
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 05.07.2018 :التاريخ

 

 املفاوضاتأعدت هذه النشرة بالتعاون مع دائرة شؤون 

 

 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 

 وهي:  ،عدد من املواضيع االفتراض يحيث شغل العالم  3.7.18 -1.7.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 ل األسرى والشهداء الفلسطينيين. املصادقة على نهب أموا .1

م في الكنيست.  االحتاللطفال الفلسطينيين تحت مؤتمر واقع األ  .2
ّ
ظ

ُ
 الذي ن

 سيادة إسرائيل على الجوالن. عتراف الدولي بالسياس ي يعالون والذي ُيطالب باال تحريض من قبل  .3
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 يشيد بخصم أموال الشهداء واألسرى:  االفتراض يالعالم  .1

ب ئصادقت لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست اإلسرائيلية، يوم االثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع اقتطاع عوائد الضرا

 للسلطة الفلسطينية، في حال استمر تحويل الرواتب لألسرى وأسر الشهداء.

ل من العائدات الضريبية التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، ن اللجنة صادقت على مشروع القانون الذي يسمح باقتطاع أمواأ وعلم

 .(الشهداء)بمقدار ما تدفعه السلطة لألسرى وعائالت القتلى 

 ورفضت اللجنة اقتراحا قدمته الحكومة بترك املرونة في التصرف وتقدير املوقف للكابينت، الذي سيكون بيده الحق في تنفيذ االستقطاع.

 معتبًرا إياه متأخًرا إال أنه ضرورّي لوقف ما أسموه بـ "اإلرهاب الفلسطيني". ، بهذا القرار  فتراض ياال وأشاد العالم 

في أستراليا وأن ألتقي مع رئيس الحكومة  سررت أن أبدأ زيارة سياسيةوقال مغرًدا: أشاد بالقرار  رئيس الوكالة اليهودية، ،هرتسوغ أسحق

 ت مخريين. ضد تمويل عائال  موقف أخالقي ، في اليوم الذي به اتخذجولي بيشوب، أصدقاء حقيقيون إلسرائيلملكوم تورنبول ووزيرة الخارجية 

 

عامة للكنيست لبهذه اللحظة صادقت الهيئة اا والفضاء، عضو كنيست عن الليكود، قال في السياق: والتكنولوجيوزير العلوم  ،أوفير أكونيس

؛ 
ً
 دفع للمخريين.الشطب أموال للسلطة الفلسطينية بسبب على املفهوم ضمنا
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 يئي،بعد كفاحي املستمر وكفاح زمالأبعد عن الكنيست ملدة ستة أشهر، قال بدوره: عضو كنيست يميني متطرف من الليكود،  ،أورين حزان

؛
ً
 تاريخيا

ً
 تحارب اإلرهاب بدل دعمه وتوقف نقل األموال لسلطة اإلرهاب الفلسطينية. الحكومة تصحح اعوجاجا

 إلى البيت. -غولدين، شاؤول ومنغيستو -األبناءاملرحلة القادمة: تصفية إرهاب الطائرات الورقية، اإلطاحة بحكم حماس وإعادة 

 

 فقد زحالقة بالكامل ثباته القانون من أجل شطب أموال مخريين؛لت خالل النقاش على اقتراح ج  دراما ُس : أورين حزانوفي منشور آخر، قال 

 غير قليلة... )رياطة جأشه( بعد أن فهم أنه مع املصادقة على القانون سوف يخسر أمواال

 

ادقنا صإقتراح قانون شطب معاشات املخريين الذي زراء وعضوة كنيست عن حزب الليكود، قالت معقبة: نائبة رئيس الو  ،غيال غمليئيل

 عليه هذا املساء بأغلبية كبيرة يشكل خطوة مهمة في مكافحة اإلرهاب الفلسطيني.

