
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متابعات من 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 

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

 ألخيرة.االساحة اإلسرائيلية من اليسار واليمين. إلى ذلك، ترصد النشرة مظاهر العنصرية في املجتمع اإلسرائيلي اآلخذة في االزدياد في اآلونة 

 موضوعات مهمة، ملخصة أدناه.  ثالثةسرائيلّي فتراض ّي اإل حيث شغل العالم اال  8.5.18-6.5.8 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 مساًء فقط.  مسول من أُيشار إلى أّن موضوع التصعيد األمني على الجبهة الشمالّية سيتم تناوله في النشرة الالحقة، حيث بدأت تداعياته أ

 املواضيع: 

 قانون نهب أموال السلطة الفلسطينية.  .1

 املصادقة في اللجنة الوزارية على مشروع قانون يلتف على قرارات املحكمة العليا.  .2

 نسحاب من االتفاق النووي. باال تصريح الرئيس األميركي .3

 غزة والقيادة الفلسطينية، بشكل خاص.  ين فيفلسطينيالمنشورات ُمحرضة على الفلسطيني بشكل عام وعلى  .4
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  فلسطينية يشغل العالم االفتراض ي  السلطة القانون نهب أموال  .1

ينية، ، يقض ي بنهب أموال ضرائب السلطة الفلسطالحكومة اإلسرائيلية، بالقراءة األولى، مشروع قانون بادرت له ، هذا األسبوعأقر الكنيست

 ت الشهداء. بذات قدر املخصصات االجتماعية، التي تدفعها السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية لألسرى ولعائال 

ا بالقراءة األولى قبل شهرين، بمبادرة نائب من املعارضة، إال أن القانون الحكومي أوسع ويشمل كل االسرى ا مشابهً وكان الكنيست قد اقر قانونً 

 "ضحايا عمليات فلسطينية". الحكومة اإلسرائيلية  تعتبرهم  من والشهداء الفلسطينيين، ويضع أنظمة لصرف األموال، على

 قد دانت منظمة التحرير على لسان حنان عشراوي قانون النهب االحتاللي. و 

، فلسطينيةإلى األراض ي الويجري الحديث عن أموال الضرائب التي تجبيها السلطات اإلسرائيلية، عند املعابر الدولية، على البضائع الواردة 

حكومة الا في ميزانية السلطة الفلسطينية. وحسب مزاعم ا أساسيً وتشكل رافًد مليون دوالر،  130مليونا إلى  120قدر قيمتها الشهرية بما بين تو 

مليون دوالر، مخصصات لعائالت الشهداء، ولألسرى وعائالتهم. ومنها أيضا  340، فإن السلطة الفلسطينية تصرف سنويا حوالي اإلسرائيلية

 ا االسرى على احتياجاتهم املتواضعة، في دكاكين السجون. مخصصات شهرية متواضعة يتم تحويلها الى سلطة سجون االحتالل، ليصرفه

ا الخطوة ومعتبر  وتطرق العالم االفتراض ّي إلى هذه
ً
 بعد  ،السلطة الفلسطينيةونهج تحصيل حاصل على تصّرف  إياها االقانون، مبارك

ً
خاصة

 خطاب الرئيس الفلسطيني، أبو مازن، األخير. 

غلق الحنفية ن، علق على القانون وقال مغرًدا: حزب إسرائيل بيتناوزير األمن اإلسرائيلي، مؤسس، رئيس وعضو كنيست عن  ،أبيغدور ليبرمان

موال التي تمررها السلطة الفلسطينية لعائالت مخربين، مر اآلن بالكنيست بالقراءة األولى، سنعمل مازن. القانون الذي يتيح شطب األ  ألبو

 للسلطة الفلسطينية أننا نم -سرع وقت ممكن. هذا الجنون الثانية والثالثة بأ على تمريره بالقراءة
ً
 -رهاب ضدناتستعمله لتشجيع اإل  رر ماال

 سيتوقف.

 

 ال يوجد شعب يحتل بالده!!!، قال ايًضا: لفضاء وعضو كنيست عن حزب الليكودوزير العلوم والتكنولوجيا وا ،أوفير إكونيس

دتلقد   اصوتنا قبل بضع دقائق على القانون الذي يشطب أمواال للسلطة الفلسطينية، ألنهم يدفعونه :الهيئة العامةبحتالل اآلن "كذبة" اال  فنَّ

 للمخربين.

