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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 وهي:  فتراي ّي اإلسرائيلي عددحيث شغل العالم اال  23.11.19 -21.11.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 وزير األمن السابق، افيغدور ليبرمان، بنقل كرسيه من جانب عضو الكنيست، أيمن عودة، في الكنيست.  ةمطالب .1

 حباط تشكيل لجنة برملانية لفحص العنف املوجه ضد النساء ألسباب حزبية ضيقة. إ .2

، سواًء في تحريًضا على الفلسطيني ككل ي والتي حملتفتراي إلى جانب املوضوعين أعاله رصدت النشرة التالية أهم املنشورات في العالم اال 

 . 48الضفة الغربية أو غزة أو داخل مناطق الـ 
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  ي  تفررا  السجال بين ليبرمان وعودة يشغل العالم ال  .1

ليبرمان، بعد  اإلسرائيلي السابق أفيغدور  األمننشر رئيس القائمة العربية املشتركة في الكنيست اإلسرائيلي، أيمن عودة، صورة تجمعه بوزير 

 استقالته من منصبه وعودته للعمل كأحد أعضاء الكنيست.

 .!سعدت جًدا باستقالة ليبرمان، ولكن النتيجة كانت أن وضعوه جنبي، لألسف الشديدفيسبوك:  وقال عودة عبر حسابه على

 .!حجار وال هالجار سأقدم طلًبا لرئاسة الكنيست بإبعاده عني، كومة : وأضاف عودة

العالم  األمر الذي تفاعل معه ،وأثار منشور عودة، عضو الكنيست ليبرمان، الذي قدم طلًبا إلى رئاسة الكنيست بنقل كرسيه من جانب عودة

 ّي اإلسرائيلي بشكل كبير. فتراي اال 

  ، تغريدة جاء فيها: ، عضو كنيست من حزب "ميرتس"موس ي رازوفي السياق، كتب 

 إلى جانب عضو الكنيست أيمن عودة. في الكنيست، حسب التقليد ،ليبرمان العنصرّي تم إجالس 

 ستجابة للطلب، لن يجلس إلى جانِب عربّي. يبرمان طلب تغيير مكانه، وتمت اال ل

 

 نيوز: ،ييكي أدمكاربدوره، كتب 
ّ

 مراسل الكنيست والحريديم في واال

 صوفا ليندبير كي ال يجلس إلى جانب أيمن عودة. طلب أن ُيستبدل مكانه في الكنيست مع ليبرمان

 

 :اايضً  ، كتبتوكذلك في مجال املجتمع والتكنولوجيا ،باحثة ومحاضرة كبيرة في مجال سياسة العلومو بروفسور  ،هون كارين نا



4 
 

، ليتوجه ون عودة أو رفاقه مخرب ليبرمان معلومات مثبتة أّن  لصلب املوضوع: أنا ال أتفق مع عضو الكنيست عودة، لكن إذا كان لدى

 . ئي ويطلب نزع حصانته وفتح تحقيقالقضا للمستشار

 أو ال. قانون،يوجد ي هذه الدولة ف
ً
 وليبرمان ال يحدد إذا كان فالن مخربا

 التحريض عبر تغريدات بسيط، وال يمكنك أخذ مسؤولية عنه. 

 

 : مدافًعا عن ليبرمان ، علق وكتب20للقناة مراسل سياس ي  إليران طال،

اعد في الهيئة عدد من املق ة: لكل كتلة في الكنيست يتم تحديدوبقية املنتقدين بحد   الكنيست عن حزب العمل( )عضو يرلستاف شف

 مندوبيها. العامة بعدد 

دبير كي ال مع صوفا لين ليبرمان أن يغير كرسًيا. عليه، إذا قرر حسب الدستور فإن كل كتلة تستطيع أن تختار أين يجلس ممثلوها

 يجلس إلى جانب أيمن عودة، هذا ممكن حسب اإلجراءات. 

