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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 

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 

 فتراض ّي اإلسرائيلّي املواضيع التالّية: حيث شغل العالم اال  19.9.18-16.9.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 تشكيل لجنة بهدف فحص تخفيض العقوبات على األسرى األمنيين.  اإلعالن عن .1

 مقتل مستوطن في عملية بالقرب من غوش عتصيون.  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

  تخفيض العقوبات على األسرى  .1

دم بها التي يتقذكرت وسائل إعالم إسرائيلّية، األحد، أّن الجيش اإلسرائيلي يدرس إقامة لجنة عسكرية خاصة، للنظر في طلبات العفو، 

 األسرى األمنيون الفلسطينيون الذين يقضون أحكاًما بالسجن املؤبد.

لية، القوانين العسكرية اإلسرائي يتم اإلعالن قريًبا، عن إصدار أمر ينظم إقامة هذه اللجنة، رغم أّن  ، إنه من املتوقع أّن وسائل اإلعالموقالت 

 ال تتعامل مع مثل هذه الطلبات، وترفض تخفيض أحكام املؤبد، عن األسرى األمنيين، الذين خضعوا ملحاكمات العسكرية.

 ، يعمل الجيش اإلسرائيلي، هذه األيام على تقديم مسودة قانونية، تتيح إقامة هذه اللجنة.وسائل اإلعالموبحسب 

 من قبل السياسيين، حيث علق رئيس الحكومة، ارضة كبيرة في العالم اال معخبر الوالقى 
ً
لليكود(، على )ا بنيامين نتنياهوفتراض ّي خاصة

 املوضوع وكتب على الفيسبوك: 

 ل العقابتخفيض مدة أعترض بشدة على 
م
جندة هداس مالكا، رحمها هللا. هذا املوضوع سيتم حسمه في إجراٍء لضالعين بقتل امل

 قضائّي قريًبا. 

 

 )الليكود(، وزيرة الثقافة والرياضة، وقالت على الفيسبوك:  ميري ريغيفبدورها، كتبت 

 شجعهم على القتل. يجب أّن يتعفنوا في السجن. يبعث بهم األمل ويم قتلة، الخربين املتخفيض عقاب 

خص أكثر الخطر الكامن اليوم  التي وقعت العملية
ّ

ش
م
بكر إطالق سراحهم املوفي عقاب املخربين متعطش ي الدماء تخفيض في ت

  بصفقات تبادل أسرى.

. آخرين املس بمواطنينمن نع املخرب القاتل مل كاألسد، لتكن ذكراه مباركة. حارب آري "آري "على قتل  "بوليد"الحارة لعائلة  تعازي  

 السلطة الفلسطينية.  تقوم به ذيالهذه هي النتائج الوخيمة للتحريض اإلجرامي 
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 على التوتير، غردوا بالقول: "إم ترتسو" القّيمون على صفحة

 . "عقوبات املخربينمدة تخفيض بوقف تشكيل لجنة "يصدر أوامر ليبرمان  ،اإلعالمّي  عقب الكشف

عد  افي النضال  ًمامه ا إنجازً هذا يم
ً
 على قوة الردع.  حفاظ

كر مر 
ّ
ذ
م
 ة تلو األخرى أننا ملزمون بالتسلح برزمة ردع كبيرة وقوية أمام اإلرهاب. ن

 

 علق وكتب في السياق:  سكرتير الحكومة، وشغل سابًقا منصب محاٍم  ،تسفي هاوزر

علنة عن"يديعوت أ  "اللجنة لتخفيض عقوبات املخربين". تشكيل حرونوت" تطلق نيراًنا زائفة هذا الصباح مم

هأّن تنظم هذا املوضوع  "شمغار"يتم إطالق سراح املخربين ضمن "صفقات املخربين"، عليه حاولت لجنة للتوضيح، 
م
لكن  ين،امل

لى إه، األمر الذي سيؤدي عزز هذا الشطب وشرعن مان والحكومة قاما بشطب التوصيات، بدوره اإلعالم  حافظ على صمٍت مماليبر 

  كبيرة.  ستمرار في إطالق سراح قتلة بأعداٍد اال 
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 :"، علق وكتبمعاريف"مراسل سياس ي لصحيفة  ،ينير كوزين

 نتنياهو في افتتاح جلسة الحكومة:

يًضا، عليه لن نسمح بأن ارض بشدة، وهذا موقف وزير األمن أنا معيث عن تخفيض مدة عقاب املخربين، أ"فيما يتعلق بالحد

 يحدث ذلك".

