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 عن النشرة: 

من اإلعالم الجديد في إسرائيل" ما يكتب وينشر في فضاء اإلعالم الجديد الفاعل في الحيز العام اإلسرائيلي. تسلط  ترصد نشرة "متابعات

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

 واليمين. إلى ذلك، ترصد النشرة مظاهر العنصرية في املجتمع اإلسرائيلي اآلخذة في االزدياد في اآلونة األخيرة. الساحة اإلسرائيلية من اليسار

 االفتراض ي املواضيع التالية: العالم  تحيث شغل 9.1.19 -6.1.19 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 رنس. األمن اإلسرائيلي األسبق، موشيه آوفاة وزير  .1

 تصريح نتنياهو عن ملفات التحقيقات ضده.  .2
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 رنس: آّي اإلسرائيلي يعزي بوفاة موشيه فتراض العالم ال  .1

 بعد معاناته من املرض لتقدمه في السن. ،عاًما 93من اإلسرائيلي األسبق، موشيه آرنس، عن عمر ناهز الـ سبوع عن وفاة وزير األ أعلن مطلع األ 

 من توليه مسؤولية إدارة الصناعات اسّية والعسكرية اإلسرائيلية، بدءمة في الحياة السياملهنه شغل عدًدا من املناصب اأوعرف عن آرنس 

 الحربية ومن ثم عضويته في البرملان اإلسرائيلي "الكنيست" في عدة دورات.

 1980برمت مع مصر، ولهذا السبب رفض عام أكامب ديفيد" التي لسالم "نه كان من القالئل الذين عارضوا اتفاقيات اأوعرف عن آرنس 

 إن تناط به مهمة أمن خشية يس الحكومة آنذاك، مناحيم بيغن، تولي منصب وزير األ عرض رئ
ً
ا خالء مستوطنات إسرائيلية في سيناء تنفيذ

 لبنود كامب ديفيد.

 األمن، على الفيسبوك: ارجية ووزير وزير الخو رئيس حكومة إسرائيل  ،بنيامين نتنياهووفي السياق، كتب 

 ن ألبيه.ابأحببتك كحب  خالدة.لتكن ذكراك  ،موشيه آرنس

 

 "اليمين الجديد": كنيست من حزب  وزيرة القضاء وعضو أيليت شاكيد،بدورها، كتبت 

 من امليزات منها؛  انس، كان رجل موسوعي، معرفته تخطت عدة مجاالت، وحمل عددآر  

 كل مخطط أقدم عليه أتقنه بدقة كبيرة.  .1

  املألوف.  لىوخارجة عكان يفكر بصورة مغايرة  .2

 األمن والدبلوماسّية، وجسد بحياته عودة الشعب اإلسرائيلي إلى أرضه. في نس على جائزة إسرائيل حصل آر 

ك ستستمر باالزدهار. التي وهْبت   اليهودية الدولة
 
 لها حيات
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 :، عضو كنيست من حزب "اليمين الجديد"، فكتبوزير التربية والتعليم ، نفتالي بينيتما أ

 ، منارة الصهيونّية ووزير أمن ُمستكشف. موشيه آرنستوفي 

 ، ميشا.جًدا كبتبأح

 بكل جوارحه. صهيونًيا موشيه آرنسكان 

 ومؤرخ. ككاتبو دفاع، كدبلوماس ي، للحياته لتحصين أمن إسرائيل، بالعلم، علم الطيران، كوزير  كّرس

 

 :، وعضو كنيست عن حزب "شاس"، كتبتطوير الضواحيوزير الداخلية ووزير  ،أرييه مخلوف درعي

 وفاة وزير األمن األسبق موشيه آرنس مؤملة. 

 نساًنا عظيًما. إرسمّي والسيادّي بشكل نزيه. كان لشعب إسرائيل، طوال فترة نشاطه تبنى النهج ال احبً مُ كان 
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 :املالية، من حزب "كلنا"، كتب ايًضا في السياق وقال ، وزيروشيه كحلون م

 كان إنساًنا عزيًزا مناصًرا للنهج القومي، رجل أمن ذو وعي مدني عميق. ،لتكن ذكراه مباركة ،موشيه آرنس ،وزير األمن األسبق

 

 : "، كتبالليكود"وعضو كنيست من حزب رئيس الكنيست  ،يولي إدلشتاين

 من كبار محبيها، موشيه آرنس. االصباح واحًد دولة إسرائيل هذا فقدت 

 أبدًيا ًباصة أمن إسرائيل ومكانتها الدوليّ  ضمان مساهمته العظيمة من أجلستكون  في خدمة شعب إسرائيل. اموشيه متفانيً كان 

 .له

 وبوصلة، وتعازيَّ أبعثها لعائلته. لتكن ذكراه مباركة. كان بالنسبة لي معلًما ،ـ ليكوديك

 

 :"، كتبتالليكود"كنيست عن حزب  نائبة رئيس الكنيست وعضو ،بوكيرنافا 
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 لة، ساهم في سبيل الدو اع األسبق، كان وطنًيا حقيقًيا، رجل عظيم متعّدد الخبراتموشيه آرنس لتكن ذكراه مباركة، وزير الدف

 بصورة حقيقة.

