
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متابعات من إلاعالم الجديد في إسرائيل

 نشرة اسبوعية تتابع أهم القضايا التي تشغل إلاعالم الجديد في إسرائيل
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 عن النشرة: 

"متابعات من إلاعالم الجديد في إسرائيل" ما يكتب وينشر في فضاء إلاعالم الجديد الفاعل في الحيز العام إلاسرائيلي. 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 إلاسرائيلي آلاخذة في الازدياد في آلاونة ألاخيرة.الساحة إلاسرائيلية م

العالم الافتراض ي عدة مواضيع منها التحقيقات مع رئيس  تحيث شغل 17.2.18-14.2.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 وتقديم توصيات من الشرطة بضرورة محاكمته.  ة بنيامين نتنياهو،إلاسرائيلي الحكومة

 فلإلسبوع الثاني انشغل العالم الافتراض ّي بملفات التحقيقات بالفساد مع نتنياهو.. 

 شخًصا. 17رس فلوريدا وراح ضحيتها هذا ألاسبوع ايًضا انشغل العالم الافتراض ي إلاسرائيلي وبكثرة في املذبحة التي وقعت في إحدى مدا

شخًصا على ألاقل في حادث إطالق نار على حشد من الناس في مدرسة  17، هذا ألاسبوع، بمقتل أفادت قد ةميركيالشرطة ألا وكانت 

 ثانوية في مدينة باركالند بوالية فلوريدا.

تلميذ سابق في املدرسة نفسها عاًما، وهو  19وقد اعتقلت الشرطة املشتبه بارتكابه الحادث ويحمل اسم نيكوالس كروز، وله من العمر 

 سبق أن طرد منها.

  ،انإلى جانب ما ذكره أعاله، رصدت النشرة التالّية أكثر املنشورات تحريًضا في العالم إلافتراض ي إلاسرائيلي، حيث برز هذا ألاسبوع منشور 

نشور منسق أعمال حكومة الاحتالل من الثاني فيما كا ،املعروفة بتحريضها الدائم 20ألاول كتبه القّيمون على صفحة الفيسبوك للقناة 

 في الضفة والقطاع، بولي )يوأب( مردخاي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحقيقات مع نتنياهو ال زالت تشغل العالم إلافتراض ّي:  .1
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 لإلسبوع الثاني انشغل العالم الافتراض ّي بملفات التحقيقات بالفساد مع نتنياهو.

مقرات وجاء إلانشغال في أعقاب التصريحات التي أطلقها املستشار القضائي للحكومة وفي أعقاب اعالن عدد من التظاهرات امام 

 بإبعاد نتنياهو عن وظيفته.  ، واملطالبةمسؤولين إسرائيليين للتنديد بالفساد واملحاكمة

 دافع أي يحركها ولم ونزيهة موضوعية كانت نتنياهو، مع التحقيقات إنقال  مندلبليت، أفيحاي للحكومة، القضائي املستشار وكان 

 الئحة تقديم في لديه مشكلة ال  أن وصرح املحققين، ومهنية بالتحقيقات التشكيك الليكود وأعضاء نتنياهو  محاولة على رد في شخص ي،

 . نتنياهو ضد اتهام

 الشرطة نشر  من يومين وبعد أبيب، تل جامعة في مؤتمر  خالل واملحققين للشرطة الكامل دعمه فيها منح التي مندلبليت تصريحات وجاءت

 .وغيرها ألامانة وخيانة والفساد الرشوة تلقي بتهمة للمحاكمة نتنياهو  بتقديم فيها أوصت والتي ،2000 وامللف 1000 بامللف توصياتها

 أفيحايمحاضرة املستشار القضائي للحكومة د. على الفيسبوك نشروا التصريحات وعلقوا بالقول:  وزارة القضاءالقّيمون على صفحة 

 .بمؤتمر  نادي ألاعمال ألاكاديمي لجمعية أصدقاء جامعة تل أبيب باشتراك مجلة "ليبرال" مندلبليت

 

تكلم اليوم ألول مرة علنا منذ نشر  مندلبليت أفيحايقضائي للحكومة الاملستشار علقوا بدورهم بالقول:  "20قناة القّيمون على صفحة "

لينور،  عيريتاعتبارات غير مهنية". "الوطنيون" مع  عملنا من كأننا  ،ادعاءاتبشدة توصيات الشرطة بخصوص رئيس الحكومة: "يرفض 

