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 عن النشرة: 

ي. تسلط يلسرائ" ما يكتب وينشر في فضاء اإلعالم الجديد الفاعل في الحيز العام اإل إسرائيلترصد نشرة "متابعات من اإلعالم الجديد في 

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

 وةة اخأخيةة.ي اآلخذة في االزدياد في اآل سرائيلية من اليسار واليمين. إلى ذلك، ترصد النشرة مظاهر العنصرية في املجتمع اإل سرائيلالساحة اإل 

 ي: سرائيلي اإل فتةا  حيث شغل العالم اال  7.11.18 -4.11.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفتةة الواقعة ما بين

 املصادقة على قاةون الوالء في الثقافة بالقراءة اخأولى.  .1

 . إيرانة جديدة على أميةكيدخول عقوبات  .2

واًء في الضفة ككل، س ينّي والتي تحمل تحريًضا على الفلسطينيفتةا  أهم املنشورات في العالم اال   إلى املوضوعين أعاله، رصدت النشرة

 . 48الغربية أو غزة أو داخل الـ 
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 ّي: فراا  الوالء في الثقافة وصراع في العالم اال قانون  .1

، والذي طرحته وزيرة الثقافة معارضا 44ةائًبا مقابل  55القراءة اخأولى، اقتةاح قاةون الوالء في الثقافة بأغلبية بقرت الكنيست، يوم اإلثنين، أ

 والرياضة اليمينية ميةي ريغيف. 

سات صالحيات في منع امليزاةيات املمنوحة للمؤس بمواقفها العنصرية، املعروفة ،الى منح وزيرة الثقافة والرياضة القاةون املقتةح يهدفو 

 بحسب معايية الوزيرة ريغيف.  -"إسرائيلاالعتةاف بدولة بتقيم نشاطات ثقافية تمس "الثقافية املختلفة التي 

يين فيما عارضه قسم آخر، وفق املواقف السياسّية. كما فتةاضأيده قسم من اال  ّي مع القاةون بشكل كبية، حيثفتةا  وتفاعل العالم اال 

ا صاخًبا جًدا، فتةا  وتطرق العالم اال 
ً
ّي إلى النقاش الصاخب الذي رافق التصويت على القاةون، حيث شهدت الهيئة العامة للكنيست ةقاش

ة مقعد لًما أّن اخأخيع ،نسانإ)ميةتس(، بأةه ةصف  لئون يايالن غ قام خالله عضو الكنيست الليكودي، اورن حزان، بنعت عضو الكنيست،

 حتياجات الخاصة. ومن ذوي اال 

 متطرقة إلى معارضة أعضاء "املعسكر الصهيوني للقاةون":  ، كتبتكنيست عن حزب الليكود وزيرة الثقافة والرياضة، عضو مياي ريغيف،

حرقون علم أولئك الذين ي يعتبةون أةفسهم صهاينة، يرغبون بأن ةقوم بتمويل، والذين أعضاء الكنيست من "املعسكر الصهيوني"

 ، ُجّنوا.إسرائيلدولة 

 أقول لكم: هذا لن يحصل!.

والذي مرَّ  ،النقاش على قاةون "الوالء بالثقافة"ثناء أ، هذا املساء ،في الهيئة العامة للكنيستلقيته أخطابي الكامل الذي شاهدوا 

 بالقراءة اخأولى.

 

 كتبت: تس، كنيست عن حزب مية  عضو، تمار زاندبرغ

 طرح هذا املساء للتصويت بالقراءة اخأولى. قاةون الوالء )أيُّ كلمة رهيبة( سيُ 

، ق هناعية حقوق املواطن املرفيمكن مشاهدة فيلم جم)تعليًقا على القاةون(، أو  مثل حرية تعبية أو ديمقراطيةكتابة كلمات   يمكن

 محزًةا لو قامت ميةي ريغيف بإخراج السيناريو. ملنااعيبدو سكم 
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 :، كتبتكنيست في املعسكر الصهيوني مشاركة لحزب الحركة الخضراء، عضورئيسة  ،ياعيل كوهين فارن 

  .قاةون الوالء بالثقافة للتصويت، ُيطرح اليوم

 . اخأفكارعتةاض على محاولِة الوزيرة ريغيف فرض شرطة على سنقوم باال في املعسكر الصهيوني 

كي  الذين وصلوا سوية مع ممثلين وفناةين ،ورئيس منظمة املخرجين إسرائيلالتقيت برئيس منظمة املمثلين في خالل النقاش، 

 . صوتهم املعارض ُيسِمعوا

 .هوسأحارب محاولة تغيية  ،، وأرفض هذا النهج املخالف للديمقراطّيةمن بثقافة تعدديةؤ أ

 

