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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 

 وهما: ّي اإلسرائيلّي موضوعانفترا  حيث شغل العالم اال  9.9.18-6.9.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 ا بإخالء قرية الخان األحمر. قرار املحكمة العلي .1

 بيب. رة نقل سفارتها من القدس إلى تل أإغالق سفارة البارغواي، بعد قرار األخيقرار رئيس الحكومة اإلسرائيلّي  .2

، سواًء في الضفة الغربية
ً
و أ إلى املوضوعّين أعاله رصدت النشرة التالّية أهم املنشورات التي حملت تحريًضا على املجتمع الفلسطيني عامة

  . 48غزة أو الـ 
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 "الخان األحمر"  .1

أعطت املحكمة العليا اإلسرائيلية، مؤخًرا، الضوء األخضر لهدم وتشريد سكان التجمع الفلسطيني "الخان األحمر"، الواقع شرق القدس 

 الشرقية املحتلة. 

ينيا، فلسط 173وبعد مداوالت استمرت عدة أسابيع، جددت املحكمة العليا اإلسرائيلية التأكيد على قرار سابق لها بهدم التجمع وتشريد 

 طفال يعيشون في خيام وأكواخ من الصفيح منذ عقود. 90بينهم 

 تموز املا  ي عمليات هدم وتشريد السكان بعد التماس السكان إليها ضد عمليات الهدم والتشريد.عليا اإلسرائيلية أوقفت في وكانت املحكمة ال

حال إتمام و  اطنين البدو اآلخرين إلى موقعين في الضفة الغربية.وأعدت الحكومة اإلسرائيلية مخططات لنقل السكان ومعهم املئات من املو 

 اإلخالء، فإن الحكومة اإلسرائيلية تنوي تنفيذ مشروع استيطاني ضخم يضم عشرات اآلالف من الوحدات اإلسرائيلية.

 يما ندد به اليسار اإلسرائيلّي. ّي اإلسرائيلي حيث دعم اليمين هذا القرار ففترا  والقى قرار املحكمة تفاعال كبيًرا في العالم اال 

ليل وتقديم تقارير تقوم بتح ،مقرها القدسمنظمة غير حكومية، وهي  ،NGO Monitorوفي تعليق على املوضوع، كتب القّيمون على صفحة، 

 الحكومية من منظور يميني مؤيد إلسرائيل: غير عن املنظمات 

نيا، النرويج ، بريطالليونسكو، اليونسيف، وكالة التنمية األملانية الحكوميةا ممثلين كبار  يكشف الصحفي إيشاي فريدمان أّن 

ي مبنى غير ف ، حيث نشر املعرضفي الخان األحمر ،كاتورية ال ساميةيصور كار لوجنوب أفريقيا، اشتركوا كضيوف شرف في معرض 

 ُمّوِّل على يد نفس الدول.  قانونّي 

 
ُ
 جئين مجلس الال " التي قدمها تماساتلكان وليد عساف، رجل السلطة الفلسطينية املسؤول عن تنسيق كل اال للحدث ضيفامل

 تحاد األوروبّي. بريطاني، نرويجي، ومن االبتمويل  " للمحاكم اإلسرائيلية،النرويجي

ر تصل تلك الصو  نهتم بأّن سلم يحصل.  . لكن هذاإدانةنشر حتجاًجا أو ابمغادرة الحدث يقوم أحد املمثلين األجانب  أّن  توقعنا

 لوزراء الخارجية املختلفين في أوروبا.
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 :"، على املوضوع وكتب في تغريدة  يت اليهوديبال"عضو كنيست عن حزب و  ، رئيس الكنيستبتسلئيل سموتريتشبدوره، علق 

 . املتعلقة بالخان األحمر عليه أن يقرأ ما كتبه القيمون على حركة "رغفيم" الحقائقبملن يهتم 

حاد األوروبي، طة الفلسطينية واالتالسل الذي ال ُيخفي الحقيقة أّن  ،لرئيس النشطاء في املكان ملدهشا إلعالنا سماعلالفرصة  وال تفوتوا

 هم. استغلوهم وحولوهم إلى العاب )للضغط على إسرائيل( بخالف رغبت

 

: رغفيمالقّيمون على حركة "  " اليمينة، علقوا وكتبوا في تغريدة 

سلسلة التغريدات للصحافي يوتام بيرغ من صحيفة "هآرتس" فيما يتعلق الخان األحمر مليئة باملغالطات. عدا الحقيقة، أّن السلطة 

