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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 

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

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

 األخيرة.

اب حيث شغل العالم االفتراض ي موضوع واحد فقط، هو خط 41.4.41-41.4.41 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس. 

التعامل مع الخطاب بالعدائّية والكراهّية والتحريض في أسوأ الحاالت، وباستهزاء من كلمة "يخرب بيتك"، الذي قالها الرئيس  اتسمو 

 كي، دونالد ترامب، في أحسن الحاالت. ير الفلسطيني موجًها رسالة للرئيس األم
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 رئيس الفلسطيني بعد خطابه األخير التحريض على ال

 تجميد قرارهإو  املركزّي  للمجلس اجتماع بعد عباس، محمود الفلسطيني الرئيس هذا األسبوع، ،العالم االفتراض ي وبشدة هاجم

 .لالجتماع الختامي البيان تضمنه ما وفق أوسلو، اتفاق بينها من الجانبين بين اتفاقيات

 يخرب" وقوله ترامب دونالد الرئيس حول  عباس محمود الفلسطيني الرئيس تصريحاتم االفتراض ي العال استثمر  امتوقعً  كان كماو 

 ، إضافة إلى االستهزاء بالرئيس.الصراع باستمرار امجددً  الفلسطيني الشعب واتهام دعائية مآرب لتحقيق هووظف ،"بيتك

 اتخذ كما فلسطين، بدولة اعترافه حين إلى بإسرائيل عترا اال  تجميد االثنين، يوم مساء ،قرر  قد الفلسطيني املركزي  املجلس وكان

 .عباس محمود الرئيس تعبير وفق ،"بتنفيذه اسرائيل لتزمت لم لذي"ا أوسلو اتفاق وتجميد األمني التنسيق ايقا  أبرزها جريئة قرارات

ن أا. ما سمعناه أمس من عباس كان رهيبً ك: قائال على الفيسبو  ريفلينوفين ؤ ر ئيس دولة إسرائيل وفي تعليق له على الخطاب، هاجم ر 

األشياء التي هي بالضبط  هذهللشعب اليهودي بأرض إسرائيل؟  ال عالقة مؤامرة من العالم الغربي وأن نتيجةهي  إن إسرائيليقول 

االعترا  بإسرائيل كأرضنا.  أنه أيضا يعر  جيدا أن القرآن يشير إلىمن ة. على الرغم حرقبسببها اتهم قبل سنوات بالالسامية وإنكار امل

 إلى األمام. بدون االعترا  األساس ي هذا ال نستطيع أن نبني ثقة وأن نتقدم

 

: أبو مازن نزع القناع وقدم الحقيقة لكل مهاجًما على الفيسبوك)الليكود(، علق على الخطاب  بنيامين نتنياهورئيس الحكومة، 

ها للمجتمع، منذ سنين: الصراع بينا وبين الفلسطينيين سببه رفضهم املتواصل االعترا  الجمهور، الحقيقة التي لطاملا حاولت أن أقدم

 حدودها. مهما تكنبدولة اليهود 
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ر: يت، قال على التو وعضو كنيست عن حزب الليكود ، وزير األمن الداخلي ووزير الشؤون االستراتيجية ووزير اإلعالم ردانإغلعاد 

وشتم الرئيس ترامب: "يخرب بيتك"، لكن هذا أبو مازن  فعل املزيدادعاءات وهمية، أبو مازن حتى كاذيب و أتحريض، ببخطاب مليئ 

، أبو مازن الذي يخرب كل فرصة للسالم، عندما يختار التحريض ضد إسرائيل واإلرث اليهودي بدل أن يعتر  بإسرائيل كدولة يهودية

 السيادة. تمتينيستمر بالتخريب. ونحن نستمر بالبناء و 

 

أنا مسرور أن أرى أن أبو مازن بدأ أيضا يفهم أن قوانين اللعبة ، قال: ووزير االتصاالت ، عضو كنيست عن حزب الليكودأيوب قرا

 اختلفت، وأن الرئيس ترامب كشف وجهه الحقيقي، وببساطة يقول الحقيقة للعالم.

