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 عن النشرة: 

"متابعات من اإلعالم الجديد في إسرائيل" ما يكتب وينشر في فضاء اإلعالم الجديد الفاعل في الحيز العام اإلسرائيلي. تسلط ترصد نشرة 

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

 ن اليسار واليمين. إلى ذلك، ترصد النشرة مظاهر العنصرية في املجتمع اإلسرائيلي اآلخذة في االزدياد في اآلونة األخيرة.الساحة اإلسرائيلية م

، كان األول "القانون اإلفتراض ّي اإلسرائيلّي موضوعان حيث شغل العالم 31.1.18 -28.1.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 
م
جّر م  نن يلمل بولندا أي مسلولية عن فظا ع النازية" فيما كان ا نوضوا النان" "الجيجيالت التي كشفها موقع إسرائيلي عن البولندي امل

 غضب زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو". 

 مسلولية أي تتلمل بولندا أن إلى اإلشارة يجرم بولندي قانون  مشروا من، هذا األسبوا، اسجياءه العالم اإلفتراض ي اإلسرائيليّ  بدىوكان قد أ

 إذ أوروبا، في هوديةي طائفة أكبر موطن بولندا كانت النانية العا نية الحرب نشوب قبل، علًما أنه أراضيها على ارتكبت التي ة"النازي فظا ع" عن

 .نسمة مليون  3.2 فيها اليهود عدد بلغ

 .ة"النازي مجرائ" مسلولية الدولة أو البولندي الشعب تلميل دون  الحيلولة إلى يهدف القانون  مشروا إن بيان في البولندية الحكومة وقالت

 وتطّرق العالم االفتراض ّي اإلسرائيلّي إلى القانون بكنافة كبيرة مندًدا به ومطالًبا الحكومة البولندية التراجع عنه.

 نتنياهو، سارة يلياإلسرائ الحكومة رئيس لعقيلة اصوتيً  تيجيال ، هذا األسبوا،إسرائيلية إعالم وسائل نشرتوفيما يتعلق با نوضوا النان"، 

 .للعائلة مسجشار على فيه تصرخ

 بنيامين زوجها مسجشاري  وأحد نتنياهو سارة بين 2009 عام في جرت هاتفية  نكا نة تسريبا ،األحد ي،اإلسرائيل اإلخباري  Walla موقع وتداول 

 وهي نتنياهو ارةس صوت الجيجيل في ويظهر". أبدا لها تسمع لم التي نتنياهو سارة: ا نراقبة وفقدان والصرخات الغضب" عنوان تلت نتنياهو

 نتنياهو ارةس أن ا نقال هذا في ا نراسل يذكر ولم. الدخل منخفض ي الطالب لدعم مكرسة خيرية فعالية في مشاركتها عن مقال بسبب غاضبة

 .النفس علم في أخصائية

، وكأنه انتهاك مع الفيديو ا نسرب لها وتعامل   كبيرة، إال أنه برز في العالم االفتراض ّي دعمفتراض ّي الفيديو ا نسرب بكنافة وتناول العالم اال 

 للخصوصية. 

 ةإلى ا نوضوعّين أعاله، رصدت النشرة التالّية عدًدا من ا ننشورات التلريضية في العالم اإلفتراض ّي، تم التلريض من خاللها على القياد

 . 48الفلسطينية، وعلى الشعب الفلسطيني، سواًء في الضفة الغربية أو داخل الـ 
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 ازمة دبلوماسية بين إسرائيل وبولندا بسبب "قانون املحرقة":  .1

 عن وليةمسل  أي تتلمل بولندا أن إلى اإلشارة يجرم بولندي قانون  مشروا من، هذا األسبوا، اسجياءه العالم اإلفتراض ي اإلسرائيليّ  بدىأ

 .أراضيها على ارتكبت التي ة"النازي فظا ع"

 مشروا على هااعتراض إلبداء وذلك الخارج، في السفير لوجود بولندا سفارة في باألعمال القائم استدعت قد اإلسرائيلية الخارجية وزارةكانت و 