 

 ، كتب في السياق: 20مراسل ومحرر في القناة  عكيفا لم،

 . إلى جانب أيمن عودةتطلب من رئيس الكنيست إلزام ليبرمان بالجلوس ير ستاف شف

 !الكنيست من املعسكر الصهيوني ال تطرح عليه السالم في أروقة الكنيست؟ أن عضونت عندما اشتكى زحالقة من أين كا

 

 :مهاجًما عودة السابعة ووسائل إعالم أخرى، كتب وقال على اإلنترنت، يكتب في واينت والعين، صاحب مدونة هيليل غرشوني
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ضة"، األمر ستقالة من املعار "أفكر باال ويعلق على الصورة بالقول  ،سيلفي من الهيئة العامة مع ليبرمان إلى جانبه بنشر عودةيقوم 

 ّي الذي تفاعل بشكل كبير مع تعليقه.فتراي الذي يحرك العالم اال 

 في املقابل، إذا ما طلب ليبرمان نقل مكانه في الكنيست لئال يجلس إلى جانبه، يتم نعته بالعنصرّي. 

 

 فية مراسلة إسرائيلية، علقت وكتبت: اصح ،إيريس ليئيل

  ، ايفيتعلى طلب صديقه الجيدينقصني رد يئير لبيد 
ّ

 . في الكنيست عودةجالسه إلى جانب إيتم ليبرمان، أال

 ملريبة. من غير املمكن أن يصمت بصفته وزيًرا سابًقا للخارجية واألمن.لنظرية العرق ولنتائجها ا يئيرنا حساس جًدا

 

 مراسل في قناة األخبار الثانية، علق وكتب: ،تسيون نانوس

 يجلس إلى جانب أيمن عودة في الهيئة العامة للكنيست بليبرمان  طلب  يتم التعامل مع 
ّ

 . وكأنه مسّل أال

 يجلس إلى جانب سيناتور يهودي،طلب أ امسيحي افكروا ماذا كان سيحدث في الواليات املتحدة لو أن سيناتور لكن، 
ّ

 او أن سيناتور أ ال

 أبيض غير مستعد أن يجلس إلى جانب سيناتور أسود.

 

 كز الفكر في صندوق بيرل كتسنلسون، كتب: مدير مر ، رامي هود

 . مثل أيمن عودة وأفيغدور ليبرمان ، من الصعب علّي أن أفكر بشخصين مختلفين جًداالحقيقةفي 

 مستقيم ونظيف اليدين.  ،ا، يخدم جمهوًر لتعزيز الحياة املشتركةكل حياته  إنسانّي ويحب اإلنسان، إنسان كّرسعودة هو 
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 سياس ي لم يعمل خالل العشرين العنصرية منذ دخوله الحياة العامة.كراهية و ال ، يعمل على بثإنسان تهكمي ومرتش وليبرمان ه

 سنة في مهنته شيئا من أجل مواطني إسرائيل.

لى إ الرافض للجلوسيخرجون ضد طلب ليبرمان العنصري اء املعسكر الصهيوني وحزب العمل مسرور أّن عدًدا ال بأس به من أعض

،جانب عودة في الهيئة ا
ً
ة العامة، إنما من يرى بمن هو ليس من يجلس إلى جانب من في الهيئ لعامة. لكن السؤال األهم، حقيقة

ا شرعًيا
ً
 الحكومة. لتركيب  شريك

ل أفضل، بمستق ىديل لسياسة الكراهية ولبناء تجمع سياس ي يقود اليسار إلبمركز الذي يطمح لطرح  -هل اليسار -بكلمات أخرى 

ا ائتالفًيا شرعًيا يرى بقائد
ً
 .ق رابينإسحمن كتلة مانعة مثل الذي قادها  ا، أو على األقل جزءاألقلية العربي شريك

ؤ  ،فسية املوجودة بالتأكيدمع كل الصعوبات، الفجوات الفكرية، التاريخية الن
ُ
ل بمستقبيتعلق  ،الجواب على هذا السؤالمن بأن أ

 املعسكر الديمقراطي في إسرائيل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ةامرأة قتلت منذ بداية العام، وإحباط م 20 .2   ساعي تشكيل لجنة تحقيق برملاني 

