متابعات من إلاعالم الجديد في إسرائيل
نشرة اسبوعية تتابع أهم القضايا التي تشغل إلاعالم الجديد في إسرائيل

إعداد :خلود مصالحة

التاريخ21.02.2018 :

أعدت هذه النشرة بالتعاون مع دائرة شؤون املفاوضات

عن النشرة:
ترصد نشرة "متابعات من إلاعالم الجديد في إسرائيل" ما يكتب وينشر في فضاء إلاعالم الجديد الفاعل في الحيز العام إلاسرائيلي .تسلط
النشرة الضوء على أهم القضايا التي تطرح وكيفية التفاعل معها ،كما وتركز على تدوينات وأقوال السياسيين ،الصحافيين ،ونشطاء في
الساحة إلاسرائيلية من اليسار واليمين .إلى ذلك ،ترصد النشرة مظاهر العنصرية في املجتمع إلاسرائيلي آلاخذة في الازدياد في آلاونة ألاخيرة.
ّ
الحالية إلى الفترة الواقعة ما بين  21.2.18-18.2.18حيث شغل العالم إلافتراض ي إلاسرائيلي موضوعان فقط كان ألاهم
تتطرق النشرة
التحقيقات الجديدة مع رئيس الحكومة ،بنيامين نتنياهو.
وكانت الشرطة إلاسرائيلية قد أعلنت يوم الثالثاء أنه جرى مطلع ألاسبوع توقيف شخصيات بارزة في شركة اتصاالت "بيزك" ومقربين من
نتنياهو ،في إطار التحقيق في قضية فساد واسعة النطاق.
وتأتي التوقيفات الجديدة في إطار التحقيق في القضية املعروفة إعالميا بـ"القضية  ."4000وبعد إعالن الشرطة ألاسبوع املاض ي أنها أوصت
رسميا القضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغالل الثقة إلى نتنياهو ،فإن القرار آلان بيد النائب العام أفيخاي مندلبليت وقد
يستغرق أسابيع أو شهورا.
وانشغل العالم الافتراض ي إلاسرائيلي باملوضوع بكثافة كبيرة ومتنوعة ً
ً
وايضا إلى
جدا ،حيث تطرق هذا إلانشغال إلى تفاصيل التحقيق
ً
وتحديدا في أعقاب التوصيات مع الشرطة.
مظاهرات نظمت في أعقاب ذلك،
هذا ألاسبوع ً
ايضا ،زادت حدة التوتر الدبلوماس ي بين إسرائيل وبولندا -حول قانون املحرقة النازية الذي أقرته الحكومة في وارسو
مؤخرا -مرة أخرى في مؤتمر ميونيخ لألمن ،على خلفية تصريحات لرئيس وزراء بولندا متاوش موربييتسكي ملح فيها لوجود "جناة يهود"
عملوا لصالح النازيين في الحرب العاملية الثانية.
وجاء كالم املسؤول البولندي ردا على سؤال ملراسل صحيفة يديعوت أحرونوت إلاسرائيلية في أملانيا حول تداعيات قانون الهولوكوست
املثير للجدل والذي يجرم كل من يتهم بولندا وشعبها بالتورط في املحرقة التي استهدفت اليهود خالل الحرب الكونية الثانية.
ً
ً
ً
ً
تجاوزا للحد خاصة وان إسرائيل تحاول
مؤخرا تخطي هذه ألازمة
مجددا بهذه التصريحات معتبرا إياها
وندد العالم إلافتراض ّي
ّ
الدبلوماسية.
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 .1قضايا الفساد تالحق نتنياهو:
أعلنت الشرطة إلاسرائيلية يوم الثالثاء أنه جرى مطلع ألاسبوع توقيف شخصيات بارزة في شركة اتصاالت "بيزك" ومقربين من نتنياهو،
في إطار التحقيق في قضية فساد واسعة النطاق.
وتأتي التوقيفات الجديدة في إطار التحقيق في القضية املعروفة إعالميا بـ"القضية  ."4000وبعد إعالن الشرطة ألاسبوع املاض ي أنها أوصت
رسميا القضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغالل الثقة إلى نتنياهو ،فإن القرار آلان بيد النائب العام أفيخاي مندلبليت وقد
يستغرق أسابيع أو شهورا.
وتم اعتقال نير حفيتس املتحدث السابق باسم عائلة نتنياهو ،وشلومو فلبر مدير وزارة إلاعالم املقرب من رئيس الوزراء.
واملعتقلون آلاخرون هم شاؤول إلوفيتش الذي يملك الحصة املسيطرة في شركة "بيزك" ،واثنان من أفراد عائلته ومديران في الشركة.
وتشتبه الشرطة في أن إيلوفيتش حصل على تنازالت في مجال ألاعمال مقابل حصول نتنياهو على تغطية إيجابية في موقع " والاله "
إلاخباري إلالكتروني الذي يملكه ألاول.
وقالت الشرطة إنه في إطار التحقيق تراكمت الشكوك حول الجنايات املتعلقة باألخالق والاحتيال وغسيل ألاموال وألاوراق املالية التي
ارتكبت على مدى فترات طويلة من الزمن ،وبشكل متكرر ومنهجي في إطار العالقات بين املديرين التنفيذيين في شركة "بيزك" واملوظفين
الحكوميين وشركائهم.
وانشغل العالم الافتراض ي إلاسرائيلي باملوضوع بكثافة كبيرة ومتنوعة ً
ً
وايضا إلى
جدا ،حيث تطرق هذا إلانشغال إلى تفاصيل التحقيق
ً
وتحديدا في أعقاب التوصيات مع الشرطة.
مظاهرات نظمت في أعقاب ذلك،
بنيامين نتنياهو ،رئيس حكومة إسرائيل ووزير خارجيتها ،علق على املوضوع وقال على الفيسبوك :نيابة عن رئيس الحكومة بعث برد.
نير حفيتس لم يقترح أبدا الاقتراح غير العقالني هذا أمام رئيس الحكومة وزوجته ،لم يطلب من قبلهم أبدا أن يقترح اقتراحا كهذا ،وال
نصدق أن حفيتس حتى خطر بباله أمر كهذا .قريبا يتهمون الزوج نتنياهو بقتل أورلوزوروف.

