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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  عالم االفتراض ي اإلسرائيلّي عددحيث شغل ال 81.1.12-81.1.12 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 ، مايك بنس، في الكنيست يوم اإلثنين الفائت. ميرك اثناء خطاب نائب الرئيس األ  "القائمة املشتركة"دم عليه نواب ما أق

واب القائمة املشتركة من الجلسة التي شهدت خطاب نائب الرئيس األميرك ، مايك بنس، يوم اإلثنين،  أخرج قد وكان أمن الكنيست ن

تب عليها "القدس عاصمة فلسطينوذلك في أعقاب احتجاجهم على 
ُ
 ."سياسة اإلدارة األميركية املعادية للفلسطينيين، ورفعهم الفتات ك

عاء أنهم كارهو إسرائيل، وطابور وشغل موضوع إحتجاجهم وطردهم العالم األفتراض ّي اإلسرائيلي بشكل كبير، الذي حّرض عليهم بإد

 من الكنيست عامة.  همخامس، ويجب طرد

سششار ملاا مجموعة من النشطاء ضد هبار القائمة املشتركة، تطرق العالم األفتراض ّي هذا األسبوع وبكثافة، إلى تظاهرة نظمأخجانب إلى 

 ، عندما وصل إلى كنيس في بيتح تكفا. مندلبليطالقضائ  للحكومة، افيحاي 

ة املكان ضطر إلى مغادر اضغط كبير حيث مندلبليط ومساعديه وداعميه في ويظهر من النشر في العالم األفتراض ّي أّن التظاهرة قد أدخلت 

 سريًعا. 

 ن قاموا بإعاقةيلصالة على والدته! وأّن املتظاهر فتراض ّي أّن التظاهرة "غير أخالقّية"، حيث وصل املسششار لقراءة اوأدعى العالم اال 

 املوضوع. 

في إسرائيل، بعد أن علق بمنشور على أعتقال عهد التميمي مما الكثيرين ة يظففن، حنستغرام للشاعر يونتان غيكما واثار منشور على اإل

دفع بوزير األمن افيغدور ليبرمان، املسؤول عن إذاعة الجيش، بإصدار أمر إلى محرري البرامج بعدم استضافة غيفن، بإدعاء أنه كاره 

 إسرائيل!

 بمذكراتها رتاشته بعدما اسطورة الى تحّولت التي ،فرانك آنا اليهودية بالصبيةغيفن، في منشوره على اإلنستغرام، عهد التميمي،  وشبه

 .األربعين سنوات في لليهود النازيين مطاردة إبان هولندا في مخبأها في دونتها التي
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 : "املشتركة"اإلفتراضيون من خطاب بنس، خطوة هما يتذكر  .1

ما يتذكره أو استوعبه العالم  بنس، هذا األسبوع في الكنيست، إال أّن  ك، مايميرك ارّي لنائب الرئيس األ على الرغم من الخطاب الن

 إّن صح التقدير، هو الخطوة التي أقدم عليها نواب القائمة املشتركة العرب! ،فتراض ّي اإلسرائيلي، برمتهاال 

الرئيس األميرك ، مايك بنس، يوم اإلثنين،  واب القائمة املشتركة من الجلسة التي شهدت خطاب نائبن  أخرج قدوكان أمن الكنيست 

تب عليها "القدس عاصمة فلسطين".
ُ
 وذلك في أعقاب احتجاجهم على سياسة اإلدارة األميركية املعادية للفلسطينيين، ورفعهم الفتات ك

د نواب القائمة املشتركة رفضهم الكلي لخطاب نائب الرئيس األ 
ّ
ئمة ء في بيان أصدرته القا، مايك بنس، أمام الكنيست. وجاميرك وأك

ا نزيًها ذاملشتركة أّن "الواليات املتحدة ل
ً
مصداقية، لحل القضية الفلسطينية، إال أّن اإلدارة الحالية تسّجل  ام تكن في أي يوم وسيط

ن الليكود وكتلة فون عذروة غير مسبوقة بالتبني الكلي لسياسة اليمين االسشيطان  اإلسرائيلي املتطرف، وبنس وترامب وإدارتهما ال يختل

ت تماًما حتى عن مظهر وادعاء الوساطة املحايدة".
ّ
 "البيت اليهودي" وليبرمان، وهذه االدارة تخل

يشار إلى أنه وما أن شرع نائب الرئيس األميرك ، مايك بنس، خطابه يوم اإلثنين بالكنيست، رفع نواب القائمة املشتركة الفتات تعبر عن 

رار بالده االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل وبدء إجراءات نقل السفارة األميركية إلى املدينة املحتلة، كتب عليها ق  رفضهم إعالن ترامب

 "القدس عاصمة فلسطين"، باللغتين العربية واإلنجليزية.