ذنبة وليست إسرائيل. 
ُ
 الفلسطينية هي امل

 

 :"، علق وقالالليكود"عضو كنيست عن حزب و  ، رئيس الكنيستيولي إدلشتاين

 بقرارها إخالء الخان األحمر. صحيحة  خطوة   ، علىهذا الصباح أقدمت، محكمة العدل العليا

 أمامه! والجميع متساو ،قانون  هنالك . في دولة إسرائيلبنتيجة تحاد األوروبي لم تأتضغوطات اال

 

 :"، علق وكتبالبيت اليهودي" وعضو كنيست عن حزب زير الزراعة والتنمية البيئيةو  ،أوري أريئيل

 الوقت لفرض السيادةحان 
ُ
 . سابقة محكمة العدل العليا ت

ّ
 لقرارات قادمة بمواضيع مشابهة. كل قاعدة واسعة ش
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 بالقرارات الداخلية لدولة إسرائيل. في أوروبا،  هؤ عوامل خارجية، أي أبو مازن وأصدقاال علينا منع تدخل

 يتصرفوا باحترام تجاه قوات األمن. . أدعو سكان الخان األحمر أّن في أعقابهأبارك القرار والسابقة التي نتجت 

 

  وسابًقا رئيسة الحزب، علقت وكتبت:  ،"تسحزب "مير عن  عضو ،زهافا غلئون 

 قوض حل الدولتين. بدو الخان األحمر يُ لترانسفير ال مم املتحدة على حق؛مبعوث األ 

ة إمكانيّ  إلحباط كل التواصل الجغرافّي، وايًضاالضفة إلى قسمين ملنع  " ستؤدي إلى قطعكفار أدوميم" توسيع مستوطنةعملية 

  للحصول على تسوية سياسّية.

 السبب الحقيقي لطردهم. هذا هو ّن إالقول  يتوجب

 

 "، علق وقال:الجبهة الديمقراطية للسالم واملساواة" ، عضو كنيست عندوف حنين

 دون سقف يأويهم. و  ، مشردةيبقي عائالت كاملة مع أوالدفرض القوة و هو إجراء يعتمد على  هدم الخان األحمر

  خلف قرار الهدم
ُ
  مستوطنات اضافّية مما يخلق تواصال جغرافًيا بين مستوطنات القدس حتى اريحا.مخطط كبير لضم  يقف

، يهدف إلى تقويض أي عملية سالم، عليه الهدم ة إلى جانب إسرائيلتقطيع أوصال الضفة الغربية ومنع إقامة دولة فلسطينيّ 

 .سيخرب  مستقبلنا جميًعا
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 :، من نشطاء املستوطنين املعروفين، علق وكتب على مظاهرة ضد هدم الخان األحمرأريئيل ليفني

  ،في قلب دولة إسرائيل ،1 رقم شارع هذ املظاهرة ليست في غزة وال في رام هللا، إنما على
ُ
املعد لإلخالء و سمى الخان األحمر في املكان امل

 بأمر من املحكمة.

 

 :"ميدا" اليمينّي، علقإعالمي إسرائيلي يكتب في ميديا موقع  ،غلعاد تسفيك

 حمر.في الخان األ  قانونيالغير ستيطان بإخالء اال للدولة  ون يسمحالخان األحمر و قضاة املحكمة العليا يرفضون التماسات غزاة 

 أقر القضاة.  مكان للتدخل القضائي"،"ال 

تحاد األوروبي ألسف اال إخالء الخان األحمر،ب البدء يمكن من القرار أسبوعلإلخالء، لكن بعد  اأخير  اد موعدلم تحد حكمةامل

 نتنياهو  بين يدّي  القرار ومنظمات اليسار.

 

 

 

 

 

 

 

 ّي: فراا  راغواي، سجال يشغل العالم ال ائيل والبسراإ .2
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عن إعادة سفارتها إلى تل أبيب، لتتراجع عن قرارها السابق بنقل السفارة إلى القدس، وذلك بعد انتخاب الرئيس  ، مؤخًرا،الباراغوايأعلنت 

 الجديد لباراغواي، ماريو بنيتيز.