 في يهودا السامرة. برؤية دولة فلسطينية اأبًد  أعضاء الكنيست سمع مني أنه لن يفوز بحياته ِمن نولإلنهاء: م  

 )خطابي(.  أنشروا وشاركوا بكل قوة
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 قانون مبرر ال مثيل له.، قال: ن حزب العمل في املعسكر الصهيونيعضو كنيست م ،إيتسيك شمولي

زامللعونة هذه التي واحدة من الصناعات الكبيرة في ميزانية السلطة الفلسطينية هي صناعة املوت والقتل  ّفِ
ح 
ُ
كافأ بعملي ت

ُ
ات وبسفك دماء وت

 .جالديناتسوية سياسية، لكن إلى حينه ال ضرورة ألن نمول اإلسرائيليين األبرياء: يجب أن نتوصل ل

 

 تذكروا األسماء. دوف حنين. ميخال روزين. تمار زاندرغ.معروف جًدا، قال:  مراسل رياض ي ،هدار سيغل

 أموال من السلطة الفلسطينية لعائالت املخربين. تعويضهم صوتوا ضد القانون الذي يقوده عضو الكنيست إليعيزر شطيرن من أجل 

 ،غير مناسبين لوظيفتهم.أعضاء كنيست "يهود"، داعمو إرهاب
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لن تتنازل السلطة الفلسطينية عن مخصصات املخربين فإن التقليص املقترح يمس *فقط* ، قال: ناشط على الفيسبوك ،إيتاي أساف

فلسطينيين ويضعف السلطة الفلسطينية. الحديث عن خطوة أخرى تدفع النهيار السلطة الفلسطينية، التي تعتبر مقاوال  بسكان مدنيين

باملعسكر الصهيوني سيدعمون. األساس أنهم  الخنوعينا أمام الضم. هذه خطوة يمينية واضحة، لكن واضح أن أمنيا إلسرائيل وأيضا حاجزً 

 عملوا مظاهرة عن الديمقراطية.

 

من بين املصوتين مع قانون شطب أموال املخربين: ستاف شفير، ، قال: في مهماأيام"، هو صح 7لحق "يكتب في معاريف وكتب في م  ،أريك بندر

، يوئيل حسون، ميخال بيرن، إيتان روش ي، إييال بن رؤوبين، حيليك بار من املعسكر الصهيوني وأيضا رابين -ياسإيتسيك شمولي، أييليت نحم

 قتراح أيضا أعضاء يش عتيد الذين كانوا بالهيئة العامة.اال دعمأورلي ليفي أبيكسيس. 

 

 األمن للتصويت اليوم لشطب أموال املخربين هو إشكالي.القانون الذي تأتي به وزارة ، قال: 20املعلق السياس ي ألخبار القناة  ،شمعون ريكلين

يعتمد على توصيات اإلدارة املدنية. لكن قانون شطيرن ديختر يقر الشطب بشكل فوري ألن الشطب معطى لتقدير املجلس الوزاري وقد 

 .بدون سياسات وبدون أالعيب. خسارة أن حكومة يمين ال تمرر هذا القانون، األفضل

 

 عن اقتراح قانون شطب أموال اإلرهاب. "قانون ليبرمان يستمر بالحديث ، قالت: أقامت بلوج سياس ي تحت إسم "بلوج"صحفية  ،طل شنايدر

ا. نحن ال نستطيع التخلف عن الواليات املتحدة بهذا املوضوع. السلطة الفلسطينية هي املمول الكبير لإلرهاب ضد اليهود. بالسنة مهم جًد 

 لقتلة اليهود، فلسطينيون وأيضا عرب إسرائيليون يتلقون دعما من نفس أبو مازن".  كلشيمليون  200مليون و 
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الحقيقة. ي فهي  . كماوماذا عملت حكومة اليمين البائسة حيال ذلك. صفر وال ش يء، قال: ناشط على الفيسبوكشاعر يهودي  ،حاييم يحزقيل

أموال السلطة الفلسطينية باملبلغ الذي تمرره لعائالت املخربين. لكن حكومة عضو الكنيست شطيرن بالواقع حضر اقتراح قانون لتجميد 