 .لتكن ذكراه مباركة

 

 كتبت:"، علقت و الليكود"كنيست من حزب  عضو ،عنات بيركو

  موشيه آرنس.بروفسور  ،القائد املوهوب غادرنا

 منها. الحديث معه ساعدني في بداية طريقيدولة إسرائيل وأ بالحفاظ على كثيًرا رجل صاحب رؤيا، صاحب الفعل والقول الذي ساهم

 السياس ي. إرثه سيرافقنا. لتكن ذكراه مباركة.

 

 "، كتب:الليكود"عضو كنيست من حزب  ،هودا غليكي

 صورة محزنة لي اليوم. ا مباركة.لتكن ذكراهم ،"غليك مع "ميشا آرنس" و"يافي

 

 ، كتبت: كنيست عن حزب "يوجد مستقبل" عضو ،عليزا لفي
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ن أجل م كثيًرا ن الذين كانوا عندنا. ساهمياألرض. من وزراء األمن الحقيقيّ  موشيه آرنس لتكن ذكراه مباركة، رجل الحقيقة. ملح

 تعزيز مكانة دولة إسرائيل كسفير ووزير خارجية. 

 ى به. ا يحتذن له لألبد. منذ أيامي األولى في السياسة رأيت به نموذًج يسنكون مدين

 ة.لحزبنا. لتكن ذكراه مبارك  التصّور األمني القومّي  عرض خاللهكان مكسًبا لنا انه افتتح مؤتمر حزب "يوجد مستقبل" والذي 

 

 ، كتب:عنهعضو كنيست و ، "العمل"رئيس حزب  ،غبايآفي 

 ذى بها. تحشيه آرنس شخصية جماهيرية وقدوة يمو 

 إنسان مستقيم، حكيم، الشخص الذي عرف كيف يّتخذ القرارات املهمة والصعبة. 

 . تعازيَّ لعائلته.سيكون ملموًسا جًداهجوم، غيابه  تقع بها سلطة القانون تحت التي رحلةاملفي 

 

 عن حزب "الليكود"، كتب: عضو كنيست  ،حزان نأور 

قاس عظمة اإلنسان بتمّسكه بقناعاته، بقدرته على اإلصرار عليها، رغم النقد، والثبات عليها أمام الناقدين، هكذا كان موشيه 
ُ
ت

 آرنس لتكن ذكراه مباركة.

 ميشا، من أهم الوسطاء بحركة الليكود، عرف كيف يهتم بأمن الدولة.
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 صدقت وبشكل كبير. –ى كل ما فعلته من أجلنا، من أجل الدولة. اليوم توّضحت األمور لك عل شكًرا

 

 :"، كتبتالليكود"كنيست من حزب  عضو ،يخلشارين هاس

منا ممتّن ملوشيه آرنس لتكن ذكراه مباركة، وهب حياته لتقوية أمن إسرائيل وأنجز هذا بقّمة الفخر واملجد  كل واحد وواحدة

 كشخص بيتارّي )تابع لحركة بيتار(. 

 لك، ميشا، على خدمتك لنا دون راحة. شكًرا

 

 "، كتبت:كديما"كنيست من حزب  عضو ،تسيبي ليفني

 من العائلة املحاربة.  اكان صديًقا لوالديَّ وجزء، فقد حزنني شخصًياأ موت ميشا آرنس

 هأثناء معارضت أيًضا ،وقيمه جّسد العزة في كل أعماله ، حيث"حركة بيتار"ـيحزنني موت شخص مؤيد ل ،على املستوى القومي

 . لقرارات الحركة

 ركة.رجل القيم التي انتهجها في قوله وفي إدارته لألمور إلى يومه األخير. لتكن ذكراه مبا

 

 "العمل"، في "املعسكر الصهيونّي"، كتبت: كنيست عن  عضو ،رافيتال سويد
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لسماع خبر وفاة موشيه آرنس لتكن ذكراه مباركة، رجل عزة بيتارّي، وقائد وضع نصب عينيه فقط مصلحة الدولة  أسفت جًدا

 ومواطنيها. 

قيم القانون والديمقراطية دون تناقض. ينقصنا اليوم رجل جمهور مثله. لتكن ذكراه  دائًما لتبني ، دعااكان آرنس رجل يمين واضح

 مباركة.

 

 :"، كتبالبيت اليهودي"عضو كنيست عن  ،بتسيلئيل سموتريتش

 جيل من العظماء يتركنا ويرحل. موشيه آرنس، من تتشابك حياته مع والدة دولة إسرائيل. 

