
 

 

 

 

 

  

 متابعات من اإلعالم الجديد في إسرائيل

 نشرة اسبوعية تتابع أهم القضايا التي تشغل اإلعالم الجديد في إسرائيل

        

 

 إعداد: خلود مصالحة

 

 12.2017. 27 :التاريخ

 

 بالتعاون مع دائرة شؤون املفاوضاتاعدت هذه النشرة 

 



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 اإلسرائيلي موضوع واحد فقط وهو  12.41.42-11.41.42 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 الكنيست اورن حزان )الليكود( لحافلة ذوي األسرى في نفحة. راض عضو تاع

وعلى الرغم من أّن املوضوع أثار سخط وإدانة كبيرة في األوساط الفلسطينية والحقوقّية، إال أنه قوبل بدعم كبير من العالم االفتراض ي 

 ية وسالم مع الجانب الفلسطيني. اإلسرائيلي، وبصمت من قبل القيادات السياسّية اإلسرائيلية، الداعمة التفاق تسو 

ُيشار إلى أنه وإلى جانب حزان شارك نشطاء وسياسيون ممن يعدون يساًرا اسرائيلًيا األمر الذي يفسر هذا الصمت الرهيب واملخزي، إال 

 أّن ظهورهم في اإلعالم كان أقل.  
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   األسرى!ض إلى جانب حزان على عائالت حرّ العالم االفتراض ّي ي 

ة، كما ية والحقوقيّ ا في األوساط الفلسطينأثارت الشتائم التي وجهها عضو في الكنيست اإلسرائيلي بحق املعتقلين الفلسطينيين جدال كبيرً 

 الرافض واملدين للخطوة. ،الفلسطيني أشعلت مواقع التواصل االجتماعي

األصوات  تاإلسرائيلي ايًضا املوضوع بكثافة كبيرة، إال أّن األصوات املؤيدة ملا اقدم عليه تجاوز  االفتراض يفي املقابل، تناول العالم 

 .!املناهضة له

ويتعلق األمر بالنائب البرملاني أرون حزان، الذي اعترض حافلة تقل أهالي معتقلين من قطاع غزة أثناء توجههم لزيارة أبنائهم في أحد 

 .االثنينالنقب يوم  السجون اإلسرائيلية بصحراء

ولم يتردد عضو الكنيست اإلسرائيلي في توجيه الشتائم ألبناء أهالي األسرى خالل صعوده الحافلة حيث وجدت والدة أسير فلسطيني 

 نفسها أمامه وقام بشتم ابنها باللغة العبرية قائال: "ابنك كلب وحشرة"، وطلب من املترجم أن يبلغها بذلك.

عة خرج قبل حوالي سا ، على أنه ينوي اعتراض الحافلة، وكتب في السياق على الفيسبوك: ، متابعيه على الفيسبوكحزان خّبروكان قد 

 الذين يرون بهم عائلة. تثاال حالحماسيون من غزة باتجاه سجن نفحة لزيارة ال

 قليال قبل ذلك، خرجت أيضا أنا من بيتي في أريئيل باتجاه السجن.

 .شريةبعائالت الحيوانات المع واجه تواقع يجب إيقافه ولذلك جئت كي أ هزيارات العائالت هذ -ال، هذا ليس بداية سؤال في البسيخومتري 

 أنتظر وصولهم. أحتلن.ها أنا هنا 

 

هم نالذين يسمو  ةنفحين جاءوا لزيارة الحثاالت في كما وعدت، صعدت بدون خوف لباص حماس الذعلى الفيسبوك:  حزانوالحًقا كتب 

 عائلة.

