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

إعداد :خلود مصالحة

التاريخ27.01.2018 :

أعدت 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  27.1.18-24.1.18حيث شغل العالم االفتراض ي هذا األسبوع موضوعان فقط بسبب األمطار
تتطرق النشرة
واملنخفضات التي عصفت باملنطقة.
ً
مؤخرا في فعاليات املنتدى االقتصادي العاملي ،والذي عقد في
وكان املوضوع األول ،مشاركة رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامين نتنياهو،
"دافوس".
عدة جوانب ،كما ّ
ّ
وتطرق إلى املؤتمر بشكل عام ،دون تسجيل
وتطرق العالم األفتراض ّي إلى مشاركة نتنياهو في "دافوس" متناوال املوضوع من ِ
موقف محدد وواضح من املشاركة.
اما املوضوع الثاني ،فكان إعالن إسرائيل ،األسبوع الفائت ،عن إطالق برنامج يخير نحو  40ألف الجىء إفريقي بين مغادرة البالد طوعا أو
سجنهم لفترة زمنية غير محددة.
وتمهل الخطة الجديدة الالجئين األفارقة غير الشرعيين حت ههاية ذذار املقبل ليقرروا إما مغادرة إسرائيل طوعا وإما السجن.
ً
وأن هنالك من ّ
خاصة ّ
ائيلي بشكل كبير ً
وشغل موضوع الالجئين األفارقة العالم اإلفتراض ّي اإلسر ّ
محاولة "إلنقاذهم" من خطر
تجند في
جدا،
ٍ
اإلبعاد والتهجيرً ،
مشبها ما يحدث معهم بما حدث مع اليهود من قبل النازيين.
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 .1لقاء دافوس يشغل العالم اإلفرااي :ي:
ً
مؤخرا في فعاليات املنتدى االقتصادي العاملي ،والذي عقد في "دافوس".
شارك نتنياهو،
والتقى نتنياهو أثناء فعاليات املنتدى مع أكثر من عشرة زعماء ورؤساء دول ومن بينهم املستشارة األملانية أنجيال ميركل والرئيس الفرنس ي
إيمانويل ماكرون والرئيس األوكراني بيترو بوروشينكو والرئيس األذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل والرئيس
السويسري ذالن بريست ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته.
كما والتقى نتنياهو أيضا مع رؤساء الشركات العاملية الكبرى.
عدة جوانب ،كما ّ
ّ
وتطرق إلى املؤتمر بشكل عام.
وتطرق العالم االفتراض ّي إلى مشاركة نتنياهو في "دافوس" متناوال املوضوع من ِ
قال نتنياهو في سياق املشاركة :قلت هذا املساء باملنصة املركزية للمؤتمر االقتصادي املهم بالعالم في دافوس؛ لن نسمح إليران أن تحصل
على سالح نووي.

إسحق هرتسوغ -رئيس املعارضة في الكنيست وعضو الكنيست عن املعسكر الصهيوني ،قال عن املؤتمر ،الذي شارك فيه ً
ايضا :في خضم
قمة دافوس مسرور أن ألتقي بصديقة قديمة ،نائبة مستشار األمن القومي للواليات املتحدة دينا باول.
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يوس ي إيليطوف -صحفي ،محلل سياس ي ،محرر صحيفة ’عائلة’ ،قال ً
معلقا :دافوس  2018هذا احتفال ال ينتهي إلسرائيل بالحلبة الدولية،
هيا بيبي!

أوريا كناف -صحفي ،علق على املؤتمر وقال :باملناسبة دافوس قبل أربعة أعوام بالضبط ،بيبي وسارة خرجا هناك ملسيرة تاريخية من 2000
متر بالثلج كي ال يدنسا السبت.
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إيال بيا -مدرس ومحاضر ،قال في ذات السياق :في الوقت الذي تكلم قادة وقائدات العالم في مؤتمر دافوس عن مسائل عاملية ،عن مشاكل
بيئية ،منع التحرشات الجنسية ،مساواة جندرية وتعزيز نساء كقوة للنمو اإلقتصادي -املسافر الدائم الذي جمع أكثر ما يمكن نقاطا هذه
السنة والذي يدعى بالغلط "رئيس الحكومة" ،اختار أن يدعم رئيس الواليات املتحدة وتصريحاته االنتقامية من الفلسطينيين ،تكلم ضد
اإلتفاق مع إيران وبالعموم ،تفاخر بذلك أن إسرائيل هي قوة تكنولوجية و"قوة عاملية صاعدة".
ّ
إال أن ما يصعد في إسرائيل في الحقيقة هو الفقر ،الفوارق االجتماعية ،الجهل والتعصب الديني .يطردون هنا الجئين فقط ألههم سود،
يستعبدون نساء فقط ألههن نساء ،التحريض ضد اليسار بالذروة وغالبية القادة الذين التقى معهم رئيس الحكومة باملؤتمر ،يمكن شدوا
على يده وتبسموا للكاميرات ،لكن هم في الواقع ال يدعمون ما تعمله إسرائيل ،بالتأكيد ليس في الشأن الفلسطيني وتأييد تصريحات ترامب
املجنونة ،أورشليم واتفاق السالم الذي يبدو اليوم بعيدا أكثر من أي وقت مض .