(، قّدمت النائبة العربية عايدة 2018منذ بداية العام الحالّي ) امرأة 20بالتزامن مع اليوم العاملي ملكافحة العنف ضد النساء، وبعد أن قتلت 

طلًبا بتشكيل لجنة تحقيق برملانية بقضايا قتل النساء، إال أنه وبعد  ،مؤخًرا ،سليمان بشراكة مع عضوات آخريات من املعارضة -توما

 تالف هذا املقترح ألسباب حزبّية ضّيقة.أسقط االئ التصويت في الهيئة العامة،

 ضمنهم من الطلب مع صوتوا اعضو  56 مقابل برملانّية، تحقيق لجنة بإقامة الطلب ضد الحكومي االئتالف من كنيست عضو 59 وصّوت

 .املشتركة القائمة في النواب

ًدا أّن معها، مؤكة يجب التعامل عتبر قضية العنف ضد النساء مهمة وأوليّي اإلسرائيلي الذي افتراي سقاط هذا املقترح العالم اال وأثار إ

 وفضيحة، حيث فسرن ذلك بأن لجان التحقيق البرملانّية ال فائدة لها!.  إسقاط املقترح، خاصة من عضوات االئتالف، مخز  

 :على الفيسبوك كنيست من حزب الليكود، عضو ،د. عنات بيركووفي تعليل لها، ملاذا صوتت ضد املقترح، كتبت 

 سوية فقط. لة نِ مشكيس لالعنف املوجه ضد النساء، 

، املواقف واألوساط السياسّية، هو ال ُيحل بواسطة اقتراح مغيظ تقدمه قضية تتجاوز املصالح الحزبّيةساء مكافحة قتل الن

 بإقامة لجنة تحقيقر املعا
ً
 .ضة مطالبة

 وتطبيق النظريات على أرض الواقع.  ،، بالتربية والتعليمالعائلة ومحيطهافي  رفع الوعيعلى  النضاليتركز أن  يجب

كأداة     ، "إلكترونية للرجال العنيفين نعمل على تقديم اقتراح قانون لـ "قيودوزير األمن الداخلي،غلعاد أردان، كثر من ذلك، أنا و أ

 قد تمنع القتل القادم.رقابة 

 على رئيس الحكومة!السابق بما فيه في طرحت املوضوع 

 . شعبوية رخيصة!سياسّية ناكفاتملأداة تهكمية  ىبهذا القدر إل مهًما اموضوعً  حولترضة ااملع خسارة أّن 

 

 :مهاجمة ، كتبت وقالتفي املعسكر الصهيوني كنيست من حزب العمل ، عضويراف ميخائيليم
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 بمنح شرعية أقوى للدين الذي يمّيز ضد النساء. ؟ ألن شاكيد مشغولة ملاذا ال تقوم الحكومة بأي خطوة ملنع قتل النساء

 املدارس.في تقدم النساء في األكاديميا و بعرقلة بينت بدوره مشغول 

 نتان آشل.  دانمستمر بتشغيل املتحرش املفياهو ريغف مشغولة بمنع ميزانيات عن النساء في الرياضة، أما نتن

 مشاًعا. حياة النساء لن تكون  عندما نقود الحكومة،

 

 سكر الصهيوني، نائب رئيس الكنيست، كتب: عضو كنيست من كديما في املع ،يوآل حسون 

 ن مرتدياتهو  ت كنيست أخريات من االئتالف صوًراكل من راحيل عزاريا، نوريت كورين، شولي معلم وعضواالتقطت باألمس 

 عنف من رجال.لضحية ك أسماء نساء سقطتكتب عليها  اقمصانً 

 ضد. 58 /مع 56رملانية لفحص موضوع قتل النساء".. ب"لجنة تحقيق مقترح تشكيل صوتن ضد  ،في الهيئة العامة ،اآلن

 

 

 كنيست من حزب "يش عتيد"، كتبت:  ، عضوعليزا لفي
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  تشكيل لجنة برملانية للتحقيق بالعنف ضد النساء. ضد نصوت لواتيهؤالء أعضاء وعضوات الكنيست ال