وعضوة كنيست عن حزب الليكود، على املوضوع على التوتير، علًما أنه بداية األمر ، وزيرة املساواة االجتماعية جيال جمليئيلوعلقت 

حترم وال ي مخجلخطاب نائب الرئيس هو قرار  عن تتغيبقرار القائمة املشتركة أن أعلن النواب العرب عن مقاطعتهم للخطاب، بالقول:  

لعرب  املدن نقل الصوت ون أنهم انتخبوا للكنيست من أجل . أعضاء القائمة املشتركة يستمرون باإلضطراب وينسكنيست إسرائيل

 وليس األصوات املتطرفة القادمة من املقاطعة.إسرائيل 

 

كان خطاب نائب الرئيس الخارجية وعضوة كنيست عن الليكود، قالت معلقة عن ذات املوضوع: ، نائبة في وزارة تسيبي حوطوفيلي

 بعد يوم، هذا الخطاب سيتذكرونه بعد سنوات وهنسيبالكنيست لحظة تاريخية، االحتجاج املخجل للقائمة املشتركة س بنس ميرك األ 

 كثيرة.
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 أعضاء القائمة املشتركة ضد نائب رئيس الوالياتمقاطعة كنيست نيابة عن املعسكر الصهيون ، قالت: عضوة  ،أييلت نحمياس فيربين

 من أرسلهم للكنيست.بهم و لدان  ويضر باملتحدة و  

خطاب نائب رئيس الواليات املتحدة بكنيست إسرائيل يتغيب أعضاء القائمة املشتركة. مرة تلو املرة يختار أعضاء القائمة املشتركة  عن

 ، التي تمس بجمهور مصوتيهم. تصرفهم ولدان  ال يحترم مركزهم وال الكنيست.أن يستمروا بأعمال االحتجاج عديمة الرجاء

 ال 
ً
اسبات ا باملنأحد يلزمهم باملوافقة على أقوال نائب الرئيس، لكن مقعدهم بالكنيست والجمهور الذي بعثهم يلزمهم أن يأخذوا قسط

ِعب األطفال.
 
 هذه. جسر وحوار مفضالن على املقاطعة ول

 

نضع نهاية الت: ، قبلقانيينرقيين و عضوة كنيست عن حزب الليكود ورئيسة لجنة في الكنيست الختفاء أطفال يمنيين وش نوريت كورين،

 الحتفال القائمة املشتركة!

 بواسطة أعضاء الكنيست العرب ألهداف دعائية مناهضة إلسرائيل. يساء استخدامهانعيش في ديمقراطية مزدهرة 

 يدفعون. -ابتزاز كهذا. يريدون آن األوان أن يوضع عالمة تدفيع ثمن على كل 

 العبثي البتزاز ثغرات بالديمقراطية من جانب أعضاء القائمة املشتركة بدون تداعيات.آن األوان لوقف اإلحتفال 

 فعالهم.أل إقتراحي جاء ليضع ثمنا واضحا 
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يست عضوات وأعضاء الكنرتبة عميد، قال: بإعالم ، قائد راديو الجيش، مسششار إعالم  لرئيس الحكومة ووزير الدفاع وهو  ،آفي بيناياهو

 ، الكنيست، الرئيس والواليات املتحدة.، لكن وصموا جبينهم بالعار. يهينون الدولةاعنوان حققوا"القائمة املشتركة"  ـلل

 يخونون الرسالة التي ألقاها عليهم منتخبوهم. -وباألساس

 إنما شأن حضاري، إلتزام وأدب. -اسياسي اهذا ليس شأن

 . بإساءة استعمالهاأيضا إذا استمريتم  -نزدريكم ونستمر بالحفاظ على ديمقراطية معتزة وقوية

 

رؤية بيبي يبشسم عندما أبعدوكم من القاعة. كان لطيفا  القائمة املشتركة؛ أفرادناشط على الفيسبوك، قال محرًضا:   ،أور بوياسترو

 ستمروا هكذا!ا

 

أعطونا القوة للوصول إلى الحكم وإخراج عدة مرات وأدين بارتكاب جرائم، قال ايًضا محرًضا:  لعتقاسياس ي متطرف  ،باروخ مرزل

