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 عن النشرة: 

ترصد �شرة "متا�عات من اإلعالم ا�جديد �� إسرائيل" ما يكتب و�نشر �� فضاء اإلعالم ا�جديد الفاعل �� ا�ح�� العام اإلسرائي��. �سلط 

النشرة الضوء ع�� أهم القضايا ال�ي تطرح وكيفية التفاعل معها، كما وتركز ع�� تدو�نات وأقوال السياسي�ن، ال�حافي�ن، و�شطاء �� 

 سرائيلية من اليسار واليم�ن. إ�� ذلك، ترصد النشرة مظاهر العنصر�ة �� ا�جتمع اإلسرائي�� اآلخذة �� االزدياد �� اآلونة األخ��ة.الساحة اإل 

 ّي اإلسرائي��: ف��ا��حيث شغل العالم اال  22.12.18 -19.12.18  تتطرق النشرة ا�حالّية إ�� الف��ة الواقعة ما ب�ن

 .  عملياتقانون طرد عائالت منفذي ال .1

 توصية النيابة العامة �� ملفات الفساد الغارق ��ا نتنياهو.  .2

ة ي اإلسرائي�� وال�ي تحمل تحر�ًضا ع�� الفلسطي�ي ك�ل، سواًء �� الضفف��ا��إ�� ما ذكر أعاله، رصدت النشرة أهم املنشورات �� العالم اال 

 . 48الغر�ية أو �� غزة أو داخل الـ 
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 قانون "طرد العائالت"  .1

 .ینیینمن الفلسط العمليات منفذي عائالت بطرد يق��ي قانون  مشروع ع�� التمهيدية بالقراءة األر�عاء، اإلسرائي�� الكنيست صادق

 عائلة ردط صالحية حتاللاال  جيش �� املركز ملنطقة العسكري  القائد تخو�ل ع�� ينص القانون  فإن للمعلومات من وسائل اإلعالم، ووفقا

 .العملية موعد من أيام 7 خالل الغر�ية الضفة �� أخرى  منطقة إ�� سك��ا منطقة من ،عملية تنفيذ حاول  أو عملية منفذ

 .تبين نفتا�� التعليم ووز�ر حز�ھ، رئيس من بدعم يوغيف، موطي الكنيست عضو القانون  هذا طرح إ�� و�ادر

 ي إ�� القانون داعًما لھ بالغالب مؤكًدا ع�� أهميتھ لز�ادة قوة الردع اإلسرائيلية. ف��ا��وتطرق العالم اال 

 علق ع�� مشروع القانون وكتب: وز�ر ال��بية والتعليم، عضو كنيست عن حزب البيت ال��ودي،  ،نفتا�� بينت

 مر القانون!

دد ع من القيود" أو "كسب رضا فراد ا�جيشب�ن "تحر�ر  أ، هو مسألة اختيار ما التصو�ت اليوم ع�� قانون طرد عائالت ا�خر��ن

 من القضاة شاح�ي الوجھ �� أورو�ا". 

 

 : نتنفتا�� بيو�� منشور آخر، كتب 

  ا ��دف إ�� طرد عائالت ا�خر��ن للتصو�ت. قانونً  اليوم سنطرح

 لصا�ح القانون. أن يصوتوا  ،من أحزاب �� االئتالف و�� املعارضة (من األحزاب الصهيونية) ،أدعو جميع أعضاء الكنيست

بيت ا�خرب، نطرد العائلة (�عم، من نابلس إ�� ا�خليل ال�ي �� حمولة  ��دمعملية �ل �ش�ل دائم، �عد نقوم فيھ  اتخيلوا وضع

 �ل ا�خصصات املالّية. /معادية)، ونمنع ع��م أخرى 
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 من "اللي�ود"، علق وكتب: عضو كنيست  ،حزانأورن 

 زال يقبع �� ال�جن، اليكم فيديو يو�ح موقفي من املوضوع ومن قانون طرد عائالت ا�خر��ن (داعم للقانون). يال نا�ي حداد 

 

 من "اللي�ود"، علق وكتب بدوره: عضو كنيست  ،أبراهام �غوسا

 . ، عادلقانون طرد عائالت ا�خر��ن

متيازات اإلرهاب ال�ي تمنحها لهم السلطة الفلسطينية، عليھ ��جع أوالدها ع�� تنفيذ عمليات وحشية باعائالت ا�خر��ن تتمتع 

 ضد مواط�ي إسرائيل األبر�اء، وال يوجد أي سبب أال يتم معاقب��م و�شدة ع�� ذلك. 

