القانون يؤثر على علمانية إسرائيل، األمر الذي تحاول شريحة كبيرة من املجتمع قانون العالم االفتراض ّي نظر 

 الحفاظ عليه من اإلكراه الدينّي. 

، أنا مع القيم اليهودية وأنا أعارض بشدة اإلكراه الديني، كما ةيد اليهوديالنا أؤيد التق، قال في السياق على الفيسبوك: أليبرمان أفيغدور 

يت ال إنشاهلل قانون الحوان. التنسيارة وأسافر للتنزه أو أللعب السبت صباحا أدخل السبأنا أقدس مساء السبت و  ،إسرائيلكل مواطني 

 يمر!

 

باللحظة التي ُيسمح بإغالق الحوانيت بالسبت، عمليا سمحوا بالفصل بين النساء والرجال ، قال: ، ناشط على الفيسبوككوبي فاكنين

 .لقبعات وغطاء الرأس، ممنوع أن يحصل ذلكالعامة، وإلزام ا الشوارع، بالحافالتب

 

من اإلكراه الديني واملواصالت العامة وفتح الحوانيت بالسبت مهم بالنسبة  تعبنا، قالت: ناشطة على الفيسبوك، رونيت تسادوك

تكلم الجوعان! كما يبهذا ألنه يوجد له مال لسيارة خاصة، وكما يقولون، الشبعان ال يشعر  ،جميل النفسكللعلمانيين وكل من يلعبها 

 وقح! قطعةخنزرة "لي جيد ومريح إذن ماذا يهمني من اآلخرين" هو يسافر بالسبت ويحتفل بأماكن مفتوحة، هذا نفاق و 
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تجعلون القطارات ل الجنود دون راحة، أنت وأصدقاؤك دودي أمسالم، بالوقت الذي ينشغ، قال: ناشط على الفيسبوك، لوبا دروري 

 . هذا هو العار!حماية املؤخرة، تغلقون لهم الحوانيت ومشغولون بقوانين تضرب

 

باللحظة األخيرة استيقظ ليبرمان، تذكروا أن كحلون باملقارنة أثبت علقوا بالقول:  "الشعب يريد عدالة مواصالتالقّيمون على صفحة "

 األحزاب الحريدية.أنه في جيب 

 

يل، ليد إسرائا، أنا أؤيد تقإذن هللا هذا القانون لن يمرب ؛ليبرمان ضد "قانون الحوانيت"، قال: في ومدون إسرائيلياصح ،يوفال كارني

 ة.جيد الكن أنا أعارض بشدة اإلكراه الديني، أنا أقدس يوم الجمعة لكن في يوم السبت أدخل السيارة وأسافر لحانوت وأشتري أجبان
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إذن ماذا مع ليبرمان ال يريد قانون الحوانيت؟ أيضا نحن لم نرد ليبرمان كوزير األمن وقبلناه. صحافية معروفة، قالت: ، إستي بيريتس

 مقابلة مليئة بالعاطفة!عضو الكنيست موشيه غفني، رئيس لجنة املالية على كل الشؤون التي على جدول أعمال اليوم، 

 

عضو الكنيست غفني وصل لغرفة كتلة القائمة املشتركة كي يجند أغلبية لقانون ، قال: سياس ي في راديو كول حاي مراسل، إيتي غدس ي

 .الحوانيت، غفني يقترح أن يحول قانون الحوانيت القتراح نزع الثقة

 

 

القائمة املشتركة بهدف محاولة إقناعهم غفني ال ييأس، وصل لغرفة كتلة ، قال: التنفييذي لشركة التأمين مينورا املدير  ،آري كلمان

 بالتصويت على قانون الحوانيت.
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لنت قائدا وشيران هسيخل أعفي الوقت الذي عين عضو الكنيست غليك ، قالت: كاتبة سياسية لصحيفة هآرتس، شيريت أفيتان كوهن

صا لالئتالف وسنحاول أن ندفع لتمرير قانون االئتالف: "نحن الكتلة األكثر إخال  نزاهةأنها ستصوت ضد، بينيط يقف كي يدافع عن 

 الحوانيت أو لحل متفق عليه آخر".

 


