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 :النشرة عن

 تسلط. ييلسرائاإل  العام الحيز في الفاعل الجديد اإلعالم فضاء في وينشر يكتب ما" إسرائيل في الجديد اإلعالم من متابعات" نشرة ترصد

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

 .األخيرة اآلونة يف االزدياد في اآلخذة يسرائيلاإل  املجتمع في العنصرية مظاهر النشرة ترصد ذلك، إلى. واليمين اليسار من يةسرائيلاإل  الساحة

 االفتراض ي العالم أّن  إلى ينوه. موضوعات 3 االفتراض يّ  العالم تشغل حيث 10.4.18-14.4.18 بين ما الواقعة الفترة إلى الحالّية النشرة تتطرق 

ت حيال التزام الصم ئهار ر وز  من طلب نتنياهو، بنيامين ي،سرائيلاإل  الحكومة رئيس ّن أل  نظًرا ةسوري على العدوان إلى بتوسع يتطرق  لم

 وقع لفرنس يقصف األميركي البريطاني اال أّن  على ناهيك االفتراض ّي، العالم بتحريك إسرائيلفي  والسياسيين الوزراء ما يقوم وعادة املوضوع، 

 .معه التفاعل مدى فحص سيتم التالّية النشرة وفي ،السبت ثناءأو  الجمعة فجر

 :فكانت ي،سرائيلاإل  االفتراض يّ  العالم شغلت التي باملوضوعات يتعلق وفيما

 دخول  عهمن قرار رغم هللا، رام ملدينة دونشا، ماك مايكل دبلن، مدينة عمدة زيارة على لالحتجاج أبيب تل في إيرلندا سفيرة استدعاء.       1

 .سرائيلإل  معادية فعالية في مشاركة زيارته واعتبار ،إسرائيل

 وهو لجيشا من قناص فيه ويظهر ،الجنود أحد سربه مصور  بتسجيل يتعلق فيما تأديبي إجراء بإتخاذ األسبوع، هذا ،إسرائيل تعهد.       2

 .  املوضوع حول  يينإسرائيل سياسيين تصريحات إلى ضافةإ لغزة، الحدودي السياج عبر فلسطينًيا يستهدف

 الئتالفا قادة جمعت جلسة وفي العليا، املحكمة على تضيق أن شأنها من التي التشريعات في التشديد على العمل نتنياهو، محاولة.      3

 قوانين، غاءإل صالحية العليا املحكمة من يسحب الذي ليفين، ياريف السياحة، وزير اقتراح يدعم أنه نتنياهو أعلن األربعاء، يوم الحكومي،

 ".التغلب فقرة" عنوان تحت القانون  اقتراح جاء وقد
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 : إيرلنداتعاقب  إسرائيل .1

 رام ملدينة شا،دون ماك مايكل دبلن، مدينة عمدة زيارة على لالحتجاج أبيب تل في إيرلندا سفير الخميس، يوم ية،سرائيلاإل  الخارجية استدعت

 .سرائيلإل  معادية فعالية في مشاركة زيارته واعتبروا ،إسرائيل دخول  منعه قرار رغم هللا،

" بوضوح" انتك هللا رام مدينة في الفعالية أن وأضافت. الزيارة من" العميقة وصدمتها أملها خيبة" عن تعرب إسرائيل إن بيان، في الوزارة وقالت

 .كهسلو  على إيرلندا من" اوعاًم  ارسميً " ردا إسرائيل وتتوقع. املحرقة ذكرى  فيه إسرائيل تحيي الذي اليوم في وأقيمت ،إسرائيل ضد

 عليماتت إردان، غلعاد اإلستراتيجية، والشؤون الداخلي األمن ووزير درعي، أرييه ي،سرائيلاإل  الداخلية وزير أصدر دونشا، ماك زيارة وقبيل

 ".القدس بلدية مكانة" بشأن مؤتمر في املشاركة من ملنعه البالد دخول  من بمنعه

لة، حيث ما للمساء ومؤيد فتراض ي الذي انقسم ما بين مهاجمالعالم اال  ذاتها لدونشا والزيارة يرلنداإل  يةسرائيلوشغل موضوع املحاسبة اإل 