 .البولندي البر نان يناقشه الذي القانون 

 أ نانيا وهاجمت. نسمة مليون  3.2 فيها اليهود عدد بلغ إذ أوروبا، في يهودية طائفة أكبر موطن بولندا كانت النانية العا نية الحرب نشوب وقبل

 .البولندية األراض ي على بعد ما في اعتقال معسكرات وبنت 1939 العام في واحتلتها بولندا النازية

 .ةالنازي جرائم مسلولية الدولة أو البولندي الشعب تلميل دون  الحيلولة إلى يهدف القانون  مشروا إن بيان في البولندية الحكومة وقالت

 من جزء أو ا نسلولية" ينسب  نن سنوات ثالث إلى تصل  ندة اليجن عقوبة الجمعة يوم النواب مجلس أقره الذي القانون  مشروا ويفرض

 اإلنسانية ضد جرائمال من غيرها أو أ نانيا في النالث الرايخ قبل من ارتكبت التي بالجرائم يتعلق ما في البولندية الدولة أو األمة إلى ا نسلولية

 لرئيسا ومصادقة الشيوخ مجلس موافقة ويتعين. "البولندية ا نوت معسكرات" منل عبارات يستخدم من اوأيضً  ،"الحرب وجرائم والسالم

  اقانونً  يصبح لك" ا نشروا على دودا أندريه البولندي
ً
 .انافذ

 التراجع عنه.ومطالًبا الحكومة البولندية ب العالم االفتراض ّي اإلسرائيلّي إلى القانون بكنافة كبيرة مندًدا بهوتطّرق 

، ن إعادة كتابتهغير ممكغير ممكن تلريف التاريخ، ، علق على القانون مندًدا وقال على الفيسبوك:  "رئيس دولة إسرائيل -رفيلينرئوبين روبي 

سك" )رئيس بولندا السابق ألكسندر كواشن". ة، يجب فلصها وكشفهاالحقيقة. كل جريمة، كل جناية، يجب أن تكون مسجنكر غير ممكن ستر 

 .من على منصة الكنيست(

من الكارثة األحياء يختفون تدريجيا من العالم وال زال علينا أن نناضل على ذكرى الكارثة  ون سنة منذ فتلت أبواب جهنم. الناج 73فقط مر 

  كما كانت. 

 من ساعد، ناضل وحاز على اعتراف كأتقياء أمم العالم.هناك أيضا وسط الشعب البولندي كان 

 إخوتنا وأخواتنا الذين قتلوا فوق كل اإلعتبارات.يوم الكارثة العا ن"، أكثر حتى من كل يوم آخر، تقف أمام أعيننا التزامنا لذكرى 
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ر التاريخ، شدة. غير ممكن تغييولندي أحمق وأنا أعترض عليه ببالقانون القال بدوره معلًقا ايًضا:  ،بنيامين نتنياهو ،رئيس حكومة إسرائيل

 وممنوا إنكار الكارثة.

 الليلة مع رئيس حكومة بولندا، وأن تعبر أمامه عن موقف" الحاسم ضد القانون.أعطيت تعليمات لسفيرة إسرائيل في بولندا أن تلتق" من 

 

ت إن قرار مجلس النواب البولندي، في ذكرى الهولوكوس)البيت اليهودّي(، فقد علقت على الفيسبوك وقالت:  ايليت شاكيداما وزيرة القضاء، 

ل من مسلولية البولنديين. لقد ساعد الكنير من البولنديين كسائر الشعوب العا ن" تلديًدا، يشكل ملاولة إلعادة كتابة التاريخ والتنص

مال عاألخرى )الهنغاريون، األوكرانيون، وغيرهم( أ نانيا النازية بلماسة على قتل اليهود. يجدر بلكومة بولندا أال تتهرب وتتلمل مسلولية أ

 .ي أقيمت في بولنداالقتل الكنيرة، ال سّيما بسبب معسكرات اإلبادة األ نانية الت

 



5 
 

: عضوة كنيست عن حزب ميرتس  ،تمار زاندبرغ
ً
ضوا مو حول ولندا لخصوا "أن يفتلوا حوارا برئيس الحكومة ورئيس حكومة ، قالت مغردة

