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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 موضوع واحد فقط، وهو نقل فترا  حيث شغل العالم اال  3.11.18 -31.10.18  تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 . ةات الرئيس الجديد، لرئيس الحكومة اإلسرائيليد، ووعو ارة البرازيلية إلى القدس املحتلةالسف

فة الغربية، أو ين ككل، سواًء في الضنيالتي تحمل تحريًضا على الفلسطية إلى أهم املنشورات إلى جانب املوضوع أعاله، تطّرقت النشرة التاليّ 

 . 48في غزة أو داخل الـ 

 ملواقفه من القضية الفلسطينية. كما وتطّرقت النش
ً
 رة إلى منشورات تحّرض على اليسار اإلسرائيلي، خاصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 تنقل سفارتها إلى القدس:  البرازيل .1

 .لقدسا إلى بالده سفارة سينقل أنه الخميس،يوم  ،"تويتر" موقع على حسابه عبر بولسونارو، جير املنتخب، البرازيلي الرئيس أكد

 نحنو  سيادة ذات دولة هي إسرائيل. القدس إلى أبيب تل من البرازيل سفارة سننقل الحملة، خالل قلت كما: "بولسونارو  الرئيس وأوضح

 ".نحترمها

 .املقبل الثاني كانون  من األول  في بولسونارو  تنصيب حفل قد أكدت على أّن نتنياهو قد يحضر نتنياهو، باسم متحدثة كانتو 

 صداقة يجلب" سوف انتخابه أن من" واثق" إنه وقال املا  ي، األول  تشرين 28 في ،فوزه من قصير وقت بعد املنتخب بالرئيس نتنياهو واتصل

 ".وإسرائيل البرازيل بين الروابط وسيقوي  الشعبين، بين كبيرة

ين البلدين، وشدد على العالقات ب ،هذه الخطوةّي اإلسرائيلي، الذي أثنى على فترا  وشغل موضوع نقل السفارة البرازيلية إلى القدس العالم اال 

 دون أي تحفظ على مواقف الرئيس الحالّي. 

 مغرًدا:  نتنياهو كتبوفي السياق، 

 نيته نقل سفارة البرازيل إلى القدس. على  ،بولسونارو  جيري رئيس البرازيل، أحيي صديق

 مثير و  هذه خطوة تاريخية،
ً
 للمشاعر! ة

 

 :كتب بدورهوزير التعليم، و  البيت اليهودي وعضو كنيست عنهزب رئيس ح ،تيبيننفتالي 

 نقل السفارة إلى القدس.وقراره بأحيي رئيس البرازيل املنتخب على تصريحه التاريخي 

 ة.احترام ومكانة دوليّ  حصل علىنس ،إذا تنازلنا عن أجزاء من أرض إسرائيل لطاملا كان اإلدعاء أنه

 األمة التي تتنازل عن أرضها.العكس هو الصحيح: العالم يحتقر 

 مكانتنا تزداد قوة. رضنا،بأ من خالل التمسك، وه ها

 يوم مهم إلسرائيل.
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 :، كتب وقال في السياقرئيس الكنيست وعضو كنيست عن حزب الليكود  ،يولي إديلشتاين

 .ريح مثير للمشاعر لرئيس البرازيلتص

 عاصمتنا األبدية.  ،البرازيل  إلى القدسأنه سينقل سفارة أعلن   بولسونارو  جيرصديقي 

 دولة إسرائيل. لصديق رائع للشعب اليهودي و  ،، الرئيس بولسونارو سابًقا قلت كما

  اشكرً 
ً
 برازيل! ،جزيال

 

 :يًضا موجهة الشكر، كتب أكنيست عن حزب الليكود نائبة وزير الخارجية وعضو  ،تسيبي حوتوفيلي

 على نيته نقل السفارة إلى القدس.  ،بولسونارو  جير ،أحيي رئيس البرازيل الجديد

 القدس. ،تقوية مكانة عاصمتنا ، ومساهم فيرائع للعالقات الخارجية اإلسرائيلية خبر 

 

 ، علق وكتب: لليكودعضو كنيست من ا ،موشيه فيغلين

 عدد الدول املهتمة بهويتها تزداد.  نتائج االنتخابات التي جرت هذا األسبوع في البرازيل أّن  تثبت