 هذا من الكنيست! )النواب العرب( العدو 
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صفر، طابور خامس، مفضل أن تقفل  شقفةمن أنت؟ أنت عموما ، ناشط معروف بمواقفه العدائية، قال: نقوي اليمين!  -دافيد إدري 

ك! وتكلم باحترام ألنك هنا فقط بسبب الخونة، أعداء الشعب اليسار الحقير مثلك، غير ذلك كنت من زمان مطرود
 
ت  افل!لغزة يا س اجور 

 ست.بينس بالكني بعضو الكنيست عودة: "القائمة املشتركة تقاطع خطاب بينس، الحديث عن إنسان خطير" كل قائمتنا تقاطع خطا

لزيارة بإسرائيل ويخطب بالهيئة العامة بيوم اإلثنين. بعد اعتراف ترامب بأورشليم، صرح نائب رئيس الواليات املتحدة يصل غدا 

 ".املسيح املنتظرالفلسطينيون أن "بينس غير مرغوب به في فلسطين". عودة: "الحديث عن إنسان خطير صاحب رؤيا 

 

أيمن عودة، أنت وزوجتك وأوالدك إنشاهلل تحترقوا بنار جهنم ويقبروكم إلى جانب عرفات. افتراض ّي، قال محرًضا: ، ناشط حاييم كاوفمان

 آمين
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شاهدوا أعضاء الكنيست من القائمة املشتركة يشاغبون ويلوحون بالفتات العب كرة قدم، قال بدوره ايًضا محرًضا:  ،وغ كوهنليران أمل 

 نس بالكنيست.الواليات املتحدة مايك بئب رئيس ببداية خطاب نا

ارهي إسرائيل الذين يتلقون معاشا من مواطني إسرائيل وش يء زائد أن نشير أن عملهم كعرفنا أن هذا سيحصل، يوجد لنا حساب مع 

 فشل. 

 .ولي إدلشتاينأخرجوا بالقوة من الهيئة العامة بالطبع. الشكر ملنظمي وحراس الكنيست ولرئيس الكنيست يالقائمة املشتركة 

 

 يخيفوننا.إسرائيل ومفاهيم اليهودية وغيرها، قال: ماذا تقولون؟ كاتب في موريشت   ،أبراهام أرزي

 نراهم أكثر.
ّ

 ليخرجوا ويستمروا إلى األمام إلى عالم الظلمة.. أال
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 املشتركة!!!الخزي والعار ألعضاء الكنيست من القائمة العربية ، ناشط معروف، كتب: مدينا كتساف

 نس، نائب رئيس الواليات املتحدة!!!فون احترام الضيف املهم: السيد بالدولة، الذين ال يعر  أخجل أن هؤالء هم ممثلو 

 فعال دولة إسرائيل هي دولة ديمقراطية.

 تعط  اإلحترام املناسب لضيوفها في مبنى الكنيست!!!
ّ

 لكن هذا ال يقول أنها يجب أال

 إسرائيل أن تزن بجدية وتعاقب أعضاء القائمة املشتركة بشدة على قلة االحترام لرئيس الواليات املتحدة!!!أتوقع من دولة 

 

س عاصمة دعليها "الق بلوح أعضاء القائمة املشتركة بالفتات كتمواقع إخبارية، قال:  ساخر، مذيع في الراديو وكاتب على ،يوتام زيمري 

 نس.فلسطين" قبل خطاب ب

ّد، لوح ب   نس بالفتة كتب عليها: خخخخخخخخخخِبر 

 

لكنيست لعلى ضوء السنوات األخيرة، ما رأيكم بإلغاء القائمة املشتركة من الترشح ، محام  ناشط على الفيسبوك، قال: دانييل غينات

 باالنتخابات القادمة؟

 

 أعضاء القائمة املشتركة من النقاش بالكنيست.إخالء )القمامة( قال: بطل روايات لكاتب إسرائيلي،  ،ميخائيل أوحايون 
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 .ابة مجرمين ومكانهم خارج كنيست إسرائيلالقائمة املشتركة هم بدون شك عصوناشطة على الفيسبوك، قالت:   ، صحافيةهدار سيغال

 

زيارة نغيب عن الكنيست ب لنيصرح أيمن عودة مسبقا: "نحن )القائمة املشتركة( ، محامية ناشطة على الفيسبوك، قالت: ريكي بن يشاي

بع   -مفاجأة -نس الذي حسب قوله جاء ك  يثير حربا، إنما سنكون هناك ونحن نيهئ لهالسيد ب
ُ
 د بعدها".وواضح أننا سن