 من املحادثة. اإنكار الكارثة. منير للمعرفة ما إذا سيكون ا نفتي جزءً 

 

جلس اسجنكر القانون الجديد الذي سنه م، زعيم حزب "يش عتيد": بيديئير لبولنديين بشكل مباشر، قال وفي تغريدة حّملت ا نسلولية لل

 النواب البولندي والذي يسعى إلى إنكار تورط البولنديين الكنيرين في الهولوكوست. لن يغّير أي قانون بولندي ا ناض ي. شاركت بولندا في

ل مئات اليهود في أراضيها دون أن يلتقوا  ت 
م
 .واحدا أ نانيا ضابطا الهولوكوست، وق

 

 حقائق عن الكارثة ينكرها رئيس بولندا: مساء يوم الكارثة العا ن"، ثالثكوالنو، قالت: عضوة كنيست نيابة عن حزب  ،راحيل عزاريا

تلوا في الكارثة.من .ثالثة ماليين يهودي 1
م
 مواطني بولندا ق

بلوا على أرض بولندا2
م
تلوا بالكارثة ذ

م
تال األوالد اللطفاء بالصورة، أبن ، بينهم جينتير وطون"،.األكثرية ا نطلقة من اليهود الذين ق

م
اء عم جدي، ق

 .10و  7في آوشفجس عندما كانا أبناء 

تلوا على أيدي بولنديين، قسم منهم أيضا بعد الكارثة عندما عادوا إلى بيوتهم.3
م
 .عشرات آآلف اليهود ق

 هذا بدون مبادرة بولندية. ما كان ليلدث ن تعاون.ما كان ليلدث هذا دو  ليلدث هذا بدون ا نوافقة بالصمت.ما كان 

نتر وطون"، أكرس هذا ا نساء لجيأن ينسوا. نستمر بالتذكر بقوة أكبر.  فرصة البولنديين "حكومة بولندا تعمل إلنكار الكارثة، لكن لن نعط

 لتبق ذكراهم مباركة.

 



6 
 

علمنا ماذا حصل بالكارثة، قالت دولة إسرائيل ، قال مغرًدا: اشط على مواقع التواصل االجتماعينو  ، صحافيإيران تشيرباك وال أي بولندي يم

 آالف الالجئين طالبي لجوء عودة للجحيم الذي هربوا منه.وطردت 

 

سكر إبادة ا خاطئا منل "معيميز بين من يستعمل تعبيرً  ا؛دودرئيس بولندا ، قال بدوره:  اشط على مواقع التواصل االجتماعين ،أوفير أديريت

فذت حقيرة" ن ظهر " جرائم وأعمااليصف و ي"، ذنّف ، وبين من "ذاكرته الشخصية أو البلث التاريخي الذي العقاب يستلقبولندي"، الذي 

 بهذه الفترة. بهذه الحالة، حسب مكتب الرئيس، اإلنسان ا نناسب "يستلق با نطلق أن يتمسك بهذه الحقيقة"، ولن يعاقب.

 

حكومة بولندا التي سنت اليوم القانون الذي يمنع تعابير تربط بولندا بالكارثة، هي ، قال في تعليقه: إسرائيلي كاتب وملام ،يشاي سريد

ا هذا، الجئي إسرائيل. وبعد أن قلن تكرههي من الصديقات األفضل للحكومة القومجية و  قومجية متطرفة. سياستها تجاه الالجئين صادمة.