 . ال تفوتوا الفرصة!22:0 -يبدأون ب
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 حلقةعمل تمع مظاهرة الظهر أقترح ألاسبوع القادم أن  ،ن و أنهم منوعجميل معروف قال:  مدير ورجل أعمال إسرائيلي ،ريشيف شاي

 .مندلبليت أفيحاي

 

الكتاب، ليسوا محققين غير  وفقتحقيق  ضربة.و  .مندلبليت يجيب على حملة نتنياهو، صحافي معروف جًدا، علق وقال:  ورر رينو تس

ها، وعندما كان مكان لشاهد ملك فيلم يضخموا أي شيئ، الكل حقائق، حاالت هامشية حتى لم ُيحقق  ن مسبقا،يواقعيين، ليسوا منحاز 

 ذه.-ه-مساندة كا أن ُيعطي مصارم. هو لم يكن ملز  ُوقع اتفاق، عمل منهي، قال، والكل بتعاون 

 

أن يبتلع ملفات نتنياهو غير قادر ت ما أدعي على طول الطريق. مندلبلي كيكتب هنا جيدي فايتس، صحافي وكاتب، علق وقال: توبي بوالك

شيئ. أي  بال عائلة نتنياهو  أن يعفيلكن يستصعب جدا أن ُيغلق الكل و  -أي احتمال يوجد لى تهم فساد، وال إ. لن يذهب ايتقيأهوأيضا أن 

هذه تغلق  الشؤون، كل ُبد يبقىبالنهاية بالنهاية، عندما ال  وبسبب ذلك، وبسبب أشياء أخرى كثيرة، .هذا يقض ي عليه قضائيا وجماهيريا

  .تحتويهابصفقة كبيرة، صفقة تحتويه وأيضا 
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، النضال ضد الفساد آلان بمظاهرة في ميدان البيما -ال نثق بمندلبليت، علقت ناشرة صورة وقالت: رئيسة حزب ميريتس ،غلئون زهافا 

 ماغمزنا املستشار يسحق.يجب أن ُيدار أيضا بالشارع ألنه إذا 

 

سلطة القانون، قد يستيقظوا لأنتظر سماع إلاستنكارات من اليسار على الدوس القاس ي ، علقت وقالت: 2ة في القناة صحافي ،دانا سومبرغ

أن  تي قرر تأو أنهم بمظاهرة ضد محكمة العدل العليا ال مندلبليتدو أنه ال، ألنه عندها يصلون لبيت بالسبت؟ ي خروجويستنكروا مع 

 بلفور.تحالف بعد املتسللين أو يمكن بحصار على ت

 

عن بيت مندلبليت عن النتائج املرجوة، الشرطة  امترً  120إذا لم تثمر املظاهرات التي تبعد ، علق وقال: ناشط على الفيسبوك ،مئير ليفي

 .بصالون مندلبليت لجر  100سوف تسمح بمظاهرات لحوالي 

 

هر، أقترح ألاسبوع ، قال: ئيلي، مؤسس ورئيس جامعة الجماهيرأعمال إسرا مدير ورجل ،ريشيف شاي
ُ
جميل أنهم منوعون مع مظاهرة ظ

 مندلبليت. حلقةالقادم أن تعملوا 
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املستشار مندلبليت أغلق باألمس الفم لعدد ليس قليل من مطلعين محللين ، قال: يعمل مراسال للقناة العاشرة صحافي ،رماندورون هي

 روايات طويلة.وأصحاب 

نوا لي ملفا واحدا كبيرا ليس به  -من يعرف الكيمياء بين ميني يتسحاك، سيسو، املستشار وليئات بن آري  يفهم الصورة الكاملة، وبّيِّ

 كمال تحقيق.ستإ

 

من هناك يصعدون بالظهر مناوبات احتجاجية للقدس،  .في هبيما 12:00-اليوم بفي النضال ضد الفساد، قالت: ناشطة  ،أور لي بارليب

 ويمتثلون بالقرب من بيت رئيس الحكومة.