 ال يمنعوهم من االزدراء؟اآلن والجميع يعرف رجال األمن، حرس الكنيست ملاذا 

  نح إلداد هذا اإللهام؟؟عد... باملناسبة، مثير لالهتمام إذا مت لممفاجأة هذه 

 

  ،كم من الغباء يوجد بهؤالء الناس، ناشط على الفيسبوك، قال: رونين بن أبيب
ُ
خرجوا في هذه اللحظة من  فرادكل أ

ُ
القائمة املشتركة أ

 ن الذين يجلسون في كنيست إسرائيل.نائب رئيس الواليات املتحدة... إذا أمكن بعض التحيات للمخربي بالكنيست في خطا
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 نس املتواجد في إسرائيل.تفعل القائمة املشتركة ليمسوا ببولت أن اأي فضائح  ح، ناشطة على الفيسبوك، قالت: بيرد حين

 . والذي يقف على رأسهم املخرب الرئيس ي طيبي. الحراس أخرجوهم.اعرضوا صور 

 

 

 تحّرك العالم االأفتراض ّي:  طمندلبليمظاهرة ضد  .2

شار ها مجموعة من النشطاء ضد مسشتهذا األسبوع وبكثافة، إلى تظاهرة نظمأخبار القائمة املشتركة، تطرق العالم األفتراض ّي جانب إلى 

 ، عندما وصل إلى كنيس في بيتح تكفا. مندلبليطالقضائ  للحكومة، افيحاي 

ة املكان ضطر إلى مغادر اه وداعميه في ضغط كبير حيث ساعديمندلبليط ومويظهر من النشر في العالم األفتراض ّي أّن التظاهرة قد أدخلت 

 سريًعا. 

 ن قاموا بإعاقةيلصالة على والدته! وأّن املتظاهر فتراض ّي أّن التظاهرة "غير أخالقّية"، حيث وصل املسششار لقراءة اوأدعى العالم اال 

 املوضوع. 

تقريرا أمس وأول أمس مت وسائل اإلعالم قّد " على الفيسبوك نشروا توضيًحا حول املوضوع وكتبوا: ميريتسالقّيمون على صفحة "

متظاهرين غاضبين عندما أقدم على تالوة كاديش بضوء على حدث رهيب: وجد املسششار القضائ  مندلبليط نفسه محاطا بشسليط 

فل مساعدة حارس. قدم اإلعالم تقريرا، احتبمن املكان  بيهر  املرعوب ( على أمه في كنيس ببيتح تكفا. املسششار القضائ تقديس)آيات 

 اليمين باإلجراء.
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 أبدا. أجرى املتظاهرون نوعا من طقس هادئ لوصايا التمييز )حسب التوراة( بالقربكهذه كن أشياء تساعة تبين أنه لم  18فقط خالل 

 يمر أمامهم، والضجيج والصراخمن الكنيس. لم يحاولوا الوصول إلى مندلبليط أبدا، وعمليا الفيديوهات من الحادثة تظهر مندلبليط 

 وصال بالذات من اتجاه املصلين بالكنيس.

شر على الغالب بواسطة 
ُ
ر القضائ ، املسششا نائبعامة. وزارة القضاء والنيابة ال املتحدثين باسمبكلمات أخرى، هذا التقرير كان كاذبا، ون

 ران نيزري، قال أنه تلقى التقرير الكاذب عن الحادثة مباشرة من مندلبليط.

 السلك . أو أن نيزري يكذب، أو أن مندلبليط كذب عليه. منذ الكشف عن الفيديوهات، يحرص املسششار القضائ  على صمت

املسششار القضائ  للحكومة. هو واحد من حراس البوابة. ومن وظيفته أن يدافع عن من الصعب املبالغة بأهمية الحادثة، مندلبليط هو 

 ضده. اآلن يبدو أن مندلبليط يأخذ الوظيفة املعاكسة. احق االحتجاج. حتى لو كان هذا االحتجاج موجه

 

 مهم النشر.، ناشطة معروفة في الفيسبوك، قالت: ميراب نوب

 يكن إزعاج ملندلبليط.لم  لم يكن شيئ ألنه لم يكن شيئ.