 .السلطة الفلسطينية يرعايةنحن عازمون على تجفيف صناعة اإلرهاب املنهجية التي تعمل بتمويل و 
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رن من أجل على القانون املهم إليليعازر شطيكفى لإلرهاب. صادقنا بأغلبية ومحاضرة في التفكير اإليجابي، قالت:  ، عضو كنيستعليزا الفي

 .شطب معاشات املخريين وعائالتهم من األموال املنقولة من الحكومة للسلطة. تحيات. آفي ديختر

 

 نهاية للمسرح العبثي!، قالوا معقبين على املوضوع: يسرائيل بيتينوالقيمون على صفحة، 

 الكنيست.في قانون شطب أموال مخريين صودق عليه بالقراءة الثالثة 

وقف احتفالية معاشات املخريين ووفينا. اآلن هذا نهايئي. كل شيكل يدفعه أبو مازن ب"وعدنا ن أفيغدور ليبرمان:ووزير األم رئيس إسرائيل بيتنا 

 
ً
 عن طريق جيب املخريين، عائالتهم وجيب من ميزانية السلطة الفلسطينية. حرب للمخريين والقتلة يشطب فورا

ً
مجدية باإلرهاب تمر أيضا

 أبو مازن."

 



6 
 

اقتراح قانون يسمى "شطب معاشات مخريين"،  على تصادق الكنيست هذا املساءل واال والحريديم من الكنيست، قال: مراس ،يكي أدمكار

 هو يشمل بند
ً
  بها السنة التي ال تنقلفي  هيقر أن الكن عمليا

ً
 ماال

ً
طيع أن ُيعيد للمخريين فإن املجلس الوزاري يست السلطة الفلسطينية بتاتا

 .يعنيللسلطة الفلسطينية كل األموال التي جمدت منذ ذلك الحين. شطب 

 

؟أهل تفهمون ملاذا ال تمثل القائمة املشتركة  :، قال محرًضا على القائمة املشتركةعلى الفيسبوك معروف ناشط  ،غيل بيتان
ً
 حدا

 على من تلعبون؟ من تخدمون؟يمس بأموال املخريين؟  اانونق ان تعارض

 الش يء الوحيد الذي تؤمنون به هو الكراهية والدم اليهودي الذي ُيسال كاملاء، كثير من الدماء.

 

 الذي ر مكتب الصحافة الحكومي ملدة سنة، قال بدوره: إعالمي وعالقات عامة، أدا  ،أورين هيلمان
ً
ئيل حصل في إسراالش يء األكثر منطقيا

 سنة األخيرة. 70بال 

 أن نمول مخريين على حسابنا؟ انتهت احتفالية اإلرهاب الخاصة بأبو مازن. 

 

  جاء باليهودشطب معاشات لعائالت مخريين مسوا  امة مستمرة؛القمقال: من نشطاء الليكود في منطقة الخليل،  يديديا ن. زمورا،
ً
ليمنع ماال

 للقمة خبز...أن تصل من خصص ملنع عائالت فلسطينية 

 ليس كومة قمامة، ال، الكالم هنا عن مخريين مدفوعين لقتلنا بواسطة املال هذا.
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قانون شطب املعاشات وتعويض مخريين على أفعال عدائية ضد إسرائيل مر بالقراءة ، ناشط على الفيسبوك، قال:  تسيون بن حورين

ومة األسوأ تم صحيحا بيبي، رئيس الحكأت معارضة بيبي للقانون الذي أراد أن يقتلع القانون من داخلنا...قر الثانية والثالثة. ليس قبل أن أزيل

 تاريخ الدولة أراد أن يقتلع القانون من داخلنا، وال أستغرب إذا ما وجه وزارة املالية بأن تتجاهل القانون. وإذابته.ب

 

  ،يوجد لنا حكومة تعملناشط على الفيسبوك، تطرق الى املوضوع وقال:  أبوحتسيرا، ألون ألوني
ً
 آخر ممتازا

ً
سلطة، لشطب أموال ال قانونا

  حتىواآلن ليحترقوا، الكل سيشطب 
ً
 . لشراء بالونات ال يبقى لهم ماال

 

ن إسرائيل تدفع للمخريين الفلسطينيين الذين يقتلو تجميد وليس شطب... ينتج أن حكومة ناشط على الفيسبوك، قال:  ،يوفال هاسبل

.
ً
 يهودا

 يعني.حكومة يمين 
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 إلى التحريض:  " يدفع العالم االفتراض ياالحتاللال تحت مؤتمر "واقع األطف .2

ا، بعد البرملانية، نقاشا عاصف"، الذي عقد في الكنيست اإلسرائيلية، بمبادرة من نواب املعارضة االحتاللشهد مؤتمر "واقع االطفال تحت 

 قيام نواب من االئتالف اليميني، بالتهجم على نواب وممثلي الحركات اليسارية املشاركين في اللقاء.