 لم أقصد الخنادق. و قلت لهم أن مكان املخربين هو تحت األرض  عاصفاللقاء الب

 .وعموماالزيارات وأحارب من أجل إلغاء حقوق للمخربين إلى أن يعود إخوتنا إلى إسرائيل التمهيد للقانون من أجل إلغاء ب أستمر
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 املزيفة من إنتاج حماس!على التوتير: اليكم نشر حزان وفي منشور اضافّي، كتب 

البشر الذين عادوا بخزي إلى غزة كي يقحطوا عن األرض القليل من كرامتهم  تخنازير حماس نظموا ألنفسهم مسيرة عزة لعائالت حثاال 

 هم في مكانهم.املفقودة بعد أن وضعتُ 

 نفسه...بالتالي يتكلم  الفيديو . نينمسالجبناء من القطاع قصوا للعالم أيضا أنني تواجهت فقط مع 

 

ردت غ، على الفيسبوك: حكومة إسرائيل رئيس ،بنيامين نتنياهووالقت فعلة حزان تأييًدا من بعض األوساط الحكومّية، حيث كتب 

 اعدد أننا نعمل حماس على حسابها على التويتر باألمس: "يتظاهرون ضد نتنياهو والفساد في تل أبيب، أوقفوا مجرم الحرب هذا". يبدو 

 من األشياء  الجيدة من أجل دولة إسرائيل.
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ابط الكنيست ، ضتقول حماس أنها تستهدفك ليس بنكتةعندما ، تطرق إلى املوضوع وقال: املراسل البرملاني لصحيفة معاريف، أريك بندير

 مخربين من غزة.قرر أن ُيلصق حماية لعضو الكنيست حزان عقب املواجهة التي كانت له مع عائالت 

 

 ، هو يحارب أمهاتتدعون " كما مسناتهو رجل حقيقي! وهو ال يحارب "نساء ناشط افتراض ّي معروف جًدا، كتب في السياق: ، يئير سياني

 مخربين إرهابيين خاسرين قتلوا وأصابوا أبرياء...

 

 . (بالعبرية حزانتعني ) هو عضو كنيست أم واعظاملغني املعروف، قال بدوره: ، يارون كوهن

 "، علقوا بالقول: سكوبيم وأخبار -ر. نتروتالقّيمون على شبكة "
 
 .ه  أورن حزان مع أم أحد املخربين املسجونين في إسرائيلواج  ت

 

 .اء كالبنكالب أب ،مخربين عصابةيا  ؛أورن حزان: ا، قال مستهزءً ، ساخر، كاتب ومذيع إسرائيلييمري يوتام ز 



6 
 

 ردها، اتعرف اورن، ليس لدينا مشكلة بالتصريح الفظ، مشكلتنا مع نبرة صوتك! ، فيحماس

 

 .عضو الكنيست صاحب البيض األكبر في الكنيستكتب محرًضا:  ،)الظل(املغني املعروف، 

لوجه بدون رقابة وبدون  وجها السجن وأعطاهم كل الحقيقةإلى صعد أورن حزان إلى باص من غزة لعائالت مخربين الذي وصل لزيارة 

 .خوف

 

توفير بحزان وحماس، أمر رئيس الكنيست  نين أور بعلى ضوء اإلغاظات املتبادلة ، قال: لرئيس التنفيذي لشركة ميري شاليما، عمر أريخا

 ... إرادة. من يعرف عالقات رئيس الكنيست بحزان، يعرف أن هذا ُعمل بدون حزان ل حماية

 

للمقاومة الفلسطينية يوجد وسائل تفرض  -مسؤول حماس موس ى أبو مرزوق ، قال: منصب مدير صوت إسرائيل، شغل احيميوني بن من

 .لى مسرحية الجنوح لعضو الكنيست أورن حزان تجاه أهالي السجناء األمنيينإفكروا مرات كثيرة قبل أن يعودوا على قادة إسرائيل أن ي

 



7 
 

ت، ثالث سنوا، والذي شارك في املسرحّية، لكن دون شتم العائالت، وكان متواجًدا هناك كتب: ، األمين العام لحزب العملحرمونيعيران 

، ، أن تلمسهابنهاأن ترى  ؛اتطلب فقط شيئا واحًد  -أغرانش -أيام طويلة فيها أمهفي غزة،  اها منغيستو محتجز مضايوما  أ 41أشهر و 3

 مصيره ووضعه.، على األقل أن تسمع منه وأن تعرف ما شعر بهأن ت

 هكذا بالطبع يشعرن أيضا األمهات وأبناء عائلة بقية املفقودين وأسرى جيش الدفاع اإلسرائيلي.