 . الستئصال العنف عرًضا وهمًيا وطنيةخطة تمويل ب الوعوداتكانت لقد تم خداعنا، 

جهة العنف ملوا يجب أن تقام لجنة تحقيق تفحص أين اختفت امليزانيات ال يرغب أي وزير بمعالجته، عليه قتل النساء هو موضوع

 ؟ كشفنا وجه الحكومة الحقيقي. ضد النساء

 

 املعسكر الصهيوني، كتبت:ن حزب العمل في كنيست م عضو ،ليئة تفديدا

ا ما هو املوضوع املهم -مهًما لكل األحزاب بغض النظر عن الخالفات كان العنف ضد النساء ليس موضوعا السموات، إذا بر 
ً
 !؟اذ

العنف انية ملنع رملبلجنة تحقيق مع تشكيل تصوتن  أّن  كان بإمكانكن -مرأة أخرى هذه الليلة في نطاق عائلتهااتقتل  ل أنبساعات ق

 ضد النساء.

 إخجلن!

 

 تبتكشغلت مناصب عديدة، و كنيست عن حزب الليكود  ي الكارثة في إسرائيل، كانت عضوبرئيسة صندوق رفاهية مصا ،ليفناتليمور 

 : ئتالفمهاجمة عضوات اال 

العنف ضد نع رملانية ملبلجنة تحقيق  تالف الالتي صوتن باألمس ضد تشكيلللوزيرات ولعضوات الكنيست في الليكود وفي االئ

رملانية لفحص قتل نساء على يد أزواجهن سوية مع ياعيل بكنت على رأس لجنة تحقيق  1995في  ؟فعل ذلك كيف استطعتن -النساء

 . )اليسارية( ديان
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 التعاون. هذا جزء مهم من رسالتكن.زام تحديًدا ال مكان للحسابات السياسّية. ل بهذا املوضوع

 

 ، مراسل شركة األخبار الثانية، علق وكتب: تسيون نانوس

  في غير مكانه. يؤسفني أن أكون خارج السرب، لكن الهجوم على عضوات الكنيست من االئتالف 

 . شيئا حًقا  نة تحقيق برملانيةبها لج غيرت قلة هي الحاالت التي

 تظهر في اإلعالم فقط. لجنة في الكنيست  تشكيل موضوع العنف ضد النساء معالجة عميقة أكثر من مجرد يستحق

 

 "، على الفيسبوك، علقوا وكتبوا في السياق:الصندوق الجديد إلسرائيلالقّيمون على صفحة "

 قتل نساء.  رملانية لفحصبلجنة تحقيق  نيست وعضوة كنيست ضد اقتراح تشكيلعضو ك 58باألمس صوت 

 . كأفراد. كمجتمع مدني يجب التحّرك نعن نفسها مسؤولية وكذلك نح الحكومة ازاحت

 اليوم العاملي ملكافحة العنف ضد النساء واملقرر عقده يوم األحد. التفاصيل في الدعوة املرفقة. نلتقي في االجتماع لذكرى 

 

 ، محلل معلومات وصاحب مدونة معروف، علق وكتب: أيالهو -نحاميا غرشوني



11 
 

ي إشارة إلى )ف : "اللجنة الخاصة بقضية اختفاء أوالد اليمن، الشرق والبلقان".في لجنة تحقيق برملانية هذا مضحك أن بوكير عضو

 عدم صدقها بتأثير لجان التحقيق البرملانّية(. 

 

 حركة "سالم اآلن"، ومديرها سابًقا، كتب: عضو إدارة  ،ياريف أوبنهايمر

 ..لنتجاهل الحقيقة أنكم انتخبتم لتعملوا وتأثروا.