 

 كتبت: كنيست من اللي�ود،  عضو، نور�ت كور�ن
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 لية وطردها. تفكيك ا�خلية العائ و��� يؤدي لتدم�� بي��اسوالتحر�ض ع�� قتل ال��ود ال يو�� الثمن و  لتعلم �ل عائلة أن ال��بية

 ع�� اق��اح القانون الذي يتيح طرد عائالت ا�خر��ن، بالقراءة التمهيدية.  ن املصادقةثّم أ

 طار محار�ة اإلرهاب. ة �� إزز من قوة الردع اإلسرائيلي، ويع�� من الدرجة األو��ا�حديث عن قانون أخاليدور 

 

 "، علقوا وكتبوا �� السياق: إسرائيل بيتناالقيمون ع�� صفحة "

 . للمخر��ن-اإلعدام-#عقو�ة

 حزب "إسرائيل بيتنا" إ�� جانب املعسكر القومي اليوم ودعم قانون "طرد عائالت ا�خر��ن" وقانون "التسو�ة". صّوت  

 عن "عرقلة" قانون عقو�ة اإلعدام للمخر��ن. التوقفإ��  املقابل، �� ،ندعو اللي�ود والبيت ال��ودي

 دم ال��ودي مشاًعا.ليس الوقت مناسًبا ل�حسابات السياسية الضيقة، ليس 

  

 

 علقت وكتبت: ،"�سم�� "حزب  عضو ،زهافا غلئون 

 من يقوم باإلمالء ع�� ا�ح�ومة سياس��ا؟  

 طرد عائالت"من الفلسطيني�ن، وقانون  يس ا�ح�ومة، الذي يتيح سرقة أراضمن قبل رئ "2التسو�ة "أسبوع ع�� تمر�ر قانون �عد 

 يت�ح أّن الظل ا�حرك ل�ح�ومة هو بينت. ، بخالف موقف املستشار القضائي، "ا�خر��ن

 ا�ح�ومة.و�ي االستيطا�ي ع�� لسنوات ونحن شهود ع�� عملية السيطرة العدوانية لمنذ . واحدة ليلة�� هذ لم يحدث 
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 ، كتبت: مراسلة شركة األخبار �� الكنيست ،دافنا ليئل

تشار �شريعات تتعارض مع موقف املسبتقديم  يتفاخرون السياسي�ن الذين ع��" �شن �جوم غلو�س"مؤتمر  �� مندلبليتيقوم 

 القضائي، كقانون طرد عائالت ا�خر��ن. 

 هم �عملون ضد القانون وسلطة القانون الذي �عت�� القاعدة لديمقراطيتنا.هم ال �عملون ضد املستشار�ن القضائي�ن، وفق رأيھ، 

 

 ، كتب: مراسل برملا�ي لهيئة البث �ان ،زئيف �ام

 مدير�ن شالوم كيطال، طلب مّنا التواجد، عليھ جئت للعمل.  

 عدكم بأال �سمعوا �� الساعات�ن القر�بت�ن إ�� أي مدى قانون طرد عائالت ا�خر��ن رهيب وفظيع. أ 
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  نتنياهو التحقيقات مع  .2

 مسألة �� لبتل التحقيق ملفات �شأن ماراثونية مداوالت، األسبوع هذا ،"مندلبليت أفيحاي" اإلسرائيلية ل�ح�ومة القانو�ي املستشار يبدأ

 الئحة ع�� جستدر  ال�ي البنود �� وما ال، أم ضده ا��ام الئحة تقديم قبل ،نتنياهو بنيام�ن الوزراء اإلسرائي��، لرئيس استماع جلسة عقد

دمت إذا اال��ام
ُ
 .بالفعل ق

 .أشهر ثالثة غضون  �� �شأ��ا قراراتھ و�صدر نتنياهو ملفات القانو�ي املستشار ينجز أن ع��ية فيةا�ح مصادر وتوقعت