 الدبلوماسّية! إسرائيلركز عليه العالم االفتراض ي مصلحة 

 ةتوضيحي ةملحادث إيرلنداوزارة الخارجية أن تستدعي اليوم سفيرة  ت  ه  وج  وقال:  ،على املوضوع على صفحته على الفيسبوك  نتنياهو علق

 الذي سطعت به صور املفتي حاج أمين الحسيني. في رام هللا. في املؤتمر  سرائيلعقب مشاركة رئيس بلدية دبلن بمؤتمر مناهض إل 

 : إخجل.دونشالدي رسالة واحدة للورد ميشيل ماك 

 ملعلومية رئيس بلدية دبل
 
التعاون مع النازيين  فيعلى انخراط املفتي  ارفق هنا شواهد جئت بها بكتابي "مكان تحت الشمس"، التي تلقي ضوءً ن أ

 على قتل اليهود بالكارثة. املساعدةفي و

يا، على كروات منأن يمنع إنقاذ يهود من هنغاريا، رومانيا، من بلغاريا و نشط املفتي من قاعدته في برلين وحاول  1944-1942 بين السنواتفي 

موارد من  النازيين ألنهم لم يخصصواحتج على اإسرائيل وألماكن أخرى. تركوا اليهود يهربون إلى أرض  إال أنهم الرغم من خضوعهم فعليا لهتلر

 أجل منع هروب الجئين يهود من البلقان.

بمكاتب وزير  -: "أسمع املفتي احتجاجات بكل مكان1947آب  6نيرنبرغ في تاريخ قال املوظف األملاني ويلهيلم ملخرس في شهادته بمحكمة 

ملنع هروب  جهدا أكبرخصصت من أجل تحفيز النازيين لكي يبذلوا  . هذه االحتجاجات SS-الخارجية ووزير الدولة، وبمقرات أخرى خاصة ب

 ."اليهود من أوروبا

ولد يهودي من بلغاريا.  4000،مثال، قدم املفتي رسالة لوزير الخارجية ريبنطروب وفيها احتج على خطة تسمح بهجرة حوالي 1943أيار  13في 

عليهم"،  امن منع تهريب مجموعات يهودية من أوروبا. طلب أن يراهم جميعا مقضي ا. كان هدفه أبعد بكثيرومع كل هذا لم يكن املفتي راضيً 

 ذكر ملخرس بشهادته.

ة املمنهجة ليهود ا من مبادري اإلباد"كان املفتي واحًد : ريي على انخراط الحسيني املباشربالدليل امل ديتر فيسليتسني، نائب إدولف آيخمانشهد 

ارع ا آليخمان وباستمرار حثه ليسا من األصدقاء الجيدين جًد خمان وهيملر في تنفيذ هذه الخطة. كان واحًد ا آليأوروبا وكان شريكا ومستشارً 

 ا، أفران غاز آوشفيتس برفقة آيخمان".متخفيً بعمليات اإلبادة. سمعته بأذني يقول بأنه زار 
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 وزارة الخارجيةالقّيمون على موقع "
 
ئيس ر عقب مشاركة لوزارة الخارجية  إيرلندات اليوم سفيرة يستدع"، على الفيسبوك، علقوا بالقول:أ

في رام هللا وعلى خلفية قرارين معاديين اتخذهما مجلس املدينة هذا األسبوع. نائبة املدير األوروبي العام  سرائيلن بمؤتمر مناهض إل بلدية دبل

 . سرائيلاالشتراك بحدث بارز مناهض إل العميقة من اختيار رئيس البلدية بوزارة الخارجية عبرت عن ذهولها وخيبة أملها 

 

 ن املتسلل:دبلقضية رئيس بلدية  ، ناشط افتراض ي معروف، علق وقال في السياق: ينير كوتسين

ذا األسبوع هاتخذهما اليوم لوزارة الخارجية عقب مشاركة هيال بمؤتمر في رام هللا وعلى خلفية قرارين معاديين  إيرلنداتم استدعاء سفيرة 

 مجلس املدينة.