 يتلو كديش )آيات تقديس(.ومندلبليط إخت
ّ

 ار أال
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 قد يكون هناك اتفاق معين بين نون  ومندلبليط؟قال: محقق خاص،  ،دافيد كاوفر

 تحقيق؟ علىا ، من يطلق نار اإذا كان صحيح

 

 مندلبليط لم يتلو كديش )آيات تقديس( على أمه.؛ للتلخيص، قال مهاجًما: إعالم ، ناشط يميني وعالم آثار ،شمعون ريكلين

 سلطة القانون؟ ومن يتهم مدافعو 

 أبناء النور مع توقف الكهرباء ي جاء بهذه القصة و... مندلبليط.شانبال الذ

 

س: الكني لشسجيل ال "مذبحة" في’ يتضح أنه يوجد قسم ب ؛قبل البثوقائد لإلحتجاجات، قال:  وصحف  وسياس ي محام ،إلداد ينيب

يهددون املتظاهرين: "أنتم لستم يهودا"، "إذهبوا إلى غزة" وصديق واحد ملندلبليط كان حتى أكثر دقيقا: "أنت  ون أصدقاء مندلبليط املصل

  لن
ُ
 السنة". خرجيت
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ليط ضد مندلباسم وزارة القضاء موشيه كوهن، يصف املتظاهرين بالناطق ، قال: حف  ومراسل سياس ي للقناة العاشرةص ،براك رفيد

 يق القانون في إسرائيل. ب"تنظيم عصابوي" وحتى يقول أنه على شفا "إجرام ". هذا الناطق باسم الوزارة املسؤول عن تطك

 .الخزي والعار، ناطق مزيف

 

ن: الجيش اآل الناطق باسم وزارة القضاء في إذاعة ، قالت: فية مستقلة ومحاضرة في بوليمورياناشطة اجتماعية، صح ،أور لي بارليب

 إلى الخارج من الكنيس "ك  يدافع عن املتظاهرين!". بمندلبليط هر 

 واو. أي دورة

 

فليكن كذلك أن املصلحجيين رأوا من الصحيح أن ينشروا سردا وهميا حسبه ، قال: مراسل سياس ي لراديو الجيش ،نباجيعيدو ب

جاوزوا هذا ت. ما يثير بالحقيقة هذا أن مقرب  مندلبليط بوزارة القضاء امتظاهرون هددوا أمن املسششار القضائ  ومنعوه أن يتلو تقديس

 حرية التعبير". ضده وأن يتكلموا عن "حدود االحتجاج ال يشرعنواالكذب ك  

 

ور وص بعد الشجب ؛حصري ، قال: وعي في صحيفة شيفعبصحف ، مراسل الشؤون الدينية لشركة األخبار وله عمود أس ،يئير شركي

توثيق لحظات وصول املسششار القضائ ، دقائق قبل خروج السبت،  -مندلبليط في بيتاح تكفا بيت اجتماعأعمال الشغب إلى جانب 

 .اإلخبارية 8من جانب حفنة املتظاهرين. قناة  بقاالذي واجه صمتا مط
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 تحريض على شاعر بسبب منشور على انستغرام عن عهد التميمي:  .3
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ل عهد عتقاإسرائيل، بعد أن علق بمنشور على افي  الكثيرينة يظفنستغرام للشاعر يونتان غيفن، حثار منشور على اإلما ذكر، أ إلى

، غيفن ، املسؤول عن إذاعة الجيش، بإصدار أمر إلى محرري البرامج بعدم استضافةافيغدور ليبرمان مما دفع بوزير األمن ،التميمي

 !بإدعاء أنه كاره إسرائيل

 اشتهرت عدماب اسطورة الى تحّولت التي ،فرانك آنا اليهودية بالصبيةصورة لعهد التميمي ومشبًها إياها  وكتب غيفن على اإلنستغرام ناشًرا

 :األربعين سنوات في لليهود النازيين مطاردة إبان هولندا في مخبأها في دونتها التي بمذكراتها

 بيتها الى فخور  إسرائيلي جندي توغل وحين

 .وجهه على صفعته

 هذا، وسط ولدت انها

 الصفعة وهذه

 واذالل، احتالل سنة 05 حملت

 النضال، حكاية تقص وحين

 األحمر، الشعر ذات التميمي عهد فإن

 جوليات، داوود صفع كما

 جانب الى ستصطف

 ".فرانك وآنا ساشا وحنا دارك جان

 األمن زيرو  صالحيات من ليس أنه مندلبليط أفيخاي املحام  - للحكومة القضائ  املسششار أعلنيشار إلى أنه وفي أعقاب قرار ليبرمان، 

 .لتميميا عهد املعتقلة الفلسطينية بالشابة اإلعجاب وابدائه السياسية هئآرا بسبب معين شاعر حظر ليبرمان أفيغدور  االسرائيلي

 