خرى، األمهات الفلسطينيات  في حق األم أن تضم ابنها، وفي الوقت الذي تجلس هي
ُ
الظلمة دون أن تعرف ما يمر على ابنها ومتى تراه مرة أ

 أبنائهن. يعرفن ويلتقين. يزرن ويرين.للسجناء األمنيين يعرفن ما وضع 

لنشيطي القيادة من أجل إطالق سراح األسرى واملفقودين في غزة ومنعنا عبور باص لعائالت السجناء انضممت اليوم في الصباح 

 نائهم في سجن نفحة، كوسيلة احتجاج لوقت محدد وبتنسيق مع  قوات األمن.بالفلسطينيين الذين وصلوا من غزة لزيارة أ

 للمعاملة باملثل. مطالبنارور ووححنا ألبناء العائالت املمنعنا 

وطني، وسررت أن أرى أن لرجال القيادة من أجل إعادة املخطوفين انضم  إجماع والقلق من أجل حقوق املخطوفين واملفقودين ه

 لليكود.ن وأيضا عضو الكنيست إورن حزان من او جتماعيان و العمل، ناشطحزب ناشطو القيادة الوطنية ب

غولدين  وأورون شاؤول   من واجب حكومة إسرائيل أن تعمل من أجل إطالق سراح األسرى واملفقودين املوجودين في غزة: الجنود هدار 

واالمتثال للمعايير اإلنسانية واألخالقية األساسية: من حماس معاملة باملثل  بطليُ ن: أبراها منغيستو وهشام شعبان السيد، أن اواملواطن

 مع املفقودين، األسرى وعائالتهم. اإنساني ال ُيظهروا تعامأن 

 عمل كذلك.تأن حماس  من يطلبواجبنا أيضا أن نضع مرآة أمام وجه املجتمع الدولي وأن نطلب منه أن 

 للمجتمع اإلسرائيلي ولتضامنه.هذا أيضا امتحان أخالقي وقيمي للدولة، 

 ذا النضال يجب أن يكون تابعا لكل أجزاء املجتمع االسرائيلي، بدون فرق.وطنية، وه مناعة  وه -إعادة األبناءبااللتزام 

  -املاض ي أكثر من مرة بنشاطات احتجاج من أجل إطالق سراح أبراها منغيستوباشتركت 
ُ
 اسطة بو عطي باملاض ي للعائلة التعامل الذي أ

أصول  و يشترك على الغالب تقريبا فقط ذو  بنشاطات االحتجاج الجماهيرية  هأن الحقيقةالذي شمل إخفاء وتهديدات، و حكومة إسرائيل 

 وها هي شهادة فقر لنا. -أثيوبية في إسرائيل

رفع الصرخة. غير متأخر بعد أن ُيفعل أكثر من ذلك من أجل إعادة األبناء إلى البيت.
ُ
 التغيير غير متأخر بعد. غير متأخر أن ت
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ترون  يبدو أنه في كل العناوين اليوم، قال مؤكًدا اشتراك ما يسمى باليسار اإلسرائيلي في املسرحية التي قام بها حزان: مغن، يوني يوسف

واج  
 
 مع عائالت املخربين. ه  أن عضو الكنيست أورن حزان ت

 !. بامللخص كنا هناك، نشيطو حزب العمل مع السكرتير العام  للحزب وأورن حزان

 

 ، قالت: معجبة جًدا به!ات ناسفة في سيارات ثالثة مشاهيرعبو شاي بن دافيد املشتبه بزرع ثالثة، زوجة أفيدافيدكاترين بن 

 

لي الكلمات من فمي يا ملك!!! العار للدولة سلة القمامة  ت  أورن حزان أخرج  ، قال: اشط على مواقع التواصل االجتماعي، ندانيئيل غينيش

 هذه التي 
ُ
 الضرائب نبكي على أولئك الذين قتلوا، نحن ندفع  على جنب نحنو  ،عائالت املخربيندخل تساعد وت

