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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 

 ي اإلسرائيلي املواضيع التالية: فترا  العالم اال  تحيث شغل 27.10.18-25.10.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 . بنيامين نتنياهو قابوس برئيس الحكومة اإلسرائيلي ي جمع السلطاناللقاء الذ .1

 اإلسرائيلي.  االحتالل جيشتعيين قائد عام جديد ل .2

 . بيتسبرغكنيس في عملية إطالق النار على يهود في  .3

ي ي اإلسرائيلي والتي حملت تحريًضا على املجتمع الفلسطيني ككل، سواًء ففترا  أهم املنشورات في العالم اال ا ذكر أعاله، رصدت النشرة إلى م

 . 48الضفة الغربية أو في غزة أو في الـ 
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 ّي يتطرق إلى اللقاء بين قابوس ونتنياهو: تفراا  العالم ال  .1

صريحات لإلعالم وفي ت .سعيد بن قابوس السلطان خاللها التقىزيارة لسلطنة ُعمان  الجمعة، نتنياهو، بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس أنهى

 إلى مسار املفاوضات مع الجانب الفلسطيني.  نتنياهو إّن الزيارة شملت محادثات تتطرقتقال مكتب 

ًق  وكتب الزيارة من اصوًر " تويتر" في حسابه على نتنياهو  ونشر
ّ
 : امعل

 خاللها التقيت مع الرئيس العماني السلطان قابوس بن سعيد. عدنا اليوم إلى إسرائيل بعد زيارة رسمّية إلى عمان،

 نا وزوجتي، من قبل الرئيس العماني السلطان قابوس بن سعيد، بعد سلسلة من االتصاالت املتواصلة بين البلدين. جاءت دعوتنا، أ

 . 1996يشار إلى أّن هذه الدعوة الرسمية األولى على هذا املستوى منذ عام 

والتي تشمل  ةمن أجل توثيق العالقات مع دول املنطق خططت لها في إسرائيلخطوة مهمة في تطبيق السياسة التي  ةالزيار  تعتبرو 

 إسرائيل باألمن، بالتكنولوجيا واالقتصاد. فوائد رفع

 

 :ومستشرق، وقال معلق بشؤون الشرق األوسط ،جاي بيخور بدوره، كتب 

  .قصر السلطان قابوسلفتخر بالزيارة الرسمية لرئيس حكومة إسرائيل تُعمان )الخليج الفارس ي(  ة: سلطندراما

ه يمكن التأثير على
ّ
 بقوة. و مواقف الشعب وزهرة التوليب تزهر  هي تفتتح النشرات بفيديو مثير للمشاعر من الزيارة، ويتضح أن
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 في مستقل وكاتب، علق وكتب:ا، صحي عيدانعرو 

 الدولة اإلباضّية الوحيدة في الشرق األوسط.، الحديث عن مانتفصيل مثير عن عُ 

 .بيضة نعامةقد ولدا من فإن اإلمام علي واإلمام حسين  ،باضيةال ُسنة وال شيعة. حسب اإل  هي

 

 ، كتب وعلق: فياسياس ي، مستشرق وصح محلل ،يوني بن مناحيم

هل يتوسط  ،لسلطان قابوسلدى اأيام كضيف  3 ـإمارة ُعمان ل ايام 3، زار قبل محمود عباس ،رئيس السلطة الفلسطينية

 السلطان قابوس بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية؟

 

 ، كتب وعلق: "مكان"مراسل سياس ي في هيئة البث  ،شمعون أران

 السلطان قابوس بن سعيد. ،زار رئيس الحكومة نتنياهو ُعمان والتقى مع حاكم عمان
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 ين الدولتين.بمان بعد اتصاالت ل حاكم عُ با من قينتنياهو وزوجته ُدع

 .1996هذه الزيارة هي اللقاء الرسمي األول على هذا املستوى منذ 

مئير بن شبات، مدير عام وزارة التعليم يوفال روتيم، رئيس الطاقم  رئيس املوساد يوس ي كوهين، رئيس مجلس األمن القومي رافقهما:

 .السكرتير العسكرّي و  ،هوروفيتس

 

 ، كتب: "كان"سل لشؤون العرب في هيئة البث مرا ،يسكاروعي 

  ،إطار املحاولة لتبرير زيارة نتنياهوفي 
ّ
 سلطان عمان قابوس. مع س ورابين يلقاءات بير بلتلفزيون العماني ار ذك

  ."السالم -بوابة -ماندح قابوس تحت إسم "عُ يم ّي،فترا  العالم اال  تم نشر هاشتاغ فيإلى ذلك، 
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 : لألركانرئيسا  كوخافي سمية اتفيأدور ليبامان ألتفيفي يتطرق إلى تتفراا  العالم ال  .2

ى منصبه الجيش اإلسرائيليرئيًسا جديًدا ألركان  فيف كوخافيأ"تعيين الجنرال  ،أفيغدور ليبرمانأعلن وزير األمن اإلسرائيلي 
ّ
"، على أن يتول

ذي تنتهي واليته آخر العام الحالي. غادي آيزنكوت، خلًفا للجنرال  2019مطلع عام 
ّ
 ال

ى قيادة االستخبارات العسكرية خالل  2017ويشغل كوخافي منصب نائب رئيس األركان منذ عام 
ّ
، بعد أن كان على رأس قيادة الشمال. وقد تول

 .قطاع غزةضّد  2014حرب عام 

ا حكومًيا على تعيينهالوزراءويتعّين على كوخافي أن ينال موافقة لجنة حكومية خاصة، وكذلك مجلس 
ً
ما بين  ،، حيث يتضح أّن هنالك خالف

  .برزه غياب تهنئة خاصة من نتنياهوأ ،يًضاأفترا  ّي األمر الذي انعكس في العالم اال  ليبرمان،نتنياهو، و 

 منصب سابًقا ىتول والذي الوزراء، لرئيس السابق العسكري  السكرتير زامير، إيال اللواء تكليف يفضل كان نتنياهوُيشار في السياق إلى أّن 

 من لكن اهو،نتني موقف أمام استفهام عالمات يضع ،لكوخافي ليبرمان ترشيح أن غيرلهذا املنصب، وهو مقرب منه،  الجنوبية، الجبهة قائد

 .العامة األركان هيئة لرئيس نائًبا زامير تعيين يتم أن املتوقع

 :وزيرة الثقافة والرياضة )الليكود(، مياي ريغيفوفي السياق، كتبت 

 للجيش اإلسرائيلي.  22تعيينه ملنصب القائد العام الـ ي على فكوخا فيفأأحيي العميد 

 نا على قناعة أّن كوخافي سيؤدي املهمة بنجاح.تحمل تحديات كبيرة وأعقدة جيش الدفاع اإلسرائيلي مستعد للقيام بمهام ُم 

 

 :، كتب وقال في السياقوزير الزراعة والتنمية الريفية )البيت اليهودي(، أوري أريئيل

  ، على منصبه الجديد، القائد العام للجيش.يغدور ليبرمانفمرشح وزير األمن أ ،يفالعميد كوخا أهنئ

 الدمج بين القّيم املختلفة للجيش اإلسرائيلّي.يعرف  ،صاحب صفات استثنائية ،ي إنسانفكوخا فيفالعميد أ

 التي تواجهه والتي ما زالت ماثلة أمامنا. مختلف التحديات فيجيش الدفاع االسرائيلي  يقودعلى قناعة أنه س
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 ، كتب وقال، منتقًدا صمت نتنياهو: من املعراخ في املعسكر الصهيوني عضو كنيست ،ميكي روزنطال

 ورطة.في مزحة. األسرة  تليس هوهذ ،صادقت سارة على تعيينه ما إذا ،اممتاز  ةي رئيس أركان عامفكوخا فيفسيكون أ

 