 هذا اليمين وطني مزيف!!! .من أجل تصفية الدافع لإلرهاب -ألنه من املعارضة -اليمين تجمد بالذات قانون إليعيزر شطيرن 
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  ة التغلب" يشعل العام االفتراض ي  قانون "فقر  .2

 ما حسبب البرملان، يقرها قوانين ابطال على العليا املحكمة قدرة من الحد الى يهدف قانون  مشروع على االحد االسرائيلية الحكومة وافقت

 سم "فقرة التغلب". اقضاء، وجاء مشروع القانون تحت ال وزارة أعلنت

  ومن البالد، في قضائية سلطة أعلى صالحيات من ويحد الحكومة سلطات النص ويعزز 
ُ
 في راءاتق ثالث في عليه التصويت يتم ان قرر امل

 .التنفيذ حيز يدخل ان قبل الكنيست

 على قادرة فهي ة،التنفيذي السلطة مع باملقارنة واسعة صالحيات العليا للمحكمة اّن  زمن منذ نياهونت بنيامين برئاسة اليمين حكومة وتعتبر

 .اسرائيل في دستور  بمثابة تعتبر التي" ساسيةاأل " للتشريعات وأ الدولي للقانون  مخالفة تعتبرها قوانين بطالإ

 هرفضت قانون  مشروع ثانية قراءة في الكنيست يتبنى الن كافية 120 اصل من نائبا 61 غالبية تصبح ان على الجديد القانون  مشروع وينص

 .ناآل  حتى ممكنا يكن لم اجراء وهو العليا املحكمة

 عدد وهو 2017و 1992 بين فقط قانون  مشروع 18 أبطلت فقد انادرً  اال تتدخل ال العليا املحكمة ان االسرائيلية الديموقراطية معهد ويقول 

 .أخرى  قراطياتديم مع باملقارنة بكثير أدنى

 عرضه دعن النص على التصويت بعدم الكنيست، في مقاعد عشرة له الذي" لناك" الوسط يمين حزب زعيم كحلون  موشيه املال وزير وهدد

 أياه تدخالالبرملان على
ً
 لقاء بعمل املحكمة العليا ومطا اسافر  ، فيما هاجمته رئيسة املحكمة العليا، أستر حيوت، بشكل كبير معتبرة

ً
لبة

 نتنياهو قبل التقدم في مشروع القانون. 

مشروع القانون العالم اإلفتراض ّي اإلسرائيلي بشكل كبير جًدا، حيث انقسمت التوجهات ما بين مؤيدة ملشروع وأخرى رافضة له بإدعاء  شغل

 املس بهيبة املحكمة العليا وديمقراطّية إسرائيل. 

لن نسمح للمتطرفين أّن  : مغرًدا، علق على املشروع وقال ورئيس وعضو كنيست عن حزب "كلنا" وزير املالية، مؤسس ،كحلون موشيه 

ا لالتفاقات اال يقرروا أجندة إسرائيل. تمرير مشروع القانون "فقرة التغلب" في لجنة ا
ً
 ا بسلطة القانون. ئتالفّية ومًس لتشريع الوزارية تعد انتهاك

 

لحكومة، هذه رئيس اقانون، على الفيسبوك: ، وهو زعيم حزب "البيت اليهودي"، الداعم ملشروع النفتالي بينيتبدوره، كتب وزير التعليم، 

 فرصة تاريخية: ال تدفن فقرة التغلب!

طخ بالواقعا يوازن الجهاز القضائي، هذا القانون الحرج الذي اخيرً 
ُ
 سنوات بأعذار مختلفة ومتنوعة. ثالث ل
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 نزعجه على ما يبدو. على أننادي و يت اليهبوعد رئيس الحكومة أن يمرر فقرة التغلب، وهاجم قبل ساعة ال

 
ً
  ا، ال نزعج.ها هو ، نتحرك جانبً  إذا

  أنا أعلم مسبقا:
 
 كل قانون ت

 
 ه رئيس الحكومة نتنياهو بموافقة بقية أحزاب االئتالف سيكون مقبوال أيضا على كتلة البيت اليهودي.بب يأتي غل

 قانونيين سندعمه.الغير كل حل عملي ُيخرج املتسللين 

 أن يأتي بالحل فعال. الحكومة بالقانون فعال.أتي رئيس فقط أن ي

 ونشاط محكمة العدل العليا املفرط فقط ُيفاقم األمر كل يوم أكثر وأكثر.مشكلة املتسللين 

 حاليا الحل العملي الوحيد املوضوع على الطاولة هو القانون الذي مررناه أمس )يوم األحد( بتأييد وزراء كل األحزاب.

