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 عن النشرة: 

ي. تسلط يلسرائ" ما يكتب وينشر في فضاء اإلعالم الجديد الفاعل في الحيز العام اإل إسرائيلترصد نشرة "متابعات من اإلعالم الجديد في 

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

 وةة اخأخيةة.ي اآلخذة في االزدياد في اآل سرائيلية من اليسار واليمين. إلى ذلك، ترصد النشرة مظاهر العنصرية في املجتمع اإل سرائيلالساحة اإل 

املستشارة اخأملاةية، اةجيال ّي موضوع زيارة فتةا  حيث شغل العالم اال  6.10.18-3.10.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفتةة الواقعة ما بين

 .إسرائيلةكل، إلى مي

، سواًء في الضفة الغربية أو فتةا  إلى أهم املنشورات في العالم اال  كما وتطرقت النشرة
ً
ّي والتي حملت تحريًضا على املجتمع الفلسطيني عامة

 . 48غزة أو داخل الـ 
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 تفرراي ي  ميركل تشغل العالم ال  .1

 ية والتي اةتهت يوم الثالثاء الفائسرائيلزال مشغوال في فتةة اخأعياد اإل يي ال سرائيلاإل  يّ فتةا  من املهم اإلشارة إلى أّن العالم اال 
ّ
ت ت، عليه قل

زيارة املستشارة  في اخأسبوع الفائت إلى خأمنّية، إال أةه ومع ذلك تطّرق املواضيع التي تطرق لها والتي تكون عادة مرتبطة بالتطورات السياسّية وا

 كل إلى البالد.ملاةّية اةجيال مية اخأ

 .رسمية زيارة في إسرائيل الى يوم اخأربعاء الفائت وصلتقد ميةكل وكاةت 

 إسرائيل ءوزرا رئيسوالتقت  .يةسرائيلاإل  الخارجية وزارة بحسب الفلسطينية االرا  ي تزور ان دون  إسرائيل على ميةكل زيارة قتصرتوا

 .ريفلين ينرؤوف يسرائيلاإل  الرئيس الى اضافة ةتنياهو بنيامين

 :على الفيسبوك نتنياهووفي تعليٍق له على الزيارة، كتب 

قنيات اةيا، مجموعة متنوعة من التوأمام رجال أعمال وصلوا معها من أمل ،أةجيال ميةكل ،عرضت اليوم أمام مستشارة أملاةيا

 . املتطورة تكنولوجًيا

 .إسرائيلسنوثق التعاون بيننا لصالح اقتصاد 

 

،  جلس اخأمني السياي ي املصغر، رئيس حز  البيت الههود  وعضو الكنيست عن هذا الحز املوزير التةبية والتعليم وعضو  ،نفتالي بينيتاما 

 فكتب في السياق: 

 والشعب الههود . إسرائيلعلى صداقتها الحقيقية مع دولة  لمستشارة اخأملاةية أةجيال ميةكللاآلن  قّدمت شكر  

 اخأعماق.يصل من  إسرائيلموقفها تجاه  واضح أّن 

 زائفة باملطلق. الخان اخأحمر. أخبار  فيما يتعلق بتصريحاتها عنتوضيحها الحاد  لسماعسررت 
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 كافة املستويات. على  لتعزيزهاوسنستمر بالعمل  ذات بعد استةاتيجيّ أملاةيا ب إسرائيلعالقة دولة 

 

 ، كتبت: عضوة كنيست عن حز  البيت الههود  ،رتفائيلي -شولي معلم

 .غية واقعي باتحل الدولتين  !لاملستشارة ميةك

 بتةك اإلرها . اقناع العر مليوني فلسطيني من   أملاةيا الستيعاعلى موافقة  الحصول سيكون من السهل عليك  ،اتقنيً  بسط،بلغة أ

 

 ، كتب: اك في اةتخاباته اخأخيةة للرئاسةفي وةاشط سياي ي، كان من داعمي إيهود بر اصح ،إلداد ينيف

 . إسرائيلهذا الصباح بالطريق إلى متحف  crime ministerعندما رأت الالفتة أ  دهشة  ل لم تبد  ميةك

 .ائيلإسر مع  عندما سألها ريفلين ملاذا صادقت على بيع غواصات ةووية ملصر بما يتعارض مع االتفاق 2015مفاجأتها كاةت في أيار 

لكن،بوغي )والذ  شغل منصب وزير اخأمن . على هذه الصفقة إسرائيلدقة تؤكد مصا: يوجد لد  رسالة ميةكل أجابتفي حينه، 

 سابًقا(، والكابينيت املصغر، والقائد العام للجيش، لم يعرفوا عن املصادقة. 