 :، كتب بدورهعضو كنيست من حزب املعراخ في املعسكر الصهيوني ،عومر بار ليف

 ، هو قيادّي يستحق التقدير. 22 ـي على انتخابه رئيس أركاننا العام الفكوخا فيفللعميد أ تهانّي 

العمل  يجب ،املستقبلة األمنية والوجودية لجيش الدفاع االسرائيلي في الدفاع عن الدولة ومواطنيها أمام تحديات األهميّ  إلى جانب

 .رسمي ومنهي، بمعزل عن التأثيرات السياسيةية الجيش كجيش تقو  على

 

 "هنالك مستقبل"، غرد وكتب:عضو كنيست عن حزب  ،يئيا لبيد

 . افيف كوخافيأهنئ العميد 

 جيش الدفاع االسرائيلي مستعد وجاهز للتحديات بكل الساحات. 

 . اوعميق اإبداعي اي يحمل معه تجربة عملية وتفكير فوالعميد كوخا

 يبقي خلفه جيش قوي وأخالقي. ساللفتنانت جنرال أيزنكوت 

 

 :، كتبعضو كنيست من حزب الحركة في املعسكر الصهيوني ،أيال بن رئوبين

 . فيف كوخافيقادم  أأركاننا العامة التهاني حارة لرئيس 

 قائد وإنسان. خالق ومتواضع. هو قائد قيادة الشمال. يشغل منصب االحتياط عندما كان جيش في  اعملت نائبً 
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 واملؤثرة.  ،الصامتة املصممة ،غادي كمل طريقوسي اأركان عامة ممتاز  ليس لدي شك أنه سيكون رئيس

  كانت نظيفة ومشرفة. ، وطريقة ترشحهممناسًبا للمنصبرشحين كان أن كل واحد من امل من الجديره ذكره،

 

 "هنالك مستقبل"، كتب: عضو كنيست من حزب  ،عوتفر شيالح

 إلى اليوم. ،في كريات بيالك فتيةا منذ كنّ  فيف كوخافيأعرف أ

 وكثير التجربة.  ،قائد أصيل، جريءمواهب مباركة و يحمل نسان إهو 

 ال يوجد أنسب منه ليقود جيش الدفاع االسرائيلي بالتحديات الكبيرة التي أمامه في السنوات القادمة. 

 أحيي وزير األمن على اإلجراء املناسب واالختيار الصحيح.

 

 ، كتب: من وعضو كنيست عن البيت اليهودينائب وزير األ  ،إيلي بن دهان

 ملنصب رئيس األركان العامة القادم. أفيف كوخافين على اختياره للعقيد يغدور ليبرمافأحيي صديقي وزير األمن أ

 وصاحب انتصارات ونجاحات كثيرة.  ،ضابط موهوب، ذو خبرة عالية ،يفالعقيد كوخا

 وسيتمكن من الوقوف بجاهزية أمام كل مهمة. ،الجيش سيزيد قوة أّن  على قناعة

 

 :كتب ،عضو كنيست عن حزب البيت اليهودي ،موطي يوغيف
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 رئيس األركان العامة القادم لجيش الدفاع اإلسرائيلي.في منصب  أفيف كوخافيالعقيد  تعيينمسرور ب

ابط ضالحديث عن  فور دخوله للمنصب شعرت أّن  عمل كوخافي على قيادتها كضابط عمليات. كنت نائب قائد كتيبة ،اعاًم  33قبل 

 .اة: مثقف، شجاع، مبادر ومسؤول جًد من ساللة خاص

 

 كتب:عضو كنيست من الليكود،  ،يهودا غليك

 .أفيف كوخافيالعقيد  ،بالنجاح لرئيس األركان العامة

 نجاحك هو نجاحنا.