  قومية تحقق في العنف املوجه ضد النساء.لجنة تحقيق  تشكيل ضد يضطررن للتصويت عضوات كنيست في االئتالف
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: تفررا  التحريض في العالم ال  .3  ي 

ككل، سواًء في  على الفلسطينيّي اإلسرائيلي والتي حملت تحريًضا فتراي إلى ما ذكر أعاله، رصدت النشرة التالّية أهم املنشورات في العالم اال 

 . 48الضفة الغربية أو في غزة أو داخل مناطق الـ 

 ولعل أهم التحريضات كان السجال الذي دار بين يئير نتنياهو، نجل بنيامين نتنياهو، وبين عضو الكنيست أحمد طيبي، والذي بدأ به بطبيعة

 . بناال  الحال نتنياهو

ها بواسطة راضيأنها استولت على أ مدعًيا ،يسبوك، ضد أهالي مدينة طمرةالف، منشورا تحريضّيا، في صفحات  نشر قد يئير نتنياهووكان 

 ا عبارات عنصرية ضد مدينة طمرة وأهلها. مستخدًم و  ،البناء غير املرخص مقارنا اياها مع مدينة عكا

 ، على الفيسبوك: بن()ال  نتنياهو وجاء في منشور 

 هنالك مشكلة كبيرة في الجليل، والنقب، واملثلث، وهي أّن الشرطة غير قادرة على تطبيق قانون البناء غير املرخص في الوسط العربي. 

ظهر تدناه بالدائرة الصفراء. في الدائرة الحمراء أالغربّي، والتي تظهر في الصورة  ال مدينة طمرة، في الجليلثخذوا على سبيل امل

 تابعة للمدينة. بنية غير مرخصةأتم فيها بناء  املنطقة التي

من الرسم يظهر أّن منطقة البناء غير املرخص أكبر بمرتين من املدينة نفسها، قوموا باملقارنة، وللتوضيح فقط، مدينة عكا تظهر 

 بالدائرة الخضراء. 

 

 

 : القائمة املشتركة -، رئيس العربية للتغيير د. أحمد الطيبيوفي رّده على التحريض والكذب الذي جاء في منشور ابن رئيس الحكومة، قال النائب 

قال الوالد  2015نياهو، في عام نتن الكراهية والعنصرية ضد العرب تنتقل بالجينات في عائلة أتفه هذا الكذب وصاحبه، يبدو أما 

 يطل نتنياهو االبن ويقول: "العرب يسكنون بيوتهم".  2018نتنياهو: "العرب يهرولون لصناديق االقتراع" وفي عام 
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خيا. راضيها صودرت تاريأعبر قوانين تخطيط وبناء ظاملة و  ن مدينة طمرة مخنوقه كما سائر البلدات العربية،أما الحقيقة فهي أ

 ،راي ي طمرةأطمرة وبلديتها من شق شارع داخل  نعائله يهودية تمنع حتى اآل  300اسمها نڤيه اڤيڤ لـقيمت مستوطنة أوبجانبها 

ومشاريع اسكان بسبب موقف منطرة نڤيه اڤيڤ.ناهيك عن املنازل التي هدمت في طمرة  اووزير االسكان غاالنت يعرقل خطط

 وتبعات قانون كمينتس على طمرة.

 ضافّي: إفي منشور  نتنياهو يائير بدوره، رد عليه 

 احمد طيبي الصديق املقّرب لياسر عرفات قاتل اليهود األكبر بعد هتلر، كتب عني منشوًرا وهذا مثير بالنسبة لي. 

ر أحمد الطيبي 
ّ
 على أطالل بلدات يهودية عتيقة، كثير منها تحتفظ أأريد أن أذك

ً
ن جميع البلدات العربية دون استثناء قائمة أصال

 دي السابق حتى اليوم.باسمها اليهو 

ت أتبي نفسها لة الطيبيتار، يسمى "خربة اليهود". عائ-على سبيل املثال فان التل الذي وقعت فيه معركة بار كوخڤا والرومان االخيرة 

مت الى هذه البالد منأيهودا. و  -قدمنا من هذه البالد  نحن نسمى يهوًدا ألننا .ةمن سوري ِدّ
ُ
ن عرًبا ألنكم ق زيرة شبه الج نتم تسّمو 

 العربية.

 

 


