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 06.06.2018 :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

        

 



2 
 

 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 

 حيث شغل العالم االفتراض ي موضوعان فقط،  5.6.18-3.6.18بين تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما 

 يطلقها سكان غزة كجزء من نضالهم ضد االحتالل. الطائرات الورقّية الحارقة التي  .1

 التحريض على النائب حنين زعبي، واملطالبة بإبعادها عن الكنيست، خاصة بعد نقدها للوضع املأساوي في غزة.  .2
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 : ، وتحريض على املطلقينالطائرات الورقية الفلسطينية الحارقة تربك إسرائيل .1

اإلفتراض ّي اإلسرائيلّي هذا األسبوع إلى الطائرات الورقّية الفلسطينية مشيًرا إلى أّن محاوالت إسرائيل في مواجهة الطائرات تطّرق العالم 

 الورقية الحارقة، التي يطلقها فلسطينيون من غزة باءت بالفشل.

اءت ات الفلسطينية الورقية الحارقة منخفضة جًدا، وبوعلم، وفق مصادر إسرائيلّية، أّن نسبة اعتراض الطائرات اإلسرائيلية املسيرة للطائر 

 محاوالت إسرائيل العتراضها بالفشل، على مدار شهر.

اإلسرائيلي الطائرات املسيرة بالتحكم عن بعد والتي تحمل كاميرات وأدوات حادة العتراض الطائرات الورقية التي االحتالل جيش ويستخدم 

 ملتطورة لم تتمكن من اعتراض الطائرات الورقية البدائية إال بنسبة منخفضة جًدا، وفق ذات املصادر. تطلق من غزة، لكن هذه التكنولوجيا ا

وتأتي هذه التقديرات في ظل استمرار إطالق املتظاهرين الفلسطينيين املشاركين في "مسيرات العودة"، الطائرات الورقية التي تحمل مواد 

 األراض ي الزراعية في محيط قطاع غزة. حارقة، وتسببت بإشعال آالف الدونمات من

 عليها ورغم بدائيتها وهددت القيادة األمنية اإلسرائيلية بالتعامل بيد من حديد مع هذه الطائ
ً
 سم "إرهاب"، حيث أكد رئيسارات مطلقة

الضرر الذي تحدثه للمزروعات اإلسرائيلية من أموال الضرائب التي تدفع للسلطة  عن نيته خصمائيلي، بنيامين نتنياهو، الحكومة اإلسر 

 وصل حد املطالبة بقتل وقنص مطلقي الطائرات.  ،اإلسرائيلّي أكثر للحديث عنها الفلسطينية، مما حّرك العالم اإلفتراض يّ 

لعملية من شأنها  لترويجبا ،مئير بن شبات ،األمن القومي رئيس مجلسأمرت ، قائال في السياق:  نتنياهو وعلى صفحته على الفيسبوك، كتب

إلى املستوطنات في غالف غزة، بسبب األضرار التي تكبدتها  جراء الحرائق  ونقلها خصم من السلطة الفلسطينية أموال عائدات الضرائبتأن 

 األخيرة.

 

وره: حركة يهودية إسرائيلية، قال بد -"هوية" رئيس حزب زهوتكان عضو كنيست عن الليكود ورئيس الكنيست واليوم هو  ،موشيه فيغلين

 يتعامل مع قذائف الهاون باستخدام الصواريخ املضادة للطائرات يجد نفسه بدون إجابة أمام الطائرات الورقية.من 

 "صناعة سالم" أوسلو حولت مواطني إسرائيل رهائن لغزة.
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دولة واحدة لشعب واحد وفق مخطط برنامج السالم  -فهوم واقييمل إشغار مكانهم حامليهعليه وعلى نهار مفهوم الدولتين منذ زمن طويل، ا

 الخاص بحزب زهوت "هوية".

 

يدي رئيس س، قال منتقًدا قرار نتنياهو: الرئيس السابق ملجلس إقليمي أشكول وعضو الكنيست األسبق عن حزب يش عتيد ،حاييم يالين

شجعهم على تنفيذ عمليات أكثر، أن يطلقوا طائرات ورقية تتقوي حماس أمام السلطة الفلسطينية و خطوة إنها الحكومة، أهذا اقتراحك؟ 

 وصواريخ أكثر، خطوة تضعف السلطة الفلسطينية لصالح زيادة قوة حماس.