 في بيتاح تكفا، من هناك تخرج مسيرة إلى جانب بيت مندلبليت )بتصريح الشرطة(. 20:00 -السبت ب بخروج

 ذا ألاسبوع.السبت كالعادة بكل البالد، خارطة احتجاجات ضد الفساد لنهاية ه بخروجو 

 

املستشار القضائي، كيف أعرف أن الضغط يؤثر عليك )دون نية  مندلبليت أفيحايد. ، قال: مدينة بيسان بمدير ملع ،موشيه إيفرغان

 خبيثة(؟

بما يتعلق بتحقيقات رئيس الحكومة وتدعي أنهم يحققون بجدية وبإيقاع سريع، لكنك ال تقول كلمة عن تحقيق  تعتذر ملاذا كل الوقت 

َرطي إللغائهغال هيرش، تحقيق يمتد وقتا طويال أكثر بكثير وأن به توجس 
ُ

 ملنصب قائد عام. اش

 هذا غير مهم؟
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 .أفيحايالسبت نحن عندك بالبيت،  خروجوالعراقيل. بمندلبليت بطل الرفض ، صحافي معروف، قال: أوري برييتمان

 

لقذف والشتائم اهنا وبكل مكان  صدأمنذ سنتين وأنا قال: قائد راديو الجيش، مستشار إعالمي لرئيس الحكومة ووزير الدفاع،  ،آفي بنياهو

 ضد املستشار القضائي مندلبليت )مندلشليخت، املستشار العائلي وما إلى ذلك(.

 وأشهد مرة أخرى أنه يتم الكالم عن رجل منهي مجرب ورسمي يهمه ثالثة أشياء:أنا أعرف 

 سلطة القانون.فوقّية -1

 ن.و املساواة أمام القان-2

 إلتزامه للدولة وملواطنيها.-3

 مباشرة قوة!!
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 تستقطب تعاطف العالم الافتراض ي إلاسرائيلي: فلوريدا  .2

 مدينة في ثانوية مدرسة في الناس من حشد على نار  إطالق حادث في ألاقل على اشخصً  17 بمقتل ، هذا ألاسبوع،ةميركيألا  الشرطة أفادت

 .فلوريدا بوالية باركالند

 نفسها املدرسة في سابق تلميذ وهو  ا،عاًم  19 العمر  من وله كروز، نيكوالس اسم ويحمل الحادث بارتكابه املشتبه الشرطة اعتقلت وقد

 .منها طرد أن سبق

 .مسؤولين بحسب يقتحمها، أن قبل املدرسة، خارج النار  بإطالق" رصاص مخازن  بعدة" مسلحا كان الذي كروز، بدأ وقد

 .2012 عام في كونكتيكت في بمدرسة طفال  20 مقتل منذ ضحايا النار  إطالق حوادث أكثر  إحدى الحادثة هذه وتعد

 املدرسة، خارج أشخاص ثالثة ليقتل النار  وفتح بندقية استخدم كروز  إن ينصحافيلل إسرائيل، سكوت برووارد، مقاطعة شريف وقال

 .اشخصً  12 ليقتل املبنى داخل إلى دخل ثم

وانشغل العالم الافتراض ي إلاسرائيلي بهذه الحادثة، كما في كل حادثة اطالق للنيران في الواليات املتحدة، وخاصة أّن اسم الشريف 

 "إسرائيل".

بهذا الصباح نحن في حداد سوية مع سكان فلوريدا ، علق على الحادث وقال على الفيسبوك: رئيس دولة إسرائيل ،)روبي( ريبلينرئوبين 

 والواليات املتحدة كلها، قلبنا وصلواتنا مع الضحايا وعائالتهم.

 

 ميركاألا ، علق وقال: كاتب إسرائيلي ،أوري برييتمان
ُ
املجزرة في فلوريدا، فقط عندنا مت الئحة اتهام ضد منفذ ّدِّ ن مدهشون بسرعتهم: ق

 
ُ
قطب من ملوك املال. مندلبليت، أنت حلزون، حضر الئحة اتهام ضد أحمق أخذ رشوة من تطلب النيابة العامة نصف سنة عمل كي ت

 ن كيف يعملون بنجاعة.ميركاعاطل، خداع، متالعب. تعلم من ألا 
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 ثانوية داغالس في باركالند فلوريدا:قال: إسرائيلي يقدم برنامج "الساعة الدولية" على راديو ب،  صحافي ،عيران سيكوريل

 .جرحى 7قتلى وأخرى  7#وسائل إعالم محلية: 

 .#أحد القتلى معلم

 .#اعتقل مطلق النار

 .#إخالء التالميذ من الساحة مستمر

 

يميني  القاتل من فلوريدا، نيكوالس كروز، كان عضوا بتنظيم، قال: 1على قناة يا وألاخبار ألاجنبية مراسل التكنولوج ،عميحاي شتاين

 .العنصر ألابيض فوقّيةمتطرف الذي ينادي ب

( وحتى وصل عدة مرات "لتدريبات" التنظيم. associatedقال أنه كان عضوا بالتنظيم ) ROFناطق باسم التنظيم "جمهورية فلوريدا" 