 �� و�لةالط التحقيقات عمليات لخال الشرطة جمع��ا ال�ي واألدلة التحقيق مواد فحص املا��ي األسبوع أ��ت قد العامة النيابة و�انت

 ).2000و 4000( وألف�ن آالف أر�عة بملف إعالميا املعروفت�ن القضيت�ن

 . الرشاوى  وتلقي االئتمان و�ساءة العامة األمانة بخيانة تتعلق ش��ات نتنياهو حول  وتحوم

وهذا  بتفاوت ووفق التطورات، ي اإلسرائي�� الذي �عامل مع املوضوعف��ا��وشغل موضوع التحقيقات مع نتنياهو طوال الوقت العالم اال 

 ي إ�� املوضوع بكثافة أك��. ف��ا��بوع ومع تقديم التوصيات من قبل النيابة العامة تطرق العالم اال األس

 ع�� الفيسبوك:  نتنياهوو�� السياق، كتب 

 عض ا�حقائق ال�ي لم �عرفوها. �، إليكم "4000عما �س�ى "ملف  اكث��ً  �سمعون �� اإلعالم

 دعاءات ال�ي يذكرها اإلعالم. الفيديو ستعرفون أنھ ال أساس لال �عد أن �شاهدوا 
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 يًضا �� السياق: كتبت أ كنيست من كديما �� املعسكر الصهيو�ي، رئيسة املعارضة �� الكنيست، عضو ،�سي�ي ليف�ي

 ستقدم الئحة ا��ام، ألّن نتنياهو حصل بالفعل ع�� رشوة. 

 �غ�� نتنياهو، لصا�ح دولة إسرائيل. 

 

 ، كتبت: كنيست ورئيسة ا�حزب عضو، �انت احاليً  "م���س"حزب  عضو ،زهافا غلئون 

، بدون ال ِلبس فيھهو ملف رشوة خط��، �ش�ل  4000النيابة العامة تؤكد ع�� توصيات الشرطة و�ش�� إ�� أّن ملف يو��ي ف��طر: "

 . "ألوان وتحفظات

ان ��ام، ومن غ�� الوا�ح إذا ما �ة استماع لھ قبيل تقديم الئحة االعلًما أّن هنالك جلسلالنتخابات القر�بة نتنياهو  سي���ح"

 موقف ال�حية الذي يلعبھ س��فعھ أو سيحطمھ". 
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 ، �حا�� وناشط سيا��ي �� حزب "العمل"، ومعروف بمواقفھ ضد نتنياهو، علق وكتب: إلداد يانيف

اهو، ��تمان سيساندان نتني ت. نيتسان ومندلبلي�� ملفات الفساد �� الوقت القر�بالبت  ي�ون  لنب ا�حقيقة: يدي فا�س يكتغ

وحيد با�جبنة، مليئة بالثغرات، عليھ ا�حل ال ةإال أ��ما سينقذان نتنياهو، سيقومان بتحض�� الئحة ا��ام شب�� ،للمحكمة العليا

 ق��اع، وهذا ما سنفعلھ. التغلب ع�� نتنياهو �� صناديق االهو 

 

 :"، كتب بدورهواينت"�� مراسل ومعلق �� املوقع اإلخباري ا�ح، مفالفيأتيال سو 

 عن نتنياهو هذا املساء.  لم أتا�ع ما كتبھ ال�حافيون املدافعون أعتذر، 

ن أّن توصية املستشار القضائي بتقديم الئحة ا��ام ضد نتنياهو �� ملف 
ّ
 لن ترعد األرض تحتھ، �عيش �� فيلم. 4000لكن، من يظ

 دعم من أعضاء اللي�ود، �� إضاءة الطر�ق للناخب اإلسرائي��، لن تفيد، انت�ى الفيلم. محاوالت نتنياهو، ب

 رسال نتنياهو إ�� البيت. بينت وشاكيد جاهزان إل 

 

 ، علقت وكتبت: �حافية مراسلة ،إيريس ليئال
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�ل ثقتھ برئيس مضطرب مل�اسب نتنياهو ع�� أمن الدولة عندما قام بوضع راهن ��ام والرشوة جانًبا، لن��ك مسألة لوائح اال

 الرو��ي إللغاء االتفاق النووي.  -�ي�� كية إ�� القدس ورفض التعاون األم�� سياسّية ضئيلة، م��ا نقل السفارة األم

 تصرف نتنياهو غ�� مسؤول، وع�� �ل مواطن، من اليسار واليم�ن، العمل ع�� معاقبتھ �� صناديق اإلق��اع. 