وا بالدهم ا بالشرق، ك" ال يوسخنفذ األ نان العمل القذر بعيًد  ه  ة موّج  ي  ن  مهم جدا التدقيق من ناحية تاريخية. معسكرات اإلبادة كانت أ نانية. ب  

ل جدا ذلكالجميلة. ونجح  َسّه 
  وداء.هي ببرلين والخروج لنقاهات لكل العائلة بالغابة السحب ا نقا.  بوعينا الجمعي الكارثة مرتبطة ببولندا، ما يم

 

سنة كنت مع بنتي البكر  15قبل كبر شركات اإلعالنات(، قالت معلقة على الفيسبوك: أ" )ماكان تل أبيب" ـنائبة الرئيس التنفيذي ل ،حنه رادو

أخ أب" وعشرات أبناء عائلة آخرين  ،كل الوقت وأدوس على دم أب أم"، جد أم" اأيام ألنني شعرت أنني أشتم دم 10برحلة إلى بولندا. لم آكل 

تلوا 
م
فرالذين ق  أعود إلى بو في بولندا وبمعسكرات اإلبادة التي في بولندا وأيضا في جيتوهات بولندا تيالقتل ال بلم

ّ
لندا. لم أعد! . أقسمت أال

خرى أنني لن أعود إلى هناك لقاء أي رأسمال في العالم. أيضا لن أصدر أبدا وعندما قرأت كتاب يشاي سريد "وحش الذاكرة" فهمت مرة أ

 باسبورت بولندي.
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لون" دخ   أي حظ أن هذا متبادل. ،واآلن مع قانونهم الجديد؟ هم لن يم

 

ك"  عاد  ندينته فقطنجا جدي من الكارثة بعد أن ، قالت بدورها منددة: لطبعة اإلنجليزية من صحيفة هآرتسرئيسة تلرير ا ، نوعا لنداو

 ينجو من مذبلة بولندية للمتعاونين.

سمعتم سفارة بولندا؟ ال تعطوا إفادة عني لحكومتكم وتلكموا علي  عقابا باليجن. سألت األطراف ا نناسبة هل تقصد إسرائيل أن تعبر عن 

 اآلن نرى أي "مصلحة وطنية" تنتصر هذه ا نرةاحتجاج على هذا العار. 

 

ر مع ناجين من الكاللدغةإذا مر قانون  ؛الحازملبولندا  دلبيد يستمر بالخط ا نضا، قال: مراسل بر نان"  نعاريف ،أريك بندير ضم ل 
َ
ارثة ، ن

 صور وشاهدين على ارتباطهم بالكارثة ونقول لهم أن اليهود غير مستعدين الن يسكتوا وال يخافون منكم.ب

 

تلدث رئيس الحكومة هذا ا نساء بالهاتف مع حكومة بولندا متيئوش موربيجسك". ، قال ايًضا: كوميدي وكاتب سيناريو ،يوآف ربينوفيتش

 .؟اسجنكر نتنياهو اقتراح القانون البولندي. موربيجسك" سأل  ناذا ال يتصل أكثر

 

تنياهو من سربوا تيجيل سارة ن أتعجب إذا كانال  :، قالمتدين من الحسيديم مللل سياس يو صحف" في صحيفة "العائلة"  ،إيليطوفيوس ي 

 هم خدمة التجسس البولندية.
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دي. إحدى ولنأسمع نقاشا لدى أريئيل سيغيل بإذاعة الجيش الذي خصص لدعم القانون الب :، قالفنان تشكيليو  صحف" ،دانيئيل أوفير

ة، إسالمية، هذه السامية قديمة كالسيكية. السامية لكن هذه ليست السامية ب". دي.  يوجد السامية في بولندا، ؛اإلدعاءات مع بولندا ي  أّس 

 قديمة جيدة.

 

البولنديين. بخطأ صعب التقليل من عمق الضرر النازي ، قال بدوره: على الشلون الدولية ومخرج وثائق"صحف" ومعلق  ،نيتسان هوروفيتس

تلوا 
م
ّربت. معسبولندا كانت ضحية النازيين. ماليين البولنديين )ليسوا يهودا( ق

م
ولندية. سوية مع ب كرات اإلبادة كانت أ نانية وليسوالدولة خ

تلوا بأيدي بولنديين معادين للسامية
م
 أثناء وأيضا بعد الحرب. هذه هي الحقيقة، وهي صعبة ومركبة. -ذلك، عدد كبير من اليهود ق

 

مدير عام وزارة الخارجية يوفال روتم يقف  ؛وزارة الخارجيةالناطق باسم ، قال: مل مراسال سياسيا للقناة العاشرةيع "صحف ،براك رافيد