 .أخبار كان -لم يأمر كروز أن ينفذ املجزرة"الناطق شدد على أن "التنظيم 
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هذا غير عقالني بالواقع، فلوريدا بعيدة آالف الكيلومترات من هنا، لكن ال أستطيع أن معروف، قال:  العب بيسبول  ،أريئيل غريساس

 .أنتظر نصف ساعة ليعود ألاوالد من املدرسة وأن أعرف أنهم بخير

 

منظمة تطوعية يهودية متشددة تساعد الشرطة على التعامل  "زكا"، علقوا بالقول: روطرنيكالقّيمون على شبكة ألاخبار املعروفة، 

 والتعرف على ضحايا الكوارث ليتم نقلهم للدفن:

 ... 5مح بنشر أسماء قتل زمالءه في الصف، ُس  17، فلوريدا، حتلنة، إستمرارا لحادثة القتل أن فتى ابن الدوليةزكا: الوحدة 

 

 أخبار، فيديو،  ،يفتاح ديان
ّ

واو! شريف املنطقة التي نفذ إطالق النار سكوت إسرائيل )نعم نعم( ، قال: مقاالت، آراء وتحديثات على والا

 يسمح لهم بح
ّ

 يازة سالح.يفاجئ حاكم فلوريدا الجمهوري ريك سكوت ويقر لجانبه أن ألاشخاص الذين يفوزون بعالج طبي نفس ي يجب أال
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 التحريض في العالم الافتراض ي:  .3

 ألاول  ،ا في العالم إلافتراض ي إلاسرائيلي، حيث برز هذا ألاسبوع منشورانأكثر املنشورات تحريضً  ة إلى جانب ما ذكره أعاله، رصدت النشر 

الثاني منسق أعمال حكومة الاحتالل في الضفة كتب فيما  ،املعروفة بتحريضها الدائم 20كتبه القّيمون على صفحة الفيسبوك للقناة 

 والقطاع، بولي )يوأب( مردخاي. 

قد علقوا على تسمية شارع في فرنسا على أسم القائد الراحل ياسر عرفات،  20وكان القّيمون على صفحة الفيسبوك الخاصة بالقناة 

سم كبير القتلة، ياسر عرفات. "شارع ياسر عرفات يسمى على ات على؛ شارع في فرنسا سوجاء في التعليق: الحكومة العليا في فرنسا صادق

 يحصل على جائزة نوبل للسالم". 

 حد تعبيرهم!. على  -الف نقرات اإلعجاب والمشاركات المنددة بتسمية الشارع بإدعاء أّن القائد عرفات، "قاتل"والخبرآوحصد التعليق 
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ي اما املنشور الثاني الذي تمت مشاركته كثيًرا والتعليق عليه ايًضا، كتب بالعربية، وكتبه منسق حكومة الاحتالل في الضفة والقطاع، بول

مردخاي، وجاء في التعليق الذي يتهم السلطة بالتحريض من خالل املناهج التعليمية، علًما أّن السؤال يعكس الواقع واملنشور يتجاهل 

 هي هذه. 2017 العام في رمضان# شهر  خالل الاقص ى_املسجد# في الصالة فلسطيني# 300,000 من الكثر  إسرائيل# سمحتاقع: هذا الو 

 ويملؤونها ادمغتهم به يغسلون  الذي الكذب وليس ،الثاني الصف من ون فلسطيني# طالب حلها التي الحسابية للمسألة الصحيحة إلاجابة

 !والحقد الكراهية

 السالم؟# و  املحبة بدل بالبغضاء قلوبهم وشحن الاطفال على الكذب ملاذا اذن

 .إلارهاب لتشجيع الطريق فهي للسالم الطريق ليست والكراهية التحريض#

 : 8. ص, ألاولى الطبعة 2017, الثاني الفصل, الرياضيات كتاب من سؤال الى انظروا

 وصول  ومنعت كما ألاقص ى، املسجد. إلى طولكرم مدينة من شخصا 193 وصول  الاحتالل. قوات منعت رمضان من ألاولى الجمعة في" 

 ذلك في ألاقص ى. املسجد لى وصولهمإ ألامنية الحواجز  منعت الذين ألاشخاص عدد أجد.*. نفسه اليوم في الخليل مدينة. من شخصا 45

 ."املدينتين من اليوم

 . للتحريض_ال#
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