
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 09.07.2018 :التاريخ

 

 املفاوضات أعدت 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 

الهزات األرضية التي تعّرضت لها ببشكل كبير  فتراي يحيث شغل العالم اال  8.7.18-5.7.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

، فتراي يرقنا إلى موضوع آخر شغل العالم اال ّن النقا  لم يممل أ  بعد سياي ّي، وقد تططرق للموضوع في النشرة نظًرا أل الد، إال أننا لم نتالب

 يًضا بعض املنشورات التمريضية. وأ ،، تضامًنا مع أطفال غزة8.7.18وهو املؤتمر املزمع عقده يوم األحد، 
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 تفرااي يحّرم العالم ال خرجوا من غزة" يا" مؤتمر اليسار  .1

من املقرر أّن ينظم اليسار اإلسرائيلي، قائمة "ميرتس"، القائمة املشتركة، عدد من أعضاء املعسكر الصهيوني، وعدد من الناشطين عن 

 ، مؤتمًرا خاًصا يممل العنوان "اخرجوا من غزة".8.7.18الجمعيات الحقوقّية، يوم األحد 

املؤتمر اليمين اإلسرائيلي، حيث قامت وزيرة الثقافة والرياضة، مير  ريغيف، بإرسال رسالة خاصة إلى وزير املالية، موشيه وأثار تنظيم 

 له أّن تنظيم املؤتمر ياالف قانون "النكبة"، ملوقف التمويل الحكومي  كملون، مطالبة إياه
ً
سرح "تموناع"، حيث ينظم املؤتمر هنا،، مشيرة

 )وفق تعريف القانون(.  سسات الحاصلة على تمويل حكومي من تنظيم مؤتمرات أو فعاليات "تقوض سيادة إسرائيل"الذ  يمنع املؤ 

قوم وزير املالّية ن يوأوضحت ريغيف في رسالتها إلى أنها ترفض تمويل املسارح واملنابر الثقافية إلى ساحة مواجهة سياسّية، وأنه حان الوقت أ

 وأنه املخول بتفعيل قانون النكبة ومعاقبة املؤسسات الحاصلة على تمويل حكومي. " وعدم منح شر ه"بفتح عيني
ً
 عية لهذه الخطوة، خاصة

 إلى رسالة ريغيف باألساس، حيث قام بنقدها فيما سمعت بعض األصوات الداعمة لها.  فتراي يوتطّرق العالم اال 

ملزمون بالتطرق إلى غزة. ملزمون بالخروج من  قالت في السياق:  وهي من املنظمين، عن "ميرتس"، زهاتفا غلئون عضو الكنيست السابق، 

 غزة. سأكون هنا،. شاركونا. 

 

في السياق مغرًدا: وزيرة الثقافة تااف. الحقيقة أّن إسرائيل تسيطر على غزة  ا، عضو الكنيست ايًضا عن "ميرتس"، قالت بدورهي رازس مو 

ا. الحقيقة أنه حان الوقت للخروج من غزة واملساعد
ً
في ترميم املنطقة. هذه الحقيقة، وعليه أحضرنا إلى املؤتمر ماتصين، ة وتدفع ثمًنا باهظ
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سم حكومة اليمين كلها تماول إسكاتنا ونمن لن نسكت. يوم األحد ن ريغيف وباقولوا هذه الحقيقة. لكعسكريين، أكاديمين وناشطين، لكل ي

 تموناع. 

 

سبت سالم  :كر الصهيوني، قال في السياق مهاجًما النواب من املعسكر الصهيوني املشاركين في املؤتمر، عضو الكنيست عن املعسايتان كابل

سبوع حطمت رقًما قياسًيا إضافًيا ولربما الرقم األعلى، عندما قمت ببيع واحد من اال  الحكومة ووزير الخارجية، هذا لبنيامين نتنياهو، رئيس

ذكرى الكارثة والبطولة. دون أن تقوم ببمث معمق وأبماث أساسية، مموت دور  -م التي تعمل على توحيد املجتمع اإلسرائيليأهم القيّ 

 فقط شهود عيان وسمموا للنازيين أن يقوموا بكل ما يملو لهم.  وان كاننديين في الكارثة. وكأن البولندييالبول

ل ستدعي الدعم من صندوق إسرائيل الجديد أم ه املرة بهذا التصرف املستمقر؟ هل ستقوم بإتهام باحثي الكارثة بأنهم يتلقون  من ستتهم هذه

عتذاًرا إلى وسائل اإلعالم بنفس الكمية التي أرسلتها عن تماول إسقاط حكم اليمين والليكود؟ من املهم أّن ترسل اأن مؤسسة "يد فشيم" 

 االتفاق مع حكومة بولندا. 