 الحكومة: يوجد حل، جلبناه باألمس.لذلك نقول لرئيس 

  أن تقدمه إما
 
 تدفن فقرة التغلب. الفقط  بك.ب خاصة أو أنك تجيء بفقرة تغل

 

دعوني أخمن: أقوال الرئيسة ، قال: ملصغر وعضو كنيست عن حزب الليكودوزير األمن الداخلي، عضو املجلس الوزاري ا ،انغلعاد أرد

 حيوت الصعبة عن املؤيدين لفقرة 
 
ضا من على محكمة العدل العليا )أي برراملنقد قيل من منطلق القلق. لكن النقد  -ب وعن الكنيستالتغل

 هجوم منفلت الضوابط أو تحريض ملتطرفين. -فريدمان(ين مثل بروفسور بأشخاص مجر 
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، أرسلت رسالة داعمة للقانون لوزيرة ونشرتها على الفيسبوك ياضة وعضوة كنيست عن حزب الليكودوالر  ةوزيرة الثقاف ،ميري ريغيف

 ا مع قانون حرية مواطني إسرائيل.أنا أيضمعلقة: 

 

 ، علق وقال: رئيس حزب العمل ،آفي غباي
 
 وصمة عار التغل

َّ
يا وهي جزء من خطة لتقليص لزة ملحكمة العدل العب هي محاولة تصفية مرك

العليا القاضية إستر حيوت وأريد أن أمتدح وزير االقتصاد الذي أعلن أن كتلته ستعارض اقتراح قانون الديمقراطية والحرية. ندعم رئيسة 

 نتنازل عنها.
ّ

 سموتريتش باملسألة. سنستمر باملحاربة من أجل حريتنا. أمر مبدئي أال

 

ون عار. أعضاء الكنيست الذين يسمح، قالت: وعضوة كنيست في املعسكر الصهيونيرئيسة مشاركة للحركة الخضراء  ،ياعيل كوهن فارن 

الرئيسة حيوت هم إرهابيون يشعرون بأنهم فوق القانون وهم التهديد الحقيقي على الديمقراطية. إن أقوال الرئيسة عبارة ألنفسهم بمهاجمة 

  ،عن إشارة تحذير
 
تحول على استقاللية القضاء كي ال تب ستؤدي إلى مس بحقوق اإلنسان في إسرائيل. نناضل للحفاظ لذلك أن فقرة التغل

 الديمقراطية اإلسرائيلية إلى شعار أجوف.
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سيدتي وزيرة القضاء أييليت شاكيد، حسب أقوالك فإن: "املحكمة اليوم ال تشبه ، قالت: عضوة كنيست عن حزب "يش عتيد" ،كارين إلهرار

ية املحكمة بقضاة أصحاب حقائب حيات نعمتت عليه قبل عشر سنوات. هي متنوعة أكثر وال تعكس وحدة التفكير. بالفترة األخيرة ما كان

  ظهورهم أحماالمختلفة الذين يحملون على 
ً
  اقيمية متنوعة"، إذ

 
 ب؟  ما حاجتنا لفقرة التغل

 

 أعترض على فقرة التغلب بشدة وكيف يكون هذا مرتبطا بالكتابة على وجهي.ملاذا لنا"، قالت: عضوة كنيست عن حزب "ك ،راحيل عزاريا

لم يوافقوا على نشر صورة لي على الباص. السبب: ألنني مرأة، وال واحد يريد مشاكل  -قبل عقد عندما خضت انتخابات بلدية القدس ألول مرة

 مع الحريديم.

هذا لم ينفع،  -رغم أنني وعدت بصورة متواضعة ومحترمة أللفين؟ بعاصمة إسرائيل؟يلعبونها معي. بسنوات ابالبداية لم أصدق، فكرت أنهم 

 إلى أن توجهت ملحكمة العدل العليا. كلهم قالوا أنه ال يوجد ما يمكن فعله.