 

 ، مدير حز  الليكود، كتب:إيلي حزان
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 ذكية. الة دبلوماسيّ خاةة التقع في ل إلى البالد بالنسبة لي زيارة ميةك لالدعاءات، لكن االةتقادات ومصغمطلع على 

 ، وباخأساس املسؤولّية املشتةكة. من املشتةكن اختالف الرأ ، لكن الكثية قليل ميوجد لنا 

 ة.اطي لليكود في املؤسسات الدوليّ االتحاد املسيحي الديمقر  دائًما دعمسأتذكر  ،وكذلك

 

 :، كتب، رجل راديو وتلفزيون 2012إعالمي حائز على جائزة سوكلف لعام  ،يعكوف أحيمئير

  هبط ةمستوى الكراهيّ 
ّ
هذا املساء صورة لرئيس الحكومة وفهها يبدو  ينشر ال ةيوز إلى مستوى جديد لم يسبق له مثيل: موقع وال

 للتحية النازية.  ا، تقليًد برفع اليد )كما لو أةه( يلقي التحية

 ل. فيين مع ميةكاالصح ذه صورة من حفله

 .من الكراهية سينزل هذا املوقع . خأ  مستوى متدنختيار ليس بالصدفةاال  الطبعب اختيار هذه الصورة، قمة القرف!

 

 ، كتب: اقتصادية" في القناة العاشرة ار في غلوبس، محرر "ليلةبرئيس جهاز اخأخ ،روعي براك

 .صورة رائعة

 .نساء أكثةةرى باملرة القادمة  مالحظة لنتنياهو: ةأمل أّن  قدمتميةكل 

 

 :، كتب وعلقإسرائيلالحريد  اخأكبة في  "كيكار هشباط"في موقع  بصحفي يكت ،أرييه يوئيلي
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 مقطوعات لفاغنة. ، يسمعون اآلن في "كان املوسيقية" يبدو أةه على شرف زيارة ميةكل

 

 ، كتبت: ة"غلوبس"، وصاحبة مدوةة سياسّية مشهور مراسلة سياسّية لصحيفة  ،طال شنايدر

أّن تقول لنتنياهو أنها تأمل  اخأملاةّية املستشارة -9:30حوالي الدقيقة -في الفيديو املرفق أتكلم اخأملاةية، لكن زمالئي يقولون أةه ال 

قبل.
ُ
 ترى نساًء أكثة في اللقاء امل

 

  ،أور ربيد
ّ
 ، كتب معلًنا عن تقلدها منصب "دكتوراة فخرية" من جامعة حيفا: ةيوز في املركز ال مراسل موقع وال

 املستشارة الدكتورة أةجيال ميةكل.

 

 

 

: تفرراي التحريض في العالم ال  .2  ي 
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ي والتي سرائيلي اإل   فتةاإلى أهم املنشورات في العالم اال  لى البالد، تطّرقت النشرة اضافة إلى املنشورات السابقة فيما يتعلقت بزيارة ميةكل إ

، سواًء في الضفة الغربية أو غزة أو الداخل الفلسطيني. 
ً
 حملت تحريًضا على املجتمع الفلسطيني عامة

 . إسرائيليشار إلى أّن املنشورات التي تم اختيارها هي منشورات لسياسيين ملا تحمله من تأثية على الحّيز العام في 

 :وقالت محرضة ، كتبتكنيست عن حز  الليكود وزيرة الثقافة والرياضة، عضو ،ميري ريغيف

 هم يشجعون الشهداء ويقدسون املوت. 