 :لقتها في الهيئة العامة ضد القاةون أ، كتبت معلقة ومتطرقة إلى قصيدة كنيست عن املعسكر الصهيوني عضو ،رافيطال سويد

 عليه قّدمت خطابي كقصيدة.  دمج القليل من الثقافة،قررت لكن من أجل ميةي ريغيف أردت أن ألقي خطاًبا ضد قاةون الوالء، 

 جًدا. تشيخوف، لكن  دبأقصيدتي ال ترتقي إلى  أّن رغم 
ً
 رسالتي فيها واضحة

شغلت في السابق منصب املراقب العسكرّي، وهو منصب رفيع ومسؤول دون أدنى شك، إال أّن الوضع في الوزيرة ريغيف 

 رائهم. آاطّية ُيسمح للجميع بالتعبية عن الديمقراطّية إشكالّي ومعقد بعض الش يء، في الديمقر 

 

 :، كتبعضو كنيست من املعراخ في املعسكر الصهيوني ،نحمان شاي
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هي التي طرحت القاةون، ليس اوجين يونسكو  ميةي ريغيف تعّرض مسرحية "وحيدي القرن"، من خالل قاةون الوالء بالثقافة،

 )مؤلف مسرحي فرنس ي، من مؤسس ي مسرح العبثية والالمعقول(. 

 النقاش في الكنيست.ثناء أإليكم خطابي هذا املساء ء بالثقافة في أوجها، املعركة على قاةون الوال

 

ا إلى تصريح "حزان"عضو كنيست من املعراخ في املعسكر الصهيوني ،إيتسيك شمولي
ً
 :، كتب متطرق

 والفعالّين في الكنيست.وأحد أعضاء الكنيست االجتماعيين  ،إيالن غيلئون إنسان رائع

 . لن يثية مشاعره من معرفتي به، استهزاء أورن حزان املنفر

 

 :، كتب ايًضا ضد حزانعضو كنيست من حزب املعراخ في املعسكر الصهيوني ،ميكي روزنطال

 "ةصف إنسان".  ، خالل النقاش في الكنيست، بأةهعضو الكنيست إيالن غيلئون ، قام بوصف ن حزانأور 

 
ُ
  حدود للقرف.الصديقتي كارين إلهرار على إعاقتها.  ستهزاء منملنفر بتصريحاته، قام سابًقا باال ، هذا اعضو الكنيست ذكركم بأّن أ

 

 املراسل البةملاني لصحيفة معاريف، كتب:  ،أريك بندير

ت عليه فمن لم يشاهد كيف قامت شيلي يحموفيتش بتمزيق ميةي ريغيف إلى ارٍب خالل النقاش اآلن على قاةون الوالء بالثقافة، وَّ

 في النقاش.حد اخأحداث القوية التي كاةت أ

 

 :، كتبةائب رئيس تحرير ذي ماركر ،روتيم شطركمان
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 .قاةون الوالء ىالسماء تبكي عل

 

 :"، كتبيسرائيل هيوم"مراسل الكنيست لصحيفة  ،غدعون ألون 

من  عضو كنيست 55بالقراءة اخأولى بأغلبية  عليه تمت املصادقة ،د موضع خالفعّ يُ الذي  مليةي ريغيف، قاةون الوالء في الثقافة

 معارًضا.  44االئتالف مقابل 

 

 :، كتب10معلق ومراسل للشؤون القضائية في القناة  ،باروخ قرا

اب. قبل قليل نشر تصريًحا في العالم اال "صفر"حزان ليس فقط 
ّ
 ّي على أةه لم يقصد اإلعاقة.فتةا  ، هو أيًضا كذ

 . أي شك عن مقصده لديه الفيديو، لن يكون هد مقطع لكل من يشا

 ةصرف من الحياة العامة.ا

 

 :، كتبتمراسلة واينت البةملاةية ،موران أزوالي

 . "ةصف إنسان" وصف إيالن غيلئون بـأورن حزان 

خالله عضو الكنيست حيليك بار على عضو الكنيست، مئية كوهين، الذي يدير الجلسة وسأله: صرخ ، ثناء النقاش وقع خالف كبيةأ

 "كيف تسمح لهذه البهيمة ولهذا الصفر أن يشتم الجميع هنا". 

 

 ةتةةت، كتبت: ميات سياسية مستقلة على اال لها يو ، لغلوبس فية مراسلة سياسيةاصح ،طال شنايدر

 ستناقش القاةون غًدا.  مرغييعقوب عضو الكنيست . لجنة التعليم برئاسة بالقراءة اخأولى مّر  قاةون الوالء بالثقافة
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 حيز التنفيذ: إيرانتشكر ترامب بعد دخول العقوبات األمياكية الجديدة على  إسرائيل .2

 ا أّن ين معتبةً يين حّيز التنفيذ االثنيراةاإل ي أفيغدور ليبةمان بدخول العقوبات اخأميةكية على قطاعي النفط واملال سرائيلاإل  مناخأ رّحب وزير 

 في املنطقة. إيرانإعادة فرضها يوّجه ضربة "حاسمة" خأنشطة 

 وقال ليبةمان في بيان إن "قرار الرئيس )دوةالد( ترامب الجريء هو التغيية الجوهري الذي كان ينتظره الشرق اخأوسط".