وا قانون ن البولندي بموضبالقانو ملادثة رئيس حكومة بولندا والذي يبلث مع سلطات بولندا  بعلى رأس الطاقم اإلسرائيلي الذي أقيم عق

 .الكارثة

 

على أرض بولندا فقدت جدت" كل عائلتها ، قال: في الخط" ونوت وكاتب عمود "الجري مراسل للرفاه والعمل ل يديعوت أحر  ،تيليم ياهاف

يجربوا وأن  ن يستطيعون أنو  نين أكثر من النازيين. البولنديونجت من الجحيم الرهيب آلوشفجس. قالت عن البولنديين دائما أنهم كانوا ظا

 يهربوا من ماضيهم بقدر ما يريدون، لكن نلن نعرف الحقيقة.

 

لت بولندا. 1939في وصحافي معروف، قال: ملاسب قانون" ،إيريل سيغال تم  اح 
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 معسكرات اإلبادة كانت أ نانية.

اإلعدام على ب اكان بولنديون شاركوا بقتل يهود، لكن غالبية ال "آيخمنيين"  لم يكونوا بولنديين. )التنظيم السري البولندي فرض حكم

 يين كان أقل بكنير من الفرنسيين.متعاونين با نعسكرات(، التعاون البولندي مع الناز 

 ماليين بولندي ليسوا يهودا. 3هلك باالحتالل أيضا 

 

 فتراض ّي يعلق على فيديو "سارة"!العالم ال  .2

 .للعائلة مسجشار على فيه تصرخ نتنياهو، سارةل اصوتيً  تيجيال ، هذا األسبوا،إسرائيلية إعالم وسائل نشرت

 بنيامين زوجها مسجشاري  وأحد نتنياهو سارة بين 2009 عام في جرت هاتفية  نكا نة تسريبا ،األحد ي،اإلسرائيل اإلخباري  Walla موقع وتداول 

 وهي نتنياهو ارةس صوت الجيجيل في ويظهر". أبدا لها تسمع لم التي نتنياهو سارة: ا نراقبة وفقدان والصرخات الغضب" عنوان تلت نتنياهو

 نتنياهو ارةس أن ا نقال هذا في ا نراسل يذكر ولم. الدخل منخفض ي الطالب لدعم مكرسة خيرية فعالية في مشاركتها عن مقال بسبب غاضبة

 .النفس علم في أخصائية

 مختصة! ةمنقف كامرأة! كمهنية! ذلك أفعل أنا. التوقف يجب: "أعصابها فقدت وقد الجيجيل في تصرخ وهي نتنياهو السيدة صوت ويسمع

 !".ا ناجستير! نفـسانية

 ".لتوبخه؟ اآلن به سجتصل هل:"وتسأله الخبر، نشر الذي ا نراسل بتوبيخ ا نسجشار نتنياهو سارة طالبت كما

يو ا نسرب، وكأنه تعامل مع الفيدفهناك من لها  ه برز في العالم االفتراض ّي دعمفتراض ّي الفيديو ا نسرب بكنافة كبيرة، إال أنوتناول العالم اال 

 انتهاك للخصوصية. 

ألمس، ابوقال على الفيسبوك مدافًعا عن زوجته:  فيديو تيجيل نتنياهو بنيامين الحكومة رئيس نشر الجسريب هذا على الفعل ردود وفي

 ديدة.عالقة سنوات عالفتتاح متلف للكارثة ولتلتق" هناك مع ناجين تقيم معهم الطريق إلى حيفا، في زوجتي املحبوبة سارة كانت 

 إلى حيفا، اإلعالم ينشر تيجيال عمره تسعة أعوام، تيجيل سري. تسعة أعوام!وما زالت في طريقها 

 .؟من يعرف أين كان الجيجيل هذا وماذا مر عليه

 السر. في لكن ماذا يوجد بالجيجيل؟ سارة ترفع صوتها بغضب، بملادثة سجلت

 أريد أن أسألكم سلاال:

 حدة؟ مرتان؟ الكنير من ا نرات؟الجسع سنوات األخيرة، أرفع أحدكم صوته بغضب، مرة وافي 
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 يمكن أيضا الصحافيون والصحافيات، أيضا هم  لم يفعلوا شيئا كهذا وال مرة؟

 أنا متأكد أن جميعكم رفعتم صوتكم.