 وسبت سالم، ألفيغدور ليبرمان، وزير األمن وفي الحقيقة لكل حكومة اليمين القوية أمام اإلرهاب. 

نم زراعّي. لكن أنت وكل حكومة اليمين أقوياء دو  6000ن ذلك يعادل مدينة نتانيا. منهم الف دونم حرقت في بلدات غالف غزة. وللتوضيح فإ 30

كيف  -في الثرثرة وضعفاء في األعمال وبذلك تسممون لهذا اإلرهاب أن يستمر باملس بنا، وأكثر من ذلك أنتم تمسون بقوة الردع اإلسرائيلية

 وهذا تصريح يوضح ذاته. -قالوا في الجهاد وحماس "هجوم مقابل هجوم"

ضاء في حزبي، والذين يعتقدون أن املشاركة مع القائمة املشتركة في مؤتمرات تشجع الخروج من غزة يساهم في وسبت سالم لعدٍد من األع

سنة األخيرة وخاصة في الشهر األخير، هذه املشاركة تساهم في خطابنا؟ هل تتايلون أن قادة مثل  13خطابنا. كيف بعد كل ما مررنا به في الـ 

 شاركوا في هذه املؤتمرات؟ عوًضا عن التواصل مع املجتمع اإلسرائيلي هذا التصرف سيبعدنا أكثر، وخسارة...رابين أو يغئال الون كانوا لي



5 
 

 

من  حتاللتالل في غزة وهذا صحيح. إال أنه احلنا"، قال في ذات السياق: هنالك انائب وزير وايًضا عضو كنيست عن حزب "ك مايكل اورن،

 قبل حماس. 

 

 " في الفيسبو،، قالوا معلقين بدورهم: مما تاافين مير  ريغيف؟ مياتسحزب "القّيمون على صفمة 

ته بكثافة مع نهاية اإلسبوع؟ ألنه صدرت نسخة جديدة ملسلسل "الطريق في اإلسكات الذ  وانتم تتابعون املسلسل وتطوراكيف وضعكم 

إلى وزير املالية كملون مطالبة وقف تمويل مسرح تموناع في تل يقيم به اليمين"، وهذه املرة: وزيرة الثقافة أرسلت أمس برسالة مستعجلة 

ابيب. ملاذا، أنتم تسألون؟ ليس بسبب مظاهرات الشيطنة والتمريض، ليس بسبب منمهم منصة لتضييق حيز الديمقراطية واملس بالدولة، 

ن ميرتس وعايدة توما سليمان من القائمة ، موي ي راز مإنما بسبب مؤتمر ينظمه أعضاء من الكنيست -ليس بسبب اإلخفاقات في األمن

 املشتركة. 
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"هل من املعقول أّن تتمول املؤسسات الجماهيرية إلى حيز سياي ّي؟!" تسأل ريغيف )السياسية، صحيح؟(بجدية غريبة كملون. "وحتى وان 

 سياسًيا"، تضيف، "هذا ال يقلل من الرفض من تمول املنصة الجماهيرية التي تمول حكومًيا إلى حيز سياي ّي".  اكان املؤتمر متوازن

فقط هذا األسبوع تظاهر نشطاء ونشيطات "ميرتس" ضد حدث جماهير  لوزير املواصالت، يسرائيل كاتس، والذ  نظمه املجلس املحلي في 

 لكن لحظة، نفاق اليمين أصبح من الصعب تتبعه.  -هور العامة وداخل مبنى الثانوية"مبسيرت تسيون"، واملمول من أموال الجم

ا إليكم الحقائق: املؤتمر املهم، والذ  ينظم بعد 
ً
عاًما على اإلنفصال من غزة، يتناول موضوع اسقاطات اإلنفصال على غزة وبلدات  13اذ

دور إسرائيل في الحصار على غزة، من املقرر أن يقوم سياسيون في التمدث غالف غزة، بالبمث عن حلول توقف دائرة اإلرهاب، وأسئلة عن 

 باملؤتمر )من ميرتس، القائمة املشتركة واملعسكر الصهيوني(، اكاديميون، ذوو مناصب رفيعة في الجيش وناشطو الجمعيات الحقوقية. 

 معلومات أكثر في الرد األول. مدعوون ومدعوات. 

