متابعات من اإلعالم الجديد في إسرائيل
نشرة اسبوعية تتابع أهم القضايا التي تشغل اإلعالم الجديد في إسرائيل

إعداد :خلود مصالحة

التاريخ03.12.2017 :

اعدت هذه النشرة بالتعاون مع دائرة شؤون املفاوضات

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
الساحة اإلسرائيلية من اليسار واليمين .إلى ذلك ،ترصد النشرة مظاهر العنصرية في املجتمع اإلسرائيلي اآلخذة في االزدياد في اآلونة األخيرة.
ّ
الحالية إلى الفترة الواقعة ما بين  7.97.92 -71.99.92حيث شغل العالم االفتراض ّي اإلسر ّ
ائيلي موضوعان رئيسيان ،كان
تتطرق النشرة
ّ
فلسطيني.
األول تداعيات قانون التوصيات ،فيما كان الثاني واقعة قرية قصرة واستشهاد
وفيما يتعلق باملوضوع األول ،ال يزال قانون التوصيات ،الذي يمنع الشرطة من تقديم توصياتها للنيابة العامة ،يشغل العالم االفتراض ّي
ً
حتجاجا على القانون.
وبشكل كبير ،حيث انتشرت دعوات للمشاركة في تظاهرة كبرى في جادة روتشيلد بتل ابيب ،مساء السبت ،ا
اما فيما يتعلق باستشهاد الشاب محمود عودة ،في قرية قصرة ،بعد أن اقدم مستوطن على إطالق النار عليه ،فقد أشغل العالم
األفتراض ّي بشكل كبير ً
جدا ،والذي انقسم ما بين مهاجم السكان قصرة ومتهمهم باإلرهاب واملدافع عنهم بإدعاء أن تحركات املستوطنين
استفزازية األمر الذي استدعى إلى استفار افلسطينيا ضدهم مما تحول ً
الحقا إلى مواجهات واستشهاد شخص.
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 .1قانون التوصيات:
لإلسبوع الثاني على التوالي ال يزال قانون التوصيات ،الذي يمنع الشرطة من تقديم توصياتها للنيابة العامة ،يشغل العالم االفتراض ّي
وبشكل كبير ً
ً
حتجاجا على القانون.
جدا حيث انتشرت دعوات للمشاركة في تظاهرة كبرى في جادة روتشيلد بتل ابيب ،مساء السبت ،ا
استطالعا أظهر ّ
ً
أن أغلبية الجمهور في إسرائيل تعتقد أن غاية "قانون
وكانت صحيفة "معاريف" اإلسرائيلية ،قد نشرت يوم الجمعة،
التوصيات" ،هي مساعدة نتنياهو ،الذي يخضع لتحقيقات جنائية بشبهات فساد .وقال  %55إن "قانون التوصيات" غايته مساعدة
نتنياهو ،بينما اعتبر  %79فقط أن غاية مشروع القانون هو حل ملسألة مبدئية.
ً
مدافعا :قانون التوصيات أدخل اليسار ملرض عقلي-
وفي تعليق له على القانون ،قال عضو الكنيست ميكي زوهر ،عن حزب الليكود،
جنون االرتياب.
منذ سنوات يحاولون أن يغيروا النظام بطرق غير ديمقراطية وال ينجحون .املساعي تبدأ بغسيل دماغ إعالمي نشهده يوميا وتنتهي بمحاوالت
للتأثير على سلطات القانون والقضاء.
في اليوم األخير نسوا ماذا تعني ديمقراطية ويدعون أن تشريع قانون في الكنيست هو عمل مخالف للديمقراطية.
إذن ال ،أنا ال أخجل بقانون التوصيات ،بل العكس ،أنا أعتز أن آخذ قسطا بإحباط مؤامرة اليسار إلسقاط رئيس حكومة بوسائل غير
شرعية.
قانون التوصيات الذي مر باألمس في الكنيست ،مهم وحيوي من أجل أن يحمي أناسا أهدر دمهم واسمهم مذموم بسبب ما يسمى "توصيات
الشرطة" ،ال ننس ى أن  %08من امللفات أغلقت على الرغم من هذه التوصيات.
ّ
أنا أذكر الجميع :رئيس حكومة ُيقص ى فقط بصناديق االقتراع وليس بواسطة تحقيقات مجدولة حسب مواعيد.