 

أبارك : ن، قالتفاء أوالد اليمن، الشرق والبلقاعضوة كنيست من قبل حزب الليكود ورئيسة اللجنة الخاصة بقضية اخت ،نوريت كورين

آن  .قرار رئيس الحكومة نتنياهو بالخصم من أموال السلطة الفلسطينية لصالح متضرري إرهاب الطائرات الورقية بمستوطنات الجنوب

 األوان أن تدفع السلطة الفلسطينية على األضرار التي يسببها اإلرهاب لغالف غزة. قد يتعلموا بذلك أن اإلرهاب خسارة.

 

 ،كان باري"فوهة بر باري، املعروفة باسم " ِوهادفي بغالف غزة.  اصباحقالت بدورها:   ملعسكر الصهيونيعضوة كنيست عن ا ،رافيتال سويد

األحمر يتلون باألسود. مدهش أن تفكر أنه فقط قبل أسابيع معدودة كان هنا سجادة من شقائق النعمان، إرهاب الطائرات الورقية دمر 

 بموتها... مناظر خضراء وتسببعشرات آالف الدونمات من الحقول، بساتين، 
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مون بالقوةي وخرجنا السياسيين يقول جئنا لنقوّ في غالف غزة. كليشيه ، رئيس حزب العمل، قال معلًقا: آفي غباي ّو.. ال . أنا ال أخرج م  مدعَّ
و
ق

ّويني أن أر. أبناء شعبي، أوالد وعائالت 
و
ق قّويني أن أفكر باألضرار النفسية املتسببة ي  تسيى من أجل حيز محمي وغرف باطون مكعبة، وال ي 

ّويني ألم املزارعين الذين يرون الط
و
ق  ائرات الورقية تحرق ثمار عملهم.جراء ذلك، وال ي 

 

ارتفع سنوات بجانب كيبوتس نصب "حمامة مع غصن زيتون" لغيزي شبيط من ناحال عوز  :، قالسياس ي يميني متطرف  ،باروخ مرزيل

 على غزة". شرفناحال عوز وي

 .نجت الحمامة من كل املواجهات، الراجمات، الصواريخ واملخربين

أيضا على "حمامة السالم" عندما احترقت  ،"إرهاب الطائرات الورقية" ،على ما يبدو تغلب إرهاب جديد لتنظيم اإلرهاب حماس هأن إال

 املنطقة.

 هذا الصباح وجدتها ملقاة إلى جانب السارية التي ارتفعت عليها.
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يدة، ج مساحةأيضا إطالق صواريخ من غزة، طائرات ورقية تحرق كل حيفا من قبل حزب يش عتيد، قال:  عضو مجلس بلدية ،يوس ي شالوم

 .من اتفاق أوسلو ا، لم يكونوا جزءمدافعاختراق الجدار، إطالق قذائف الهاون، أنفاق اإلرهاب، تسلل طريق البحر، إطالق من 

 

صاصة ر  تم الكشف عن، ناشط افتراض ّي معروف، قال محرًضا على الرد بقتل الفلسطينيين مطلقي الطائرات الورقّية: شموليك شوب

مشكلة رصاصات تحل  10متر وأكثر، ملحاربة طائرات التخريب/ الحرق الورقية، ضمان  800ملسافات فوق  ةللقنص، جيد ةجيد 51×7.62

   .ذو فائدة، إنساني ،رخيص، مجد مطلقي طيارات ورقية. 10فوق 

 

سببه تق، ال أنجح بفهم قرار أحمق كهذا، شعبوي، الش يء الوحيد الذي تال يصدَّ : منتقًدا قرار نتنياهو ، صحفي معروف، قالآفي إيساخروف

إسرائيل، ب ليس فقط كي تضرلتحرق حقوال، لكن هذه املرة  طائرات ورقية أكثر ما يمكنن ليطلقوا يالغزي أكثر أيضا هو أن تشجع حماس

 .إنما أيضا كي تضرب السلطة ولتفرغ لها الصندوق 

 

طائرة  600ليبرمان عن إرهاب الطائرات الورقية:"حتى هذا اليوم أطلقت ، قال:  اسل سياس ي لصحيفة يديعوت أحرونوتمر  ،يوفال كارني

ا وسنصفي الحساب إرهاب الطائرات هذا مفتوًح نولوجيين. نحن لن نترك حساب كبواسطة ت امنه 400 باعتراض طريقورقية ونحن نجحنا 

 معهم".
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 إرهاب طائرات ورقية: ثالثة حرائق اآلن بمنطقة غابة باري.، قال:  مراسل القناة العاشرة من الجنوب ،أملوغ بوكر

 

، هذا يطلقون الطائرات الورقيةيجب إطالق النار على األوالد الذين  -حاييم يلين، قال: مبدع وكوميدي وستاند أبيست ،يوآف رابينوفتش

 إرهاب بكل معنى الكلمة.