 راهيةكا بشأن املجلس ورئيس املدينة الذين يديرون حملة تمييز و ا ورسميً علنيً  إيرلندياا ردً  إسرائيلوقالت وزارة الخارجية: "تتوقع حكومة 

 ". يلإسرائضد 
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. ال شك أن كل BDS -ـاللحركة الناجحة ة نستمرارية حملة الشرعال لوزارة الخارجية  ةتحي، صحفية يسارية، علقت وقالت: ياعيل غفيرتس

 سرائيلإل  دخول الين بالواقع في لقضية وأن يسأل نفسه ما العالقة افي إسرائيل حكومة ل الفاضحة السلوكياتإيرلندي يجب أن يعرف عن 

 دخول لرام هللا.الوبين 

 

يرة استدعت وزارة الخارجية سفد سياس ي في غلوب، علقت وقالت: و لوج" وعمياسية لها مدونة سياسية مستقلة "بصحفية س ،طل شنايدر

معاديين  في رام هللا وعلى خلفية قرارين سرائيلن "بمؤتمر مناهض إل ، ملحادثة الشتراك رئيس بلدية دبل، أليسون كاليإسرائيلفي  إيرلندا

صة على ضوء توقيت الحدث، بالذات خااألهمية "األمر شديد  سم الخارجّيةااملتحدث باتخذهما مجلس املدينة هذا األسبوع". حسب بيان 

 يوم الكارثة". إسرائيلاألسبوع الذي تستذكر به في 

 

 ؛وزارة الخارجية، قال بدوره: يةسرائيلهيئة اإلذاعة اإل أخبار العربية في في  مراسل سياس ي ،شمعون أران

رارين في رام هللا وعلى خلفية ق سرائيلن بمؤتمر مناهض إل ارجية عقب مشاركة رئيس بلدية دبلاليوم لوزارة الخ إيرلندااستدعيت سفيرة 

 .إسرائيلضد دولة  كراهيةذين يديران حملة تمييز و لال ،ورئيسها إيرلندامعاديين اتخذهما مجلس عاصمة 
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ارجية خاليوم ملحادثة بوزارة ال إيرلندا: استدعيت سفيرة على حدود غزةبعد الفضيحة ، قالت: سمراسلة سياسية لصحيفة هآرت ،نوعا لنداو

لناطق باسم رام هللا. افي مثل رئيس مجلس املدينة( بمؤتمر  أكثر -سم منصب شرف فقطن )باملناسبة، هذا اال عقب مشاركة رئيس مدينة دبل

 ".إيرلنداا بخصوص سلوك مجلس مدينة عاصمة ا ورسميً ردا إيرلنديا علنيً  إسرائيلالوزارة عمانوئيل نحشون: "تتوقع حكومة 

 

ارجية عقب اشتراك رئيس بلدية دبلن اللورد ميشيل لوزارة الخ إيرلندااستدعيت اليوم سفيرة ، صحفي متدين، علق وقال: إيلي شلزينغر

في رام هللا وعلى خلفية قرارين معاديين  سرائيلعلى الرغم من اعتراض أرييه درعي( بمؤتمر مناهض إل  إسرائيل)الذي دخل إلى  نشاماك دو 

 .اتخذهما هذا األسبوع مجلس املدينة

 

لدية ارجية عقب مشاركة رئيس بة الخر لوزا إيرلندااستدعيت اليوم سفيرة ية، قال: سرائيل، الناطق بلسان الخارجية اإل عمانوئيل نحشون 

 معاديين اتخذهما هذا األسبوع مجلس املدينة.في رام هللا وعلى خلفية قرارين  سرائيلن بمؤتمر مناهض إل دبل

 شتراك بحدث بارز مناهضعميقة من اختيار رئيس املدينة اال النائبة العامة األوروبية بوزارة الخارجية عن ذهولها وخيبة أملها ال عبرت

 ا.ا وواضًح ا إيرلنديا علنيً . نتوقع ردً سرائيلإل 
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 ن.دبلفي معروف، علق وقال: اصح ،يوفال هلفرين

رثها التاريخي إ ، يأتي من الدولة )يمكن الوحيدة بهذه املنطقة( التيأوروبا الغربية مناليوم يأتي  إسرائيلملاذا النقد األكثر حدة وتواصال على 

 هو مستعمرة وليس إمبراطورية؟!