 القرار.غلقت إسرائيل سفارتها في باراغواي بأمر من نتنياهو، فيما رحبت جميع الدول العربية بأوكرد على هذه الخطوة، 

ّي اإلسرائيلّي الذي انقسم ما بين مؤيد ومعارض لردة فعل نتنياهو بإغالق سفارة فترا  وشغل الخالف ما بين إسرائيل والباراغوي العالم اال 

 إسرائيل في الباراغواي. 

 :على الفيسبوك بنتنياهووفي تعليقه، كتب 

 راغواي. اسفارة إسرائيل في الب بإغالقلوزارة الخارجية مًرا أأصدرت 

 الذي من شأنه أن ُيفسد العالقات بين الدولتين.و راغواي استثنائي للبقرار اال للبجدية بالغة  تنظر إسرائيل

 

 :"املعسكر الصهيوني"كنيست عن  عضو ،كسينيا سفيتلوفابدورها، كتبت 

"لن ننس ى  نا". ووعد بأنالهرب من النازيينعلى راغواي ساعدت اليهود االب" عند افتتاح السفارة في حينه في القدس أّن  قال بيبيلكن، 

 . يًضا"أدولة إسرائيل ولن ننس ى ذلك إقامة اراغواي دعمت وساعدت في ب"ال وأّن  ،"بًداأذلك 

ق!أمر كيف تبرد املحبة بسرعة في أيامنا،   ال ُيصدَّ

 

 :، علق وكتب بدورهرئيس بلدية القدس ،نيا بركات

 عند للسفر إلى آخرستعد ُم نا أجل إسرائيل والقدس أل 
ً
 رئيس الحكومة.  رغبة العالم وهكذا فعلت نزوال
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 أعداءنا.  قرار الباراغواي الخطأ، مخيب لآلمال، ويدعم

  ، في محاولة  إلظهار عدالة طريقنا للعالم.باملحاربة من أجل القدس املوحدة ودولة إسرائيل في كل مكان وبكل حلبة مستمر

 

 :، علق وكتب1مراسل التكنولوجيا واألخبار الخارجية في القناة  ،عميحاي شتاين

 ل أبيب.عضاء الجالية اليهودية ضد قرار نقل السفارة إلى تأل  ةتظاهر  راغواي:ابال

  إللغاء القرار. راغوايابالحتى اآلن على عريضة تدعو حكومة  وقعواشخص  21000

 

 :، كتب وعلقمدير عام سلطة البث ومدير صوت إسرائيل ، صحافي وسابًقا شغل منصبيوني بن مناحم

 .مبالغ به" بيبألتل  عادة السفارةعلى إراغواي: "الرد اإلسرائيلي ارئيس الب

ده من إعادة سفارة بال بعلى قراره  التي جاءت كرد فعلخطوة الراغواي، اعبر عن أسفه إلغالق سفارة إسرائيل في البماريو بنيتيز 

 .القدس إلى تل أبيب

 الذي يرى بالقدس منطقة متنازع عليها". قال. "نحن ملتزمون بالقانون الدوليّ 

 

 :، علق وكتبمراسل سياس ي للقناة العاشرة ،براك رافيد
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 يلغي نقل السفارة إلى القدس.ارئيس البب ،بنيتيزالبيت األبيض يؤكد: اتصل نائب الرئيس 
ّ

 راغواي وطلب منه أال

 

ه، عملت كنائبة رئيس جهاز األخبار طل شاليب،
ّ

هأل  مراسلة سياسية ألخبار واال
ّ

 ، علقت وكتبت: خبار واال

وكذلك  جيدة، ،بين كارطس ونتنياهوقات العال نقل السفارة إلى القدس، لكننا نعي أّن لكارطس  الدوافع التي حركت"نحن ال نعرف ما 

ل زير خارجية و . تصريح من أجل حكومة إسرائيل" خاص لوبي"لذي قام بـ ومساعدة صديق مقرب جًدا للرئيس داريو مسر، ا تدخُّ

 إقرأوا هنا. !؟باراغواي اليوم. لكن من يكون داريو مسر

 

 : "، غردت وقالتغلوبس"ة في صحيفة مراسلة سياسيّ و  ، صاحبة مدونة،صحفية مستقلة ،طل شنايدر

 . كهذا اتخذ سابًقاا قرار رئيس الحكومة ووزير الخارجية، نتنياهو، بإالغالق سفارة في بلد أجنبي ُيّعد سابقة. ال أذكر أّن قرار  

 