نتنياهو وفي تعقيبه يحذر من تشكيل هذه اللجنة، فهو يقول، ترغبون بإقامتها؟ فليكن، لكن تذكروا أنها تصادق على في الواقع 

 تخفيض مدة عقاب املخربين. 

 

 امليدانب ال يتخلون عن جنود في شباالقّيمون على صفحة "
م
ستعد غير م اسست لتؤكد على أّن هنالك شباب"، وهي حركة يهودية نشطة أ

    املحتجزين لدى حماس، كتبوا وعلقوا:  عادة الجنودللتنازل عن إ

ا جديًدا ومخزًيا. ؟ موقفنا من موضوع تشكيل اللجنة
ً
عد سقوط  هذا يم

خربون حياة موازية لحياتنا، سيحظى املفي  ا، وحاليً الحكومة من قبل رئيس ماتخفيض عقابهتنتظران ال زالتا غولدن وشاؤول  عائلتا

 بتخفيض عقاب. 

 خاللها بقتل يهود؟يستطيعون نية جولة ثاملاذا، كي يتمكنوا من العودة إلى 
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 تراض ّي يتضامن مع عائلة "بوليد"فالعالم اال  .2

قرب مدينة بيت لحم جنوب قتل مستوطن، وأصيب آخر، يوم األحد، في عملية طعن أمام مجمع تجاري، في مستوطنة "غوش عتصيون" 

 الضفة الغربية.

، اوأفادت وسائل إعالم عبرية، بأن املنفذ، وهو فلسطيني، طعن إسرائيليين، ما أدى إلصابة أحدهما بجروح خطيرة جًدا توفي على إثرها الحًق 

 بينما أصيب اآلخر بجروح ما بين طفيفة ومتوسطة.

، كما ويعمل في تسويق إسرائيل 2006آري بوليد، وقد أصيب بصورة خطرة في العدوان على لبنان عام ى وعلم أّن القتيل مستوطن مشهور يدع

 .
ً
 عاملًيا حيث أسس لذلك مدونة خاصة

، حيث تطرق قسم منهم خالل ذلك إلى النّية لتشكيل لجنة تعمل على بحث تخفيض مدة تراض ي مع بوليد بصورة كبيرةفوتضامن العالم اال 

 تعبيرهم.  حّد  -مدعين أّن تشكيل هذه اللجنة سيشجع أكثر القيام بعمليات "إرهابّية"عقاب األسرى، 

 :رئيس دولة إسرائيل من حزب الليكود ،لينفروبي ريوفي تعليق له في السياق، على الفيسبوك، كتب 

تكن ذكراه ، لالتي راح ضحيتها آري حادثة القتل الرهيبة على  عتصيون،وألفراد غوش  ،لعائلة بوليد، لسكان إفرات حارةتعازينا ال

 مباركة. 

 هذا صراع صعب وطويل، لكن إسرائيل لن تتراجع عنه.  ال يوجد لنا قبة حديدية. أمام اإلرهاب،

كذلك نحن سنالحق منفذيه بكل  ،بطولة عظيمة وحارب حتى اللحظة األخيرة آري  أبدىكما  لن نسمح لإلرهاب أن يتغلب علينا.