 النائب اورن حزان من "الليكود"، عريفة املؤتمر النائبة ميخال روزين من حزب "ميرتس"، قائال: "أنت تخونين الدولة". ، هاجمووفق املعلومات

خرجت النائبتان عنات باركو ونوريت كورين من "الليكود"، من قاعة املؤتمر، بعد وقت قصير، بسبب مقاطعتهما لكلمة الناطق باسم 
ُ
وأ

 "يكسرون الصمت" دين يسسخاروف، وتهجمهما على الوزير السابق ران كوهين ومقاطعتهما لتعليقات املشاركين.

من حزب "يسرائيل بيتنا"، بعد قيامه بترديد هتافات ضد عقد املؤتمر، قائال للنائبة روزين:  وتم، أيضا، إخراج عضو الكنيست عوديد فورر

 "عار عليك، اخجلي". وقال "هذا املؤتمر عار على املنظمين الذين يخدمون اإلرهابيين بدال من الجمهور اإلسرائيلي".

عضو الكنيست دوف حنين عن "القائمة املشتركة"، وميخال روزين من وكان املبادرون إلى االجتماع، رئيس القائمة املشتركة أيمن عودة، و 

حزب "ميرتس"، وكسانيا سفيتلوفا من "املعسكر الصهيوني"، أعدوا لعرض شريط فيديو عن هذا املوضوع، لكنه تم منعهم من ذلك بسبب 

العرض ال يعمل. ويدال من ذلك، تلقى جميع توجيهات رسمية من رئيس الكنيست. ورغم محاوالتهم عرض الشريط إال أنه تبين بأن جهاز 

 املشاركين في اللقاء رسالة نصية تتضمن رابطا ملشاهدة الفيلم، فشاهدوه بواسطة هواتفهم النقالة.
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تهم لاإلسرائيلي الذي قام بالتحريض على النواب الذين نظموا املؤتمر متهمين إياهم بالخيانة، ومطالبين بإقا االفتراض يوشغل املؤتمر العالم 

 وابعادهم عن الكنيست. 

 ؟من قال طابور خامس، قالت محرضة في السياق: ياضة، عضوة كنيست عن حزب الليكودزيرة الثقافة والر  ،ميري ريغيف

 "قمة الطابور الخامس" التي تضرب وتقوض دولة إسرائيل.ـببساطة ال يصدق أن الكنيست اإلسرائيلي يستعمل دفيئة ل

يقومون و عضاء كنيست من اليسار والقائمة املشتركة، أل أصدقاء من أجل السالم" وغيرهم،  ب"نكسر الصمت"، "نحار املنظمات "بتسيليم"، 

 ويشهرون بها. سمعة دولة إسرائيل بتشويه 

 الحآن األوان لوضع حد للهوس هذا. أدعو رئيس الكنيست أن يمنع 
ً
رية لحرية التعبير، لكن ليس لح دث الخطير هذا. الكنيست هي مكانفورا

 التحريض.

 

 تجتمع ،نظمات اليسار املتطرف املناوئة للصهيونية، التي تقوض أسس إسرائيلمكل عضو كنيست عن كوالنو، قالت بدورها:  ميرب ين آري،

ملؤتمر عن حياة أوالد غزة بدون كلمة عن أوالد الغالف وسدوروت، ليجتمعوا ويستمروا بالهلوسات، لكن ملاذا في الكنيست؟ من معرفة 

 داعمين للمؤتمر. بالفعل  واباملعسكر الصهيوني يوجد لدي شعور أنهم ليس أصدقايئيب
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وجهة نظر  حسب ؛ا، رعنانا وييتح تكفا انتبهوابأوالد كفار سا، قال: دو الليك، عضو كنيست عن حزب وسياس ي إسرائيلي  محام ،أمير أوحانا

 سنة ونحن ال نتواجد في غزة، لكن هي ال زالت تتهم دولة إسرائيل بالوضع هناك. 13أنتم اآلتين بالدور.  -عضوة الكنيست ميخال روزين

 غزة هم قادتهم. الوضع املتدني ألوالدعن ن و يجب القول بشكل قاطع: املسؤولون الوحيد

 هم اختاروا اإلرهاب. -ليهم لبناء مستقبل جيد أكثر ألوالدهمتدفقت عي تالدولي ال أكوام املال ربدل من استثما