 الشتات.على أمن الدولة التي أقيمت بعد ألفي سنة من تواجد اليهود في  للحفاظشعب إسرائيل يساندك بالكامل 

 

 ا، كتب: سابًق حتياط، نائب رئيس املوساد اعميد  ،عمياام ليفين

 على تعيينه.  أفيف كوخافيللعميد  تهانّي 

 من مقرات القيادة إلى الوحدات ونقل مراكز القوة ،تحديات رئيس األركان العامة الجديد هو جعل جيش الدفاع االسرائيلي أقس ىمن 

 غير بسيط. تحد -تصاراتلالنمن أجل العودة  ،القتالية

 

 

 



10 
 

 

 ّي اإلسرائيلّي: تفراا  حفيظة العالم ال اعتداء وقتلى على كنيس يثيا  .3

 .ة أمس السبتأميركية وفقا لتقارير إعالمية ميركيأشخاص في إطالق نار داخل معبد يهودي بوالية بنسلفانيا األ  8قتل ما ال يقل عن 

يف" جارية في معبد "تري أوف ال ة أن "الشرطة في كافة أنحاء مدينة بيتسبرغ تتعامل مع واقعة إطالق نار ميركيوذكرت قناة "س ي بي إس" األ 

 بسكويرل هيل".

 صابات أخرى. إ، في حين أّن هنالك على األقل 8أو  7ونلقت القناة عن مراسلها "مقتل حوالي 

 وأّن املنفذ ويدعى روبرت باورسفترا  وتطّرق العالم اال 
ً
شيًرا إلى غرد على حسابه على التوتير م ،ّي اإلسرائيلي إلى الحادثة رغم السبت، خاصة

 أّن اليهود أوالد الشيطان!.

 

 )البيت اليهودّي(، وزير التربية والتعليم مغرًدا:  نفتالي بينتوفي تعليٍق له، كتب 

 ، بصفتي وزيًرا للشتات. بيتسبرغقوم بالسفر إلى هذا املساء أ 

 خواتنا اليهود، في محنتهم الصعبة هذه. أخوتنا و زيارتي تأتي بهدف تدعيم إ 

 ، ينتابنا في إسرائيل شعور بااللم، ألننا شعب واحد. بيتسبرغفي  عندما يقتل يهود 

 إسرائيل حزينة وتشعر بألم على هذا القتل الشنيع، لتكن ذكراهم خالدة.  
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 )كلنا(، وزير اإلسكان، في السياق وقال:  يوأف غالنطبدوره، كتب 

 داخل إسرائيل وفي الشتات، ال زال كارهو إسرائيل يحاولون قتل واملس بالشعب اليهودّي.  

 شد على أزر سكان الجنوب. في بنسلفانيا وأأرسل تعازي الحارة للمجتمع اليهودي  

 ن الجيشة، فإي تماما أنه إذا ما تقرر تنفيذ حملة عسكريدعم الجيش وقوات األمن في مهامهم، وأعكما بقية شعب إسرائيل، أ

 سيقوم بإتمامها على أكمل وجه. 

 

 ، عضو الكنيست عن حزب املعراخ في املعسكر الصهيوني، علق وكتب: افي غباي

 الشخص الذي يقوم بإطالق النار على يهود إصالحيين أو أرثوذكس أو من التيار الحريدي يقصد إطالق النار عل ى  كل اليهود.  

 ومع العائالت الثكلى التي تضررت بسبب هذه العملية الرهيبة.  بيتسبرغكلنا أمل هذا املساء. قلبنا مع املجتمع اليهودي في  

 

 ، عضو كنيست عن حزب الحركة في املعسكر الصهيوني علقت وكتبت: تسبي لفني

 ، علينا أن نتذكر أننا كلنا عائلة واحدة. يهود من كل التيارات. بيتسبرغعندما نتألم ملصاب أخوتنا في  

 مطلق النار لم يهتم ألي تيار يتبع هذا اليهودّي، إلى اإلصالحي أو األرثوذكس ي أو املحافظ.  
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 ، عضو كنيست عن حزب كلنا، كتب: يوأف كيش

 كارثة في بنسلفانيا.  