 .(إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، الدنمارك، فرنسا، بريطانيا، هولندا، بلجيكا، أملانيا -)غرب أوروبا

 متساوي الكانت بنفسها مستعمرة بالفعل. على الرغم من أنها اعتبرت  إيرلندامستعمرات، لكل البقية بينما كان  -إيرلندا 
ً
إطار في حقوق "جزءا

 مملكة موحدة"(.

 

 إيرلندي آخر مخمور.وقال:  ، ناشط افتراض ي معروف، استهزأبن تسيون بورات
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 أوروبا كانت وستبقى مناهضة لليهود!! -ال جديد تحت الشمس، ناشطة افتراضّية، علقت وقالت: ليهي ببلير

 آخر!!! ليس لنا بلد -لذلك
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 األعزل، مستمرة!الفلسطيني طالق النار على الشاب إحادثة  .2

 يستهدف وهو الجيش من قناص فيه ويظهر الجنود أحد بهسرّ  مصور  بتسجيل يتعلق فيما تأديبي إجراء بإتخاذ ، هذا األسبوع،إسرائيل تعهدت

 . لغزة الحدودي السياج عبر افلسطينيً 

 . الجيش بيان بحسب" التأنيب يستحق واملصور  التكريم يستحق غزة قناص: "قائال علق ليبرمان دور أفغ لدفاعا وزير

قيًقا يًضا تح، وأسرائيلإل  عاصمة بالقدس ترامب دونالد الرئيس عترافا على احتجاجات خضم في األول  كانون  22 في وقع الحادثيشار إلى أّن 

 لقرار العودة الصادر عن األمم املتحدة. 

 عاد املوضوع ليشغل العالم االفتراض ي مرة أخرى، مع الدعم الكامل لجنود اإلحتالل ليبرمانبالتحقيق وايًضا تصريحات  إسرائيلومع قرار 

 .دائه الذي طالب بالتحقيق ايًضا في الحادثةونقد اإلعالم على أ

  .محكمة تأنيب تذكار شرف. املصور  يجب أن يتلقى القناصفي السياق على صفحته على الفيسبوك:  ليبرمان قال

 

يم  ،في بيتهمقال بدوره: وزير األمن الداخلي،  ،غلعاد أردان
َ
ل
 
شبكة غير واضح. أنا دائما أساند قبل أي ش يء املقاتلين الذين لفقط بسبب ف

 يدافعون عنا وكذلك فعلت أيضا هذه املرة. شاهدوا أقوالي من مقابلة لي بالشبكة.
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ر إطالق نار أم، قالت: ا من الكنيست لتتفرغ لبناء الحزبكانت رئيسة ميريتس وعضوة كنيست عن الحزب قدمت استقالته ،زهافا غلئون 

من السياسيين حرضوا وآخرين أغمضوا العيون وصمتوا فإن بيتسيليم  احية على متظاهرين هو أمر غير قانوني بوضوح. في حين أن قسم

  قالت الحقيقة.

 

اتخاذ و  "إطالق نار القناص كان قمة باملهنية والقيمية. ينبغي استنكار شتائم املصور ، مراسل عسكري معروف، قال بدوره: يوس ي يهوشواع

 .مقابلة استثنائيةفي  ان العامة، وحدة استطالع هيئة األركالعقيد شلومي بيندر، سابقا قائد . تصريح إجراءات ضده"

 

 لست ميتا. ، ناقد وساخر، قال ناشًرا صورة الشاب من غزة: يوتام زيمري 
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 مرة واحدة، ،الجنود إلصابة مخرب من قبل قناص عندما يقول كل املذعورين من فرحة اليمينة، قال: 20، صحفي من قناة شمعون ريكلين

 .كم هم مذعورون من مخربين يقتلون يهودا، )وال يحاولون أن يفسروا دافعهم( يأتي خالص للعالم

 

 مخربا.قناص من قواتنا يجلس ويشاهد ، ناشط افتراض ي، قال: يهودا كوهين

 يستطيع أن يجلس ساعات بدون حركة وبهدف واحد، أن يمنع املخرب من املس باملواطنين.