خرى أو لعائلة أخرى لإلعالم، لقال اإلعالم: "دعك، نلن ال ننشر هذا،هذا خاص".
م
 وأنا متأكد من شيئ آخر: لو جئتم بجيجيل المرأة أ

 ، زوجتي، أوالدي، الكل مسموح. دمهم مهدور.ن عندما يتم الحديث عن عائلتيلك

 لتضن الذين ييجلون واللوات" ييجلن هلالء وتعرضهم كأبطال كبار.ياإلعالم 

النقة التي تعطى لهم، يعملون هذا من أجل الطمع أو من أجل احتضان حار  خونون يلكنهم  ليسوا أبطاال، هم يفعلون الفعل األكثر سفالة. 

 باإلعالم أو من أجل كليهما.

 وهم يدوسون حقا أساسيا يوجد لكل إنسان: حق الخصوصية.

 أنا أريد أن أقول لكل ا نيجلين وا نيجالت، والناشرين والناشرات، وا نذيعين على أنواعهم: إخجلوا على أنفسكم.
ً
 إذا

 ضدي وضد أبناء عائلتي. ، تشهير، وقذفت. هذا فقط استمرار لنفس الحملةهذه الجيجيال ليوجد أي قيمة  ال

  تركوا عائلي.اي؟ واجهون" في صناديق االقتراا. قد قلت لكم أكثر من مرة واحدة: أتريدون تغيير 

 

ا ال لم أصغ وانمنشوًرا على الفيسوك دافع من خالله عن سارة نتنياهو، جاء فيه:  غادي الغازي،بدوره كتب املحاضر اليسارّي ا نعروف، 

، وينشرون الجيجيالت ا. أنا ال أريد أن أحيا بمجتمع، فيه ييجلون بالسر أشخاص2009أنوي أن أصغي لجيجيل سارة نتنياهو من سنة 

ضا بأوضاا ملرجة )نعم، أيى أساس نشر الجيجيالت ألناس تدار عل لحاجات سياسية )أو تجارية(. أنا غير مستعد أن أشارك بالسياسة التي

رجاال يفقدون  رشدهم، لكن واضح  ليس صدفة يتم الحديث هنا عن صرخات امرأة، مع النقر القلق، "وكيف هذا يلثر على أداء زوجها؟"(. 

 هذه حقارة، وهذا خطر، خاصة في إسرائيل.
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. قولوا: االضط، هي لم تنتخب لوظيفة رسمية، والجيجيل ال يمس أي وظيفة رسمية تلملهبول: قولوا: لكن هي "زوجة رئيس الحكومة". وأق

ا هذا شيئ آخر. وأقول: قد، لكن ال يوجد أي سبب لجلب كل حماقة من هناك. للواليات ا نتلدة يوجد مبنى شرعي قديم وعتيق، رييلكن بأم

ليب انتخابات معوجة(، ولكل ملك يوجد ملكة، وسوية هما زوج ملك". لذلك رأس الدولة ملكا )الذي ينتخب حسب أساأن الذي ينص على 

ين الخاص والعام ضبابية للنهاية. قولوا: لكن هي بنفسها تريد أن تكون  "السيدة األولى". وأقول: هيا، وماذا بذلك؟ أيضا من يركع لها بالحدود 

سيدة األولى" ويسهم في إحياء )كاريكاتورة ل( ملسسة القيصرية القرن وأيضا من يهاجمها بطرق كهذه يعزز مأسسة ا نلسسة الحمقاء "ال

 الحادي والعشرين. قولوا: وماذا مع إساءة معاملة العامالت والعاملين؟ أقول: هذا حقا مهم، وعن هذا يستلق  التكلم والنضال، وليس فقط 

س ي لين، تشغيل مم غ 
َ
ش ء، إقاالت سنوية، استعباد النفس والجسد. عامالت وعمال الذين "نزل رئيس الحكومة": رسائل إلكترونية مهينة للمم