)ويقصد  "ويةه"وكذلك إسرائيل ستختار  -يًضاتها أفرنسا اختارت هويبريطانيا اختارت هويتها، ، تهاالواليات املتحدة اختارت هوي

 .هوية( -ه ويدعىيونّية قومّية، وأيًضا حزبه الذي أسسهوية صه

 

 :كتبتكنيست من حزب الليكود،  عضو ،غيال جمليئيل
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 عاصمتنا املوحدة إلى أبد اآلبدين. ،نقل سفارة بالده إلى القدسبعلى قراره  بولسونارو  جيرأحيي رئيس البرازيل 

 

 :الحالّي، علق وكتب رئيس بلدية القدس ،نير بركات

 لطبيعي في القدس.ا قرهام على نيته نقل سفارة البرازيل إلى ،بولسونارو  جير ،باسم القدس، سكانها ومحبيها، أشكر الرئيس البرازيلي

 

 :، علق وكتبمحرر رئيس ي ويكتب في موقع كيكار هشبات ،أهارون دوف هلفرين

 كومة تطلب من رئيس الحواآلن ، قاتل، عرفاتالإلى قبر  ذهبت لحزب ميرتس،تمار زاندبيرغ رئيسة  فيه في اليوم الذي انتخبت
ّ

أال

 ’ ....غير أخالقي’ أنه بإدعاءل تتويج رئيس البرازيل املنتخب رك بحفايش

 
ً
 .لسالمتهاولذلك من الجدير الصالة  ،، هذا مرض نفس يمنها ، ولذلك ال مكان للغضباهذا ليس نفاق

 

  ،طال شاليف
ّ

 ، علقت وكتبت: مراسلة سياسية ألخبار واال

 الفيسبوك: ننوي نقل السفارة إلى القدس. عبرح رئيس البرازيل الجديد يصرّ 
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 :يميني، علق وكتب مدافًعا عن مواقف الرئيس الجديد فيامكور ريشون، صحمحرر  ،حغاي سيغل

افحوا تصو تقاة أمم العالم، لكن هؤالء الذين أيدوا السالم مع الدكتاتوريين، السادات وحسين، رئيس البرازيل الجديد ليس من 

ائمة مع الزعيم ية ديتوقون لتسو  ن زالو يوال كما الستضافة طغاة عائلة األسد في الكنيست،  ويتوقون  ،القتلة عرفات أكبربحرارة مع 

 .بولسونارو  –نتنياهو التحفظ من حلف  ، ال يحق لهم منطقًيا، ا في رام هللااإلشكالي جًد 

 

 :"، كتبتغالي تساهال"مراسلة ملحطة الجيش  ،طال زربيب

 ينقل السفارة إلى القدس.سو  ،في حملته االنتخابية الذي قطعه ح بأنه سيفي بوعدهيصرّ  ،الجديدالرئيس البرازيلي 

 

 :، كتبواألخبار الخارجية في القناة األولى اتكنولوجيالمراسل  ،عميحاي شتاين

 .بنقل السفارة الوعدالرئيس البرازيلي املنتخب يرد على شكر رئيس الحكومة نتنياهو له على 

 

 :، كتبمراسل معاريف السياس ي ،ينير كوزين

 يحيي الرئيس البرازيلي القادم على نيته نقل السفارة إلى القدس. نتنياهو

 ننتهي مثل البراغواي، ال سمح هللا.تمنى أأذكر،  عليه
ّ

 فقط أال
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 ّي:فررا  في العالم ال العنصرية  .2

ين نيفلسطيوالتي تحمل تحريًضا على الي اإلسرائيلّي فترا  إلى جانب املوضوع أعاله، تطّرقت النشرة التالّية إلى أهم املنشورات في العالم اال 

 . 48ككل، سواًء في الضفة الغربية، أو في غزة أو داخل الـ 

 ملواقفه من القضية الفلسطينية. 
ً
 كما وتطّرقت النشرة إلى منشورات تحّرض على اليسار اإلسرائيلي، خاصة

ا إلى الذكرى السنوّية ملقتل رئيس الحكوم"اليهوديالبيت "، وزير التربية والتعليم ورئيس نفتالي بينتوفي السياق، كتب 
ً
، سبقة األ ، متطرق

 رابين:  إسحق

 إطالق هتافات ُمحقرة ضد الوزير الليكودي تساحي هنغبي.  تم خاللهامظاهرة مخجلة لليسار اإلسرائيلّي.  