ُ
والد أل، مّو  من أجل أن ن

 من غزة إلى إسرائيل ومعاش للسجناء اإلرهابيين، الخزي!!! السفر ، العاهرة
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 -الباص مصادق عليه ومدعوم بواسطة الفزاعة الطائرة بنيامين نتنياهو -أورن حزان، قال محرًضا: ناشط على الفيسبوك، عوزي بيطون 

 وانتخبوا قائدا يمينيا حقيقيا لليكود قبل أن تخسروا االنتخابات القادمة.... أبعدوه

 

 .لتغلق غزة.إلى أن نستلم الشهداء واألسرى ، قال: ، ناشط على الفيسبوكأورن سميكون 

 

 .الرجل بكل الرجال، عضو الكنيست أورن حزان، قال: على الفيسبوك، ناشط موش ي ألكوبي

ه  مع األم كلبة القاتل البغيض. ااصبجسده بأوقف   لعائالت املخربين الذين وصلوا لزيارة القتلة الكالب. صعد إلى الباص وتواج 

 



01 
 

قوانين في الكنيست ضد املخربين الذي هو عقوبة ير يعزيزي إورن حزان!!! إنشط بقوة لتغ، قال: ناشط على الفيسبوك، يردن آزوت

 املوت!!!

 ت
ّ

 للعائالت أن يزوروا!!! يجب اضطهادهم حتى املوت!!! سمحوأيضا اال

 

 وضوع..هذا امل عنكل االحترام له!أخيرا أحد يتكلم بامللخص، يقول ما يفكر بالحقيقة ، قال: سلة إسرائيلي، العب كرة تمير إسرائيلي

 يرو السجناء القتلة هؤالء 
ّ

 النور يوما بعد في الحياة! ايجب اال

 

حاجة ماسة بدفع، كنا نال شك أن أورن حزان م، قال: 1002افتراض ّي معروف بالذات من مشاركته في حرب لبنان ، أليستسوريئيل  

 الشعب!!!!!!!!!!!!!! فيه  ليقول بالضبط ما يفكر  مثلهلواحد 
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 .أورن حزان أنا معجبة بك، قالت: على الفيسبوك ، ناشطةيوسوبوفالنا 

 

 :كل االحترام أورن!!!!، علقوا بالقول الصفحة الرسمية -أبناء الزنا عديمو الكرامةالقّيمون على صفحة، 

 الشعب األبدي ال يخاف من عصابة مخربين. شاركوا

 

 أي شجاعة، مدهش، أعتز بك. ،كل االحترام ألورن حزانمعروفة، قالت:  ، عرافةليئا  كوهن

 

أورن حزان، يسب أمهات السجناء  ديو انكشفت لفي، قالت منتقدة حزان: وق اإلنسانفي مجال حق ةيساري ة، ناشطسيغال كوك أفيفي

 الفلسطينيين.

 املسجونين في إسرائيل. نأمهات لزيارة أبنائه تي نقلتعلى حد فهمي صعد حزان إلى حافلة الصليب األحمر ال
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الحافلة، حزان يسب إحدى األمهات بالعربية  ويقول لها ببتهن، وفي حين أنهن محاصرات ، به تم تصوير النساء ضد رغمخز ديو فيهذا 

مجموعة ) الطوكباكيستيمأن ابنها "كلب إبن كلب" وعندما ال تصمد أمام اإلهانة، حزان يستمر باإلهانة ويتحدث إلى امرأة بجيل أمه، كآخر 

 .والتحديثات بما فيها الصور والفيديوهات والتفاعالت( واسعة من األخبار 

 جدا.الرجل محرض من الدرجة السفلى 

 النساء األكثر استضعافا. يصفع كالمياعضو كنيست اختار أن 

 من أجل ماذا؟

 

كفى، يجنني عضو كنيست يتصرف هكذا، يجب إبعاده حتى  ناشط يساري معروف، منتقًدا:  ،مو إلناكيفإلى جانب افيفي، قال 

 .مقاضاته، ماذا يجب أن يكون هذا، مقزز 

 

 