 ويتلقى معلومات من مسؤولين موجودين معه على اتصال دائم، وعندما يجب أن يعمل يتلقى إذنا من قائده.القناص بالطبع يمرر 

 .ي دائماسرائيلهكذا يفعل جيش أخالقي وهكذا فعل جيش الدفاع اإل 

 اإلعالم جزء غير منفصل من أعدائنا. إسرائيلاإلعالم... فقط في 

 بدون طلب اعتذار. نزلون من جدول األعمالي   البداية يتهمون، وعندها يخطئون، وبعد ذلكفي 

 

 أنت كبير،غلعاد أردان.، ناشطة افتراضّية، قالت مشجعة اردان على هجومه: سارة ييفت

 آن األوان أن نوقف اإلعالم الذي يميل لصالح أعدائنا، بمكانه.

 .املنافق لصالحفاض بنا من ا

 .20أي متعة هي مشاهدة أخبار قناة 

 يركزون. يعرفون على ماذا

 وعندما يقابلون من اليسار يعرفون أن يسألوا األسئلة  الصحيحة وأن يردوا بما يناسب.
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نا: من إحراج كارهي ي، بدالسرائيلحراج جيش الدفاع اإل لمحاولة  ما يجيد عمله هو، سقط اإلعالم، ناشط افتراض ي، قال: إيتسيك ليفي

لعربية. ما وببقية الدول ا ةآليخمان عودة، طيبي وبقية مفسدي بهجتنا، الذين ال يردون وغير مستعدين أن يستنكروا قتل إخوتهم في سوري

 على ا -يسرائيلاإلعالم اإل ولذلك  إسرائيليهمهم هو القضاء على دولة 
ً
 واسعا ووقتا

ً
حررينا. الشاشة مللجزيرة نسميها منذ اآلن، يعطي منبرا

 إخجلوا
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  العليا من قوانين إلغاء صالحية لسحب يسعى نتنياهو  .3

 يوم حكومي،ال االئتالف قادة جمعت جلسة وفي. العليا املحكمة على تضيق أن شأنها من التي التشريعات في التشديد على نتنياهو، يعمل

د جاء اقتراح ، وققوانين إلغاء صالحية العليا املحكمة من يسحب الذي ليفين، ياريف السياحة، وزير اقتراح يدعم أنه نتنياهو أعلن األربعاء،

 القانون تحت عنوان "فقرة التغلب".

 بشكل لعلياا املحكمة أيدي يكبل أن شأنه من اقتراح كل ستعارض" كوالنو" كتلة أن سابق وقت في أعلن قد كحلون، موش ي املالية، وزير وكان

 .اللجوء طالبي طرد لقانون "( تخطي" بند لدعم استعداد على ولكنه جارف،

وشغل املوضوع العالم االفتراض ي، الذي وكالعادة، انقسم ما بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة تحت مسوغات الحفاظ على ديمقراطّية 

 . إسرائيل

بصورة واضحة:  أصرح، علق على املوضوع وقال: هب، وزير التعليم وعضو كنيست عن حز اليت اليهودي بالكنيستب رئيس حز  ،نفتالي بينيت

 .هبرئيس الحكومة، فقط أن يأتي  يأتي به ذيال ملشروع "فقرة التغلب"نؤيد كل صيغة 

 أو يوم األحد بجلسة الحكومة. اا اليوم، ممكن غًد كان ممكنً  يجب التشريع قبل أن تفوت الفرصة.

 لتصويت فوري
ً
 .يوجد قانون أصبح جاهزا

 تأجيل لبضع أسابيع معناه على األرجح إضاعة الفرصة.من تجربتي، 

 

ترح: ، قال في السياق مهاجًما مندلبليت املعارض للمقس الكنيست عن حزب الوحدة الوطنيةعضو كنيست ونائب رئي ،بتسلئيل سموتريتش

لجدية وباإلصغاء ألقواله باحترام الكن هو مخطئ. أدعو رؤساء االئتالف  .إسرائيلريد بدون أي شك خير دولة ي د.مندلبليت هو شخص جي

قال له أنه مخطئ، والتقدم بإعادة التوازنات الصحيحة للحوار الدستوري ما بين الكنيست  .التي يستحقها ويمكن بعد ذلك شكره أن ي 

 غير ذلك هذه ليست حكومة يمين. .ومحكمة العدل العليا
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واالستمرار  9 حصةلحكومة= فرصة للتغلب على محكمة العدل العليا بالخاص با" غلبالت  فقرة"مشروع قانون  :بدورهاقالت  ،تسيبي ليفني