 مجري املقابلة: مع ذلك، أليس هذا مبالغ به قليال إطالق النار على أوالد يطلقون الطائرات الورقية من غزة؟

 حاييم يلين: من تكلم عن غزة بالعموم.

 

 قييك واحد وايشال أعرف أين معطيات ليبرمان )أعد بالفحص(، لكن إذا كانت صحيحة، هي ، قال:  ناشط على الفيسبوك ،أملوغ بن عزري

نجحنا باعتراض  امنه 400طائرة ورقية،  600حوالي  تبدأت الطائرات الورقية تحط على حقول الغالف، أطلق أن لإلعالم: حسب أقواله، منذ

  دونم غابة وزراعة. 9000حوالي ل اواحترق ا،حريق 198وتسببت ب  وصلت إلى منطقتنا 200تصوير، حوالي سبيلها بواسطة طائرات 
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نياهو قبل إقالع نت، قال: الكنيست العشرين من قبل يش عتيد مدقق حسابات، رجل قضاء ومستشار، مرشح لعضوية ،فالديمير بلياك

 يصنع نسبة مشاهدة، ال يتيح التحايلا، ال يبدو جيًد ، ألن هذا ببساطة ال يهمه، هذا ال ألوروبا يرفض أن يتناول إرهاب الطائرات الورقية

 ال. اقع وعرض "إنجازات" تقنيات الو 
ً
. إذا

ً
 االفتراض ي. وسكان الغالف لم يثيروا اهتمامه أبدا

 

على إرهاب  اعسكريً ا : في غالف غزة يريدون ردً 23:00ي هذه الليلة ف، قال: 20اليوم مع أمير إيبغي" في قناة صحفي يقدم برنامج "هذا  ،أمير إيبغي

عربي "يجند" املقابلة مع رئيس املوساد األسبق للنضال العاملي ضد إسرائيل* امتيازات أخر. باألرض للكيبوتسات: الطائرات الورقية* العالم ال

 .20* القناة جديدةستوديو* أبناء تسيبر عن قضية سارة نتنياهو المدير عام حركة الكيبوتسات واملديرة العامة للقوس الديمقراطي في اال 

 

ى سؤالي " يجيب عل)برنامج السادسة اإلخبارّي( نير دبوري في "شيش، قالت: ةر مقدمة برامج تلفزيونية ومحاضو مراسلة  ،سيون راهاب مئير

 قنية منخفضة. مضايقة. السؤال هو في املاكرو. ماذا نفعل بغزة".ت بشدة على كل طائرة ورقية: "هذا إرهاب ن ملاذا ال يردو 

 روني دانيئيل: "تمير فردو ما كان ليعود على كل جملة قالها لئيالنه ديان". 

 

تحترق  لحقول هدوء بغالف غزة. هدوء مطلق. فقط القليل من الضجيج ، قال: على وسائل التواصل االجتماعيناشط سياس ي   ،متان تسوري

 .غزةبنار إرهاب الطائرات الورقية يخل بالهدوء. عادي اآلن. منطقة كفار 

 

 : التحريض على زعبي، مستمر .2
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 واصًفا الزعبي، نحني املشتركة العربية القائمة عضو الكنيست في النائب ضد "تحريضية حملة" ليبرمان أفيغدور  اإلسرائيلي ألمنا وزير شن

 .”اإلرهابية”بـ إياها

 للزعبي سًمار  "الفيسبوك"، هذا األسبوع، في صفحته على ونشر لذلك، عريضة على والتوقيع الزعبي طرد إلى الكنيست أعضاء ليبرمان دعاو 

 .حماس حركة بعلم ملفوفة صورة تحمل وهي

 سرائيلياإل  الجيش جنود وصفت أن بعد أسبوع ملدة واللجان الكاملة الجلسة من الزعبي الكنيست أخالقيات لجنة طردت املاض ي، آذار وفي

 .ما أد. إلى ارتفاٍع في وتيرة التحريض عليهافي إحد. اللجان البرملانّية "، األمر الذي كررته هذا اإلسبوع بالقتلة"

قبين: على الصورة التي نشرها وتداولها مئات املع ،على الفيسبوكوزير األمن ورئيس ومؤسس حزب إسرائيل بيتنا،  ،أفيغدور ليبرمانوكتب 

ضد جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي ومواطني دولة إسرائيل فقط بسبب أن أعضاء  ابي موجودة بالكنيست وتروج إرهابً املخربة حنين زع