ّ
القيمون على صفحة "األخبار العاشرة" على الفيسبوك علقوا بالقول :الدرع الخلفي للقدس؛ مؤتمر دافوس شرح بطريقة ملموسة بأن أبو
مازن وحيد باملعركة * تسفي يحزكيل ومكتب العرب ألخبار  10وغيل تماري مع التحليالت الكاملة.

5

يوس ي :
دهان -أستاذ القانون ،رئيس قسم حقوق اإلنسان في املركز األكاديمي للقانون واألعمال ،مؤسس ورئيس مركز أدفا ،معلم الفلسفة في
ُ
الجامعة املفتوحة ،قال في السياق :نص نشر هذا الصباح في "يديعوت أحرونوت".
هذا أسبوع ناجح لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو .ببداية األسبوع تمتع من صحبة صديق حقيقي ،نائب رئيس الواليات املتحدة ،مايك بينس،
الذي عبر عن دعم متحمس وغير متحفظ لسياسته .الوحدة بين اليمين اإلنجيلي املسيحي وبين اليمين اليهودي القومجي لم تكن أبدا قوية
أكثر من ذي قبل  .ههاية األسبوع يقضيها نتنياهو ببلدة التزلج السويسرية الخالبة دافوس ،هناك ،بعيدا عن إزعاجات تحقيقات الفساد،
الشجارات االئتالفية وطرد الالجئين ،يتمتع من قضاء وقت مع دائرة األشخاص املحبذة عليه أكثر مايكون -أصحاب الشركات،

يفتاح ديان -محلل سياس ي معروف ،قال :في  19:30سيتم استضافتي باألخبار ههاية األسبوع في "أخبار كان" لكي أتكلم عن مقابلة ترامب-
نتنياهو وعن خطاب ترامب بمؤتمر دافوس .مدعوات ومدعوون لالنضمام إلي.

بعريش فيلمر -مؤلف موقع ساحة السبت ،قال :منتدى دافوس  -2018سبب ذخر جيد للبسمة في إسرائيل ،يبدو باملناسبة أن كود املوضة
لدى ترامب باللونين الكحلي واألبيض يرمز إلى تحية لبيبي.
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شموئيل مئيا -محام معروف ،علق وقال :رؤى من قمة دافوس ،التفاعل الحيوي لنتنياهو بين القادة األوروبيين لتعزيز برنامج ترامب لحظر
ُ ّ
ُ
ذكر بنمط نشاط وكيل تسويق وبيع مع دمج عقيدة دينية ساخنة .من أجل ذلك ال حاجة إلى حقائق.
مركز لالتفاق النووي مع إيران ،ي ِ

جودي موزيس -صحافية مذيعة معروفة ،قالت :الهند ،دافوس روسيا ،هناك من يعرف مت بيبي رئيس الحكومة اإلسرائيلي يصل لعطلة
الوطن؟ ليهتم بالناجين من الكارثة املساكين .املعاقين الذين ال يستطيعون إههاء الشهر وبقية املشاكل األقل ملعانا للحياة؟