 .طريقة
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 :، علق وكتبرئيس حكومة إسرائيل ووزير الخارجية )الليكود(، نتنياهوبنيامين 

 لتكن ذكراه مباركة.  -ديآري بول ،والدي وأخوة بطل إسرائيل الرائعب التقيت هذا املساء

 . اًم ئفي وقت أساهم الرهيب. نحن نحيى بفضل أبطال مثل آري. سنتذكره دا قمت بمعانقتهم ومواساتهم اسم كل شعب إسرائيلب

 

 كتب وقال:  عضو املجلس الوزاري املصغر،و  وزير التربية والتعليم )البيت اليهودي(، نفتالي بينيت

 . إلى البطولة -إلى املقاومة -رثةالصهيونية. من الكا زبدةعائلة بوليد هي 

 التي فقدت كل عائلتها بالكارثة. "آوشفيتس"بنة وحيدة لناجية من اأنها  حدثتنا أم آري بوليد

 سنة.  25قدمت العائلة من الواليات املتحدة إلى أرض إسرائيل من دوافع صهيونية عميقة، قبل 

 ا.حفيًد  32 من عائلة بوليد تتكون اليوم 
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أحبها  التيآري، لتكن ذكراه مباركة، حارب وسقط على أرض إسرائيل  ،ن أمام األملانو هناك عاجز  حيث كانعلى خالف آوشفيتس، و 

 . اجًد 

 

 معروفة بمواقفها العنصرّية، كتبت: الليكود،  بكنيست عن حز  عضو ،بيركود. عنات 

خرب السافل. ورغم إ املرحوم آري بوليد سقط كبطل
م
 صابته الخطرة عمل على تحييد امل

 ضرورة تسليح مواطنين يوفون باملعايير املطلوبة.إثبات آخر على هذا 

  .افوًر  عملية القتل يجب أن تنتهي بهدم بيت املخرب
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 كنيست من حزب الليكود، كتبت وعلقت في تغريدة:  ، عضوشارن هاسكل

السلطة من قبل ة مسماملتحريض اللعملية قتل، هي نتيجة مباشرة آللة  عاًما 16بن ا ،حتملة التي يخر  بها فتىاملغير السهولة 

 الفلسطينية. 

 عائالتهم. تمويل مخربين و  املؤيد لسياسةأبو مازن  ويصل حتى، عن طريق الشبكات االجتماعيةويمر يبدأ من جهاز التعليم،  تحريض

 

 ،جموعة ال حزبية من الشاباك واملوساد والجيش والشرطة لديها رؤيا لحل مرحلي ودائم مع الفلسطينيين، مقادة من أجل أمن إسرائيل

 :كتبوا معلقين

 ونشاطر أرملته وأوالده الحزن.نتألم ملوت آري بوليد 

 دم يغلي في عروقنا غضًبا على املخرب الذي قام بقتله. 

ال ثغرات كثيرة في الجدار األمني والتي أدت إلى إدخكم إسرائيلي سيدفع ثمن إهمال الحكومة التي ال تغلق   -ال نتوقف عن التفكير

 عشرات املخربين بينهم املخرب منفذ عملية صباح اليوم؟ 

 

 ، كتب وعلق: 20 مراسل سياس ي للقناة ،إليران طال

 :20حصرًيا هذا املساء على أخبار قناة 
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اه لعائلة املخرب الذي قتل أمس آري بوليد، لتكن ذكر  ،ألف شيكل 12بمقدار  ،هذه الليلة دفعة أولىحولت السلطة الفلسطينية 

 مباركة. 

 

 ، كتب وعلق: سكرتير عام حزب البيت اليهودي ،نير أورباخ

ا القلب 
ً
 .خرينآ هللا لدمه. بطل إسرائيل الذي بموته أنقذ حياة نتقمأب ألربعة أوالد من إفرات، لي مقتل آري بوليد،على يعتصر أمل

 فيه املخربون يتمتعون بإمتيازات في السجن اإلسرائيلي يجب أن يوضع له حد.  الوضع العبثي الذي

 نقطة. ،. عقوبة اإلعدامعقوبة أخرى ال تؤثرفرض أي يوت، أجزاء بيوت، أو بعقوبة اإلعدام، ليس هدم  األوان لفرضآن 

 

 


