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 عن النشرة: 

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

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

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

حيث شغل العالم اإلفتراض ّي اإلسرائيلّي عدة مواضيع برز منها   4.02.20180-01.02.2018 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 ئيس الحكومة اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على وسائل اإلعالم والصحافيين ألسباب مختلفة. بشكل كبير،  الهجوم الذي شنه ر 

ففي حالٍة معّينة هاجم نتنياهو الصحافي بن كسبيت بعد أن أصدر األخير كتاًبا جديًدا فضح من خالله العديد من األسرار عن حياة رئيس 

 ير معروفة لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية.كانت غ يالتالوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 

من  توفي حالٍة اخرى، هاجم نتنياهو البرنامج الكوميدّي، ارض رائعة "ارتس نهديرت"، والتي تبث على القناة الثانية، ناشًرا فيديو لسيدة نج

 ،حللينمن ما جاء في البرنامج، علًما أنه وفًقا ملالكارثة تدعي أّن البرنامج استهزأ من الكارثة التي حلت باليهود، وقد أوضح نتنياهو مدى سخطه 

 البرنامج لم يستهزأ من الناجين من الكارثة. ف

فتراض ّي اإلسرائيلي مع الحالتين بكثافة كبيرة، حيث أيد قسم منهم ادعاءات رئيس الحكومة فيما قام قسم آخر بدحضها وتعامل العالم اال 

 داعًما الصحافيين ووسائل اإلعالم، مدعين أّن نتنياهو يعادي وسائل اإلعالم التي تقوم بكشف ملفات الفساد املتعلقة به. 

برملانية في الكنيست، هذا األسبوع، إبعاد حزان عن الهيئة العامة ولجان الكنيست ملدة ستة أشهر، لجنة األخالق ال وفي موضوع آخر، اعلنت

 شيكل(.  10.500بسبب الشكاوى التي قدمها ضده نواب من بعض الكتل البرملانية، كما تقرر تغريمه بأجرة أسبوع عمل من راتبه )

لب ندد باإلبعاد، خاصة املحسوب على اليمين اإلسرائيلي، معتبًرا اإلبعاد جائزة للنواب فتراض ّي الذي بالغاوشغل موضوع ابعاد حزان العالم اال 

 العرب. 

 إلى ما رصد أعاله، رصدت النشرة التالّية أكثر الفيديوهات رواًجا في الفيسبوك، حيث تصّدر فيديو لعضو الكنيست تسبي لفني القائمة. 

 ردي ملن يدعي أني أهتم بالعرب وال أولي اهمية ملصلحة اليهود.  وعلقت لفني على الفيديو املذكور بالقول، هذا

مدعًيا  (ينينا منهن )القصد الجانب الفلسطويظهر في الفيديو أّن لفني في وسط محاضرة طالبية حيث يتوجه إليها أحد الطالب بالقول "انقذي

 يعنيها، وأّن اقامة أّن ابو مازن ال القول  مما دفعها إلى حفيظتها بشكل كبير، أثار، األمر الذي أنها تهتم بالجانب الفلسطيني أكثر من اإلسرائيلي

 ها، ما يقلقها فعال هو الحفاظ على ابنيها. قدولة فلسطينية او عدم اقامتها، ال يقل
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 نتنياهو ضد وسائل اإلعالم:  .1

 برز في العالم االفتراض ّي اإلسرائيلي هذا األسبوع الهجوم الذي شنه نتنياهو، على وسائل اإلعالم والصحافيين ألسباب مختلفة. 

 وففي حالٍة معّينة هاجم نتنياهو الصحافي بن كسبيت بعد أن أصدر األخير كتاًبا جديًدا فضح من خالله العديد من األسرار عن حياة نتنياه

الحقيقة يكن فىالظاهر أنها دافئة ل يقد تبدو ف يعالقاته مع الواليات املتحدة التير معروفة لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية، إلى جانب كانت غ يالت

 "، القتناعه بأن لديها أجهزة تنصت على أعلى مستوى.CIAكية  "ر يلديه هوس كبير من التجسس عليه من قبل املخابرات املركزية األم

كر نتنياهو
ّ
ع ا زوجته سارة ضده متهمة اياه بالتشهير فيها وكسبتها حيث الزمته املحكمة بالدفبالدعوى السابقة التي قدمته ،بن كسبيت ،وذ