وفي منشور آخر ،قال بنيامين نتنياهو :ألاخبار  10راقبت هذا املساء ردنا ،ها هو ردنا الكامل:
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لن نرد على كل ادعاء كاذب يسمع باإلعالم .كل محاولة لتعزيز النهج التعددي وتنوع املواقف باإلعالم ،معروضة كعمل ملغي وغير قانوني.
يوجد هنا جهدا هائل للحفاظ على احتكار اليسار لإلعالم.
ال يوجد ولم يكن أي مقابل وأي عمل غير قانوني أمام إلوفيتش ،كما ورد بواسطة وزارة القضاء ملراقب الدولة" :رئيس الحكومة لم يتخذ
قرارات مثيرة للجدل ...لم يكن قرار توافقي مع بيزك بشكل خاص الذي كان من املمكن إلاشارة إليه كقرار يمكن أن يكون مثيرا للجدل،
وكهذه التي يمكن أن يكمن بها عيب يناقض املصالح".

زهافا غلئون ،رئيسة حزب ميريتس ،قالت معلقة ومنددة :ال يوجد أكثر من تصرف مافيا من محاولة رشوة قاضية كي تغلق ملفا ألقارب،
وهذا ما كشفه بالضبط هذا الصباح بن كاسبيت .إذا كان هناك معلومة واحدة توضح سبب خطورة كل ثانية يمضيها نتنياهو على
كرس ي رئاسة الحكومة فهي هذا الكشف.
ماهي املرحلة القادمة ،رأس حصان بسرير الشيخ؟ عجز آلان.

وفي منشور إضافي ،قالت زهافا غلئون :ألنه ماذا يسوى إلاعالم إذا لم يسيطر عليه؟.
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إهود براك ،عمل كرئيس للوزراء ووزير ألامن ورئيس ألاركان لجيش الدفاع إلاسرائيلي وعمل كوزير وكعضو كنيست عن حزب العمل،
قال :أيام حزينة .يبدو بيبي منتهيا ،فساد مضاعف  3أو  ،4أعرف بيبي عن قرب ،أصبح يفهم ويعرف ،ال طريق للخروج من تعقيد قضية
بيزك مع القضايا السابقة بالخلفية ،وقت امتحان لكحلون وبينيت -كل يوم يمر يلصقهم ’بقائمة الخزي’ لإلنتهازيين فاقدي العمود الفقري
وامللتصقين بالكرس ي -الذي مازلت أتمنى أنهم *ال*

يائير لبيد ،عضو كنيست عن حزب ’يش عتيد’ ،مؤسس الحزب ورئيسه وشغل منصب وزير املالية سابقا ،قال :الفرق بيني وبين رئيس
الحكومة هو بسيط ،هذا بالضبط العكس :هو تلقى مليون شيكل ودفع إلى ألامام بقانون ميلتشين ،أنا لم أتلق آغورة متآكلة من أي واحد
وأوقفت قانون ميلتشين.

