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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 

دونالد ترامب، بنيامين فتراي ّي باألسا  خطابات  حيث شغل العالم اال  30.9.18-26.9.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 اهو، ومحمود عبا  )أبو مازن(، في الجمعية العامة لألمم املتحدة، وتصّور كل منهم إلى األوضاع في املنطقة. نتني

ّي والتي تحمل تحريًضا على املجتمع الفلسطيني ككل، سواًء في الضفة الغربية أو فتراي أهم املنشورات في العالم اال  إلى ذلك، رصدت النشرة 

 . 48غزة أو داخل الـ 
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 ّي:تفراا  تصريحات ترامب تحّرك العالم ال  .1

 التي السالم خطة إطار في الفلسطيني، اإلسرائيلي الصراع لتسوية الدولتين لحل تأييده واضح، بشكل ترامب دونالد ميرك األ  الرئيس أعلن

 .إدارته تعدها

 ".عوريش هذا... األفضل أنه أعتقد ما هذا. الدولتين حل لي يروق" املتحدة األمم في العالم لزعماء السنوي  االجتماع حضر الذي ترامب وقال

 فهو رضيهمي هذا كان إذا. لي بالنسبة بذلك بأ  فال واحدة دولة يريدون  والفلسطينيون  اإلسرائيليون  كان إذا  "ميرك األ  الرئيس وأضاف

 ".يرضيني

 .ثالثة أو شهرين غضون  في سالم خطة عن الكشف يريد أنه إلى املتحدة األمم في نتنياهو مع اجتماع خالل أيضا ترامب وأشار

 .2021 في األولى واليته وتنتهي". األولى فترت  نهاية قبل( الصراع حل) هذا يحدث أن أحلم  "ترامب وقال

رائيلي ّي اإلسفتراي سرائيلي، العالم اال إل ا -وأثارت تصريحات ترامب، املتنقلة ما بين حل الدولة الواحدة وحل الدولتين للصراع الفلسطيني

 هميته. الذي تطرق إلى املوضوِع أل 

    مغرًدا ، كنيست عن الحزب ووزير األمن ورئيس حزب إسرائيل بيتنا وعض أتفيغدور ليبامان،وفي السياق، كتب 

 ال تهمني الدولة الفلسطينية. ما يهمني هو الدولة اليهودية. 

رافعين األعالم حتجاجات وإ ملظاهرات األخرى يخرجون مرة تلو  الذين بعر السكان المن  %20ة أّن هنالك ياملشكلة الحقيق

 ذه هي املشكلة الحقيقية. الفلسطينية، ه

 هي األهم. علينا أن نهتم بالدولة اليهودية، 

 

 كنيست عن حزب الليكود عضو ،هاسكل شيان بدورها، كتبت 
ً
  ، مغردة

من خالله والذي خطاب ترامب،  من االجزء املهم جًد  يقررون تجاهل، نتقائ افي لحظة إصغاء و ،أعضاء الكنيست من اليسار

 سياسة اال  سقطي
م
 يتبنوها. دمرة التي شتراكية امل

اسة . هذه هي السيعزز وجودهمابادرات مستقبلية تحاول أن تم بتر أّي  ، كذلكشتراكية والشيوعية عن ماضينامحو آثار اال علينا 

 في الكنيست. تبعهاأالتي 
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  ، كتبت وعلقتعضو كنيست عن حزب ميريتس وهي رئيسة الحزب ،زاندبرغتمار 

 دو أنكم لم تنتبهوا لكلمة "حل". بحل دولة واحدة ودولتين، ي ، لتنقله ما بينترامبل يهتفون لليمينيين الذين 

 ؟ملواطنيها حقوق ؟ دولة بال متساٍو بالتصويت ، ماذا تقترحون؟ دولة مع حقسنتفق معكم لثواٍن مع حل الدولة الواحدة

 

 كتب وعلق  عضو كنيست عن حزب الليكود،  ،يهودا غليك

 أّن اصدقاء التوتير أصابتهم نشوة دينية هذا املساء.  يالحظ 

 نتم آمين. ، ورددتم أترامب قال "دولتان"، من فم البطل. الكلمات املقدسة قيلت

 نتحار.فإسرائيل ال تتوق إلى اال الواقع أقوى من دينكم وحتى من تصريحات ترامب. ، رفاق

 تعهد بأن أقوم بكل ش يء ملنع هذه الفكرة املضللة والرهيبة. أ

 