 ملبادرة "التاريخية".، باإيرانميةكي إعادة فرض عقوبات اقتصادية على اهو قرار الرئيس اخأ نيةتي بنيامين سرائيلوالسبت وصف رئيس الوزراء اإل 

  وتأتي العقوبات اخأميةكية اخأخيةة والتي وصفتها واشنطن بأنها "أقوى عقوبات تفرض حتى اآلن" ةتيجة لقرار مثية
ّ
 خذه ترامب في أيارللجدل ات

 .إيرانبالتخلي عن االتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبةى مع 

عن  ا، وقطع التمويل الدوليبنحو مليون برميل يوميً  يراةية التي تراجعت منذ أياروتهدف العقوبات إلى تقليص الصادرات النفطية اإل 

 الجمهورية اإلسالمية.

حة وأنشطتها  يرانرفع العقوبات سيسمح إل  ، معتبةة أّن إيراناالتفاق النووي املبةم مع  إسرائيلولطاملا عارضت 
ّ
بتمويل جماعات مسل

 ّي إلى التةحيِب بهذه العقوبات. فتةا  ا دفع العالم اال ، مالعسكرية

 :، مرحًبا نتنياهووفي تعليٍق له على املوضوع، كتب 

 ي. يرانملحاربة التهديد اإل  جهوديخصصت وقتي و  ،سنوات طويلةل

 .صلاو الصراع املستمر واملت هذا ةرى ةتائجاليوم 

 .إسرائيلوملستقبل  إسرائيل، لشعب إسرائيللدولة  اهذا يوم كبية جًد 
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 علق وكتب: عضو املجلس الوزاري اخأمني السياس ي، و  وزير اخأمن بيتنا(، إسرائيل) يغدور ليبامانفأ

 للواقع الذي اةتظره الشرق اخأوسط.  ، يعد تغييًةاقرار ترامب الشجاع

 ليمن. افي العراق وفي ، في لبنان، في غزة، ةفي سوري  إيرانثرت على تموضع وجهتها الواليات املتحدة بشدة، أ ،بضربة واحدة

 ا. ، فعلتها مرة أخرى! شكرً بالرئيس ترام

 

 علقت وكتبت: كنيست من حزب الليكود،  عضو ،عنات بياكو

 قادم!.في الطريق، وال شك أّن الخية  إيرانالعقوبات ضد 

اسة ترامب مع سي ، والتوافقساراملستجبة أوروبا على تصحيح  ، والتي الحًقالواليات املتحدةا تقوم بها رهيبةرافعات اقتصادية 

 على مستوى عاملّي. دولة إرهاب وداعمة لإلرهاب  – إيرانضد  العقابية

ى قادرة عل إيرانصواريخ  من اخأجدى أن يتذكروا أّن  ، لكنإيراناخأوروبيون يماطلون ويحاولون تقوية العالقات االقتصادية مع 

 الوصول إلى أوروبا. 

 كل منبة من على ،بشكل متسق ،السنوات اخأخيةةفي إيران عندما طرح موضوع  كان على حقالجميع بأن رئيس الحكومة  بودي تذكية

 دولي ومحلي.

املشتةك،  جهة عدوةا الحقيقيام، وتوحيد الطاقات ملو هةقوم بتوجيهلشأن الفلسطيني، علينا أن لدول العربية أقل اهتماما بااباتت 

 كل ساحة ممكنة بالشرق اخأوسط وخارجه.  في  شاكلثارة املإيران، والتي تتعمد إ
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وروبيين تساعد اخأ  إسرائيلو عمليات، لية شيعية موجهة وتخطط إيراةيد  ، كذلك، هنالكمن الجدير خأوروبا أن تتذكر أةه على أرضها

  في إحباط هذه العمليات. 

 

  ، كتب:لق عسكري حائز على جائزة سوكولوفمع  ،يوس ي ميلمان

 تفاق أوباما النووي. ال يمحو كل ِذِكر إيرانض ترامب للعقوبات على فر  

 قوي توجه ةتنياهو. يدون شك و  ،إيرانالضغط على  ةميةكياخأ  تصميم اإلدارة يؤكد علىهو 

 ،في التعامل ابتثثبات ةهج على إعالقة باالةتخابات بالواليات املتحدة، لكنه يستطيع أن يساعد الرئيس ومؤيديه  أي للقرار ال يوجد

 على خالف ما يميزه من تخطبات في املواقف.  