 الف شيكل وإعتذار.  50لها 

من  توفي حالٍة اخرى، هاجم نتنياهو البرنامج الكوميدّي، ارض رائعة "ارتس نهديرت"، والتي تبث على القناة الثانية، ناشًرا فيديو لسيدة نج

وفًقا -امج لبرناالكارثة تدعي أّن البرنامج استهزأ من الكارثة التي حلت باليهود، وقد أوضح نتنياهو مدى سخطه من ما جاء في البرنامج، علًما أنه 

 لم يستهزأ من الناجين من الكارثة. -ملحللين

بدحضها  فيما قام قسم آخر ،فتراض ّي اإلسرائيلي مع الحالتين بكثافة كبيرة، حيث أيد قسم منهم ادعاءات رئيس الحكومةوتعامل العالم اال 

 داعًما الصحافيين ووسائل اإلعالم، مدعين أّن نتنياهو يعادي وسائل اإلعالم التي تقوم بكشف ملفات الفساد املتعلقة به. 

" بن ناجحشركة تأمين "املعلق الاآلن يمكن الكشف أن حكومة إسرائيل، على الفيسبوك: رئيس  ،بنيامين نتنياهووعن املوضوع األول، كتب 

 عشرات لزوجتي سارة عن تشهير آخر كاذب ضدها، هو ينضم إلى يغآل سيرينا الذي دفع حتى هو شيكل 50000سبيت  اضطرت أن تدفع ك

 يوجد ثمن لألخبار الزائفة!   من وقت آلخرل على أكاذيبه. يشمل مرة أخرى  هذا األسبوع. يتضح  كآالف الشوا

                                                                        حقيقة.رغبات قلبه وبين السبيت ال يزال لم يتعلم التمييز بين كما ترون. أنا ال زلت هنا وك 2005تشرين االول ها هو خبر آخر أحمق لكاسبي من 
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ل في مواجهة مع الصحافي ارييه الداد، الذي حاو  عن مقابلة خاصة له ءات نتنياهو، واكتفى بنشر منشور ، بدوره لم يرد على إدعاسبيتبن ك

سافرت حتى كفار أدوميم بالعاصفة الكبيرة ألتخاصم مع أرييه على كتابي الجديد عن نتنياهو. لم أّن يفند ما جاء في كتابه، وجاء في املنشور: 

 إلى هود هشرون.ا على حجر وعدت مهزوما أبق منه حجرً 

 

 عالم اإلعالم، قال عن الكتاب: وهكذا هذا يعمل؛ يعرف بيبي أن كتاب بن ك، صحافي ومدرب في أفيشاي ماتيا
م
ص لطيفة كب من قصرّ سبيت امل

ا له ومثيرة لالهتمام عن واليته، لن يدغدغ
ً
سبيت، الذي بالطبع يرد عليه، وكلهم ، يهاجم كمصغرةهو يخلق دراما  الحجاب الحاجز، إذ

 إنساني، هو يربح، كسبيت يربح. ونحن؟ك هناجديد، لكن يساعد بيبي الذي يخرج يئ يكشف لكم أي ش لنيركضون لشراء الكتاب الذي 

 

و كتاب بن كسبيت وصل هذا الصباح ملنزل رئيس الحكومة وه ، قال: تطور بتحقيق نتنياهو؛محلل سياس ي، صحفي حريدي و يوس ي إيليطوب

 هنالك شك بأن املرسل ملشين )متورط بالفساد مع نتنياهو(. ملفوف بكيس أسود. 

 

  .متغطرس وكذاب يستحق أن يدفعيت يساري ببن كس، بطلة إسرائيل في السباحة الفنية، قالت معلقة: إستر ليفي
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 !!!ن اعفو نعم يتض وسارة! بشارة جيدة أخرى من معمل بيبياالجتماعي، قالت مهددة بن كسبيت: ناشطة على مواقع التواصل  ،عيدنا نامسون 

رتم!كاذب السارق الشنق، نهاية النهاية 
ّ
ذ  العار. نهاية التشهير املوت! أنظروا حم

 

 بدأ بالدفع عن الظلم الذي يسببه.تنهاية كل نهاية اليسار ، ناشط على الفيسبوك، قال: إلياهو دراينوف

 

