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 29.05.2018 :التاريخ

 

 أعدت هذه النشرة بالتعاون مع دائرة شؤون املفاوضات

 

 متابعات من اإلعالم الجديد في إسرائيل

 نشرة اسبوعية تتابع أهم القضايا التي تشغل اإلعالم الجديد في إسرائيل
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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 

 فتراض ّي اإلسرائيلي عدد من املواضيع منها؛ حيث شغل العالم اال  29.5.18-27.5.18 بينتتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما 

 مقتل الجندي املستعرب رونين لوبرسكي.  .1

 خروج الرئيس الفلسطيني محمود عباس من املستشفى.  .2

 منشورات محرضة على األسرى الفلسطينيين وعلى سكان غزة الذين يعانون من الحصار.  .3
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 العالم االفتراض ي ينشغل بقتل املستعرب رونين لوبرسكي:  .1

السبت، عن وفاة الجندي اإلسرائيلي من القوات الخاصة "املستعربين" واملعرفة إسرائيليا باسم "دوفدوفان"  أعلنت مصادر طبية إسرائيلية،

 متأثرا بجروحه التي أصيب بها في مخيم األمعري شمال رام هللا.

ا بالجروح الخطيرة التي أصيب بها ا( من رحوفوت توفي، متأثر  عام   20ونقلت وكالة "معا" عن مصادر إسرائيلية أن الجندي رونين لوبرسكي )

 .عدد من أبنائه العتقال اقتحام املخيمإثر القاء فلسطيني حجر رخام على رأسه خالل 

 اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد توعد بالوصول إلى من ألقى الحجر على الجندي، "ووضع اليد عليه حيا أم ميتا"، حسب قوله. األمنوكان وزير 

ا وطالب بالوصول إلى الفاعل ومعاقبته. وشغل املوضوع العا  لم االفتراض ّي اإلسرائيلي الذي تضامن مع الجندي بشكل كبير جد 

من  20 لتكن ذكراه مباركة، ابن ،أعبر عن حزن عميق على موت مقاتل وحدة "دوفدوفان"، رونين لوبرسكيقال في السياق:  ،بنيامين نتنياهو

 رحوفوت، وأبعث تعازي من عمق القلب لعائلته. لتكن ذكراه مباركة.

 .الحساب معه صفييل ستللمخرب ودولة إسرائاألذرع األمنية ستصل 

 

ال مطلوبين. بعملية العتقمميتة حا و الرقيب رونين لوبرسكي الذي جرح جر  ،في السبت فقدنا مقاتل دوفدوفان، قال بدوره: يغدور ليبرمانأب

ئلة ادوفدوفان، من وحداتنا النخبوية، تجري كل ليلة اعتقاالت كثيرة بحرب ال تنتهي، التي ال يوجد بها مجد وال شهرة. أطلب إرسال تعازي للع

 باسم كل شعب إسرائيل وأتابع عن قرب  الجهود العتقال املخرب. سنأتي بالعدل لرونين.
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رونين لتتبارك  فالديمير لوبرسكي، والد، قال: هوعضو كنيست عن همؤسس حزب البيت اليهودي ورئيس وزير التربية والتعليم، ،نفتالي بينيت

 ذكراه، قال أننا ملزمون جميعا أن نحيا وأن نكون أقوياء. حدثني عن شدة محبة ابنه لوحدة الدوفدوفان ودولة إسرائيل.

 ت إلى دولة إسرائيل.م  إال أنها مسرورة ألنها قد  أمه إيلينا حدثتني أنها رغم الفقدان 

 كم من األلم. كم من القوة. كم من الصهيونية.

 

ن قيب رونير صلينا لشفاء الوكان عضو كنيست عن الحزب، قال:  الوزارية بمن زعماء حزب شاس، شغل العديد من املناص ،إيلي يشاي

 .عسكرية حملةلينتقم هللا لدمه الذي أصيب على يد مخرب ابن شريرة خالل  ،لوبرسكي

 فاظ على أمننا.ا بالحفي الوحدة الذين يؤدون عمال مقدس   رفاقهلنبأ عن وفاته، وبرغبتي أن أعبر عن تعازي لعائلته العزيزة و ألسفنا تلقينا ا

 املخرب الحقير.أنا واثق أن قوات األمن لن ترتاح إلى أن ُيلقى القبض على 

 لتكن ذكراه مباركة!
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لينتقم هللا  ،عائلة مقاتل دوفدوفان رنين لوبرسكي وأدعو لتعزيةأعانق بحزن كبير عضو كنيست عن البيت اليهودي، قال:   ،موطي يوغيف

 بجانب رام هللا. بحملة عسكريةلدمه الذي قتل 

 تعلمنا صداقته وكونه األول في كل مهمة. رفاقهمن حديث معلمته وأخيه تعلمنا عن حجم شخصيته وتفانيه من أجل شعب إسرائيل. من 