 األمن، كتب  زير وو رئيس وزراء إسرائيل، شغل سابًقا منصب عضو في حزب املعراخ،  ،إيهود براك

 لوبة. الزمنية املط الفترةمنية إسرائيلية حتى انتهاء تصريحات الرئيس ترامب تصب في االتجاه الصحيح. دولتان وسيطرة أ

 ، وغالبية املواطنين في إسرائيل يؤيدونها.هذه مصلحة إسرائيلية واضحة
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  ، في املقابل، مستمر بتقديم ردود غير واضحة ومضللة، يتصرف وكأنه معصوب العينين وغير سياس ّي.نتنياهو

 

 ، مراسل القناة الثانّية ومحللها السياس ّي، كتب وقال  تسيون نانوس

 .خالل ساعة وربع يقف رئيس الواليات املتحدة ويجيب على أسئلة الصحافيين

ب من وظيفته أّن يجي اساسيّ ن نتنياهو، إال أنه يفهم أّن جزءا أدعاءات القاسّية تجاه اإلعالم، أكثر مرغم أنه يحمل الكثير من اال 

 على األسئلة. 

 

 ، كتب  11حرر  األخبار الخارجية في كان م ،موآف تفاردي

 حل الدولتين.  وتطرق من خالله إلى ترامب في الذي عقدهاالصح ؤتمرامل ، من خالل البث املباشر،هذه الليلة تابعت

كرة كلمة يبدأ بها تذكره بفن أقرأ الخطاب مجدًدا ألجد أنه مثل تيار للتأثير على الوعي يرافق مقطورة جبلية مسافرة، كل أحاول أ

 التي أ أخرى وتنقله إلى أخرى حتى أنه لم ينتبه أّن األفكار
ً
 متناقضة. طلقها سوية

 

  "، كتبشالوم هارتمان"في معهد  محاضر في مجال ديانات العالمو باحث  ،توميا بياسيكو

 رتس(."الوف بين" )رئيس تحرير صحيفة هآ نا ال أفهم مقال الكاتب، أالحقيقة

 ية. افتراض معضالت أخالقيةبداية، نحن لسنا في در  للمدنيات وال جدوى من طرح 

 مكانّية لشطب شبهات فساد شديدة. توجد هنالك أي إال  ، بالطبعاثانيً 

 
ً
 سا  لها من الصحة.ة للتوصل إلى تسوية سياسّية، ال أمجرد التفكير أّن لنتنياهو أو ترامب نوايا وقدرات حقيقي، اثالث
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 ، مدير عام حركة "نكسر الصمت"، كتب معلًقا على الفيسبوك  أتفنيا غبارياهو

كأنها قوة. حتى أّن لفني عاودت وتصرفت و بما أجج مشاعر املتفائلين وعززها  ،تصريحات تتعلق بحل الدولتينفهم أّن ترامب أطلق أ

 ين. ميركيتجديد املحادثات مع األ  العمل علىبو مازن أ توزيرة لخارجية نتنياهو وناشد

ا أّن تصريحات ترامب ال تشير إلى وجود مخطط فعلّي، إنما تؤكد على نوايا الحكومة األ 
ً
كر إذ

ّ
ى فهم نها مؤشر ملدأو  كماة، ميركيلنذ

 للواقع في الشرق األوسط. ميرك الرئيس األ 

كر 
ّ
  ملنطقة.تالل والوصول إلى سالم في احنما الوسيلة إلنهاء اال إات رائعة، إال أنها ليست الغاية يًضا أن فكرة املفاوضأومن املهم أن نذ

ا جيًدا للسالم، إما ة الحالية أو الحكومة اإلسرائيلية الحالّية تعميركيمن يظن أّن الحكومة األ 
ً
هذه املنطقة  نه ال يسكن فيأتبران شريك

 حتمالّية ملستقبل أفضل هنا. ايمين املستوطن إمكانية تدمير أي منح الفي السنوات األخيرة أو يفضل أّن يقوم ب

 تقوم بتشخيص الوضع بصورة أفضل مني.  The Forwardة ميركيالصحيفة اليهودية األ 
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 ّي: تفراا  والعالم ال  ةخطابات الرئيس الفلسطيني ورئيس الحكومة اإلسرائيلي .2

 لألمم لعامةا الجمعية أمام خطابيهما الخميس، يوم نتنياهو، بنيامين اإلسرائيلي الوزراء ورئيس عبا ، محمود الفلسطيني الرئيس القى