 من أوالد غزة.
ً
 ومع ذلك، روزين وزمالؤها في القائمة املشتركة واملعسكر "الصهيوني" يعتقدون أن إسرائيل مسؤولة أيضا

سمح هللا صعدوا إلى السلطة، وخطة الترانسفير الخاصة بهم )لألوالد بالطبع( تخرج إلى حيز التنفيذ، وكفار  ال وما سيحصل لهذا *بالضبط* 

 يتحولون إلى غالف "فلسطين". -سابا، رعانانا وييتح تكفا

 

!و ورع وعدم رض ى ميخال ر ، قالت: الليكودعضوة كنيست عن حزب  ،ود. عنات برك  زين لن يمرا عليَّ

 بالكنيست، تحت عنوان: "أوالد تحت و إلى حزب مهلوس، مناوئ للصهيميريتس تحولت 
ً
، سوية مع "االحتاللنية! أعدت ميريتس اليوم مؤتمرا

 باسم إسرائيل، تقويض وتماثل مع أعداء دولة إسرائيل.  شتركة واملعسكر الصهيوني. مؤتمرالقائمة امل
ً
 يشكل مسا

 مؤلم ومحزن عندما بيؤسفنا املس 
ً
 يتضرر أوالد.األوالد، حقا

 أوالد العدو!
ً
 األوالد هم أوالد، أيضا

، مثل:
ً
 مفضل أن تسألوا األسئلة الصعبة حقا

ً
  لكن، إذا أردتم الكالم عن األوالد بالسلطة الفلسطينية ويحماس، إذا

 ملاذا تستعمل حماس والسلطة الفلسطينية أوالدهم ككبش فداء؟ كدرع حي؟-

 هداف إرهابية؟أل باملرة اليونيسيف لفحص استعمال األوالد الفلسطينيين ملاذا لم تستدع األمم املتحدة -

 ملاذا تترجم األموال التي تنقلها إسرائيل للتعليم بالسلطة الفلسطينية لتنفيذ ضريات إرهاب وعمليات؟-

 تحريض يمرون ملاذا يوجد أوالد في غزة والسلطة الفلسطينية -
ً
 ؟15و  14يل هم بجو  مع أحزمة تفجيرمن اللحظة التي يولدون بها ويتجولون  ا
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 ملاذا لم تتحدثوا عن هذا في املؤتمر؟

أقوال  الناطق باسم "نكسر الصمت"، حاولوا أن ُيسكتوني وأخرجوني من املؤتمر. على األقل نجحت بالرد  بسبببعد أن انفجرت باملؤتمر 

 باألوالد! فريات الدم التي عرضتمن على جزء 
ً
 القول أن جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي يمسون عمدا

ً
 هناك، مثل مثال

 أنا سأستمر بكشف الحقيقة ومشاركتكم.. دفاع اإلسرائيلي ويدولة إسرائيلأكاذيب، دعاية رخيصة ومس بجنود جيش ال

 شاهدوا املواجهة مع عضو الكنيست روزين، قبل املؤتمر.

 ،شتركةني، ميريتس والقائمة املو للمعسكر الصهي’ االحتاللأوالد تحت ’خالل مؤتمر ، قال: حزب إسرائيل بيتناعضو كنيست عن  ،عودد فورر

قرأت أسماء األوالد  ،سنة األخيرة 51في ال ’ االحتالل’الد الفلسطينيين الذين يعيشون تحت و وأراد أن يظهر معاناة األ  ،الذي عقد في الكنيست

 اإلسرائيليين الذين قتلوا السنوات األخيرة عمليات اإلرهاب.