تمار زيندرغ ،عضوة كنيست من حزب ميرتس ،قالت بدورها مهاجمة :انتخبنا للكنيست كي نسأل أسئلة ،لنراقب الحكومة ولنشكك،
وليس كي نجلس بصمت ونتكتف.
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دودي أمسالم يحاول أن يمنعني كعضوة كنيست أن أقوم بعملي .فساد "قانون التوصيات" يلج أيضا بإدارة النقاش ،ومن ال تريحة
األسئلة واإلنتقادات يستعمل قوته كي ُيسكتني ويرمي بي خارجا.
شكرا ألعضاء الكنيست ليئا فديدا ،موس ي راز ،ياعل كوهن فارن ،ويوئيل حسون -الذين وقفوا معي متضامنين أمام املهزلة هذه.

دافيد أمسالم ،عضو كنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست ،قال :قانون التوصيات ُيخرج أعضاء
ّ
املعارضة عن طورهم .عضوة الكنيست كوهن فارن (املعسكر الصهيوني) قالت اليوم أن سلوكنا بلطجي و ُيذكر بعائالت اإلجرام .تكبرهم
وغطرستهم هذه هي السبب الذي يبقيهم أيضا  988سنة أخرى باملعارضة.

ّ
القيمون على صفحة ،املعهد اإلسرائيلي للديمقراطية ،ذكروا على الفيسبوك :الكل يتكلم عن قانون التوصيات وعن تأثيره على تحقيقات
نتنياهو ،لكن ما هي املشاكل األساسية بالقانون؟ هذه ثالثة من املركزيات فيه:
.9القانون يمس بعمل النيابة العامة التي تعتمد على تلخيص الشرطة كي تفهم مجريات التحقيق.
ُ .7ي َمس أيضا بعمل الشرطة‘ فهو يتيح تلخيص التحقيق -الذي يتم تنفيذه في النهاية للمحققين -أن ينفذوا رقابة على األدلة ،الحقائق
والشهادات ،وأن يفحصوا ما إذا كان ينقص شيئ قبل تقديم املادة للنيابة العامة.
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.7حق الجمهور في املعرفة! ملاذا ال يعرف الجمهور ما أوصت الشرطة؟ وإذا ما كانت الشرطة بالذات توص ي بغلق امللف -هل من الصحيح
أن يستمر شخص بالخدمة وقتا طويال تحت سحابة ثقيلة ونقد جماهيري؟
واضح للجميع أن "قانون التوصيات" هو شخص ي وليس صدفة أن تشريعه يتم تنفيذه بإجراء عاجل .وعندما يعملون قانونا شخصيا -ال
يفكرون بأبعادة العريضة .يوجد الكثير لعمله من اجل حقوق متهمين -ليست هذه هي الطريقة.

إليران طال ،صحفي مراسل للقناة  ،78قال :فقدت الشرطة كل انضباط ،يفتحون بتحقيقات حسب مصالح غريبة .واآلن أيضا يريدون
أن يسرعوا تحقيقا مركبا من منطلق دافع االنتقام ،ليس أقل .ليوقفهم أحد.

طال شنايدر ،صحفية وسياسية إسرائيلية ،لها مدونة خاصة ،علقت وقالت :تصريح كتلة الليكود؛ قانون التوصيات يأتي للنقاش
والتصويت بالهيئة العامة للكنيست بيوم اإلثنين القريب
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ً
مستهزءا :هذا الوقت املالئم ،أعضاء االئتالف واملعارضة .إذا كان لديكم تخيل ،حلم
يكي أدمكر ،صحفي كاتب ومقدم برامج ،قال بدوره
أو دائما أردتم شيئا ولم تستطيعوا أن تسمحوا ألنفسكم ،هددوا أن تصوتوا ضد /مع قانون التوصيات.