 
 
 كان سيحدث؟! ب، ماذااآلن تصوروا أنها كانت فقرة التغل

 

 -ريةض بينيت لفقرة التغلب باللجنة الوزافر  ، قال: ونائب رئيس الكنيستيست عن الحزب ، عضو كناألمين العام لحزب العمل ،حيليك بار

أن يتغلبوا على محكمة العدل العليا، هم يريدون التغلب أصال. هم ال يريدون  ملضغوطةتأخذ رهينة وباإلكراه األغلبية ا هي التيعار. أقلية 

على  -رأي ورغبة أكثر من أقل من نصف الشعب وفرضنون بالدولة على الديمقراطية وعلى اليمين املعتدل. محاولة إلخضاع سلطة القا

  حساب الديمقراطية واألغلبية.
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ه عندما يتكلم كحلون عن "شلة متطرفين" يقصد إثنين من ثالثة وزراء حزب، قال: عضو بالكنيست عن البيت اليهودي  ،يل سموترتشئبتسيل

 ن فقرة مان يدعاذل)يوآف غالنط وإيلي كوهن( ال
 
 ب؟التغل

 

رئيسة العليا والرئيس ريفلين يحاوالن كل قوتهما أن يوضحوا حجم األزمة ، قالت: عضوة كنيست عن املعسكر الصهيوني ،رافيطل سويد

 
 
تزيد البنزين  -على استقاللية وغياب تبعية جهاز القضاء. وبدل أن تقف الوزيرة أييليت شاكيد إلى جانبهما ،بوالخطر الكامن بفقرة التغل

 وتقود مدمري الديمقراطية اإلسرائيلية.

 

ل حزب العمل وقد بادر لقانون التأمين الصحي الحكومي في بتم انتخابه عدة مرات لعضوية الكنيست من قسياس ي إسرائيلي  ،حاييم رامون 

الحل األساس ي للمواجهة املتفاقمة بين السلطة املشرعة والسلطة القضائية هو إقامة محكمة دستورية ، قال: ذلكبسنة التسعين ونجح 

ة. فقط شكل مختلف عن الطريقة الحاليبم شكل منفرد عن املحكمة العليا. قضاة املحكمة الدستورية يتم تعيينهبحسب النموذج األملاني 

 ض ي براك وورثته حتى اليوم عارضوا بشدة الفكرة.ااملحكمة الدستورية مسموح لها أن تلغي قوانين وقرارات كنيست، ألسفي فإن الق
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ريح فقرة بالخلفية تص، علقوا بالقول على مشروع القانون على الفيسبوك: طريقناالقّيمون على الحركة السياسية اإلجتماعّية الجديدة، 

 
 
 ة العليا إستر حيوتمس، أقيم هذا الصباح حفل حلف قسم القضاة الجدد حضره رئيس الدولة، وزيرة القضاء ورئيسة املحكمأب التغل

 حة الدولية".ال يمكن تصحيحه أيضا بالسا ا"اإلقتراح قد يسبب إلسرائيل ضرًر  التي حذرت أن

عمل بقوة متسلط ي -لغالبية املقررة ليست سوى متسلطنضم لها الرئيس رؤوفين ريفلين وقال: "مع غياب الدفاع عن حقوق األقلية فإن اا

 الذراع".

 به ُيعمل الذي الساخر"هي تفرغ قانون األساس من كل مضمون واالستعمال  ،اتسوية وال توازنتضمن كهذا ال ي اشددت حيوت على أن تشريع

 معناها املدمر". يطمس، حتى هو ال يستطيع أن هذه الفقرةلتشريع  عذربمشكلة املتسللين ك

ال يزال متسع من الوقت إلنقاذ  -ندعو كل أعضاء الكنيست أن يستمروا بمعارضة فقرة التغلب، ال يزال هناك متسع من الوقت لوقفها

 !الديمقراطية اإلسرائيلية، املساواة، الدولة

 عارضوا فقرة التغلب!