ة نتنياهو رئيس الحكوم وبخصوص ادعائه أّن صرة، قال: االسياسية واليهودية املعمحرر "بريسبيكتيبا"، أكاديمي في العلوم  ،حنان عميئور 

 هراء آخر. نوعا، زوجها وأوالدهم يزورون بشكل دائم رئيس الحكومة نتنياهو وزوجته سارة في منزل رئيس الحكومة. -التقى بالسر ببنته نوعا

 

عن طرد.  اركضت إلى البريد بانفعال بعد أن تلقيت خبرً س وضيف دائم في برنامج "قوس قزح"، قال: صحفي يعمل في هآرت ،حاييم ليفنسون 

 .يكلش 500ا: مخالفة توقيف اعتقدت الكتاب الجديد لبن كسبيت. عمليً 
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 . يشع بالنعاس الجمهور، اآلن سبيت عن نتنياهو، تم إطالقه.الناطق باسم جمعية حماية الطبيعة، قال: كتاب بن ك ،دوف غرينبالت

 

 سمعت بألم حزن مريم إينديغ، الناجية من الكارثة إبنة حوالي: وبنيامين نتنياهوفيما يتعلق بموضوع البرنامج الكوميدي "ارض رائعة"، قال 

عدم. يبدو مس بالناجين من الكارثمج "أرض رائعة" برنا ، على ذلك أّن 90
م
دود أنه ال حة وبحنه شانس التي جلست معها بالسجن قبل أن ت

 م.للسخرية وال حدود لفقدان القيّ 

 

 "ارض رائعة" نشرةالون أن يفحص الحقائق. حسب نتنياهو يهاجم اإلعالم بد كالعادة، مذيع األخبار الرياضية، قال في السياق: تسيون نانوس

يروا باآلخر جيفين بالنشرة في األنستغرام، وفقط غعلى ما يبدو بحنه سانش. إال أنه باملسرحية الهزلية باملجمل اقتبسوا أقوال يهونتان مست 

  بدل "جان دارك، حنه سانش وآنا فرانك" لجارن دارك، حنه سانش، دونالد داك، مزحة تسخر على مقارنات جيفين، ليس على سانش.

الناس األعزاء اليهود الرحماء أصغوا للسيدة البطلة الناجية من الكارثة التواصل االجتماعي، علق وقال: ناشط على مواقع   إيلي بوسكيله،

ن مسوا العينين، لكب. ممنوع السكوت، صدمني، أنا مع دموع "ارض رائعة"وصديقة حنه سانش، لتكن ذكراها مباركة، لكن تآذت من البرنامج 

 باملسكينة..
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ا:  ،إيريز ميخائيل جباي
ً
، مفضل أن تغيروا اإلسم سريعا وتطيروا من هنا برنامج مخزأنتم  "ارض رائعة"ناشط على الفيسبوك، قال ساخط

 ألرض أخرى.

 

ا: ناشط على الفيسبوك  ،حاكي ستات
ً
أشرار أوغاد من أدخل النازيين للحوار السياس ي في إسرائيل ويزدرون كارثة شعبنا. أنتم ، قال ساخط

 نفسهم!! أمالعين وأشرار كالنازيين 

 

 

 

 بعاده: إيثير زوبعة بسبب اورن  .2
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لجنة األخالق البرملانية في الكنيست، هذا األسبوع، إبعاد حزان عن الهيئة العامة ولجان الكنيست ملدة ستة أشهر، بسبب الشكاوى  اعلنت

 شيكل(.  10.500التي قدمها ضده نواب من بعض الكتل البرملانية، كما تقرر تغريمه بأجرة أسبوع عمل من راتبه )

من إلقاء  املقبل، ولن يتمكن حزان ة الدورة الصيفية، في تموز ي هذا القرار، أن حزان لن يتمكن من املشاركة في عمل الكنيست حتى نهايويعن

 خطابات في الكنيست أو تقديم مشاريع قانون أو استجوابات، لكن يمكنه املشاركة في التصويت في الهيئة العامة ولجان الكنيست. 

ندد باإلبعاد، خاصة املحسوب على اليمين اإلسرائيلي، معتبًرا اإلبعاد جائزة للنواب فتراض ّي الذي بالغالب ابعاد حزان العالم اال وشغل موضوع 

 العرب. 