أورلي بارليف ،صحفية ومحاضرة ،قالت :هذا املساء توجد مظاهرة أمام بيت الوزيرة شاكيد ،إحتجاجا على صمتها بخصوص قانون
التوصيات والفساد املستشري .إذا كنتم هناك تظاهروا أيضا على الخدمة األمينة والرفيعة لشاكيد ألصحاب االحتكارات.

ميخال لورينز ،ناشطة على صفحات التواصل االجتماعي ،قالت معلقة على هجوم الليكودي دان مريدور على قانون التوصيات :مرة،
ُ
عندما أيضا في الليكود كان أناس مع ضمير أخالقي..

ميخال أهروني ،مهندسة معمارية ،عملت مستشارة سياسية لقادة إسرائيليين كبار وتحولت لتكون مديرة املسرح الوطني اإلسرائيلي
هبيما ،قالت :املعرفة قوة .حكومة تتعامل بإخفاء معلومات عن الجمهور تخاف من هذه القوة .قانون التوصيات هو قانون يشرعه فقط
الخائفون .ال ،بيبي ،هم (نحن) ال نخاف .من يخاف هذا أمسالم وبيتان وأنت.
مقالي في "إسرائيل اليوم".
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تسيون بن حورين ،ناشط على الفيسبوك ،قال في السياق ً
وردا على هجوم مريدور :الخزي؟؟؟ أضحكت بيبي ،قتلت من الضحك أمسالم
وبيتان ،جرأة ،وقاحة ،إهانة .واختاروا أنتم الفائق الذي يناسب عصابات إجرام كهذه .هم ليسوا مذنبين منتخبي الليكود ،األصفار الذين
انتخبوهم  they like who are like themومن يفهم! ليفهم.

بريئيل غريمبيرغ ،ناشط على صفحات التواصل االجتماعي ،قال :ديختير ملقربيه؛ لن أصوت ’مع قانون التوصيات’ إذا لم ُي َقدم قانون
القومية

جودي فرحي ،مختص بعلم النفس العبري ،قال :عمير بيرتس رجل وال كل الرجال ،طلب منه غباي أن يبقى للتصويت  ،لكن كان عليه
مهمة أكثر أهمية؟؟؟؟ رجاء تذكر هذا..
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آشر إلداد ،ناشط على مواقع التواصل االجتماعي ،قال :أنت دافيد أمسالم ودافيد بيتان تنزلون الليكود إلى املعارضة ،تصرفكم خزي
لحركة الليكود!!!

