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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 اإلسرائيلي موضوع واحد فقط بسبب األعياد حيث شغل العالم اال  22.9.18 -19.9.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 و التحذير األخير الذي أطلقه األمين العام لحزب هللا، حسن نصر هللا. وه

فتراض ي والتي تحمل تحريًضا على املجتمع الفلسطيني ككل، سواًء في الضفة الغربية أو إلى ذلك، رصدت النشرة أهم املنشورات في العالم اال 

 ، كما وعلى اليسار اإلسرائيلي. 48غزة أو الـ 
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 سرائيل، والعالم اإلقتراض ّي يردإ ر نصر هللا يّحذ .1

م غفي خطاٍب له هذا األسبوع، قال األمين العام لـ"حزب هللا" اللبناني، حسن نصر هللا، أّن الحزب حصل على صواريخ دقيقة ومتطورة على الر 

 من محاوالت إسرائيل منعه من ذلك.

ع الحزب من الحصول على الصواريخ لم يجد نفعا، فقد بات الحزب يمتلك الصواريخ وقال نصر هللا، إن ما فعلته إسرائيل من محاوالت ملن

 املوجهة بدقة، إال أنه لم يقدم أي دليل على امتالكه لهذه الصواريخ.

ا فرضت ذإ وأضاف نصر هللا في كلمة متلفزة أن املقاومة باتت تملك من الصواريخ الدقيقة وغير الدقيقة، ومن اإلمكانيات التسليحية ما يسمح

  تواجه إسرائيل مصيرا وواقعا لم تتوقعه في يوم من األيام.بأن إسرائيل على لبنان حربا، 

 مؤكدين له أّن قوة إسرائيل العسكرية تتفوق على قدرة حزب ،إلى تهديدات نصر هللا فتراض ّي اإلسرائيلي تطّرق ورغم األعياد إال أّن العالم اال 

 هللا. 

 )الليكود(، رئيس حكومة إسرائيل، على الفيسبوك مهدًدا: نتنياهو بنيامينوفي السياق، كتب 

 يتصورها حتى. سيتلقى ضربة ساحقة ال يمكن له أّن  ،مواجهتناإذا قام نصر هللا ب

 

 :، انضم إلى نتنياهو، وكتب في تغريدةٍ وعضو كنيست عن الحزب’ يش عتيد’مؤسس ورئيس حزب  ،يئير لبيد

"خيوط العنكبوت" اإلسرائيلية التي تكلم عنها، مصنوعة  مواجهة عسكرية مع إسرائيل سيكتشف أّن دخل حسن نصر هللا في  ما إذا

 . من الفوالذ والنار

 ثمن.ال، بل لبنان كله سيدفع عسكرًيا ليس هو فقط من سيتم ضربه
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 صوًرا لها في لبنان عام كنيست عن املعسكر الصهيوني عضو ،كسينيا سفيتلوفا
ً
 :2005، كتبت ناشرة

 (. للدقة 2005شباط في عاشوراء في لبنان قبل مليون سنة )

 . كذلك في حينها بكى. أمام مئات اآلالف في الضاحيةوقدم خطاًبا  لخندق،بعد إلى ا ، في حينه، لم ينزل صر هللان

 

 :، علق وكتبكان عضو كنيست عن حزب الليكود وكديماو  ،وزير مالية سابق ،روني بار أون 

 كيف ستنتهي الحرب ملا خضتها.  2006هل يقتبس نصر هللا نتنياهو هنا بقوله: لو عرفت عام 

 

 :، علق وكتب ايًضامراسل واينت للعالم العربي، دانيئيل سالمي

 ستجد ،ما فرضت إسرائيل على لبنان حرًبا نصر هللا يخطب، يهدد إسرائيل ويقول: "يوجد لدينا صواريخ دقيقة وغير دقيقة. إذا

 أمام مصير لم تتصوره.  نفسها

شل فحقيقة أني أقف وأخطب هنا تؤكد نا لست داخل أي ملجأ. أم خطاباتي من داخل ملجأ، بالطبع يستهزئون مني ويدعون أني أقّد 

 . "قتليكل محاوالتكم املتواصلة ل
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 :، كتب مغرًداكان -مراسل للشؤون العربية بهيئة التلفزيون واإلذاعة ،سروعي قي

ذا لم أكن إامين من الخطابات غير العلنّية، عبر شاشة هائلة. بذلك يغلق نصر هللا ع... مرة أخرى خطاب 2018عودة إلى العام 

 مخطًئا. 

 . 2016ول، األ الخطاب العلنّي األخير كان في عاشوراء، تشرين 
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  فتراض يّ العنصرية في العالم ال  .2

ملجتمع مقوالت عنصرية وتحريضية على افتراض ي، والتي تحمل الية أهم املنشورات في العالم اال النشرة الت إلى جانب املوضوع أعاله، رصدت

 على اليسار اإلسرائيلي.  ، وكذا48الغربية أو في غزة أو في الـ الفلسطيني سواًء في الضفة 

 منشورات لسياسيين ومشاهير ملا تحمله من تأثير على الخطاب في الحّيز العام واملجتمع اإلسرائيلي.   خترنااالتالّية،  في النشرة

 عن مساعيها نحو تشريع قانون "السينما"، والتي ترغب من خالله بفرضوزيرة الثقافة والرياضة،  )الليكود(، ميري ريغيف كتبتوفي السياق، 

 من قبل وزارة الثقافة في اإلبداع:ا سافر  بشكل يضمن تدخالقوانين على السينمائيين واملبدعين 

  ، قمنا بنشراليوم
م
 . قترح لقانون الثقافة والفنالتعديل امل

 والتحريض. الواضحة بين حرية التعبير  الحدودرسم من املفترض أّن يقوم ب تعديلال

 