 !باللوطو )اليانصيب(فاز اإلرهابيون الكنيست على الفيسبوك:  حزان وفي السياق كتب عضو الكنيست

  أخوتي وأخواتي، تعالوا وافهموا على ماذا
م
 أ

 
 ب:عاق

إلى أخرى،  يذهب زحالقة من جهة ،عضو الكنيست زحالقة ملقابلة تلفزيونية وعضو الكنيست حزان يس يء لهجاء : فاكنينرئيس لجنة األخالق 

 .باملقابلة يزعجهيهرب، املنظمون يدافعون عنه، حزان 

امتصاص عندما يدخل أورن حزان. وال  الستعدادضاء القائمة املشتركة يدخلون أعتقريبا كل  :عضوة لجنة األخالق عضوة الكنيست عزاريا

 ة. عندما يدخل يتوقفون عن الكالم.مرة يعرفون من أين تأتي الطلق

 ماسية املشتركة!اسات هذه مأخوذة كلمة كلمة من األشخاص الذين قرروا لي العقاب وأسسوه على مخاوف أعضاء القائمة الح  باالقت

 يولي وعما
م
عاقبوا امل قاتل الوحيد الذي يحارب اإلرهابيين في الكنيست. لكن عندما تهاجم اإلرهابية املخادعة زعبي جنودا بالخداع  له اختاروا أن يم

قال. -ال يسكتها ويغلق لها فمها غيري ، وعن عقاب أحد، لكن أحد -أو تدعو جنودنا قتلة على منصة الكنيست  ال يوجد ما يم

حرض ببوابة نابلس ويقود مسيرات، مظاهرات وأعمال شغب عنيفة أمام  شيد الطيبيعندما ي بالشهداء، اليد اليمنى لعرفات ليثأر هللا منه، يم

لقون حجارة غلقون شوارع ويم عاقب، على العكس يستمر بالجلوس بمقعد الرئيس  -جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي ومواطنين وهم يم هو ال يم

 ويدير الكنيست.

م باإلرهاب   قالعندما  جرَّ
م
عاقب! مل -أن علمنا الغالي أسوأ من خرقةزحالقة امل  يم

بوا! -الكنيست والدولة أمام نائب الرئيس بينس وكل العالمكل القائمة الحماسية املشتركة  خزتونعم، أيضا 
 
عاق  أيضا حينها لم يم

اء عاد عن الهيئة العامة واللجان وإلغبأنا أتلقى نصف سنة إ -الوجهبالكنيست ويقول لهم الحقيقة بوأنا، الوحيد الذي يعالج اإلرهابيين 

 معاش.

على أني تجرأت على القول للمخربين ماذا  -أيضا على هذا عوقبت -آه نعم، ويوجد أيضا موضوع باص عائالت املخربين الذي صعدت عليه

 نفكر عنهم!

 ال أحد يسكتني. -اب ال يبعدني وال يضر بيرئيس الكنيست إدلشتاين أعطى جائزة للمخربين، لكن ال تقلقوا، العق

 على مخربين عرب!من الحفاظ يهود بدل اليولي إدلشتاين أن يحافظ على شاركوا. وسوية نسبب ل
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ادلشتاين بإبعاد اإلرهابيين العرب، هو يبعد اليهود. يقوم أّن  نعلى الفيسبوك جاء فيها: عوًضا عوفي منشور آخر، كتب حزان ناشًرا صورة 

 هم. ؤ زعبي وشركا -لمخربين العرب، طيبيمنح جائزة ليولي 

 

مكانية كم يغلي، مرض ى يريدون الشفاء، طبيب يقترح إة، قال معلًقا ضد القرار: يكتب في العين السابع يميني معروف صحفي ،هيليل غرشوني

علقون عمله ألن هذا "تجارب ببني البشر".  لشفائهم، لكن يم

علق ومشرعينا، الذين  جرون علينا تجارب كل الوقت دون موافقتنا، وال واحد يم  .)عدا أورن حزان(عمله يم

 

حوله إلى سجين صهيون بدولة إبعاد أور  ناطش افتراض ّي معروف، كتب وقال: ، عوزيئيل أبيكاسيس
م
ن حزان عن الكنيست كرد على أقواله، ت

  .إسرائيل

 