 .2إسرائيل تعلن الحرب على الالجئين األفارقة:
أعلنت إسرائيل اإلسبوع الفائت عن إطالق برنامج يخير نحو  40ألف الجىء إفريقي بين مغادرة البالد طوعا أو سجنهم لفترة زمنية غير محددة.
ورحب نتنياهو ،في مستهل اجتماع حكومته ،الخميس ،ببدء تنفيذ الخطة التي تهدف إلى ترحيل الالجئين الذين دخلوا البالد بشكل غير قانوني.
وتمهل الخطة الجديدة الالجئين األفارقة غير الشرعيين حت ههاية ذذار املقبل ليقرروا إما مغادرة إسرائيل طوعا وإما السجن.
وتشير األرقام الصادرة عن وزارة الداخلية اإلسرائيلية إلى أن هذه الخطة سوف تطال  38ألف شخص ،غالبيتهم إريتريون وسودانيون،
وسيحصل كل الجىء يوافق على مغادرة إسرائيل على تذكرة طيران ونحو ثالثة ذالف يورو.
وبحلول ذذار ،سيكون بإمكان هؤالء الالجئين ترك إسرائيل طوعا لكن مع مبلغ مالي أقل من  3ذالف يورو.
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وتعترف الحكومة في البرنامج الجديد بغياب فرصة لدى الالجئين السودانيين واإلريتريين للعودة إلى بالدهم ،بسبب خطر معاقبتهم هناك،
وأفادت منظمات غير حكومية إسرائيلية تدعم الالجئين بأن تل أبيب أبرمت اتفاقات مع دول أخرى ،بما فيها رواندا وأوغندا ،بشأن استقبالها
هؤالء الالجئين ،األمر الذي تم نفيه ً
الحقا.
ً
وأن هنالك من ّ
خاصة ّ
ائيلي بشكل كبير ً
وشغل موضوع الالجئين األفارقة العالم اإلفتراض ّي اإلسر ّ
محاولة "إلنقاذهم" من خطر
تجند في
جدا،
ٍ
اإلبعاد والتهجير.
ولهذا الغرض تم إنشاء صفحة خاصة على الفيسبوك سميت بـ "إسرائيليون ضد طرد طالبي اللجوء" ،تم خاللها حتلنة الجمهور الرافض
لإلبعاد بكافة الفعاليات في السياق في كافة املناطق :وقد خصصت الصفحة الشعار "انقذونا ،هذا الطرد سيقتلنا" .وشارك فيها عشرات
اآلالف من اإلسرائيليين املقارنين بين ما يحدث لالجئين وما حدث لليهود في الهولوكوست.

أرييه مخلوف درعي -وزير الداخلية وعضو كنيست عن حزب شاس ،علق على املوضوع وقال على الفيسبوك :الجئو حرب -يبقون بالبالد.
متسللونُ -يعادون لدولتهم.
غالبيتهم متسللون.
ّ
نعيد األحياء للمواطنين ألن األمور
القيمية أهم.
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أمسالم دودي ،عضو كنيست عن الليكود ،قال في السياق :حسب توجه اليسار ممنوع إبعاد  40000متسلل ،لكن ممكن بالتأكيد طرد
مستوطنين يهود من يهودا والسامرة.

أبيشاي غرينتسيغ -صحافي  ،قال بدوره :ليس هناك استهتارا بذكرى الكارثة أكثر من مقارنتها بكل فعل ال يعجب أحدا ما.
طرد متسللين= كارثة
إخراج أعضاء الكنيست العرب= كارثة
وكل هذا خالل يوم واحد فقط.
ُ
ُ
أنا أخجل باسم أبناء وبنات عائلتي الذين ذبحوا وقتلوا على أيدي النازيين اللعنة عليهم .الخزي والعار.

شمعون ريكلين -املحلل السياس ي للقناة  ،20قال بدوره :رفض الـ  3طيارين من أن ينقلوا الجئين ،هو ال شيئ باملقارنة مع رفض ممكن لطياري
سالح الجو لتفجير بيوت مواطنين ُيخبأ فيها صواريخ ضد إسرائيل في لبنان تحضيرا لحرب.

موشيه إيفرغين -صحافي يميني ،قال بدوره :الحملة الكارثية لليسار املتطرف بالعالقة مع الالجئين ذكرني بالفيديو الذي به ولد ملتسللين
يقول "شكرا جزيال للنازيين...قتلوكم ،ذبحوكم".
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غير واضح ملاذا ال يعيدوههم بقطار جوي إليريتريا.

عومر دوسراي -معهد دراسات األمن القومي ،قال :فيضان التصريحات الديماغوغية ،الحمقاء واملليئة بالجهل (يشمل ازدراء حقير للكارثة)
ضد طرد الجئين مخلين بالقانون ،هو لي أكثر من حملة دعاية متزامنة ومدبرة ملنظمات وجمعيات يسارية متطرفة ،املعنيون بقلب الدولة
اليهودية الوحيدة في العالم لدولة أخرى لكل مواطنيها وإلقامة منفى بإسرائيل.

رازيئيل نهاري -ينشط من أجل أطفال اليمن والشرق والبلقان ،قال :يقترح على الناجين من الكارثة الذين يخططون لتخبئة الجئين ببيوتهم،
أن يكونوا بالفعل إنسانيين وان يظهروا أين أوالد اليمن ،الشرق والبلقان.

أرييه إيرليخ -صحفي ومحلل سياس ي ونائب تحرير ’عائلة’ ،قال :مثير لالهتمام أن نفس األشخاص الذين يعظون لالنفصال عن الفلسطينيين
ألسباب ديمغرافية ،هم أولئك الذين يرفضون اإلنفصال عن عشرات اآلالف من الالجئين اإلريتريين الذين ُيغرقون البالد؟
#منافقون سئمتكم.
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