ُ
برئيل غريمبيرغ ،ناشط على صفحات التواصل االجتماعي ،قال :بسبب قانون التوصيات :الشرطة ت َع ّجل التحقيق بملفات نتنياهو.
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 .2احداث قرية قصرة:
الواقعة التي حدثت هذا األسبوع في قرية قصرة ،بالقرب من نابلس وأدت إلى إستشهاد الشاب محمود عودة ،بعد أن اقدم مستوطن
على إطالق النار عليه ،أشغلت العالم االفتراض ّي بشكل كبير ً
جدا ،والذي انقسم ما بين مهاجم ألهالي قصرة ومتهمهم باإلرهاب واملدافع
ا فلسطينيا ضدهم مما تحول ً
الحقا إلى مواجهات واستشهاد
عنهم بإدعاء أن تحركات املستوطنين استفزازية األمر الذي استدعى استفار
شخص.
امللفت للنظر ّ
أن الحادث لم يحرك القيادة اإلسرائيلية ،من اليسار أو اليمين ،ومعظم املعقبين كانوا افتراضيين ناشطين دون أي القاب
أو مناصب لها تأثيرها الخاص.
وكانت مجموعة من املستوطنين املسلحين دخلت إلى أراض ي قصرة الخميس بإدعاء اإلحتفال ببلوغ أحد الفتية ال ـ ً 97
عاما ،وقد قاموا
باستفزاز أهالي القرية مما استدعى التصدي لهم ،واحتجاز قسم منهم ،األمر الذي دفع بجيش االحتالل االنتشار في القرية وإخراجهم،
وانتهت العملية باستشهاد شاب من قصرة بنيران أحد املستوطنين!
وفي تعليق حصد الكثير من املشاركاتّ ،
وضح الناشط االفتراض ي ،موريس شوشانا ،ما حدث هنالك وقال على الفيسبوك :أهال أصدقاء!
ُ
أنا ملزم أن أشارككم بالحدث الذي حصل اليوم في مستوطنتي ،لكن قبل هذا أعطي مقدمة قصيرة.
ُ
ولدت وكبرت في مجداليم ،أنا أعيش هنا منذ  72سنة بقرب مستوطنتي .على ُبعد يمكن حوالي  788متر تقع قرية اسمها قصرة.
(أنا ملزم أن أنوه أنني بنفس ي دخلت مئات املرات للقرية ولم يحدث شيئ بتاتا ولم أشعر بخطر ،حتى قبل  4سنوات عندما كانت هنا
ُ
ُ
عاصفة ثلجية رهيبة وكل املحاور أغلقت ولم يكن كهرباء ،أصدقاؤنا من قصرة جاءوا مع جرافات ونظفوا لنا املحاور كي نستطيع أن نفرغ
املكان).
نحن والقرية الجارة لنا نعيش بسالم ،حتى يوجد تعاون نسبي منذ  78سنة ،لم يكن بيننا وبين القرية الجارة حوادث باملرة ،حتى في فترة
االنتفاضة عشنا بسالم نسبي!
إذن هكذا اليوم وصل إلى هنا عدد من الفتية حتى أنهم ليسوا سكان املستوطنة هم سكان مستوطنة يتسهار! برفقة عدد من البالغين
مع سالح.
هم قرروا أن يقوموا برحلة "بار متسفا" (عيد ميالد اإلنتقال إلى مرحلة البلوغ في سن الـ  97حسب التقاليد اليهودية) ،يدخلون مسلحين
إلى داخل القرية بهدف واحد فقط لخلق استفزاز!
ُ
انا مصدوم من قراءة األخبار التي مفادها "هجوم على صبية من قبل مخربين" هذا ببساطة كذب مطلق! ويؤملني أن أرى أناسا طيبين
ُ
عشنا بجيرة جيدة كثيرا معهم ،يتم تصويرهم كمتوحشين ،ألنه أدخل إلى بيتهم فتية تالل متطرفون كل هدفهم هو خلق حرب!
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مستوطنتي (مجداليم) ،حتى قبل حوالي  7سنوات كانت مستوطنة علمانية بسيطرتنا ،وقبل  7سنوات حصل تغيير بعد دخول نواة من
ّّْ
َّ
ووالدي أصدقائي
والدي
اليهود املتطرفين إلى املستوطنة .اليوم هم يسيطرون على لجنة املستوطنة وهم أغلبية هنا على الرغم من أن
هم الذين أقاموا املستوطنة!
ُ
لم نستطع أن نوقف الدخول من عدة أساب ،لكن باألساس بسبب أن كل اإلجراء هذا أدير بواسطة أطراف أصحاب تمويل ضخم!!
أتمنى أن تظهر الحقيقة ألنه خسارة أن يعاني أناس طيبون بسبب مروجي حرب ،هذه منطقة رائعة وخسارة أن املتطرفين يدمرون لكال
الطرفين الفلسطينيين واإلسرائيليين الذين يعيشون هنا نمط حياتنا الهادي!
باإلضافة أنا ملزم أن أشير إلى أن هذه "الرحلة" لم تحصل على أي تصريح من الجيش ،وال أي طرف أمني عرف عن وجود ال "املتنزهين"
في منطقة القرية! من فضلكم من يستطيع أن يشارك!!