كنيست من املعسكر الصهيوني، يوجد مستقبل واألحزاب الحريدية الذين يرفضون التوقيع على اقتراح عضو الكنيست عودد فورر إلبعادها 

د ألحد ، ال يوجوعوفر شيالح  هذه اإلرهابية )تمار زاندبرغ حسب القانون.  ال أنجح بفهم ملاذا يدعم يعكوف ليتسمان، يتسحاك هرتسوغ

(. الش يء الوحيد الديمقراطي املوجود هنا هو مخربة تجلس بالكنيست وتعمل ضد جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي. أطلب منكم منك توقعات

 الدخول إلى املوقع وأن تكتبوا لكل أعضاء الكنيست الذين يرفضون التوقيع.

 

ن لم كتبوا ألعضاء الكنيست الذيا ، على النشر لليبرمان بالقول: هيا،العب جودو إسرائيلي  ، وهوأوري سوسانوعلق اإلفتراض ّي املعروف، 

 لتنفجر وتنصرف إلى غزة. ،يوقعوا إذا كنتم ال تريدونها في الكنيست، ال يروق لي باملستقبل أن أدفع لهذه املخربة ضرائب
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ِ ، فكتبت معلقة لليبرمان: مصممة داخلية ،غيال أدارأما 
ّ
 من الكنيست، كي نستطيع إبعادهم م قائمة أعضاء كنيست ال يدعموا إبعادهانظ

 الكنيست القادمة من الكنيست.في 
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قتل مواطني هم إسرائيل أنها تالكنيست حنين زعبي مرة أخر. تت عضو"، على الفيسبوك، علقوا بالقول: إعدام للمخربينالقّيمون على صفحة "

 .عندنا في الكنيستغزة، 

 

ألعضاء كنيست دولة إسرائيل األعضاء جمال زحالقة، حنين زعبي، أحمد طيبي، أيمن عودة ، ناشط افتراض ّي معروف، قال: جوزيف سيغال

ار اليهودي، هي دولة إسرائيل؟ يوجد لكم خيوكل األعضاء من القائمة املشتركة، أتريدون دولة كل مواطنيها؟ ليس جيد لكم في دولة الشعب 

الديمقراطية  ،وبالعربية يسمون هذا املكان )غزة(. وال يوجد مشكلة لنقلكم لهناك. تعلمتم هنا بدولة اليهود زةعأن تنتقلوا إلى أبناء شعبكم في 

 من فضلكم انتقلوا 
ً
 أن تنجحوا هناك. يلال مع السالمة.مل آلى هناك وعلموا أبناء شعبكم الديمقراطية ما هي. و إما هي. إذا

 

 هذا ببساطة ال يوصف.، قالت: ناشطة على الفيسبوك ،شيريت أفيتان كوهين

 وأيض ،أن إسرائيل تفجر مستشفياتو مواطن في غزة"،  يليون"موت بطيء مل ـأن تسمع حنين زعبي تتهم بالكنيست إسرائيل ب
و
 لن عِ ا ت

ً
د "أبدا

 تنفصلوا عن غزة".
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 عيكتلته إبعاد زعبي، لكن ال يذكر در  الذي لم تدعمأقرب من أي وقت، ليبرمان يتهجم على ليتسمان ، قال: صحفي إسرائيلي ،يشاي كوهن

 أيضا لم توقع كتلته على القانون. الذي )اريه درعي، شاس(

 د يفهم أّن  ليبرمان
ً
 نتهم ليتسمان؟. ماذا نفعل؟  ارعي لن يحب أن يصوره كيساري. إذ

 

 ،لعرض الجنون هذاشريط فيديو أخير فقط ، قالت: ناشطة على الفيسبوك  ،عطراه جيرمان

لها صرخات ليئة فديدة وميراف بن آري. لتخجل. وينجحن بالحفاظ على عقالنية بطيء لغزة. مقابعضوة الكنيست زعبي تتهم إسرائيل بقتل 

 من الجهة الصحيحة.

 

  -ليبرمان، ناشط افتراض ّي معروف، قال: يعكوف شلومي
ً
الجيش  ن مثلو القانسلطات كان على إذا كانت حنين زعبي مخربة حسب رأيك، إذا

قدمها للمحاكمة على مخالفات أمنية، أنا ال أؤيد حنين زعبي وال أي عضو من القائمة العربية، يجب عليك أن تتوجه تو أن توقفها والشرطة 

 .كهانا حاخامألغوا اللقضاة بلجنة انتخابات الكنيست الذين لم يلغوهم كما 

 

 