 -كيةير ترامب، وأن يتنصل من الوساطة االم يهينو اختار أن يهاجم  ،منظمة التحرير الفلسطينية مؤتمر في بخطاب حار ومر، 

 الدعم ملؤسساته داعمة اإلرهاب.كان يريدون تقليص ير يتعجب أن األماذا إذن مل

 

 انتهى زمن أبو مازن.، قالت: اعية وعضوة كنيست عن حزب الليكود، وزيرة املساواة االجتمجيال جمليئيل
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ل من الواليات املتحدة، من أوروبا، من السعودية ومن إسرائيل، غير واضح مع من هذياني ومنفصل عن الواقع. أبو مازن يتنص خطاب

مثال أوسلو. نحن  أثريةعلى أساس تفاهمات جديدة وليس على أساس برامج تكون حل املشكلة الفلسطينية التعاون. محاوالت ينوي 

 حقبة جديدة، مفضل أن يفهم الفلسطينيون ذلك.في موجودون 

 

عدالتنا وقدرتنا ز ، ة بقوتناكامن عظمتنا، قالت معلقة: "الحركة" حزبن املعسكر الصهيوني ورئيسة عضوة كنيست ع، تسيبي ليفني

الهد  وأن نصل إليه. املصلحة اإلسرائيلية لم تتغير بعد خطاب أبو مازن املتطر : دولة يهودية، ديمقراطية وآمنة. أبو  نحّددأن على 

مع أو  ،هناك يجب التقدمإلى بيننا وبينهم.  ودحن ال نتنازل عن دولة مع أغلبية يهودية صلبة وحدمازن يتنازل عن دولة فلسطينية؟ ن

 أو بدونهم. الفلسطينيين

 

 :سيرورةكما قلت ببداية ال، قالت: الليكود، عضوة كنيست عن حزب نوريت كورين

اللعب املزيف الذي بنوه على مدار  أوراقهو وترامب برج نتنيا دمباملنطقة ورأوا كيف يه ال يكاد يذكر الفلسطينيون فهموا أنهم العب 

 أعوام.

 نفسه. باستثناءإتهام الكل  أكاذيبه: دمانإأبو مازن ببساطة وصل إلى املرحلة القادمة بالفطام من 

 .تستيقظنحن سنكون هنا عندما  -كن قويا، عباس
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ا االنسحاب من كل املناطق، تتنصل ينزن. بالضبط عندما نو ، أبو ماجنون : )ساخرا(  ، قالتسكنيست عن حزب مير عضو  موس ي راز،

الخطوات األحادية  قبل أن ينووا فتح كل املعابر، ووقف العقاب الجماعي ووقف دقيقةحقا سنة بعد التوقيع و  52من اتفاق أوسلو؟! 

 ن أوسلو مات؟إ، تقول الجانب

 هذا؟ أنت لست شريكا أنت عندما تقول لكن عندما يقول ذلك سياس ي إسرائيلي فهو واقعي، 

 

لسنوات األخيرة. في افي التي تبعث على اليأس التي سمعتها أحد أكثر الخطابات و مازن بقدم أ، قالت: تس، رئيسة حزب مير لئون ازهافا غ

اليمين قريب نتنياهو ال يريد وترامب غير قادر، الخطاب باألمس يثبت أن  -لترامب أي شيئ صفقة القرن يخرج من  نه لإنالسابق قلت 

 دولة واحدة. -من أن يأخذ كل ما أراد

 السموتريتشيون يصهلون، لكن هذه هدية سامة واملعنى هو بوسنه الشرق األوسط.

 

يعبر عن فقدان حواس  خطاب األلفاظ النابية واألباطيل ألبو مازن ، قال: عن حزب الليكودسابق ، عضو كنيست جدعون ساعر

وقف -ل وقطف إنجازات دولية من جانب واحداستراتيجي. محاولة عزل إسرائي
ُ
 .البيت األبيضفي عهد ترامب في  تأ

 

سياسية  سياقاتفي كل انشغال بالفلسطينيين أو بأبو مازن ، قال: على قناة الكنيست اق ويقدم برنامج، مراسل ومعليبومفالشأتيال 

أبو  فوهاتيتمسكون بت ن ، الذين ال يزالو وأبواقهمسرائيليين للحاجات السياسية للسياسيين اإل  ما عدا، ألي شيئتفاوضية غير مالئم 

 . إستعراض أحمق. نضجمازن كأنه يوجد جدال حقيقي حول بند ج باتفاق السالم الذي ي
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 الهاذي واملحرض ألبو مازن...حقا تساءلت متى تبدأ األعذار للخطاب املحرضة، قالت:  52تقدم أخبار القناة  -فيةاحص دانا سومبرغ،

 

أسمع أقوال أبو مازن واملحللين قال:  (،الضفة الغربيةيهودا والسامرة" )مستوطنات ستعالمات في مجلس "مدير قسم اال  ل دملوني،ئاغي

هائلة بتكنولوجية "أهرب من املسؤولية في الوقت الذي أقمنا هنا دولة فخر مع نجاحات هائلة، طور الفلسطينيون مهارات  .من غزة

 العالم".والق التهمة على كل 

 

 أبو مازن عن ترامب: "نحن ال نريد سالما؟! يخرب بيتك!" ، قال: في راديو الجيش وكاتب في معاريف لشؤون العربيةامعلق  جاكي حوجي،

 .: "األشياء التي تتم على يد االحتالل هي خراب بيت"فارس قدورة. ليبرمان عن أبو مازن: "خطاب خراب البيت لرئيس السلطة"