شاؤول أمستردامسكي ،يتعامل مع الصحافة التحقيقية ،حائز على جائزة سوكولوف ،يتولى منصب رئيس املكتب الاقتصادي ومحلل
الشؤون الاقتصادية العليا في أخبار هيئة إلاذاعة إلاسرائيلية ،قال :لينور يوخلمان هي إحدى نجمات قضية بيزك ،القسم غير املرتبط
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بنتنياهو ،يده اليمنى وصاحبة سر إلوفيتش في بيزك ،متهمة أنها سربت له تفاصيل من داخل جلسات التفاوض على امتالك يس .آلان
بيزك نفسها تطيرها (تقيلها) بتهمة أنها تنصتت بشكل غير قانوني على مجلس إلادارة ،ما يقول أن إلوفيتش نفذ ليحاول أن يحرك .ال
عقالنية مطلقة.

أوري برييتمان ،صاحب مدونة ،قال :كان لبيبي مشكلة صعبة مع دفع معاش عال لنير حفيتس .الدولة أقرت أنه يمنع من العمل باملجان.
بعد ذلك توقف الليكود عن الدفع .من يدفع لنير؟ ممكن أن تدفع بيزك!

د .روعي بيرغمان ،محرر سوق املال واملالية في يديعوت أحرونوت ،قال :مع إزالة أمر منع النشر يمكن الحديث أن مقربي رئيس الحكومة،
نير حفيتس وشلومو فلبر اعتقال يوم ألاحد بقضية بيزك -والاله .اعتقل آخرون :شاؤول إلوفيتش ،زوجته إيريس وابنهم أور وأيضا مدير
عام بيزك ،ستيال هندلر ونائبة مديرة عام عميكيم شورر .الكلمة البارزة باألخبار :رشوة.

إيتاي أملوغ بار ،مهندس معماري ،قال ً
معلقا :يكفي غرابة أن ترى التغطية بأخبار  2بخصوص مبنى ملف  4000بيزك -أمور تكلمنا عنها
بمظاهرات نان ستوب (بدون توقف) وكانت معروفة للجميع -وباألساس ملندلبليت الذي فضل أن يغلق العيون ويسد أذنيه وأن يلعب
دور الساذج.
هذا هو السبب أنني غير صامت -مندلبليت خبير بقصارة وإخفاء جرائم تنفذ أمام أنظار الجميع
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راشيل ناحوم ،مغنية ،قالت معلقة :التكفير عن الخطايا،
ذهب وجه متعجرف جاء ليمون ...ويوجد لك بعد....
آلو؟ بيزك على الخط....

عودد كرامر ،شغل منصب نائب املدير إلابداعي في مكان ،قال :من ناحيتي قضية بيزك لن تنتهي حتى يعتقلوا ممثلة الخدمة التي باعتني
رزمة زائدة عن الحد ملكاملات لخارج البالد ولدغتني ب  2900شيكل.

أرييه عميت ،متقاعد شرطة إسرائيل العامة ،قال :فقط سؤال صغير ،من كل التحقيق هذا ب"بيزك" أنا أتلقى عائدا على جباية زائدة
دفعتها؟
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تيليم ياهاب ،صحفي يدير مساقات طويلة ،مراسل للرفاه والعمل في يديعوت أحرونوت وكاتب عمود "الجري في الخطأ" ،قال :إعتقال
مسؤولي بيزك مدد حتى يوم الخميس بين  10ل 14 -أو بدال من ذلك يوم ألاحد بين  12ل .18 -حتى ذلك حاولوا أن تطفئوا وان تشعلوا
الراوتر (املوجه).

إلداد ينيف ،صحفي ،محام ،ترأس حزب "ألارض الجديدة" ،قال :ملف والاله -بيزك -فيلبر -إيلوفيتش :أبراموفيتش ينشر عن انطالقة،
جيدي فايتس قد نشر قبل بضع أيام أن إيالن يشوعه يزود كالما وتسجيال ،وتفصيال آخر مهما ،مرتبطا أو ال :كورش بار نور يحب شهود
ملك في كل ملف تحقيق لعائلة إلاجرام.