  ولوحدة دوفدوفان. لرفاقتعازيَّ لعائلته، ل

 

ان الرقيب مقاتل الدوفدوفقلبي مع عائلة : أن استقالت من حزب إسرائيل بيتنا، قالتة كنيست مستقلة بعد و عض ،أبكسيس -أورلي ليفي

ا بكم. بحملة عسكريةالذي قتل  ،اركةبرونين لوبرسكي لتكن ذكراه م
ّ
. ال كلمات تستطيع أن تخفف من األلم والفقدان الكبيرين الذين أملممم

  نأمل أن يكون ختام مصابكم. ،فقط صالة صغيرة

 

 ،محامية أثيوبية وصحافية، ناشطة سياسية، كانت عضوة كنيست من قبل حزب يش عتيد وهي األثيوية األولى بهذا النصب ،بنينا تمنو شطه

 ن أقل عمليات، أقل مقتولين إسرائيليين باإلرهاب، يجب التذكر بفضل من.و عندما يك :قالت

 منة أكثر.إسرائيل آ لتكن ذكراه مباركة ،هم رونين لوبرسكيألنه بفضل أبطال ومن ضمن

 ، عندما ألقي باتجاهه لوح شايش، أصاب رأسه وأدى إلى موته.في رام هللا حملة عسكرية من أجلنا بموته، وكان هناك 20كان رونين فقط ابن 

 لتكن ذكراه مباركة.

 



6 
 

نين، الكبير مع موت ابنهم رو الحزن بعائلة لوبرسكي  طرأشامؤسس ورئيس الحزب، قال: عضو كنيست عن حزب يش عتيد وهو  ،يئير لبيد

 في رام هللا. لتكن ذكراه مباركة. عملية عسكريةمقاتل من وحدة املستعربين دوفدوفان، الذي أصيب باألسبوع املاض ي أثناء 

 

وجه ا أن تتأمل المحزن جد  ، قالت: صحفية سابقا، ناشطة سياسية، عضوة كنيست عن حزب املعسكر الصهيوني ،شيلي يحيموفيتش

حصة مقاتلي . 20وهو فقط ابن  بحملة عسكريةلتكن ذكراه مباركة والذي قتل  ،واملتفائل ملقاتل الدوفدوفان، الرقيب رونين لوبرسكي الشاب

 يه أحزانهم. لتكن ذكراه مباركة.بعائلته ومح شاطرا، لكن الثمن باهظ. أاط عمليات هو مهم جد  بإحبالدوفدوفان 

 

م و رئيسة حزب كديما سابقا، انضمت للمعسكر الصهيوني وأصبحت رئيسة القائمة، باإلضافة إلى أنها اليكانت وزيرة خارجية،  ،تسيبي ليفني

باركة التي ، لتكن ذكراه ممقاتل الدوفدوفان رونين لوبرسكي عائلة العميق حزن بال شاطرأعضوة كنيست عن املعسكر الصهيوني، قالت:  هي

باألمل الصغير بأن األسوأ من الكل لن يحصل. نعانق العائلة ونعاضد مقاتلي دوفدوفان الذين يعملون األيام األخيرة في كانت ال تزال تتمسك 

   كل ليلة من أجل أمننا.

 

 عازتحزب املعراخ في املعسكر الصهيوني، قالت: صحفية سابقا ناشطة سياسية واجتماعية وعضوة كنيست اليوم من  ،ميراف ميخائيل

 مات  الذي عائلة رونين لوبرسكي، جندي دوفدوفانيدي أكثيرة وشد على 
 
 . لتكن ذكراه مباركة.جراحهب متأثرا
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القلب يتمزق. مؤلم كثيرا رؤية صور رونين لوبرسكي وهو يبتسم ويلهو مثل كل شاب في جيله، ، رئيس حزب املعراخ  )العمل(، قال: آفي غباي

نرجو أن . لديها التي وظفت ثروتها بوحدة النخبة وفقدت أغلى ما العائلة شاطريختفي. أ، بكرة القدم. بلحظة واحدة عالم بأكمله رفاقمع 

 ن لهذا الثمن. لتكن ذكراه مباركة.ينكون مستحق

 

وم سوية مع عما وكان عضو كنيست عن حزب الليكود، قال: وزير دفاع أسبق، عضو املجلس الوزاري املصغر سابق ،موشيه بوجي يعلون 

 عسكرية عمليةرح جروحا مميتة في جلتكن ذكراه مباركة الذي  ،نين لوبرسكيو دوفدوفان" الرقيب ر المقاتل " وأحييإسرائيل أحني الرأس 