 -هنا لكن ليس على هذا يتم الحديث -يناضلون ضد هذا، ب "النزل ا نلك"" وبكل مكان آخر يشمل مكان عملي، نلتاج إلى كل تضامننا ودعمنا

ال واحد منا، لن يرغب، يبدو لي، حد منا، و طيم  شخصيته. وال أي واالحديث عن تيجيل سري لشخص بوضع ملرج، الذي هدف نشره تل

 .أن تعيش بمعرفة  أن هذا قد يلدث له، بكل مكان، بكل وضع.

 

ين ، أي خوف، وصحت، وصحافي معروف، كتب وقال: يا أم"دين في إسرائيلتبر موقع إخباري ممللف موقع ساحة البيت وهو أك ،ناتي طوكر

 !، من كان يصدق)ا نوقع الذي نشر( وهللا

 

أبو مازن سمع الجيجيل لسارة نتنياهو، اتصل ببيبي وقال "أخي  ؛نشر أول ، قال: في الراديومللف، ساخر، كاتب صحف"، مذيع   ،يوتام زيمري 

 !. أنا هنا لكل ما تلتاج"
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بدون  نتنياهو عديمة القيمة،يجب أن أقول، نشر الجيجيالت األخيرة لسارة ، قال مدافًعا: باحث وملاضر باألديان العا نية ،تومر بيرسيكو

 ذوق، وببساطة حقير.

 . أن يلط من قيمة امرأة. وال أي قيمة إخبارية أو أهمية للجمهور. من ا نناسب عدم اإلصغاء لهممجرد 

 

ب ال، ال أحب نشر تيجيل الغض، قالت مدافعة ايًضا: م" على هيئة اإلذاعة اإلسرائيليةصحفية تقدم برنامج "سيدر هيو   ،يباخنو كيرين 

إنسانة. هي تنكشف أمامنا في لحظة غضب بدون أن  روحعماق إلى أغير عادل  تنصتلسارة نتنياهو. ال أشعر بالراحة مع هذا. يوجد هنا 

ا عن تلفيز عد ائعاملة عامليها، هذا لم يمنلنا شينعرف أنها تس يء م أصبلنا تعط" لهذا موافقة وبدون أن يكون هنا قيمة صحفية حقيقية.

 غريزة التنصت.

 

أقول أنه خالل سنوات" باإلعالم إلتقيت بعدد غير قليل من  ،للدفاا عن سارة نتنياهو، صحافي معروف، قال: إلعاد سيمخايوف

 يذكروا لقبهم.   مهم الذين يردون بعصبية إذا لالبروفسوريين والدكاترة واملحامين وغير 

 

و بسطر واحد أنا أضع اسم سارة نتنياه ؛يهونتان جيفن، قال: نتاج التلفزيون"، صحافة وإعالناتاألفالم واإل يعمل في صناعة  ،أمير شفيرلينغ

 مع فاروت"، مايا بوسكيلة، ملرك يغوار وخالط.
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هنا شفقت ابعد أن ، قالت: 11لة التلقيق "اليقظة" على قناة صحفية، مضيفة تلفزيونية، مذيعة في الراديو وتعمل في مج ،لينوي بار جيفين

، يبدو أن لي مون"، لكن لم يصدفاجأوا ذينأول أمس على ا نرأة التي وثقت تصرخ على شرط" مرور وبعد اإلصغاء لجيجيالت سارة نتنياهو، ال

 .ةلنساء ا ننهارات. من ناحيتي األهمية الصحفية للحادثتين مجشابهمع اتعاطفا أساسيا 

 

 اآلن عندما سمعت الجيجيالت ورأيت الخبر:، قال: الفائقة للقناة العاشرةكنولوجيا مراسل الت  ،تل شورير

وأضاف خطيئة على جريمة عندما  مبادرا، لنصف لسعة -"مسجشار اإلعالم" عمل عمال رديئا وحول خبرا كان من ا نفروض أن يكون مسعدا

 يَمّرغ سارة نتنياهو بهذا بالجملة األولى" )؟(.أن حاول 

 تتدفق تيجيالت يئير نتنياهو وهو يصرخ على كايا.نتظر أن الالهتمام.  امنير تيجيل ليس حقا 
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 !تحريض على قيادات فلسطينية .3

إلى ما ذكر أعاله من مواضيع، رصدت النشرة التالّية عدًدا من ا ننشورات التي حملت مضامين عنصرية وتلريضية على القيادة الفلسطينية، 

 في العالم األفتراض ّي. 

