
 

  

24.1.19-26.1.19 

 

 متابعات من اإلعالم الجديد في إسرائيل

 نشرة اسبوعية تتابع أهم القضايا التي تشغل اإلعالم الجديد في إسرائيل
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 عن النشرة: 

الجديد في إسرائيل" ما يكتب وينشر في فضاء اإلعالم الجديد الفاعل في الحيز العام اإلسرائيلي. تسلط ترصد نشرة "متابعات من اإلعالم 

النشرة الضوء على أهم القضايا التي تطرح وكيفية التفاعل معها، كما وتركز على تدوينات وأقوال السياسيين، الصحافيين، ونشطاء في 

 ى ذلك، ترصد النشرة مظاهر العنصرية في املجتمع اإلسرائيلي اآلخذة في االزدياد في اآلونة األخيرة.الساحة اإلسرائيلية من اليسار واليمين. إل

ز  ، 26.1.19-24.1.19 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين
ّ
باألساس على التحريض األرعن الذي شنه السياسيون في إسرائيل وترك

 نتخابّية. كجزء من حمالتهم اال  ،، وعلى السلطة الفلسطينية48ـ و داخل الأالغربية ، سواًء في الضفة ينعلى الفلسطيني
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 فتراض ي  في العالم ال  انتخابات وتحريض .1

 يّ السياسيون بنشر دعاياتهم االنتخابية في العالم االفتراض ، حيث يقوم معظم نتخاباتراض ي اإلسرائيلي مشغوال باال فتزال العالم اال يال 

 ستقطاب مصوتين. ال 

  .، حيث ال تخلو من التحريض في هذين االتجاهينالدعايات انشغلت بالشأن الفلسطيني وباليسار اإلسرائيليومن الالفت أّن معظم 

، وعلى السلطة الفلسطينية خوبالغ بعض السياسيي
ً
، عبر ان بعرض فيديوهات تتوجه وتحرض بشكل شخص ّي على الفلسطيني عامة

ً
صة

 و التوتير. على الفيسبوك أصفحاتهم 

زمع أن تعقد اال وُيشا
ُ
 قرر تقديم موعدها. ت، بعد أن 9.4.19نتخابات بتاريخ ر إلى أنه من امل

 ، على اليسار اإلسرائيلي ونشر فيديو معلًقا عليه: نتنياهو ، حّرضنتخابات والتحريضوفي سياق اال 

 هل سيؤثر ضغط اليسار؟

 . ، وهجوم اليسار على أدائهعن اليسار معطياتويشار إلى أنه في الفيديو عرض 

 

، فقد علق على الفيسبوك محرًضا على قناة "مساواة"، وزير األمن سرائيل بيتنا"، وسابًقا شغل منصبعن حزب "إ ،ليبرمانافيغدور ما أ

 "القائمة املشتركة":  -"السلطة الفلسطينية"، و
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ابات نتخانها تخوض أا علًما الفلسطينية، تقوم بمنح القائمة املشتركة دعًما وسنًد قناة التلفزيون، مساواة، والتابعة للسلطة 

ة قبل السلطة الفلسطينيمول من مم النواب من القائمة املشتركة أنهم طابور خامس يًضا ليفهأالكنيست. ماذا يجب أن يحدث 

 سمها؟ اوالناطق ب

رق لقانون ان هنا خإذا ما كما ابات املركزية، القاض ي حنان ملتسر، لفحص نتخغًدا إلى رئيس لجنة اال "سرائيل بيتناإحزب "سيتوجه 

 نتخابات إسرائيل.اخل محظور من قبل هيئة أجنبية في نتخابات، أو تدالدعاية في اال 

 

 :ي، على القيادي مروان البرغوثيوزير األمن الداخلو ، "الليكود"عضو كنيست عن حزب  ، وهوغلعاد إردانبدوره، حّرض 

 نضم إلى صفوف منظمة "نكسر الصمت"؟فهمت أّن مروان البرغوثي ا متى

  رث اليهودي في الدولة؟ م الرائعة غيال غملئيل بتقوية اإل وكيف تقو  

اء منظمة لتصريحات نشط ةكل التفاصيل في الفيديو املرفق، والذي أدعى من خالله أّن تصريحات القيادي مروان البرغوثي مشابه

 الصمت. 
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فقد نشر فيديو باللغة العربية، حّرض من خالله على السلطة الفلسطينية بسبب األموال عضو كنيست عن حزب الليكود،  ،ديختيرآفي ما أ

 التي تدفع لألسرى وعلق على الفيديو بالقول: 

 رت مفاجأة ألبو مازن لن ينساها في حياته. شاهدوا وشاركوا.حض  

 /https://www.facebook.com/AviDichter1/videos/1945701808861039ملشاهدة الفيديو: 

 