 في الوحدة، لتكن ذكراه مباركة! رفاقهأبعث تعازي وعناقا قويا لعائلته و  .ضد اإلرهاب، كي نستطيع كلنا أن نستمر ونحيا

 

ريال، ليفربول، كل ش يء أصبح تافه باملساء الذي ملح األرض، مقاتل اسل رياض ي لصحيفة يديعوت أحرونوت، قال: مر  ،يبيرنداف زينز 

 .لحياةلمات متأثرا بجروحه. كل ما تبقى امتياز  ،الدوفدوفان رونين لوبرسكي، لتكن ذكراه مباركة

 

قلبي انكسر لسقوط الرقيب رنين لوبرسكي، لتكن كنيست من قبل حزب كلنا، قال:  ونائب رئيس الوزراء، عضهو مؤرخ،  ،ميخائيل أورين

 
َّ
قدموا  الن كيفك  ذكراه مباركة. رونين تلميذ ورياض ي متفوق، حلم بالتطوع لوحدة دوفدوفان وأن يدافع عن الدولة. سمعت من والديه الث
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نا أن عداءسمح أل . نحن لن نالذين اختاروا الخدمة في القتال رفاقهوبأرض إسرائيل وكم كانا معتزين به بمن روسيا من أجل إقامة عائلة 

 .تذكر رونين دائمابينتصروا ونستمر 

 

رسكي مات متأثرا بمقاتل دوفدوفان رونين لو  بموته. لتكن ذكراه مباركة؛ 20، قال: ابن 1صحفي محقق ومحرر ملوقع نيوز  ،يوآف يتسحاق

بحملة للقبض على مطلوبين*قطعة رخام ألقيت عليه من ارتفاع ثالثة طوابق وأصابته في رأسه. م الخميس قبل الصبح و بجراحه* اشترك ي

 .عد موته/ عمر كرمون بأول  -*رقي لرتبة رقيبخوذته تحطمت وهو أصيب إصابة مميتة

 

ن عائلة أخرى دخلت حلقة الثكلى الكبيرة، عائلة أخرى التي مامين نتنياهو ناشطة على الفيسبوك، قالت: مؤيدة لبني شيري تسادوك أزوالي،

 م حزين إلسرائيل....و عد كاألمس وقبل األمس...يباآلن لن تكون 

 لتكن ذكراه مباركة، لينتقم هللا لدمه!!! ،رونين لوبرسكي
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ي رونين لوبرسك سيدر يوم الرقيب#اإلسرائيلية، قالت: برنامج "سيدير يوم" في هيئة البث  2في تلفزيون كان صحفية تقدم  ،نيوباخكيرين 

هناك تمت الجنازة. لوبرسكي، مقاتل دوفدوفان مات متأثرا بجراحه  . شيعه املئات بالقطعة العسكرية على جبل هرتسل،للدفن نقل الليلة

نين، يهوديت و يرة املدرسة التي تعلم بها ر منطقة رام هللا. سنتحدث هذا الصباح مع مدببعد أن ألقيت عليه قطعة شايش باألسبوع املاض ي 

 فلبنر.

 

 نهاية محزنة جدا.وفسور بالقانون في جامعة تل أبيب، قال: قانوني، بر  ،هدار سيغل

 من رحوفوت الذي قتل على يد مخربين قذرين. 20نين لوبرسكي، ابن و مات مقاتل "دوفدوفان"، الرقيب ر 

 .لتكن ذكراه مباركة إلى األبد

 

 

 فتراض ّي غير الرسمي: الفلسطيني يشغل العالم اال الرئيس  .2

 غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس املستشفى االثنين.

 أول تصريح له بعد خروجه إنه بصحة جيدة وسيعود للعمل الثالثاء.في وقال عباس 

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس.وكان الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي قد نفى، االثنين، كل ما تردد من أنباء عن وفاة 

 وكتب القواسمي على صفحته في فيسبوك أن كل "األنباء التي تتحدث عن وفاة الرئيس عباس، إشاعات مبرمجة من جهات مشبوهة".
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 .أيام إثر إصابته بالتهاب رئوي وكان عباس قد دخل املستشفى االستشاري في مدينة رام هللا، بالضفة الغربية منذ 

، أصرت على ، غير رسميةافتراضّية من التأكيد الفلسطيني على أّن صحة الرئيس جيدة ويتماثل للشفاء إال أّن مصادر إسرائيليةوعلى الرغم 

 خذة بالتدهور. آالرئيس الفلسطيني  االدعاء أّن صحة

ت مازن من املستشفى: "كانت لحظاخروج أبو  دريل رجوب بعبيقول جسل الشؤون العربية من موقع واينت، قال في السياق: مرا ،روعي قيس

 ن".ين، ملوك، أمراء وأجهزة استخبارات بالعالم كانوا قلقو شعبنا كان قلقا بصدق، أيضا قياديع عباس كان صعبا جدا، بها وض  