 وةقّدس الحياة. ةحن نشجع 

 

تطالب جمهور  ، والتيةتخابات بلدية تل ابيبضة ومتطرقة إلى حملة "الليكود" ال محر  كتبتالليكود،   كنيست عن حز  عضو ،د. عنات بيركو

 ي وطالبي اللجوء )ةحن أو هم(: سرائيلختيار  بين اإل الناخبين اال 

 لكن ما الذ  يغضب فعال سكان تل ابيب من هذه الحملة؟  -يمكن اإلدعاء أّن هذا "عنصرّ " أو "محرض"

لربما خأن الواقع أقوى من هؤالء الذين اختاروا تجاهل مدى سوء الوضع الذ  يعاني منه سكان جنو  تل ابيب، املدينة العبةية 

 اخأولى؟ 

سكان جنو  تل ابيب، واملعروفة للجميع على انها دولة أخرى تختلف عن دولة شمالّي تل ابيب، يتوسلون للمساعدة والدفاع عنهم، 

يتوسلون للحصول على ابسط درجات اخأمن من قراصنة الحدود من املتسللين الذين وصلوا إلينا عن طريق دول مثل مصر وهربوا 

 من الخدمة في الجيش اإلريتة . 

ا عن عمل العودة إلى وطنهم، 
ً
اليوم، وبعد أن تم التوقيع على اإلتفاق ما بين اثيوبيا واريتةيا، يتوجب على املتسللين واملهاجرين بحث

 وسريًعا. 



8 
 

لتوضيح حجم الخطر، قبل حوالّي الشهرين شاركت في اعمال مؤتمر عقد في بوةدستاغ، خالل املؤتمر تم تناول موضوع لم شمل 

 ملهاجرين الباحثين عن عمل، وكأةه ال مشاكل في دولتنا، علًما مع مرور كل يوم مشكلتنا تتفاقم. العائالت ا

دارفور والذين وصلوا إلينا من منطقة ةزاع وبحاجة ماسة إلى الحماية، يتوجب اعادة كل الالجئين إلى وطنهم  ئيعليه، عدا عن الج

 بشكل سريع ومباشر. 

 ئهها، علينا وقف دخول مواطنهها إلى بالدةا، وقف كل مواطن وكل طائرة تصل من هناك. في حال رفضت اريتةيا اعادة الج

 ليس هكذا تدار الدول التي تحافظ على سيادتها!.

، مع اعالم فلسطين أو اعالم اريتةيا، من إسرائيلسمها ساحة ملوك ارات في ساحة رابين، وللتذكية هي اضافة إلى ما ذكر، املظاه

يسمح لوضع كهذا اّن يحدث في املدينة العبةية اخأولى؟ ملاذا يجب أن يرفع علم اريتةيا في شوارع تل ابيب؟ وجودةا في جنو  تل ابيب 

 في حيز جنو  تل ابيب مهم جًدا.  إسرائيلضرورّ  إال أّن وجود اعالم 

 أو دولة عدو.  اةية التظاهر مع أعالم كيان معادأبيب، وبنفس املقدار يجب إلغاء إمك يجب إخراج املتسللين من جنو  تل

 

 

يس عضو كنيست عن حز  الليكود ورئن القومية، حالًيا يشغل منصب و قاة ، رئيس جهاز الشاباك سابًقا ووزير اخأمن، قدم اقتةاحآفي ديخرر

 :، كتب محرًضالجنة الخارجية واخأمن

 تثية جنون رام هللا.. "غور اخأردن"ة عن تديخ تصريحات

 بشجب وزارة الخارجية الفلسطينية  قيام، اخأمر الذ  استدعى رجال السلطة الفلسطينيةزيارتي باخأمس لغور اخأردن "أغضبت"، 

 . سرائيلغور اخأردن هو الحد الشرقي إل  أّن القائل تصريحي وأداةة 
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ور اخأردن هو غ أّن  ورابين وبالطبع يغآل ألون،بيغين  منهم ،يسرائيلاإل  اليسار ناليمين ومقادة من للتذكية، على مدار السنين، أقر 

 حدةا في الشرق. 

 ة اخأمنية. يالسياسالحقيقة هذه  الحاجة إلى تثبيت عززت سنوات "الربيع العربي" الثماني

  البحر.، يمكنهم الشر  من ماء ن الذين يستصعبون هضمهاو هذا هو الواقع، والفلسطيني

 

 