 

ة معروفة، قالت معلقة على قرار ريغيف: في إسرائيل اليوم ال يوجد يمين وال يسار ، في إسرائيل اليوم هنالك حكم افتراضي، ناشطة اوتفيا باز

 فاش ّي. 
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 ، املختص بالتسويق، قال معلًقا: مرة واحدة وأخيرة، لنتوقف مع هذا االدعاء، الدولة يجب اال تدعم. حنان ليف

 ب التي نقوم بدفعها. الدولة ال تدعم، هذه أموال الضرائ

 تضامن معها. ليات فعاتدعم أموال الضرائب  مقعًدا، أكثر من ثلث الكنيست، من حقنا أن  42املشتركة، ميرتس، واملعسكر الصهيوني، 

 

. "؟!ملفهوم بهاستعمال غير ريغيف ملوشيه كملون هي جملة "اال  ة معروفة، قالت: الجريمة الكبرى في رسالة مير  افتراضي، ناشطة مايا الني

املعقول أّن ال نتفهم كاريجة من فرع املسرح، كان هنالك لحظات عدم فهم أمام املسؤولين عن مسرح تموناع، عدة مرات، لكن من غير 

 ستعمال عالمة السؤال أو عالمة التعجب. األمور حد ا

 

ملوشيه كملون مؤشر على أنها ال تملك القدرة على سماع  ، صحافي معروف، قال في السياق: املقتبس من كالم مير  ريغيفدان مرغليت

 الديمقراطّية وحرية التفكير. انها خطر علىاآلخر. وهذا يعزز الواضح. 

 

 معروف، قال بدوره في السياق: كملون يسار  متطرف، غبية.  افتراي يناشط  هياشياغ،ران 
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وزيرة الثقافة أبرقت رسالة حادة إلى وزير املالية كملون، إلى متى ستبقى مغمض ة، قالت بدورها على الفيسبو،: افتراضي، ناشطة اتفيف باراد

 العينين؟

 

بيل مؤتمر عن الوضع بغزة: حتى متى صورة عن الوضعالقّيمون على صفمة، 
ُ
، غردوا بالقول في السياق: ريغيف في رسالة إلى كملون ق

 ستشرعن فعاليات لليسار املتطرف؟ 

 

ي تظهر مماوالت والت فتراي يمتمدث باسم منظمة "بتسيلم"، أكتفى بنشر الصورة التي تداولها العالم اال  افتراي ي، ناشط عميت غيلوتس

 ريغيف إسكات صوت منظمي املؤتمر وكتب عليها، فيلم الرعب لريغيف. 
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 ، ناشط معروف، علق وقال: املجنونة ال تتعب، عنوان إضافي وسينس ى الجمهور. شلومو باتيا

 

 

 

 في العالم التفرااي ي:التحريض  .2

 إلى منشورات تممل التمريض وال تقع ضمن الفئات املذكورة أعاله.  ذكره أعاله، تطرقت النشرةباإلضافة إلى ما 

 لقدرتها على التأثير على النقا  في الحّيز العام اإلسرائيلي. القت التفاعل الكبير ختيار منشورات لسياسيين أو منشورات وتم ا

، بعد املصادقة على قانونه "خصم رواتب عائالت وعضو كنيست عن الليكود، كتب على الفيسبو، ، ممامأميا أوحاناعضو الكنيست 

ر، رجاعها إلى أ  جهة غريبة" )يتسحا، شميأرض إسرائيل تم تمريرها ولم يتم احتاللها، عليه ال يمكن ا: "قناعتي تقول أّن الشهداء واألسرى"

 عليه الرحمة(. 
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ضع دائًما نصب و  -من قوات "اللحي"، إلى رئاسة املوساد، إلى الكنيست، وحتى منصب رئيس الدولة السابع إلسرائيل ابدءً  -في كل منصب شغله

 عينيه مصلحة الشعب في صهيون وعمل من أجله. 

 ئيل الكاملة. لوجية دون تنازالت، رجل أرض إسرايو ستراحة، قائد قدير، يممل إيدصهيوني في الدم، مقاتل دون ا

 ال يمكنها وصف قدره وقامته، قوته وتأثيره على أرضنا الصغيرة )سابًقا قال، لنا الحق على كل األرض(.  كل هذه املناصب

سنوًيا زرت قبره في جبل هرتسل، لكي أجدد ذكراه، في كل عام مع موعد وفاته. نظًرا وأن إمكانية التطرق إلى كل خصاله صعبة، اطلب منكم 

 الصة فكره: السالم يأتي من موقع قوة، وليس تنازالت. تذكر خ

 مستمر في دفع فكره، عليه الرحمة. 

 

 795حريًقا، حتى اآلن وقع  19، أمس وقع اليمينية، علقوا بالقول على الفيسبو،: إرهاب الحرائق مستمر أم ترتسو القّيمون على صفمة، 

 ودم إسرائيلي سيتم هدره.. حكومة لن تستيقظ إال في الوقت املتأخر، احريق



11 
 

 

، عضو كنيست عن الليكود، قال ممرًضا: في الوقت الذ  يقوم فيه ماربو غزة بإطالق طائرات ورقية حارقة لحرق الحياة والهدوء اورن حزان

 غير املتعودين عليه، نمن نطلق طائرات ورقية من أجل الحياة. انضموا إلينا. 

 

 

 

 

 