 

 ، كتب: إيرانمختص ب أبيب،في جامعة تل  اخأمني القومي بحاثباحث مشارك في معهد اخأ  ،راز زيمت

أثية ت أعود وأذكر أّن  ،يةيراةالبنوك اإل  جهزةأعلى ي و يرانمة على تصدير النفط اإل ملهعقب القيود ا ،النصر"على ضوء "احتفاالت 

 العقوبات يجب فحصها على املستوى السياس ي وليس االقتصادي. 

)النووي،  ةاخأساسيّ القضايا في  إيرانسياسة في تغيية جوهري وذو أهمية هدف سياس ي:  حقاقلعقوبات االقتصادية هي وسيلة ال ا

 صواريخ أرض أرض(.

 

 ، علق وكتب: فياصحباحث و  ،شموئيل مئيا
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"دولة  ـل حسب أقوالهما إيران وتحويلتفاق النووي إلغاء االفي بومبييو متأكدان أن العقوبات ستنجح  -بخصوص العقوبات: ترامب

 غية مخطط لها قد تقع ةتائج هنالك، فرض عقوبات "، يتم محاولة استباقها من خاللوقائية"عادية"، لكن مثلما هو في حرب 

، فرض العقوبات اخأ  امرغوب ادائًم  توليس
ً
 ية متوقع.يةل هاربر. هذا غباملباشر للهجوم على  بة على اليابان كان السبميةكيبها، مثال

 

 ، علقت وكتبت: في هآرتس كمراسلة سياسيةفية تعمل اصح ،نوعا النداو

"طرحت : رانإية على ميةكي(، ضمن العقوبات اخأ البنوك بين العاملية املالية االتصاالت جمعيةالـ "سويفت" )دراج إ ةتنياهو يبارك 

 املوضوع أمام ستيفن منوتشين".

 

 ، كتبت: يسرائيللة سياسية لهيئة البث اإل مراس  ،غيلي كوهين

  .كان ثمنه مواجهة على الحدود الشمالّيةحتى لو  -ةسوريي في يراناالستمرار بإحباط النشاط اإل  إسرائيلعلى الوزير غلعاد أردان: 

 ".ةي في سورييرانجهود التموضع اإل  على إحباط : "سنستمر بالعملصّرحاجتماع موظفي خدمة الدولة في 

 

 ، كتب: ، مذيع راديو وتلفزيون ، مراسل عسكري يوآف ليمور 

  معّدلتفاق ةووي اأو (، يحصلوهذا من غية املمكن أّن : تغيية النظام )هو هدف العقوبات
ً
 (.)معقول بدرجة عالية جدا

على التجارة مع الواليات  إيراندولة أوروبية ستفضل التجارة مع أي وال  ،العقوباتتجاوز ل أي مجال : ال يوجدضافيةمعلومات إ

 املتحدة.
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 ّي: فراا  التحريض في العالم اال  .3

ّي والتي حملت تحريًضا على الفلسطيني بشكل عام، سواًء في الضفة فتةا  املنشورات في العالم اال إلى ما ذكر أعاله، رصدت النشرة أهم 

 . 48الغربية أو في غزة أو داخل الـ 

عضو و ، هوديوالتةاث اليالقدس مكاةة ما يسمى ووزير ُمكلف بالحفاظ على وزير حماية البيئة،  )الليكود(، زئيف إلكينوفي هذا السياق، كتب 

 ستيطان: املصغر، داعًيا إلى اال املجلس الوزاري 

 ،ليهمتالك حقل كبية باإلضافة إاويله إلى مكان للدفن، إةما قام بمتالك الحرم اإلبراهيمي من أجل تحابوةا ابراهام، لم يكتِف، بأ

 ال ةكتفي بتطوير مواقع يهودية أثرية في الخليل. أ، عليه علينا واةتقل إلى السكن في الخليل للعمل في هذا الحقل

ات ياملكتب الوزارّي للحفاظ على مكاةة القدس والتةاث، في السنوات اخأخيةة بالعمل على تطوير عدد من املشاريع في الخليل وكر قام 

ى تطوير ةا سعيد بالعمل علألكن عليه في اخأسابيع اخأخيةة،  ثري يهودي تمت املصادقةأقامة متحف إأربع، من ضمنها قرار حكومي ب

 ستيطان. طان في الخليل وبالتالي توسيع اال ستيالقرارات الحكومية التي شجعت اال  عدد من

 ا. يضً أعلى اخأجيال القادمة  والذي يؤثرستيطان اليهودي، ةما مكان واسع لال إ، افاخر  اثريأ اال تكون فقط موقعأعلى الخليل 
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