 

 ، قال: حرية الدياناتباحث ومحاضر بديانات العالم، نشيط بمجال  ،تومير بيرسيكو
 
ن ممثلي مركب م بهل املحرك الذي يدفع فقرة التغل

 الصهيونية الدينية؟

  اإلعالن هذا الذي ُينشر اليوم في هآرتس، موجه ليهاجم كحلون من اليمين بسبب معارضته لقانون فقرة
 
ة: غالبية ب. لكنه يفقد األهميالتغل

بالسنوات األخيرة أظهر أن درجة ثقة  رأي غالبية مصوتي كحلون، ال يدعمون القانون. استطالع رأي وراء استطالعوبعموم هذا فإن الجمهور 

ملحكمة وأن ا يخص يمهور يريد أن جد أي سبب للتفكير أن غالبية الجو الجمهور باملحكمة العليا أعلى من ثقته الكنيست أو بالحكومة. ال ي

 يعطي قوة إضافية للحكومة.
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سكي ملوطي يوغاف، نيسان سلومن تخصوص فقرة التغلب كانبوهنا قد تختبئ قصة مثيرة لإلهتمام. إقتراحات القانون التي طرحت أمس 

مة ضد نتنياهو، حكو للالقصة  هذه ي يدفعوبتسلئيل سموترتش )إقتراح سموترتش مر(. كلهم من البيت اليهودي. نحن نعرف أن بينيت هو الذ

 وأن أييليت شاكيد تحيط بها من جهة وزارة القضاء.

مأهولة و  ة، هم حركات ُمقاد’سيادة’، ’الفوروم القضائي’حركة ريغابيم،  أعنيما عدا حركة إم ترتسو،  اأيضا الحركات املوقعة على اإلعالن هذ

 ية؟محكمة العدل العليا هي الصهيونية الدين خص يواسطة أبناء الصهيونية الدينية. هل يمكن القول أن غالبية القوة املحركة خلف محاولة ب

حة محكمة الذات يريدون قص أجنبوإذا كان نعم، ملاذا؟ أي ملاذا بالذات مهم هذا األمر ملمثلي الصهيونية الدينية بالكنيست ولنشطائها؟ ملاذا 

رائيل؟ قد يكون هنا قصة مثيرة للحكومة وأن يضعفوا الدفاع عن حقوق اإلنسان واملواطن في إسالعدل العليا، أن يعطوا قوة إضافية 

قيمية تختلف وأحيانا متناقضة )مثال بمسألة مركز املرأة ، أو التعامل مع جماعة املثليين  بترتيباتمن جهة  يرتبط هذاهتمام. قد يكون لال 

جهة أخرى الستمرار السيطرة على الفلسطينيين منتقص ي الحقوق وسرقة من واملثليات واملتحولين جنسيا وثنائيي الجنس وغيرهم(، و 

 محيدة.أراضيهم. من أجل هؤالء ضروري ان تكون محكمة العدل العليا 

.لكن من يعرف
ً
 ، قد أكون مخطئا

 

رة التغلب هذه فق، قال: سيناريست باإلضافة إلى كونه صحفيدكتور بالتاريخ ومحاضر في الجامعة العبرية وأماكن أخرى، كاتب و  ،غادي تاوب

 الديمقراطية اإلسرائيلية.ضد سيل اإلمبريالية القضائي الذي يفسد غيض من فيض( لحقيقة فقط من حرارة يد صغيرة )في ا

 يكتب يسرائيل هاريئيل في هآرتس )قبل ثالثة أيام(:

 ة العليا، ومعها جماعةمالذي تقف ضده رئيسة املحك اتصادق على قانون التغلب، هذ"بعد غد تقف اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ل

 عاملية. محترمة من القضاة، مشرعين، معلقين وخبراء بالقانون الدولي، تدير حرب
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مل محكمة ال يش -إذا ُسن عموما -األمنية، القانون  -األيديولوجية والسياسية –غريب، أي أن القضاة وداعميهم يعرفون أنه باملجاالت القيمية 

 خوف،الها هو، على الرغم من أن سيف التغلب موضوع كما لوكان على رقبة القضاة الذين ال يعرفون على األقل. العدل العليا وال يمسها 

بكرم  –ن واآل  ،،مثال عدالة وامليزان )تنظيم غزي يعمل ضد إسرائيل باملستوى الدولييستجيبون اللتماس أجسام محبة إلسرائيل فإنهم

أي  -ظاهراتستعمال القناصة كي يفرق املاأيضا اإلسرائيلي(، وبدأوا بالتباحث بطلبهم ملنع جيش الدفاع اإلسرائيلي من  -محكمة العدل العليا

الجدار األمني في طريقهم لتحرير القدس وليحققوا به حق العودة. هل يمنع  خرق االمتناع عن إطالق النار على رجال حماس، الذين يحاولون 

 أساليب إدارة سياسة األمن؟  بشكل قاطع: ال يمنع".  – لهذا الحدقانون التغلب تدخل الذراع القضائي بمجال حرج 

 

عضاء ال أحسد أ، قال: كان عضو كنيست عن البيت اليهودي لإلعالم اليساري، مؤيد لنتنياهو ، وإعالمي معادمراسل ميداني  ،ينون ميغيل

فقرة  لطلب منهمللكل أرقام هواتفهم من نشطاء جنوب تل أبيب مع دعوة  الكنيست من حزب كلنا. تلقيت اآلن على الواتسأب تسلسال

 التغلب...