إيتان أفريئيل ،مؤسس مجلة ذي ماركر ورئيس تحريرها حاليا ،قال :أدلى مدير عام والاله إيالن يشوعاه اليوم بشهادة بالشرطة .أيضا
محرر املوقع سابقا ينون ميجيل الذي شغل بمنصبه ب 2013 -و ،2014 -بالفترة التي بها حقق بالشبهة بعالقات ساقطة بين أصحاب
بيزك شاؤول إلوفيتش وبين نتنياهو ،باألسبوع املاض ي قال ميجيل" :كانت ضغوطات لتغطية نتنياهو بشكل مشجع" .

إيتان أفريئيل ،صحافي مؤسس مشارك ل ذي ماركر وهو رئيس تحرير املجلة ،قال " :أنا إللوفيتش كل شيئ ،إذا كنت بحاجة لش يء قل،
هذا قرب أكبر ما يكون .بليفون ،يس ،بيزك ،بيزك دولي".
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دان مرغليت ،صحفي مقدم تلفزيوني وكاتب عمود ،قال :أنا أعرف ماذا سيكون عنوان املستقبل بالقريب بقضية تحقيق الدائرة ألاكثر
داخلية لنتنياهو بقضية بيزك :4000 -بيبي" :لم أعرف".

أور -لي بارليف ،صحفية مستقلة ومحاضرة في جامعة بوليموريا ،قالت :جاك حن لهآرتس ..." :قررت حسب رأي رئيس الحكومة أنه من
أجل منع الخداع لن أستمر بتقديم الاستشارة له بأي شأن ،بالقليلة حتى تتضح ألامور"...
متى سنسمع جملة كهذه من املحامي عميت حداد الذي يمثل أيضا نتنياهو وأيضا شمرون؟

عماليا دويك ،صحفية ،مراسلة للشؤون الاقتصادية لقناة التلفزيون الثانية وشخصية تلفزيونية وإذاعية ،قالت :محامو إلوفيتش
يخرجون خبر أول منذ التطورات في ملف "بيزك"" :إلوفيتش يدحض بشدة التهم ضده ،نقترح التمسك بالصبر وعدم التعجل باستخالص
النتائج .نحن واثقون ومتأكدون أنه عندما تتضح ألامور ،يمكن الجدال أنه لم يرتكب أي مخالفة.
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 .2بولندا مستمرة في إثارة العالم الافتراض ي إلاسرائيلي:
زادت حدة التوتر الدبلوماس ي بين إسرائيل وبولندا -حول قانون املحرقة النازية الذي أقرته الحكومة في وارسو مؤخرا -مرة أخرى في مؤتمر
ميونيخ لألمن ،على خلفية تصريحات لرئيس وزراء بولندا متاوش موربييتسكي ملح فيها لوجود "جناة يهود" عملوا لصالح النازيين في الحرب
العاملية الثانية.
وجاء كالم املسؤول البولندي ردا على سؤال ملراسل صحيفة يديعوت أحرونوت إلاسرائيلية في أملانيا حول تداعيات قانون الهولوكوست
املثير للجدل والذي يجرم كل من يتهم بولندا وشعبها بالتورط في املحرقة التي استهدفت اليهود خالل الحرب الكونية الثانية.
وسأل الصحفي إلاسرائيلي املسؤول البولندي ما إذا كان سيتعرض للمالحقة في بولندا إذا روى تاريخ أفراد عائلته الذين تم نفيهم وقتلهم
بعد أن وش ى بهم جيران بولنديون لهم لدى الغستابو (الشرطة السرية ألاملانية) خالل تلك الحرب.
ورد رئيس الحكومة البولندية على السؤال بالقول "لن يعاقب ولن يجرم من يقول إنه كان هناك جناة بولنديون (شاركوا في املحرقة) كما
كان هناك جناة يهود وآخرون أوكرانيون أو أملان".
ً
ً
ً
ً
تجاوزا للحد خاصة وان إسرائيل تحاول
مؤخرا تخطي هذه ألازمة
مجددا بهذه التصريحات معتبرا إياها
وندد العالم إلافتراض ّي
ّ
الدبلوماسية.
وحول املوضوع ،علق ريئوبين ريبلين ،رئيس دولة إسرائيل ،بالقول على الفيسبوك :أن يقال أن اليهود تعاونوا مع النازيين -هذا انحطاط
جديد تماما ،هكذا قلت اليوم بمؤتمر الرؤساء الذي عقد هذا املساء بالقدس .هذه السنة ال 44 -التي يصل ملؤتمر الرؤساء ممثلون
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كبار من  53منظمة يهودية مركزية بالواليات املتحدة  ،ودعوتهم -كما أدعو كل واحد وواحدة منكم -أن يزيدوا ويعلموا العالم كله ،وحتى
عددا من قيادييه ،عن الجزء املظلم والشرير جدا بالتاريخ ،والجرائم املرعبة التي نفذت على يد النازية ومساعديها.
لن ننس ى.