يتم إبعاد عضو الكنيست حزان لنصف عام عن الهيئة العامة ، قال:بسغوت -االستثمار يس السابق للسمسرة بيتنائب الرئ ،ديفيد إدري 

ن حزان. لجنة األخالق أبعدته عن الهيئة العامة لستة أشهر. ضمن ذلك أبعدت اللجنة الكثيرة ضد سلوك عضو الكنيست أور عقب الشكاوى 

 .إهانات لعضو الكنيست ميكي زوهرشفير، التي وجهت  ألسبوع، عضوة الكنيست ميخال بيرن التي تواجهت مع حزان ومع ستاف
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تأييد  ذلكبرئيس االئتالف، عضو الكنيست دودي أمسالم، طلب من حزان أن يعتذر واشترط ، ناشطة افتراضّية، قالت: تسيبورا ماروم

طع بسب املالحظات الهامشية للمعارضة. بنهاية النقاش قال أمسالم:  -القانون 
م
ْيتم على ذلك أن نصوت على اقتراح القلكن النقاش ق رَّ انون "أص 

 ن حزان. كان مهما لي أنه يعتذر، لم يتيحوا هذا وخسارة".أور  رط أن يعتذربش

 

قيم حزبً ، ناشط افتراض ّي، قال: على أور لهيتسحاق ح هين،  ان حزان أن يم ين** حثالة، أشرار، قتلة ومخربللشباب ليقضوا على فاسدين مشوَّ

 .كوارث**وصانعي 
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ن حزان يستطيع أن يقود الدولة لدولة نقية من اليسار، ومن أور فقط ر في كلية ريدمان في معهد فينغيت، قال: محاض ،حاييم كاوفمان

 املخربين في الكنيست، إلى البيت لغزة.

 .الباقون كلهم فاسدون  ن حزان رجل مع بيض، رقم اثنين بعد دونالد ترامب!أور 

 

ن حزان في # نغلق أسبوعا: عندما سميت يولي إدلشتاين "ستالين"، ممثل، مقدم ومحرر على التلفزيون، قال: أور صحفي،  ،زوهار إسرائيل

  .: تلقيت اقتراحات لبرنامج تلفزيوني بفترة تعليق عملي بالكنيستشاكرقصدت "بوتين"، كذلك، هو 

 

 يوجد أشياء يقولها حزان ويهاجم أننيت املادة والروح في أنحاء البالد، قالت: محاضرة في مجال التنوير الذاتي وفتح قنوا ،حغيت بن حامو

قال.أفكر أن
م
 ه من املفروض أن ت

دخل جوا بربريا للكنيست..  لكن حزان يم

 أراه هناك، األوالد يتعلمون منه كيف 
ّ

 ن.يتصرفو وألن الكنيست اإلسرائيلي هو مصدر من املفروض أن يكون، تقليدا..أنا أفضل أال
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 فيديو تسبي لفني يحصد أكبر مشاركة وتفاعال:  .3

 لقائمة. ا ر فيديو لعضو الكنيست تسبي لفنيإلى ما رصد أعاله، رصدت النشرة التالّية أكثر الفيديوهات رواًجا في الفيسبوك، حيث تصّد 

 همية ملصلحة اليهود. أيدعي أني أهتم بالعرب وال أولي  وعلقت لفني على الفيديو املذكور بالقول، هذا ردي ملن

مدعًيا  (ينينا منهن )القصد الجانب الفلسطويظهر في الفيديو أّن لفني في وسط محاضرة طالبية حيث يتوجه إليها أحد الطالب بالقول "انقذي

عنيها، وأّن اقامة لقول له أّن ابو مازن ال يلويدفعها  كبير، بشكل ، األمر الذي يثير حفيظتهاأنها تهتم بالجانب الفلسطيني أكثر من اإلسرائيلي

 . ها، ما يقلقها فعال هو الحفاظ على ابنيهاقدولة فلسطينية او عدم اقامتها، ال يقل

 –ع العدو مواضافت لفني في الفيديو معلقة بغضب أّن نجاح نتنياهو واملقربين منه بالتغرير بالجمهور واقناعهم أّن من يرغب بإتفاقية سالم 

 هو خائن، يعد تحريًضا حقيًرا.  -حد تعبيرها

https://www.facebook.com/tzipilivni/videos/10156111813264438/ 
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