 

الود لرئيسة العليا إستر حيوت، األشياء كما هي، الحقيقة بدون تزييف. ، قال: وضيف دائم في التلفزيون  فياإعالمي، كاتب صح ،دان مرغليت

 التغلب خطر على العدالة، لالستقامة، لألمن الشخص ي للمواطن واملواطنة.
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  ترمبض ي  اإلسرائيلي  يثمن قرار فتراالعالم اال  .3

 ، االنسحاب من اتفاق إيران النووي، ضارًبا تحذيراتترمب، دونالد ميركيالعالم االفتراض ي اإلسرائيلّي، هذا األسبوع، قرار الرئيس األ  ثّمن

 الزعماء األوروبيين بعرض الحائط.

 ي".وسأوقع مذكرة رئيسية لبدء العقوبات على النظام اإليران إيران.وقال، في كلمة من البيت األبيض "أعلن أن أميركا ستنسحب من االتفاق مع 

 وعلى الرغم من أّن التصريح جاء أمس مساًء فقط إال أّن العالم االفتراض ي اإلسرائيلي تناول املوضوع وبكثافة كبيرة جًدا. 

عب م قراًرا شجاًعا وصحيًحا. انا وكل شتخذ اليو ا ترمبالرئيس على التصريح فور صدوره على صفحته على الفيسبوك وقال:  نتنياهوعلق 

 إسرائيل نثمن القرار على وقف االتفاق الس يء ووقف العدائية اإليرانّية. 

، وسنرد بحزم على كل مس بأراضينا. الجيش على أهبة االستعداد، ومن يحاول ةنعمل بحزم على منع الجيش اإليراني من التموضع في سوري

 أن يختبرنا سيكتشف مدى طول ذراعنا. 

 

، رئيس العالم الحر قال للنظام اإليراني بصوت واضح وحازم: بكفي! ايران ترمبقال بدوره معلًقا على االتفاق: الرئيس ، افيغدور ليبرمان

يادية وشجاعة ق ميركياإلرهاب واملوت في العالم. ايران بذاتها إرهابية وتطمح إلى انتاج سالح نووي. خطوة الرئيس األ ديكتاتورية تمول وتدعم 

 تهدف إلى أسقاط هذا النظام الرهيب والظالم. 
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 مصيره إلى  الزوال.  -، وزير املالية اإلسرائيلي ورئيس حزب "كلنا"، قال: اتفاق س يء مبني على الكذبموشيه كحلون 

هذا املساء، لن يجلب الفائدة على إسرائيل والشرق األوسط، إنما على العالم  ترمباالنسحاب من االتفاق النووي، والذي أعلنه الرئيس 

 أجمع. 

 ر الشجاع وعلى اإلصرار الذي أبداه طوال الوقت. على هذا القرا ترمبابارك الرئيس 

 

 ن لتصريح ترمب الشجاع. ي، مقابل مذيعين أوروبيين عدائيBBC، قال في السياق: شاركت في مقابلة ليست بالسهلة في الـ نفتالي بينيت

 ن التزموا باإلتفاق. يلكن اإليراني -ادعاؤهم املركزي 

 الرد: االتفاق لم يدخل إلى حيز التنفيذ بعد. 

 كما املريض املستعمل دواء غير فعال، يجب أّن نغير الدواء. 
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ّن ترمب الشجاع وقلت لهم إسفير إسرائيل لدى الواليات املتحدة، قال: تحدثت اليوم إلى عدِة سفراء في أعقاب قرار الرئيس  داني دنون،

 القرار فرصة لقيادة حقبة زمنية جديدة من األمن املستتب في الشرق األوسط. 