 سم آخر.ابتفكيكها، إال أنه ب

 نظر الحكومة هي محكمة العدل العليا.في يوجد للمتسللين حل جيد للجميع، لكن املشكلة نه إإذ 

رفع منارة يمحكمة العدل العليا هي من تحافظ على قيم وثيقة االستقالل. نفس الوثيقة التي تدعو الحكومة للتوقيع عليها ورئيس الحكومة 

 ون أساس.ها كقانالذي يحدد به ت  يكاملة منها ويصوت ضد القانون الذي أت اسمها، لكن يستمر بتقديم قوانين للكنيست تمحو أقساماب

 

الحديث  .مشروع قانون "فقرة التغلب" دفع نحو األماميرغم املعارضة فإن االئتالف جتماعّية، علقوا بالقول: "، اال طريقناة "على حركالقّيمون 

 ية.سرائيلضد الديمقراطية اإل  عدوانيةعن عملية 

خضع السلطة القضائية للكنيست. هو يمنح قوة مطلقة للكنيست، تقض ي على  إسرائيلمبادرة التشريع على فصل السلطات في تقض ي 
 
وت

حّرِّف قوانين األساس حسب تقدير املشرع. 
 
سحري ملشكلة  كحل مشروع القانون "فقرة التغلب" طرحي  بشكل نفعي نقد التشريع، وتسمح بأن ت

، عن طريق تصفية مركزة ملحكمة العدل العليا ومصادرة سلطتها. سرائيلا هذه محاولة للقضاء على الطابع الديمقراطي إل املتسللين. عمليً 

 خطوة ال سابق لها ومناهضة للديمقراطية.

 نطلب من أعضاء الكنيست، كانوا من يكونوا، أن يحاربوا ضد!

لدفاع البية، إنما أيضا اإلى نقد ورقابة بين السلطات. الديمقراطية ليست فقط سلطة الغنحن بحاجة ملحكمة العدل العليا، نحن بحاجة 

تفكرون  ن.ي، هذا معتدلون مقابل متطرفاا، ليس يمينً هذا ليس يسارً  ا هم حاجة لجميعنا.عن حقوق األقلية. أجهزة وكوابح مثل املحكمة العلي

 مثلنا؟ أتركوا تفاصيل بالرابط وانضموا لنا.
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قانون ’إنقاذ بيبي من التقدم للمحاكمة. شفاف. يمررون  -’فقرة التغلب’ل املتهم من بلفور بحالة رعب، الهدف األساس ي قال:   ،إيهود براك

 -بالطبع محكمة العدل العليا تسقطه، االئتالف يلغي قرار محكمة العدل العليا وعندها يستمر فاسدو بلفور بالخدمة. الضحية، ’فرنس ي

 .. ممنوع السماح لهذا أن يحدثإسرائيلدولة 

 

لخص ي محكمة العدل العليا، وإلزالة الكوابح التي تنقذنا من قوانين  جهزسم ما، التغلب" فقرة"، ناشطة قانونية، قالت: روز -تاملا ألياغون 

 حقوق اإلنسان.بخطرة تمس 

 ا بأغلبية عادية تستطيع أن تسن ما يخطر ببالها.عطي قوة هائلة للكنيست بحيث أنهت -التغلب فقرة

 الحل النهايي لتصفية الديمقراطية. -التغلب فقرة
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 محكمة العدل العليا تحرس الديمقراطية.، اإلجتماعية، على الفيسبوك، علقوا وقالوا: نحن الشعبالقيمون على صفحة، 

 جبرها على تقسيمها مع بقية الشعب وليس فقط لنفسها.تل تخصص "التغلب "فقرة

 

مع بقية  اعلى تقسيمه جبرهالت تخصص "فقرة التغلب" محكمة العدل العليا تحرس الديمقراطية.، ناشطة قانونية، قالت: دليت سوتير

  الشعب وليس فقط لنفسها.

 

 التغلب". فقرةرنس ي، قانون التسوية، واآلن "أنا أحب اإلبداع باألسماء: القانون الفمدير حركة السالم اآلن سابًقا، قال:  ،ياريف أوبنهايمر

 قانون إلغاء محكمة العدل العليا. -سمهاسموا الولد ب

 