 كهذا بدون أن يذكروا األوالد املساكين  واكيف يمكنهم أن يعقد -ر أن يخجلوايجب على منظمي املؤتم
ً
هم الذين قتلوا فقط لكوناجتماعا

  املخريين بدل الجمهور اإلسرائيلي. على املنظمين الذين يخدمون  عارن. هذا املؤتمر هو يإسرائيلي

 

 خال روزين.....عصير قمامة يساري!مي، قال مهاجًما:  اشط على وسائل التواصل االجتماعين ،عاميحي إيليميليخ



12 
 

 

نيست اإلسرائيلي الكمذيعة الراديو السوفييتية ألكسندرا كلينينا التي دخلت ، قال:  إحدى الشركات الكبيرة في إسرائيلمدير عام  ،يغآل مالكا

 بالكمَّ س  صديقة مخربي القائمة املشتركة ومُ ’ كسانيا’بواسطة حزب تسيبي ليفني تحت اسم الكود 
ً
نيست مي ميريتس من أجل عقد مؤتمر غدا

 بمشاركة تنظيمات يسار تخريبية. االحتاللتحت خريين املاإلسرائيلي يتداول وضع أوالد 

 

 ال يصدق؟، قال: ناشط على الفيسبوك ،الن هدارإي

 ، وحتى أكثر!)نائبات اليسار( لنفعأنا بالذات أصدق بما فيه الكفاية أن هذا ما يقدرن أن ي

 

 .، غالء املعيشة، الفقر... أوالد الفقر أقصداالحتاللوماذا مع األوالد تحت ، قال: ناشط اجتماعي من إيالت ،أورين سميكون 
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 اجتمعوا بالكلبة املحرضة هذه.، قال: ناشط على الفيسبوك ،روبي سوفير

 حثالة اإلنسان!. ردوا على العاهرة املشغولة بالتحريض

 

 : االفتراض يفي العالم التحريض  .3

 باإلضافة إلى ما ذكره أعاله، تطرقت النشرة التالية إلى منشورات تحمل التحريض وال تقع ضمن الفئات املذكورة أعاله. 

 وتم إختيار منشورات لسياسيين أو منشورات القت التفاعل الكبير ف لقدرتها على التأثير على النقاش في الحّيز العام اإلسرائيلي. 

ر وكان عضو كنيست عن حزب شغل منصب وزير الدفاع، نائب رئيس الحكومة، عضو املجلس الوزاري املصغ ،موشيه )بوغي( يعلون 

يرت ها يتعارض مع القانون الدولي. تغة بالجوالن منطقة محتلة ضم  مم املتحدة على مدار سنوات كثير الدولي واأل رأى املجتمع ، قال: الليكود

 الظروف وآن األوان للمجتمع الدولي أن يذوت هذا.

ديل تكنولوجي. ن لها أي ب، األهمية االستراتيجية للتواجد اإلسرائيلي في الجوالن عظيمة، ليس لها ولن يكو ةالقومي -إضافة للعالقة التاريخية

 باإلضافة، ال يوجد لهذه املواجهة أي عالقة بالقضية الفلسطينية.
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وأعمال  سنوات: الذبح الجماعي، حرب، فوض ى، عنف رهيب 7منذ أكثر من  ةينا هناك بالضبط ما نراه في سوري، لرأةلو ُسلم الجوالن لسوري

 الجبل الذي كان لم يعد فظيعة ال يمكن تصورها، ويبدو أننا كنا سنرى عساكر داعش على ضفة بحيرة طبريا. 
ً
واقع  لبأغنية،  مجرد وحشا

 سكان الشمال، كما كان قبل حرب الستة أيام.

لغذاء، ممتاز، صناعة اديثة، معامل نبيذ يعية وسياحية مع زراعة حبلكن، تحت سيطرتنا فإن مرتفعات الجوالن هو منطقة مزدهرة، لؤلؤة ط

 عالج وفنادق بوتيك مطلوية.

لعدوان : ل، وتنقل رسالة مهمة ألنظمة إجراميةية إيران واألسدناو ة  لعدر  عطي ضرية سياسية مؤملة ومبرَّ يإعتراف بسيادتنا في الجوالن 

 بدون املخاطرة بأي جندي. -سد الوحش ينظام األ  عاقبةالعسكري يوجد ثمن. إعتراف دولي بالجوالن هو فرصة للمجتمع الدولي مل

 لألحزاب الجمهورية والديمقراطية، بطلب 
ً
 مخصصا

ً
ة أميركية  قيادة  عمليللذلك قررت أن أكتب، سوية مع عضو الكنيست يئير لبيد، توجها

 على الهضبة.االعتراف بالسيادة اإلسرائيلية  غرضل

 مصلحة مهمة للعالم الغربي وداعي السالم.هذا  -هذا ليس فقط مصلحة إسرائيلية
ً
 أيضا

 