 قادرة على وقف العدائية اإليرانية التي تهدد العالم الحر.  ،الذي ينشر اإلرهاب ويزرع عدم الثبات األمنيموحدة مقابل نظام خطر، جبهة 

 

، رغم كل الخالفات مع نتنياهو. انزل القبعة إلى ترمب، عضو الكنيست عن املعسكر الصهيوني، قال: خطوة شجاعة من الرئيس ايتان كابل

 حتراًما بسبب مساهمته في القرار. لن نتنازل عن جهوزيتنا ونأمل أّن الخطوة تكون هي الصحيحة.انتنياهو 
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يراهن على كل الرزمة؛ االنسحاب من االتفاق. عقوبات مشددة. خطاب مفسر ومبني بصورة جيدة  ترمب، صحافي معروف، قال: نداف ايل

 جًدا. 

 

 ، صحافية يسارية، علقت وقالت: في اليمين وازوا بين اتفاق النووي واتفاق ميونخ، ألنه ال يوجد لهم معادلة أخرى. رتسياعيل جفي

 ، هو هتلر؟ اليوم، والذي داس االتفاق ترمبهل هذا يعني أن 

 

رئيس أكبر  في اجنوني ئايجب أن يعترف أّن هنالك شيقال: عارض للمستوطنات وداعم للدولة الفلسطينية، م، صحافي معروف، عميت سيغل

 أضاء نقطة مهمة في العالم، وهي ليست رمات شلومو )القريبة ترمبدولة في العالم والتي تستثمر عشرات الزيارات في محور القدس ورام هللا. 

 من شعفاط(. 

 

 لنتنياهو.  -نتان الفاعلترمب. اليدايعود ل -، املستشار السابق لرئيس الحكومة، ومدير إذاعة غالي تساهل السابق، قال: الصوتافي بانيهو

 نجح. و  -شخص ّي لنتنياهو، والذي آمن دون تردد وناضل بقوة على قناعته نجاًزااهو ايًضا إنجاًزا سياس ّي إلسرائيل، و  ترمبقرار الرئيس 



19 
 

 

 أم قام باملصادقة عليه فقط.  ترمب، صحافي معروف، قال: السؤال اذا ما كان نتنياهو قد قرأ خطاب الرئيس حاييم شاليف

 

 

 

 

  من قبل سياسيين تصريحات محرضة .4

من التصريحات العنصرية واملحرضة من قبل سياسين إسرائيليين على  اأعاله، رصدت النشرة عدد عإلى جانب ما تم رصده من مواضي

 غزة والقيادة بشكل خاص.  مواطنيالفلسطينيين بالعموم وعلى 

 حكم طائرة ورقية كحكم قسام.رئيس وعضو كنيست عن حزب "كلنا": ،وشيه كحلون موكان قد كتب، 

 سكان املنطقة وجيش الدفاع اإلسرائيلي. ساندوأل رقت بغالف غزة كي أرقب عن كثب األضرار لحقول ُح  هذا الصباح وصلُت 

 الطائرات الورقية الحارقة هي إرهاب على كل املستويات وهكذا نتعامل مع الطرود التي تحاول املس بحقولنا.
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ات في يهودا ة اقتالع مستوطنبإنتهت حق البيت اليهودي":" وزيرة القضاء اإلسرائيلي وعضو كنيست عن حزب أييليت شاكيدبدورها، كتبت 

 .معنىوالسامرة دون 

نات املستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة ووقف العار بتفريغ مستوط شرعنةوظيفته إيجاد طرق قانونية ل بقيادة البيت اليهودي أقيم طاقم

، دون سبب حقيقي.
ً
 عبثا

في يهودا  لتسوية االستيطان رزمة أدوات قانونية مؤسسة على القانون القائم وتالئم القانون الدولي "تقرير زاندبرغ" الذي نشر اليوم يعطي

 ا تطبيق ألقسام من تقرير إدموند ليفي.والسامرة. هذا عمليً 

أشكر وزير األمن أفيغدور ليبرمان، وزير الزراعة أوري أريئيل، رئيس الطاقم السابق القاضية حايا زاندبرغ، أعضاء اللجنة حغاي  اأن

ملنهي الذي ل ان آري، واملراقبين كوبي إليراز، آفي مئير وعمير فيشر على العمبفينيتسكي، بينيت شفارتس ورونين بيريتس، سكرتير اللجنة عيران 

 عالمات السؤال. المة تعجب وأزاحوضع ع

 *الرد األول بالكامل من "يسرائيل هيوم"  تقرير*رابط لل
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