 .بينهما واحدة ساعة وبفارق  املتحدة،

 في أعرب ّن أ بعد وذلك الصراع، إلنهاء الدولتين أو الدولة حل من بأي قبوله ترامب دونالد ميرك األ  الرئيس إعالن من واحد يوم بعد هذا يأت 

 . الدولتين لحل دعمه عن سابق وقت

 وتقليص للقد  ةميركياأل  السفارة كنقل للجدل املثيرة بقراراته الفلسطينية القضية لتصفية يسعى ترامب إنبو مازن، في خطابه، وقال أ

 .للفلسطينيين ةميركياأل  املساعدات

  تعد لم املتحدة الواليات أّن  وأكد
ً
 .تعدها إنها حدةاملت الواليات تقول  سالم لخطة املسبق رفضه أكد فإنه ثم ومن سالم عملية ألي نزيها اوسيط

  إلى اإلشارة وتجدر
ّ
، وفق التصور رهابيون معتبًرا إياهم أبطاال رافًضا تصويرهم على أنهم إه وخالل خطابه تطّرق إلى األسرى الفلسطينيين أن

 اإلسرائيلّي.

 املقابل في مركًزا ،اإلسرائيلي الفلسطيني الصراع كبير حد إلى وتجاهل إسرائيل، تجاه ترامب بسياسات فأشاد، من خالل خطابه، نتنياهو، أما

 .إيران  األولى أولويته على

ب ثنى على خطاِب نتنياهو، في املقابل، قام بشن هجوم على الرئيس الفلسطيني بسبّي اإلسرائيلي إلى الخطابين حيث أفتراي وتطّرق العالم اال 

 وصفه األسرى باألبطال.  

  ، كتبت معلقة في السياقكنيست من الليكود وزيرة الثقافة والرياضة، عضو ،مياي ريغيف

 حضرت خطاب رئيس الحكومة، القوي، بنيامين نتنياهو، في األمم املتحدة وتأثرت. 

 على املصالح القومية واألمنية لدولة إسرائيل.بحزم حافظ يم  ، حيثفخورة أنه رئيس حكومتنا
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  ، كتب مهاجًماوزير األمن ورئيس حزب إسرائيل بيتنا وعضو كنيست عن الحزب ،أتفيغدور ليبامان

. فقد قام بعّد . سخيًفا خطاب أبو مازن كان
ً
 كل اخفاقاته وخيباته منذ أن كان طفال

بدل أّن يقوم بالرد على اليد املمدودة له والتي تقترح عليه تسوية مع إسرائيل والواليات املتحدة، يحاول أّن يغلق حساباته ويقود 

 املنطقة إلى مواجهة، وهذا كل ما يهمه. 

 سنقف بإصرار أمام كل محاولة للمس بحياة مواطنينا وسنجبي الثمن من املسؤولين.

 

  ، كتب مهاجًماوزير التربية والتعليم، عضو املجلس الوزاري املصغر، عضو كنيست عن حزب البيت اليهودي ،نفتالي بينيت

وحق  إسرائيل بتعاملها معة ت الدوليّ نفاق املؤسساو يران، إل ترضية الوضح حماقة سياسة خالله ، خطاب رئيس الحكومة ممتاز

 .على أرضه الشعب اليهودي الطبيعيّ 

كرنا بمقولة أخطاب أبو مازن 
ّ
لب ققيادي يمّول املخربين لن يحصلوا أبد الدهر على دولة في ساسية واحدة  شعب يقد  القتلة و يذ

 إسرائيل. نحن هنا ملنع حصول ذلك. 

 

  ، كتبوزير اإلعالم وعضو كنيست عن حزب الليكود ،أيوب قرا

فاعل نووّي ة في بناء ماملستمر  اإليرانّية خالله كشف عن املساعي !، كان ناحًجافي هيئة األمم املتحدة خطاب رئيس الحكومة نتنياهو

ر حزب هللا 
ّ
 بو مازن، وبرر أهمّية قانون القومّية.بأن إسرائيل تتعقب تحركاته، دعا أوروبا لالستيقاظ، واجه أكاذيب أإيرانّ ، حذ
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  ، كتب’كلنا’كنيست عن حزب  ووعضو املجلس الوزاري السياس ي األمني، وعض 34 ــوزير البناء واإلسكان في الكنيست ال ،يوآف غالنط

  ،بطالباأل املخربين والقتلة  يصفمن  -لكراهيةا يقدم عظة تشجع على أبو مازن 
ً
 للسالم. اال يستطيع أن يكون شريك