بدوره ،قال بنيامين نتنياهو ،رئيس حكومة إسرائيل :أقوال رئيس حكومة بولندا هنا بميونخ – تثير .يوجد هنا مشكلة عدم فهم للتاريخ
وعدم إحساس بمأساة شعبنا .أنا أنوي أن أتكلم معه بأقرب وقت.

ّ
القيمون على صفحة "سفارة بولندا" على التوتير غردوا بدورهم ناشرين بيان توضيح ،وقد كتب بالتغريدة :مرفق بيان عقب محادثة بين
رئيس الحكومة إلاسرائيلي والبولندي في ميونخ.
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يشاي شنراف ،يقدم برنامج "ابتداء من اليوم" على راديو إذاعة الجيش ،قال ً
منددا :مخيف ما يحصل في بولندا ،أناس يشترون أقوال
رئيس الحكومة ويصدقون أن اليهود تجندوا للغستابو لقاء املال ،وهو يرفض الاعتذار.
باألسبوع املاض ي ظهر السيد جوني دانيئيلز في #صحيح للصباح ودافع بقوة عن رئيس حكومة بولندا ،اليوم أصبح يتكلم غير ذلك.

إيتمار إيخنير ،صحفي سياس ي معروف ،قال :بمبادرة عضوة الكنيست أييلت نحمياس ورابين أييليت نحمياس باألسبوع القادم (الثالثاء)
تقيم لجنة الخارجية وألامن نقاشا مفتوحا عن ألازمة مع بولندا عقب قانون الكارثة .من خلف الكواليس مورست ضغوطات ألن يكون
النقاش محميا ،لكن ديختر أصر على نقاش مفتوح الذي دعي إليه ممثلو وزارة الخارجية ،مجلس ألامن القومي وبروفسور دينا بورات.

عوفير أديريت ،مراسل هآرتس في التاريخ ،قال :املؤرخ البولندي غربوفسكي بمؤتمر صحفي في تل أبيب يدعو إسرائيل لالمتناع عن النقاش
مع الحكومة البولندية" :الش يء ألاخير الذي يجب فعله هو الدخول ألي نوع من الحوار مع الناس هؤالء .أخذا بالحسبان مستوى
التصريحات املعادية للسامية الحالية ،أنا ال أفكر أن كل مقابلة رسمية بهذا املوضوع يجب أن تتم".

12

عميحاي شتاين ،مراسل التكنولوجيا وألاخبار ألاجنية على القناة  ،2قال :نشرنا ب# -أخبار املساء :برونشتاو وايلدشتاين عضو باللجنة
التي عينها رئيس حكومة بولندا بمحاولة لحل ألازمة مع إسرائيل يقول لكان نيوز" :رئيس الحكومة لن يعتذر عن التصريحات ألاخيرة -ألنه
ال يوجد ما يعتذر عنه .قال الحقيقة وغير منطقي أن يعتذر عن الحقيقة .غير ممكن نفي أنه كانت شرطة يهودية بالجيتو التي ساعدت
ألاملان".

يوتام زيمري ،كاتب ،ساخر ومذيع على الراديو ،قال :الصلبان املعقوفة رسمت على سفارة بولندا .البولنديون بعثوا بالرد أنهم يشكرون
مصمم الغرافيك وينفعلون من الرمز املحبوب وغير املعروف هذا.

سارة هعتسني كوهين ،رئيسة مجلس إدارة "يا إسرائيل" وتروج للصهيونية والدعاية إلسرائيل ،قالت :رينو تسرور" :تصور أن أبو مازن
كان يقول شيئا كهذا" (كما قال رئيس الحكومة البولندي).
تصوروا حقا.
وهذا ،أصدقائي ،النفاق والسخرية ألقسام كبيرة من اليسار باألزمة ألاخيرة مع بولندا ،متجسد بداخل سؤال صغير واحد.
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ّ
بروفسور تشيلو روزنبرغ قال :البولنديون يسخرون بنا ويتحدون بصورة تذكر بماضيهم غير املجيد في الواقع .على إسرائيل أن تقطع فورا
العالقات مع بولندا .على وزير التربية أن يعطي أمرا بإيقاف البعثات لبولندا وفورا .ال ش يء دراماتيكي سيحصل ،وإذا كان صحيحا أن
التالميذ يتعلمون كيف أن البولنديين تعاونوا مع النازيين ،سنعاقب الحكومة النازية الجديدة.
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