 

 ، علق وكتب: جتما��اال سيا��ي و ال �� ا�جال رنامج �� الراديو االجتما��، ناشط حزب العملبيقدم   ،إيي�ي بنيام�ن

 متيازات عن طر�ق الغش وا�خداع. با�حصول ع�� ا 1000ديث عن الرشوة بملف الفساد ا�ح النيابة العامة �ستبدل

 تذك��:

 ببيع القناة العاشرة �سعر زهيد جًدا ملستثمر جاء بھ نتنياهو.  �نشميلتقام  .1

 ميلتش�ن وعودات وضمان ملنطقة تجارة حرة �� العرابا لصا�ح شركتھ ا�ختصة ببيع السيارات (طاطا).تلقى  .2

 مليلتش�ن إم�انية ا�حصول ع�� ف��ا للواليات املتحدة.  نتنياهو سّهل  .3

 قانون ميلتش�ن.  .4

 

 ، كتب وقال: 10القضائية للقناة مراسل للشؤون  ،أبيعاد غليكمان

وة ضد رئيس الرشبيجب تقديم الئحة ا��ام  أنھ كما النيابة العامة للضرائب واالقتصاد ،شاي نيتسان ،املد�� العام للدولة �عتقد

 . كذلك ضد نو�ي موزيس والزوج�ن ألوفيتش. 4000 -و 2000ا�ح�ومة �� ملفي 

من  هنالك تردد ألن ميلتش�ن��مة الرشوة، لكن بأنھ يجب تقديم الئحة ا��ام ضد نتنياهو  النيابة العامة �عتقد، 1000�� ملف 

 املف��ض أن ي�ون شاهًدا. 
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 برامج، علق وكتب: �اتب سينار�و، ممثل تلفز�و�ي ومقدم  ،رو�� عيدان

 بالغرض.  يًضا الئحة ا��ام �سبب رشوة تفياملتسلل�ن، لكن أ�ي لتوطينھ آالف اع��ف أن�ي كنت أفضل أّن تقدم الئحة ا��ام ضد بي 

 

 فية وقادت نضال اتفاقية الغاز، علقت وكتبت: ا�ح ،إس�ي سيغال

 فوالذ! -2000حديد، ملف  -4000�ا �� ملفي نتنياهو: ملف وأهمي� دلةموطي غيالت قوة األ  يو�ح

 

 كتب: مراسل ومعلق �� �حيفة هآر�س،  ،حاييم ليفنسون 

لف مالنظ�� ملاذا أغلق  ةمنقطع بصورةنيتسان ف��ا شاي  سيو�ح"، بفارغ الص��"، عوفدا" ملشاهدة حلقة من برنامجأنتظر 

 .ضد نتنياهو التحقيقات

 

 ي: ف��ا���� العالم اال  التحر�ض .3

ة ي اإلسرائي�� وال�ي تحمل تحر�ًضا ع�� الفلسطي�ي ك�ل، سواًء �� الضفف��ا��إ�� ما ذكر أعاله، رصدت النشرة أهم املنشورات �� العالم اال 

 . 48الغر�ية أو �� غزة أو داخل الـ 

 ختيار منشورات لسياسي�ن ومشاه�� ملا تحملھ من تأث��. من املهم اإلشارة إ�� أنھ يتم ا

 ":اللي�ود"كنيست من  عضو ،د. عنات ب��كوو�� السياق، كتبت 
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 إلغاء "قانون القومية"! يدفع نحو يصدق، "املعسكر الصهيو�ي" ال

 يًضا. رهيب، لكن املطالب بالغائھ رهيبة وفظيعة أ �ت ضد القانون،و صالت

 ورهم.بنا��ا، يتقلبون �� قالدولة و�ُ  ، مؤسسوقادة حزب العمل

 
ُّ

 أبدي!عار كسي�جل �� صفحات تار�خ الدولة  املعسكر الصهيو�ي لقانون القومية رتنك

 

 