ذّوِت الحقائق البسيطة
 ومزدهرة والقد  هي عاصمتها األبدية.إسرائيل هي دولة صهيونية يهودية قوية  -على محمود عبا  أن يم

 

  ، كتبعضو كنيست من البيت اليهودي  ،موطي يوغيف

  يستغل منصبه للتستر على مواقفه اإلرهابّية وتصريحاته الكاذبة. بو مازن أ

 إبادة إسرائيل.  في املدار  على تربية األوالد حتىو للكارثة  قدمها وتنكر بهاالتي  هالدكتورامن  ابدءً 

ة، بين األردن والبحر ستحكم دولة واحد .سرائيلإل . القد  املوحدة كانت وستكون عاصمة اأبًد  ولن تكون دولة إرهاب فلسطينية لم 

 دولة إسرائيل.

 

  ، كتبت وعلقتكنيست عن حزب ميريتس عضو  ،ميخال روزين

إسرائيليون  .يدفع للمخربينو أبو مازن السامّ   .إيران وحزب هللا ة  سوريالكليشيهاتكل  ويكرر  يعودو  اانتخابيّ  ابخطا يقدمنتنياهو 

ساء...كل هذا يسمع كخطاب جيد باالنجليزّية، على أرض إسرائيل تنصف املثليين والن رائعون يقدمون مساعدات في كل العالم.

 فعال.الواقع ال يوجد أ

 

  ، كتباليهودينائب رئيس الكنيست وعضو كنيست عن البيت   ،بتسيلئيل سموتريتش

 ، يتحول في اآلونة األخيرة إلى أفضل ثروة دعائّية إلسرائيل.... أبو مازن هذا الرجل فقد عقالنيته

 ليستمر في التحدث، أكثر ما يمكن. 
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 ، كتبت وقالت  نيست عن حزب ميريتس، رئيسة الحزبك عضو ،رغبتمار زاند

 دولتان.، يحوي الكثير من الكلمات عدا الكلمة  خطاب طويل

  واحد أو رؤيا للموضوع األكثر أهمّية بالنسبة لنا ونحن نتحكم به. تصريححتى وال 

 للمقابلة والبدء بمفاوضات جدية. الفرصة  انتهز ا، نايةموجودان بنفس البنتما أ  أبو مازن و  نتنياهو

 

  ، كتبتكنيست عنه رئيسة الحزب وعضوسابًقا حزب ميريتس،  عضو ،زهاتفا غلئون 

مع ترامب وطاقمه على خطة السالم مع  العملخاصة عندما يقول  "أتوقع  ليزية،ممتازة باللغة اإلنك لرئيس الحكومة بالغةيوجد 

 الفلسطينيين". 

يلقى ل فقطلها،  انتنياهو لم يقدم وال أي مبادرة أو شجاعة ليغّير الواقع السياس ّي، إال أنه يدفع ضريبة كالمّية ال رصيد واقعي

 استحسان ترامب وليس ابو مازن. 

 

  ، كتبعضو كنيست درزي في املعسكر الصهيون  من قبل حزب العمل ،صالح سعد

 بيبي قوي بالكالم وصفر باألعمال. 
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 . قريبون من الحدود الشمالّية للبالدحرا  الثورة  -الخطابات عن إيران والنتيجة شر سنوات منع

لنتنياهو  ااسيّ ال حل سي -تثبت حدودها وتتقدم بالعملية السياسية، لكن ليس فقط ترامب مرتبكفرصة ال تعوض ل هنالك إلسرائيل

 ايًضا. 

 

  بو مازن ، كتب مهاجًما أمعلق سياس ي في القناة العاشرة ،براك راتفيد

  ون، في إسرائيل،أبو مازن يدافع عن معاشات املخربين  ملاذا يعتبر
ً
 اويعترضون عندما نقوم بالدفع لسجنائن، قاتل رابين بطال

 ولشهدائنا؟ 

 

  ، كتبمراسل سياس ي ومراسل لشؤون القد  للقناة الثانية ،يارون أبراهام

سّيحول إسرائيل إلى دولة عنصرية، دولة أبرتهايد، ويمس سمى قانون القومية. القانون يم  اعنصري اقانون شرعتإسرائيل  ؛أبو مازن 

 حتمال حل الدولتين. اب

 