 على سكان الخان األحمر وكتب ناشًرا مقابلة معه: وزير التربية والتعليم، )البيت اليهودي(،  نفتالي بينيتبدوره، حّرض 

 ."ال تتدخلوا في شؤون إسرائيل الداخلية"

ا إلى البريطانية BBCشبكة  قمت بالتعقيب لـ أمس األول 
ً
لقرية  قعاملتو  خالءبعد اإل دولة إسرائيل  علىالهجمة العاملية املنافقة  متطرق

 غير القانونّية.  الخان األحمر
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فقد حّرض بدوره على عائلة منفذ العملية األخيرة وعلى السلطة الفلسطينية، وكتب على  وزير املالّية، )حزب كوالنو(، كحلون موشيه ما أ

 الفيسبوك: 

أصدرت أمًرا أّن يتم خصم املبلغ الذي حولته السلطة الفلسطينية إلى عائلة املخرب الحقير الذي قتل آري بولد من عائدات 

 الضرائب للسلطة الفلسطينية. 

 قتصادًيا. رى يتم فيها تقييد عائلة املخرب اإلى ذلك، سأقوم بفحص إمكانيات أخ

 محب ألربعة أبناء. لينتقم هللا لدمه.  إلنسان ومرب، أحب البالد، وأحب انساًنا قيمًياآري كان إ

 

 ، محرًضا ايًضا: تويتر على حسابه على ، غّردالداخلي األمن وزير)الليكود(،  أردان جلعاد

 إسرائيلب يضّر  وأن األمريكّية، الحكومة وضد إسرائيل دولة ضد الفلسطينّيين مصالح يخدم سابق، حكومة رئيس نرى  ان مؤسف

 دض مقاطعة مبادرات يقّدم وشخص للسالم، ورافض محّرض مازن  أبو أن هو وممثل ترامب الرئيس فهم ان بعد. الدولّية وبالجهات

  والحقيقة الواقع عن املفصول  أوملرت يأتي. إسرائيل
ّ
 .مازن  أبو املحّرض بجانب ويصطف
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التوزيعية واملساواة االجتماعية، كتب محرًضا على  عن حزب الليكود ورئيس اللجنة الخاصة من أجل العدالة عضو كنيست ميكي زوهر،

 األسرى: 

فض.  الذين خربيناملعقوبة قتراح قانون: ا
ّ
خ
م
 تمت محاكمتهم مدنًيا، لن ت

 تقويض تشكيل لجنة تعنى بخفض مدة العقاب على املخربين.  :املعنى

طالق سراح مدانين باإلرهاب، حوكموا في محاكم مدنّية، قبل إر مشروع قانون يتم من خالله منع في االيام األخيرة أعمل على تحضي

 مهقرار تشكيل اللجنة( والقاض ي بأن يتم التعامل معإالذي فرضته املحكمة العليا )عند انتهاء مدة محكوميتهم، مما يحّول الشرط 

 كما املحاكم العسكرية إلى غير مؤثر. 

ه إلى لجنة ختالف في الحق املمنوح لهم بالتوجادنية أو العسكرية، عليه هنالك م املفي الوقت الحالّي، تتم محاكمة املخربين في املحاك

 املشروط )الذي يشمل خفض مدة العقاب(. إطالق السراح 

ّبكر  وفق القانون، سيمنع بشكل تام توجه أي متهم باإلرهاب إلى لجنة إطالق السراح املشروط، األمر الذي سيمنع إطالق سراح مم

  ونيهم.ملخربين ومعا

من غير املعقول أن تقوم إسرائيل بخفض مدة عقاب املخربين وبالتالي املس بقدرتها على الردع. الوضع القانوني القائم، إشكالّي 

 ويجب تعديله. 
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لتعرض اسوة برجال الشرطة عند أقانونها لتوسيع صالحيات الجنود  تطرقت إلى مقترحكنيست عن حزب الليكود،  عضو ،د. عنات بيركو

 لهجوم أمني:

إليه، ت اقتراح القانون الذي بادر التفسير األمثل لسبب ، هي " )القدس(شعاريم هئامحي "باألمس مع الجندية في التي وقعت الحادثة 

 في جلسة الكنيست القريبة! املصادقةتم ت يجب أّن  عليهو 

ت دم  والقانون الذي تق ،نشدد العقوبة على مهاجمي الجنود علينا أّن يتوجب . سيتلقى عقاًبا بالدخول إلى السجن، امن يهاجم جنودً 

 كفيل بذلك.به 

 .ا هم بدون حمايةتم مهاجمتهم جسديً تالجنود الذين بخالف رجال الشرطة، الذين يتمتعون بصالحيات واسعة، 

لقوا القبض على املهاجمين،   الحياتهم.ألن املوضوع خارج صفي حين أن الجنود ال يمكنهم القيام بذلك رجال الشرطة يستطيعون أن يم

 

 

أبو مازن، ورئيس  صورة للرئيس الفلسطينيناشًرا على حسابه في تويتر بينيت، غّرد مستشار وزير التربية والتعليم نفتالي ، دورون باين هورن

  مستهزًءا: الحكومة اإلسرائيلية السابق ايهود أوملرت وكتب 

 ولد.بإلقراض ي؟ أريد أن أدفع لقاتل آري  أبو مازن: هل لديك بضعة شواقل

 للوصول للسالم. برغبتكعجب أوملرت: أنا مم 

من قدرته على الوصول للسالم ولحل الدولتين. مرفق تسريب من املقابلة. )املقصد  وأعجبأوملرت التقى مع أبو مازن »وكتب فوق الصورة: 

 .عن الصورة الساخرة(
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