، ملمود يالفلسطينمن خالله أن الرئيس قال ، والذي غاي بخور الذي قام به الصحافي ا نعروف شور برز والقى تفاعال كبيًرا هو وأكثر من

 شترى طائرة خاصة.اعباس، 

 لعبري ونفتها مصادر فلسطينية.بناًء على معلومات سربها مصدر إسرائيلي لإلعالم ايشار إلى أّن نشر بخور جاء 

اإلستهزاء  د)القص ون طيني-الوقت الذي يصرخ الفلفي   الغضب، وجاء فيه:  \مشاركة با نئات وحصد االف نقرات اإلعجابوالقي منشور بخور 

 50ختلقين، بعد التقليص باألونروا، فخامة معالي ملمود عباس اشترى طيارة خاصة ب "الالجئين" امل ـأنه ال يوجد أكل ل من الفلسطينين(

مليون من  20طينية الحقيقية. سالعالم، من عمان، العاصمة الفل مليون دوالر، يستلمها باألسابيع القريبة، ويطيرها لرحالت متعته أنلاء

التي قد ، "طينيسلسطينية، "الصندوق القوم" الفلكبار منظمة التلرير الفبمليون من صندوق الفساد الخاصة  30 -ميزانية "السلطة"، و

  هأن انهبت أموالها على األقل مرة. عد
م
 -تب". وأين يضعوا الكى "مكتبة وطنيةهل من النقد، وحوله إلأقام لنفسه قصرا فاخر في رام هللا، ذ

  بغرف النوم الفخمة التي أقامها هناك؟ الكل كذب. 
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، يدعي أن مظهر عهد التميمي هو سبب التعاطف معها، وجاء فيه:  وشيه إيفرغانممنشور آخر رصدته النشرة، هو منشور كتبه الصحف" 

آنا فرانك أو ع ممقارنة  الوا" حارقة وما شابه؟  ناذا لم ينحجارة/ قنانوهم ملقوا كنيرون  ون لتميمي ما لم ينله فتية فلسطين ناذا نالت عهد ا

 أي كذب؟

 بوضوح؟ غير شرقي/ عرب" امظهر  يمنلها هل هذا لون شعرها الذي

 العرب" العادي، هل كنت العربية  ا نمجدة من قبل جيفين؟ظهر ا نلو كان لها 

 اشك بذلك. 

 

ليس و "، الذي أدعى أّن عربا قاموا بقتل مسن علًما أن القاتل من أصول اثيوبية، الظلالدائم "منشور أخير رصدته النشرة، كان للملرض 

 عربًيا، وحتى  نا عرف "الظل" ذلك، فضل اإلستمرار بالتلريض على العرب، وليس نشر توضيح أو حتى ملو ا ننشور. 

يقص علينا  اإلعالم أن مقتلمين اقتلموا أمس اقبة وقتل العرب: ردود الفعل ا نطالبة بمعمن وجاء في ا ننشور املحرض، الذي حصد االالف 

 )التي جرحت جراحا متوسطة(. 50 ـوحاولوا قتل أيضا ابنته بنت ال 70رجال ابن  مطرقةا ببالليل شقة في نتانيا وقتلو 

طرقات  بقسوة  بعشرات اوقتلوا يهوديهم فقط نسوا أن يقصوا علينا حسب أقوال البنت، الحديث عن عرب أو أصح مخربين اقتلموا البيت 

 ا نطرقة مدة دقائق طويلة.

 القصص والهيلمة عن مقتلمين إبقوها آلخر.
ً
 إذا

 