 . بيتسبرغالكره لليهود يعصف بنا. قلبي متضامن مع املجتمع اليهودي في  

 

 في في القناة العاشرة، كتب وقال: اصح عراد نيا،

ني، لكرهه تفاق مع الجانب الفلسطي، حليًفا إلسرائيل، والرافض ألي االيمين املتطرف، العنصرّي، والالسامي، والنازي كل من يرى في 

 على تحليل مؤلم للواقع.  بيتسبرغلإلسالم، حصل اليوم في مجزرة 

 هم يكرهون اليهود كما يكرهون العرب واإلسالم. 
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 ّي: تفراا  في العالم ال  التحريض .4

جتمع ّي اإلسرائيلي والتي حملت تحريًضا على املفترا  اال  في العالمالسياسيين ة أهم منشورات ما ذكر أعاله، رصدت النشرة التاليّ إلى جانب 

 . 48في الضفة الغربية أو في غزة أو داخل الـ   الفلسطيني ككل، سواء

 على النائب د. أحمد طيبي من القائمة املشتركة: كنيست من الليكود،  عضو ،د. عنات بياكووفي السياق، كتبت 
ً
 محرضة

 وجه آخر لـ "بتسيلم". عضو الكنيست أحمد طيبي هو 

دولة  تعبير قومي متطرف يمحوب ، الذي صّرح مقدًماباألمس شوهدت مسيرة الحماقة في الكنيست، بدأت بعضو الكنيست الطيبي

 إسرائيل.

ل ضد دولة إسرائي قّدم خطاًباالذي  "بتسيلم"،تس، حتى أنه دافع بحدة عن مدير عام عضو الكنيست موس ي راز من مير  جاء بعده

 األمم املتحدة. في

 ،جلس في األمم املتحدة إلى جانب سفير "فلسطين"، بعد أن دعي لألمم املتحدة من قبل سفير بوليفيا "بتسيلم"ال يصدق، مدير عام 

 ال توجد لنا معها عالقات دبلوماسّية. وهي دولة 

طني دعاية كاذبة ضد موا بثوي ،تقويضيةوال يزال يعمل بطريقة  ،لم ينتخب من قبل مواطني دولة إسرائيل "بتسيلم"مدير عام 

طيني ، اإلرهاب الفلسواحدة "نس ي" بأقواله أن يذكر ولو بكلمة هوش الدفاع اإلسرائيلي. بالطبع إسرائيل وباألساس ضد جنود جي

 اإلجرامي ضد مواطني إسرائيل.
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 يًضا من القائمة املشتركة: مال زحالقة، أ، على النائب د. جعنات بياكود. ضافّي، حرضت وفي منشور إ

 "كفى، أغلقي فمك!"

 ولبلطجية عضو الكنيست زحالقة تجاه عضو كنيست إمرأة! ،نتبهوا لألسلوب، للعنفا

نقطة "حساسة" لدى زحالقة. نعم، هو من صاب عالجات ملخربين وسجناء أمنيين، أ القانون الذي بادرت إليه ويلغي تمويليبدو أن 

 مع السجناء األمنيين. يتماهى

تمويل العالج الطبي إلرهابيين ُجرحوا أثناء طريقهم لتنفيذ عملية ضد يهود، أو سجناء أمنيين، يجب أال يكون على حساب دافع 

 الضرائب اإلسرائيلي. 

طبي للسجناء مليون شيكل لعالج  45-42أصغوا للُمعطى التالي: حسب معطيات مصلحة السجون اإلسرائيلية نحن ندفع حوالي 

 األمنيين.

 بإرهابيين لقتلنا. التمويل يجب أن يأتي من جيب السلطة الفلسطينية التي تضحي 

 الوزير أردان. ويتلقى الدعم منالقراءة األولى بلجنة العمل، الرفاه والصحة،  يناقش حالًيا فيقتراح قانوني ا

 سيمر!. قتراح القانون اا زحالقة، حتى لو صرخت وسببتني، لن يساعدك ي
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