 انضمت إلى جوقة املحرضين وعلقت بالقول:  ،"الليكود"كنيست عن حزب  عضو ،د. عنات بيركويًضا أ

 قّدم طلًبا لتخفيض مدة محكوميته في السجن. باسل غطاس 

 السجناء األمنيين لن يحصلوا علىن يحدث، حيث وبفضل قانوني فإضوع لن الذي عملت على تشريعه، هذا املو بفضل القانون 

 لجنة التي تحقق بمسألة خفض مدة محكوميتهم. المكانّية املثول أمام إ

 واستغل منصبه لكي يضر بإسرائيل.  ،من املخزي أنه عضو كنيست
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، عند عضو الكنيست السابق د. باسل غطاس، حيث نشرت فيديو آخر، بالعربية، تفاخرت من خالله د. عنات بيركوولم يتوقف تحريض 

و على الفيديو حد تعبيرها، وعلقت بيرك -بقيامها بالتحقيق مع قيادات فلسطينية، كما وقيامها بتشريع قوانين تحارب "اإلرهاب الفلسطيني"

 بالقول: 

 اختفت د. عنات بيركو!

 ستكتشفون إلى أين...بالنهاية 

بين نه زوجها د. رؤو أ فلسطينيين"، ليظهر في النهايةتطاف د. بيركو ووجه إليها تهًما "بمعاداة الا قام باخأّن فلسطيني يشار إلى أّن الفيديو يصور 

 نها كفؤ لتمثيل اإلسرائيليين في الكنيست". باركو الذي يؤكد للمشاهدين "إ

 /https://www.facebook.com/Dr.AnatBerko/videos/556128554889712ملشاهدة الفيديو: 

 

 "، قام بالتحريض، حيث علق على الفيسبوك بالقول: الليكود" عنعضو كنيست ، ورن حزانأيًضا وأ

 بعد فشل تحويل املال القطري إلى غزة، انشر لكم التسعيرة املحتلنة لإلرهاب.

 في غباي. ر البيد وآئيالسفلة عني، ورأيي ب املخربون به يًضا معلومات عماذا يفكر في الفيديو التالي أ
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 همّية قانون "القومّية" من وجهة نظره وقال محرًضا: أ ،"الليكود"حزب  عنعضو كنيست  ،أمير أوحاناوفّسر مرة أخرى، 

 كي نحمي الغد. ،نوقع على قانون القومية اليوم

عدلسياسية تعلن أنها ستمحو أو وجد أطراف تألسفي، 
ُ
ل االنتخابات قانون أساس القومية. لذلك، قررت أن أخرج بحملة يقب ت

 تواقيع 
ُ
 صصت ملنح صوت ملؤيدي القانون الذين يشكلون أغلبية الجمهور، كما تم التعبير عنه في الكنيست.رقمية حاشدة، خ

سيحولون دولة إسرائيل بعد إلى دولة كل قومياتها. هذا معنى إدخال بيد وغانتس فإن زاندبيرغ، ال  في الحرب على أصوات اليسار

 .اليهودّية ةالكلمة "مساواة" إلى قانون أساس الذي يتناول القوميّ 

م علينا عدشارك بهذا. أن ن يحظر عليناوا وحموا الدولة. حاربوا، أقام هذا ليس الهدف الذي من أجله وصل اليهود من كل الشتات،

 الخضوع لهذه الحملة الكاذبة. 

 يع أّن يقوم عربي أوفق القانون ال يستط
ّ
يه كل وتم تغييبه بعد تشريع القانون، عل ه كان له حق معّين قبل القانون و درزي باإلدعاء أن

 هذه الدعاية كاذبة. 

 

 "، حرض بدوره مدعًيا:الليكود"حزب  عنعضو كنيست  ،دافيد أمسالم

 .وقاحة أوروبية –الزراعي في يهودا والسامرة االحتالل 

نائبة  تجولت باألمس سوية مع زميلتيبمقاطعة إسرائيل تماًما، ويهودا والسامرة بشكل خاص، أوروبا في  الوقت الذي يقومون فيه في

رقة ست عن قرب على املحاوالت العربية "، حيث اطلعريغافيم"حركة من  أعضاءً  ، وقد رافقناوزير الخارجية تسيبي حوتوفيلي

 مناطق يهودية بمساعدة من تنظيمات اليسار. 

ل كل ش يء ت وتوقظ اإللهام لفعوياهنالك من يطمع بها، وأنه ال فرصة لذلك، ترفع املعن عرفة أناملالشعور بالتجول في املناطق مع 

 جل فرض سيادة إسرائيل على كل يهودا والسامرة. من أ

 مني.ترجموا هذا املنشور إلى اللغات  وإذا رغبتم،
ً
 ذات الصلة وأرسلوا إلى األوروبيين سالما
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