 :يًضا وعلقأ"، كتب ماركر "ذانائب محرر صحيفة  ،روتم شطاركمان
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ر(. ف/ يتغيضع  املتحدة عندما يتغير النظام )أو يُ  الوالياتما يمكن أن يحدث لنا مع هل هذا اراغواي غير مهمة. السؤال األهم، الب

 خاطرة.ُم  يحملإجراء ، وهذا نتنياهو وضع كل البيضات في سلة ترامب

 

 :، كتب وعلق’دفار ريشون ’ ـاملراسل السياس ي ل ،شاي نيا

 راغواي، زئيف هريئيل، في طريق عودته إلى إسرائيل. اسفير إسرائيل في أسونسيون، عاصمة الب

 وإنهاء تشغيل العاملين املحليين. ،ة، إعادة املبعوثين وعائالتهمإلغالق املمثليّ طواقم عمل  شكلتوزارة الخارجية 

 

 :، كتبالسياس ي اريف"معصحيفة "مراسل  ،ينيا كوزين

 .كان هذا قصيًرا

 حيث كانت تقع السفارة. ،راغواي من على بناية الحديقة التكنولوجية بالقدسابتم إنزال علم ال

 .(يار من هذا العامأ. عندما رفع العلم ألول مرة في أيام سعيدة أكثر: اليسار جهة)من 

 

 ي اإلسرائيلّي: فراا  التحريض في العالم ال  .3
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الضفة الغربية،  سواًء فيّي والتي تحمل تحريًضا على املجتمع الفلسطيني، فترا  عاله، رصدت النشرة أهم املنشورات في العالم اال أإلى ما ذكر 

  .48غزة أو داخل الـ 

ختيارها هي منشورات لسياسيين أو مشاهير ملا تحمله من تأثير على النقاش في الحيز العام اة إلى أّن املنشورات التي نقوم بمن املهم اإلشار 

 اإلسرائيلي. 

  ومحرضة دائمة على نواب القائمة املشتركة، كتبت وعلقت:  ،"الليكود"كنيست عن حزب  عضو ،د. عنات بياكو

 املحكمة العليا لم تعد خاضعة لـ "ميرتس"، وفق ادعاء الوزيرة ايليت شاكيد. 

عليها في  ملصادقةشد على يدّي الوزيرة لنشاطها في الدورة الحالّية، لكن لألسف املحكمة العليا مستمرة في شطب قوانين تمت اأ

 يؤدي إلى مس في قدرة الحكم بصورة فعالة.ا الكنيست، م

 برأيي، النظام القضائي بحاجة إلى تغيير تام، عليه يتوجب علينا أن نصادق، وفي أسرع وقت، على مشروع قانون "فقرة التغلب". 

 ما يزيد معاناة سكان جنوب تل ابيب، عدا عن املس بالدولة في األمد البعيد. موضوع طالبي اللجوء ال يتقدم، 

من املمكن سحب مواطنة نواب حماس كان نه من غير الواضح إذا أسحب مواطنة عزمي بشارة الخائن، و الحقيقة أنه لم يتم 

 املقدسيين، ألّن املحكمة العليا أوقفت ذلك، مشكلة. 

في الكنيست، رغم أن قسًما منهم ُمنع من الترشح بقرار من  ن زالو يمن نواب القائمة املشتركة والداعمين لإلرهاب، ال  انرى أّن جزءً 

لغت هذا املنع، علًما انهم ينكرون حق إسرائيل بالقيام كدولة يهودية أسابًقا، إال أّن املحكمة العليا قبل اللجنة املركزية لالنتخابات 

 وديمقراطّية.

لكبح، لكن حقوق اإلنسان ليست أهم من حياة اإلنسان في الفصل بين السلطات مهم وهنالك حاجة إلى خلق حالة من التوازن وا

 الدولة.   

 توقع من املحكمة العليا أّن تقوم بالدفاع عن الطابع اليهودي والديمقراطّي لدولة إسرائيل.أ

 

 البيت اليهودي"عضو كنيست عن  ،موطي يوغيب
ُ
عم القدس بز تل في "، كتب محرًضا على أهل الشهيد الفحماوي، أحمد محاميد، والذي ق

 :ضطرابات نفسّيةولة تنفيذ عملّية رغم أنه مصاب بامحا
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 مريض بأخالقه. بنفسه هو ،"اهدم بيت املخرب "املريض عقليً ال يُ من اتخذ القرار بأ

 

 