 للتذكير، اليمين لم يقتل رابين، إنما يغئال عمير.  

 كقائد في معسكر اليمين، والذي يعارض إقامة دولة فلسطينية، سئمت من اتهامات اليسار غير الصحيحة.  

 ال يشارك في مظاهرات تحمل هتافات ضده، حيث أّن الرسالة التي يقوم اليسار ببثها: اليمين متهم. وعلى اليمين أ 

 ستنتاج الذي توصلت له: ال للعنف وال لحرب األخوة. اال  
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 :ومحرًضا على عائالت األسرى  مغرًدافكتب ، "البيت اليهودي"عضو كنيست عن   ،موطي يوغيف ماأ

 نطرح قانون طرد عائالت املخربين على لجنة الوزراء لشؤون التشريع. س بينت،نفتالي من بتأييد و يوم األحد، 

 الردع إلسرائيل.قوة شاركوا. كي يعرف الوزراء كم هو مهم إعادة 

 

 على اليساركنيست من الليكود عضو ،د. عنات بيركوبدورها، كتبت 
ً
 :، محرضة

 "!نتم في جيبي الصغيرأفضلكم، وأ نافيما يتعلق باملعرفة بالصهيونية أ"

العمل زب حعن كانت الناطقة باسم القائمة املشتركة واليوم مرشحة  هذا التصريح الذي تجرأت على قوله أميلي معطي لي علًما انها

 لكنيست!ل

يقة بالعمل، من يملك الرغبة الحقفي مبنى الكنيست  يكون  أّن  بشكل كاٍف، عليه من املفضل في الكنيست، ون ومحرض ون ناطق لدينا

 دمهم مثل هذه السيدة.ن ضد جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي ويهدرو ن وليس مجانين آخرين يحرضو 
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 لليسار الذي ال يتقبل خسارته للسلطة. أخرى  منصة تحريضية يه لتكن ذكراه مباركة، يوم السبت،لذكرى رابين،  وقفةال

 وهو يعرف ملاذا! ما العمل، الشعب ال ينتخبكم!

و هاستغالل هذا القتل إلشعال فتن التحريض، رابين، لتكن ذكراه مباركة، ونستنكر القتل اإلجرامي، لكن محاولة  نستذكركلنا 

 وحقير. ّي مإجراعمل 

 .اكر القومي أن يكون مطمئنً املعسيستطيع   ،هي رسالة مرشحي "العمل" للكنيست انتبهوا، إذا كانت هذه

والتي اعتمدت على  ،سار املتطرفيال برئاسة V15لحركة كلمة أخرى عن منظمي الوقفة، حركة "طريقنا" ملن ال يتذكر، هي تناسخ 

 املال األجنبي إلسقاط حكم اليمين. 

 الجمعية....تتذكرون أي حملة مولت هذه 

 

 "، في جامعة بئر السبع، كتبوا محرضين على الفرقة الفلسطينية "دام"، ومديرها املغني تامر نفار:ام ترتسوالقّيمون على صفحة "

 ال تأت
ً
 للجامعة! دعوت ملقاطعتنا؟ إذا

املعروفة برسائلها املعادية إلسرائيل واملعادية للصهيونية، ستصل لحفل افتتاح  ،م"اتامر نفار "د فرقة ،(5.11يوم اإلثنين القادم )

 بتنظيم من لجنة الطالب. السنة في جامعة بن غوريون 

 كم هو ممتع لنا؟ 
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 كذلك تصل منكم. نقابة الطالبوممولة من أموالكم، أموال  مؤسسة جماهيريةالجامعة 

ر على فيها إسرائيل تسيط ،نكهة السامية تحملخارج البالد  عرضهاتم  قصيرةبمسرحية  فرقةاشتركت ال 2014شكلة؟ في سنة وما امل

  .من حماس"ساذًجا"  االواليات املتحدة، تقوم بتنفيذ جرائم، تسرق أرا  ي وحتى تقتل فرد

 -بي دي إس. قمة النفاق ال  -العلن لدعم حركة املقاطعة ضد إسرائيلفي  تدعو فرقة "دام"، التي عرضت، القصيرةفي املسرحية 

 ي الضرائب. عيتمتعون من أموال دافملقاطعة الدولة ومن الجهة األخرى يدعون من جهة 

 مًعا لنقاطع العرض. 

 