 .أبو مازن"ليرد على خطاب خاصة به حمام دماء... لترامب ثروة لغوية ب"هذه شتيمة صعبة جدا قد تنتهي ختر: يآفي د

 

وجدا لغة  بيبدو أن أبو مازن وترام، قال: ئز على جائزة إسرائيل في اإلعالمفي في اإلذاعة والتلفزيون وحاا، صحئيرييعكوف أحيم

 .لعنانا يمشتركة على الرغم من االعترا  بالقدس. كالهم

 

مؤتمر منظمة في كشريك لليسار اإلسرائيلي  يستخدمدولف مازن الذي أو بأ، قال محرًضا بصورة فظة: ومراسلفي اصح نحمان يشاي،

  .فتح: "أبدا لن نتوقف عن الدفع لعائالت الشهداء واملعتقلين قتلة اإلرهاب العربي
 
 لوا".ت  ليخرب بيت هؤالء الذين ق

 . قائده هتلرل داعما، إرهابي عربي أي شريك متفان يوجد لن
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اآلن أبو مازن في خطاب هاذ ال يضيف له الكثير من االحترام: أراد البريطانيون أن ، قال مهاجًما: في إسرائيل ، إعالمي كبير إليئور ليفي

 .طول األكبر بالعالم، أن تنقل اليهودي كان لها األست، الاتوا باليهود من أوروبا إلى هنا كي يحموا مصالحهم باملنطقة، طلبوا من هولنديأ

 

 أن يخرب بيت قصد"أبو مازن  :مسؤولون في السلطة الفلسطينية، قال: اشط على مواقع التواصل االجتماعي، نموشيه عيدان
ً
كما  ا

 ".خفيف ملزراب اليسارر يقشت -يفعل الجيش

 

 هد الصور من الهند وأتذكر،أشا، قال: س ي، عضو هيئة رئاسة مجلس الصحافة، محلل سيايوس ي إيليطوف

كيف ، أمام أبو مازن عزل دولي في حالة أظهرنا حزما  عن أكاذيبالقدس،كيف باعوا  نعد إعالن ترامب عبكيف أخافونا بأنهار دم 

لصور وعندها أعود مرة أخرى إلى ا، اقتصادية إذا بقي اليمين بالحكم كيف هددوا بأزمة، سنة هدوء إذا انسحبنا من غزة 422بـ وعدوا

 من الهند.

 

 . و مازن يشتم رئيس الواليات املتحدةبأ، قال محرًضا: العب كرة قدم، يتمار كوهنإ

 .جائرئير نتنياهو والسان؟؟؟يهمهم ييما يتعلق بالصهيونية....أين الصحافيفير ويكذب ة، يشّه  حرقُينكر امل
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يوجد مدافعة عن أبو مازن: ون االجتماعية والسياسية، كتبت ، خبيرة في الشؤون السياسية، نشرت أبحاثا في الشؤ يرانعمريفيتال 

 .النفاق  ،ن يخرب بيتك التي قالها أبو مازن. النفاقمذهولون م   الجميعرئيس دولة عظمى يريد أن ُيمسك نساء بعضوهن التناسلي و 

 

 .ك"أبو مازن يستمر بلعن ترامب "يخرب تويتر  ؛نشر أول ، قال: ساخر ومذيعكاتب ، يوتام زيمري 

 

و مازن حقا أن ُيخرب بيت ترامب، هذا بلم يقصد أ :زياد أبو زياد، قال: اإلسرائيليةفي انضم إلى هيئة اإلذاعة ا، صحأساف ليبرمان

 عربي. )تعليق بالعامية( سلينغ

 

ن أن ينتحر أمام كية، يفضل أبو ماز ير " األمالقرن ة صفقضحت له السعودية ما تحويه "أو بعد أن صحافي معرو ، قال:  د حمو،اأوه

 املناطق.في كيري )إنتحار ياباني( ار هترامب على أن يعمل لنفسه 
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املعروفة لنا بفضل  يخرب بيتك، الشتيمة العربية ؛ح باألمس بترامبطوّ أبو مازن : ، قالفي إسرائيليامذيع وصح، ميندي غروزمان

 ".الغشاش )املقتفي( الشاحب"املسرحية الفكاهية 

 

 77يت املتواضع الخاص بأبو مازن؟ برأيتم ال ،يوتالبناسبة مب، قال: على مواقع التواصل االجتماعيناشط  محام يل غينات،ئداني

تقريبا ربع أو أقل من عندنا. حظ أنه ال أحد يسأل "أين املال" عندهم، ألن هذا األسعار  الذيفي الوقت  مليون دوالر 41بتكلفة  ادونم

 بسيط جدا إيجاده!

 