 

 ر  و   بهل في انتظارنا حر صحفي يعمل بالعين السابعة، قال:  ،إيتان أملوغ
 
ينهم بنائه و يوم أبو مازن، بين أب اقترابة بالنخبة الفلسطينية مع ث

 محتمل نعم. -العرش؟ لن يكون ممال. عنف وسفك دماء داخل النخب الفلسطينية -وبين بقية الذين يزعمون 

 

ت أيضا أبو مازن على شفا املو  باس امللقبأبو عيدعي أن  " )مصدر(سميع"سيد معالجة بالتشغيل وافتراضّية معروفة، قالت:  ،غالي دالل

 أصحيح؟؟؟ ونقل لألردن.

 

 . حرر لبيتهنهاية الشائعات:  أبو مازن على التوتير، غردوا بالقول:  20القناة القّيمون على صفحة 
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تسعة  دةملأبو مازن الذي عانى من التهاب رئوي وأدخل املستشفى اصل االجتماعي، قالت: و تهتم بالسياسة ناشطة على وسائل الت ، دليله مور 

خرج، أيام
ُ
  رؤساء  الدول شعبي وكل القادة العرب و  من املستشفى. قال: "أشكر أبناء أ

ّ
الذين اهتموا لصحتي ودعوا لي بالسالمة". شدد أال

  ُيد  
ّ
 ماذا مع تسيبي ليفني؟.  ل اإلسرائيليين. ماذا مع تمار زاندبرغ؟.خ

 

ج و بث التلفزيون الفلسطيني ببث مباشر خر ، ينقل ما يحدث في العالم العربي، قال: مراسل العرب في القناة العاشرة  ،حزاي سيمانطوف

 نه طارق، على شماله: إبنه ياسر.بو مازن: إبرئيس السلطة الفلسطينية من املستشفى. على يمين أ

 . عن بث التلفزيون الفلسطيني

 

تحدث ابو مازن اآلن من خارج املستشفى. قال أنه ، قال: مراسل الشؤون العربية والفلسطينية في معاريف ومكور ريشون  ،أساف غيبور 

د ليمارس مهامه بالكامل غدا. شكر كل املتصلين الذين يدعون له بالسالمة. سيستمر بالعمل من أجل دولة فلسطينية وعاصمتها و سيع

 القدس.
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 سطينية في يديعوت أحرونوت وواينت، قال: لق للشؤون الفلمعو مراسل  ،إيليئور ليفي
 
أيام بعد أن دخل املستشفى برام هللا نتيجة  9ف: توق

 تشفى.سالتهاب رئوي يخرج أو مازن من امل

 . اإلشاعات عن موته/ مغادرته إلى األردن كانت مبكرة جدا

 

 .أبو مازن من املستشفى بعد أن كان مريضابعد عشرة أيام: خرج ناشط على الفيسبوك، قال:  ،حجاي سايبريس

 

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس )أبو مازن( يترك املستشفى في رام هللا في هذه اللحظات.  :صحفي معروف، قال آفي يسسخاروف،

 اآلن ممكن استراحة قصيرة من اإلشاعات.
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 : تحريض .3

أي  فتراض ّي، وهي منشورات لم تقع ضمنالتحريض والعنصرية في العالم اال  من مظاهر إلى جانب ما ذكره أعاله، رصدت النشرة التالّية بعض

 قسم مما ذكر أعاله وحصدت مشاركات وتفاعال بشكل كبير. 

 من السياسيين، ملا تحمله من تأثير على الرأي العالم اإلسرائيلي. ايتم 
 
 ختيار املنشورات وفق الكاتب، خاصة

ملصغر وعضو كنيست عن حزب الداخلي وزير الشؤون االستراتيجية واالستخبارات وعضو املجلس الوزاري ازير األمن و  ،غلعاد أردان

ا مشاهدة املونديال إمتياز:  ا على األسرى معتبر   نديال.و ليس بدوريتي. مخربو حماس لن يجلسوا بالسجن ويشاهدوا املالليكود، قال محرض 

 هذا الجنون انتهى.

 

ا في سياق الحصار على غزة:  وزير األمن مؤسس ورئيس حزب ،أبيغدور ليبرمان ليوم بدأنا اإسرائيل بيتنا وعضو الكنيست عنه، قال محرض 

بإقامة عائق بحري وحيد من نوعه بالعالم بحيث يحجز إمكانية االختراق من غزة إلى إسرائيل طريق البحر. هذا إفشال إضافي لحماس الذي 

 .هائلة. نستمر بالدفاع عن مواطني إسرائيل بقوة وبحكمة استثمرت مبالغ اتطويرهبوالذي  سيفقد قدرة استراتيجية أخرى،

 