  ، كتب بدورهمعلق عسكري وحائز على جائزة سوكولوف لإلعالم  ،يوس ي ميلمان

 ، غريب.بعد لم ينته الخطاب خطاب أبو مازن على الرغم من أّن من خالله يشجب  ااآلن تصريًح  ينشر ليبرمان

 

شؤون م هو رئيس املكتب للو واليريشيت بيت لصوت إسرائيل كمراسل للشؤون الفلسطينية في عمل غالبية سنوات عمله  ،غال بياغر

 ، كتب  اإلسرائيلية الفلسطينية في شركة البث

جه بالذات ضد... حما  االتهديد األكثر وضوًح   .في خطاب أبو مازن في األمم املتحدة وم

 التصريحات ضد إسرائيل والواليات املتحدة كانت مكررة.
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  ، كتبتتحرير في صحيفة هآرتس صحفية عضو ،نوعا لنداو

يريني للكن ماهي الحدود لهذه الدولة؟ أين حدود إسرائيل؟  .القومية( يتكلم عن دولة إسرائيل   هذا القانون العنصري )قانون  عبا

 .على الخارطةهذه الحدود أحد 
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 ّي:تفراا  التحريض في العالم ال  .3

ّي والتي تحمل تحريًضا على املجتمع الفلسطيني ككل، سواًء في الضفة فتراي أهم املنشورات في العالم اال  ا ذكر أعاله، رصدت النشرة إلى م

 الغربية أو غزة أو الداخل الفلسطيني. 

 ّيز العام اإلسرائيلّي. ّي وعلى الحفتراي ختيار منشورات السياسيين واملشاهير ملا تحمله هذه املنشورات من تأثير على العالم اال يشار إلى أنه يتم ا

  محرًضا على اليونسكو ،نتنياهو ، كتب وفي سياق التحريض

 أشترك في مؤتمر اليونيسكو عن الالسامية، على الرغم من ذلك قكل جهد ملكافحة الالساميةحيي أ
ّ

ة غير إلنحياز املنظم، ررت أال

 املتوقف واملخجل ضد إسرائيل.

 جتمعة. ة الدول مم بقيّ  أدانا انا ضد إسرائيل وفقط قرار قرارً  71تبنت اليونسكو  2009 عام منذللتوضيح، 

 مفضوح بشكل شنيع. نحياز، هذا اال بساطةب

 
ً
 عزل الدولة اليهودية وتفتري عليها وتشجبها.توأدانته. واليوم الشعب اليهودي  معاداة السامية عزلت مرة

 عن الالسامية.  ؤتمراستضافة م أكثر من جتهدت ّن ، فيجب عليها أهذه وصمة قابيلمحو اليونسكو  ما رغبتإذا 

عالقته و  لعالقة الشعب اليهودي بأرض إسرائيل، تنكرن السلوك العبثي املعتتوقف  عليها أّن عن نشاطها الالسام . تتوقف  عليها أّن 

 بالقد ، العاصمة األبدية. 

ه إبراهيم في دفناملكان الذي  ،تحت االحتالل، والحرم اإلبراهيمي احائط املبكى ليس فلسطينيً  -ادعاء اليونسكو لن يغير واقًعا

 .اا  فلسطينيً ا أثريً ليس موقعً وسارة، يتسحاك وريفكا، يعقوب وليئة، 

 سكو.لن نعان  أكثر السامية اليون .ل إسرائيل والواليات املتحدةبمن ق ة تصريح أخالقي واضحبنا من اليونسكو كان بمثابانسحا

 

 كتبت محرضة  كنيست عن حزب الليكود،  عضو ،د. عنات بياكو
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 !املبتهجةوالن استعادة أيام كديما تسيبي ليفني وإيهود أوملرت يحا

ا ق، لكن بدون نتائج، ألن الفلسطينيين ال يريدون دولة إلى جانبنا، إنمبالسابالكنيست ليفني، تفاوضوا مع أبو مازن  أوملرت وعضو

 !مكاننا

 ىمعن الذي يحملو  ،ااملهم جًد  ،وبعد خطاب رئيس الواليات املتحدةقبل خطاب رئيس الحكومة  ، أّن هذه اللقاءات، تأت مؤسف

 .في األمم املتحدة امهمً 

ضعف موقف دولة إسرائيل  أّن  هشة، تختاررئيسة املعارضة اللفني، 
م
م بدفع والـ "شريك"، الذي يقو لكارثة، لنكر ملا وتقوم بلقاءت

 املعاشات للمخربين.

 

 