ّ
القيمون على صفحة الجمعية الحقوقية ،حماة القانون ،على الفيسبوك ،علقوا وقالوا عن املوضوع :يوم الخميس أطلقت النار وقتل
فلسطيني من القرية قصرة وفلسطيني آخر جرح .حسب التقارير جاء إطالق النار بسياق هجوم عنيف ورشق حجارة من جهة فلسطينيين
ُ
ضد رحلة مستوطنين وأوالدهم ،وأصيب عدد من املستوطنين .الهجوم حدث بأرض زراعية فلسطينية .بعد ذلك وصل مستوطنون ملدخل
القرية ورشقوا بالحجارة.

الحقوقية ،قالوا ً
ّ
ّ
ايضا في السياق :حدث اليوم حدث صعب في قصرة ،فيه قتل
القيمون على صفحة الفيسبوك لجمعية "يش دين"
ُ
ُ
مزارع فلسطيني ،إدعاء املستوطنين أنه قتل بالدفاع عن النفس ،لكن ادعاء سكان قصرة أنه قتل حتى قبل أن تبدأ املواجهة .ندعو
َّ
الشرطة أن تحقق بالحادث وأن تبين الحقيقة .منذ  7898وثقنا حوالي  48حالة عنف ومس بممتلكات ضد سكان قصرة من قبل
مواطنين إسرائيليين.
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ياريف أوبنهايمر ،ناشط يساري ومدير سابق لحركة سالم اآلن ،قال ً
معلقا :لن أضع عالمات سؤال على أحداث فيها واضح الحديث عن
عملية تخريبية أو محاولة عملية تخريبية مثل عراد أو هار أدار ،لكن عندما يوجد شكوك (قصرة ،أم الحيران) لزاما أن نطلب إجابات.

سامي بيرتس ،ناشط على صفحات التواصل االجتماعي ،قال :مع  4.5مليارد ممكن إرسال األوالد لرحلة سنوية في أوروبا الكالسيكية.
وهذا أفضل من قصرة.

غاي تشانسيز ليبا ،ناشط على مواقع التواصل االجتماعي ،قال :تويتر ،حصل اليوم حدث في قرية قصرة مستوطنون وعرب وهكذا!!!!!!
العالم في الخارج :ماذا؟

عميت ريفلين ،ناشط افتراض ّي ،قال :قرية قصرة ليست حدود دولة إسرائيل ،تريد أن تتنزه هناك؟ ضمها وامنح كل املواطنين هناك
ُمواطنة وحق تصويت وتفضل ،تنزه بحرية.
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ميخائيل كامينير ،ناشط على مواقع التواصل االجتماعي ومخرج أفالم ،قال :مستوطنون قتلوا مزارعا فلسطينيا بمزرعته التي عمل بها
مع أبناء عائلته!

غلعاد كالينر ،يميني متطرف حرض على القتل والعنف ،قال 78 :ولدا يهوديا نجوا باألمس فقط بأعجوبة من ذبح جماعي وبدل معالجة
حصن مخربي قصرة ،أنظروا مع من يحققون هنا!
من عمل ما كان على الجيش أن يفعله ،فقط أنهم لم يتواجدوا على األرض باللحظات الجدية واستغرقهم الوصول ساعة ونصف!

إيتان نكار ،ناشط على صفحات التواصل ،قال :القناة  98تريد أن تقول؛ ليس الفلسطينيون الذين حاولوا أن ينفذوا إعداما دون
محاكمة هم املذنبون ،إنما اليهود مذنبون.
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أريئيال ليفي ،ناشطة على صفحات التواصل االجتماعي ،قالت بدورها :قصرة ،إنقاذ الفتية اليهود األربعة ،جنود يتنزهون ويحاطون
بحيوانات بشرية ،واملصور املخرب وصل ليصور اإلعتداء عليهم.
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