صلحة م ، وفّضلوزير الخارجية، وزير دفاع له قيمته، لم يترّدد ولم يتراجع حتى آخر أيامهصهيوني، قومي، محب للشعب والدولة، 

 ؟الرجل مصلحته الشخصية. أين سنجُد أشخاًصا مثل هذا على الشعب والدولة

 

 

 

 

 

 



10 
 

 فتراض ّي: بيان نتنياهو يحّرك العالم ال  .2

مساًء،  20:00صدار بيان مهم الساعة الـ إعن نيته  نتنياهون حيث التوقيت، أعلن قبيل نشرة األخبار الرئيسية يوم اإلثنين الفائت، وكعادته م

 خبارية. بالتزامن مع النشرات اإل 

 ما منها فتراض يعدة تساؤالت وصلت إلى العالم اال  "، األمر الذي طرحهماإلعالمي عن فحوى "اإلعالن امل من طاقمه اولم يفصح نتنياهو أو أي

 نتخابات. عن عدم خوضه لال  ان نتنياهو سيعلنكذا إ

نه أو  ،مشيًرا إلى أّن التحقيقات منحازة ضده ،الذي تناول موضوع التحقيقات ضده مساًء قّدم نتنياهو تصريحه 20:00والحًقا في الساعة الـ 

حد  -عرف الجمهور الحقيقة"، إال أنه قوبل بالرفض، وأن هذا يؤكد ادعائه، علًما أّن هذه املواجهة ضرورية "كي يدمرتين مواجهة الشهو طلب 

 تعبيره. 

 يًضا في تصريحه، إنه ال يوجد متسع من الوقت قبل االنتخابات كي يوضح موقفه تمهيًدا لتقديم الئحة اتهام ضده.أوقال نتنياهو، 

 ه معظم وسائل اإلعالم، وكتب معلًقا: تالتصريح الذي قدمه كامال على الفيسبوك، حيث قاطع قد نشر  نتنياهووكان 

 بيان خاص من بيت رئيس الحكومة في القدس. إنضموا اآلن:

 

 "، على التصريح وكتب مغرًدا:العمل"عضو كنيست من حزب  ،نحمان شايبدوره، علق 

 األجواء تسخن،

 اتجاوز اإلعالم والتوجه مباشرة إلى الجمهور، هذا لن ُيجدي، طواحين العدل ستستمر بالطحن، بصورة بطيئة لكنه نتنياهويحاول 

 .حقيقّية

 

 "، علق وكتب:العمل"عضو كنيست من حزب  ،لإيتان كاب
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د منهي وأكثر شخص خبير في إسرائيل.   تحول نتنياهو إلى متصّيِّ

 وهذا املساء يخرج بمسرحية محرجة.  ،علن عن انتخاباتسماء لبنان وبعد أسبوعين أدراما في  ، خلق بدايةهذه املرة

إزاء كل نزوة لك ووظيفتهم الحفاظ على املجتمع االسرائيلي من الفساد، إذن بدل أن تجرب بيبي، يوجد أشخاص ال يقفون صامتين 

ز في تجهيز  إدارة املحاكمة ضدك،
ّ
 خط دفاعك ملحاكمتك. رك

 

 "العمل"، كتب بدوره:عضو كنيست من  ،آفي غباي

 سلطات القانون، نتنياهو مشغول بإنقاذ نفسه من التحقيقات. رئيس الحكومةال يهاجم  ،في دولة طبيعية

 نكون مرة أخرى دولة طبيعية. إلى طريق آخر، طريق تغيير، نحن نحتاج للعودة ألن  دولة إسرائيلتحتاج 

 

 :"، كتب معلًقاتس"مير عضو كنيست عن حزب  ،س ي رازمو 

 بيبي، رغم أنك فقدت الحس الدرامي، لكن خيالك الجامح يتجاوز كل حد. 

 في دولة إسرائيل التي ترأس حكومتها، ال يحق للمتهم طلب املواجهة. 

 . ص ي آخر، لكن اآلن أصبح متأخر جًدامنذ عشر سنوات كان بوسعك تغيير هذا بقانون شخ

 سيدي رئيس الحكومة، أنت في الطريق إلى البيت.
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 "، كتبت:تس"مير حزب  عضو ،فا غلئون زها

 . )موشيه( قصاباريخ نتنياهو يذكرنا بتاريخ ت

العار لنفسه وللجمهور. أصبح على رؤساء األحزاب أن يصرحوا بأنهم لن يجلسوا مع إنسان مّتهم، وعلى محرري األخبار نتنياهو يجلب 

 .مقابلها نتنياهو يريد دعاية؟ فليدفعأن يتوقفوا عن التعاون مع هذه الفواصل الكوميدّية. إن كان 

 

 هآرتس"فية تعمل محررة ومراسلة سياسية في صحيفة اصح ،نوعا لنداو
ُ
 :بيل التصريح"، علقت وكتبت ق

 تصريًحا دراّمًيا لإلعالم". مراهنات؟ 20:00هذا املساء في الساعة  سيقّدم نتنياهوالناطق باسم الليكود: "

 

 :"يديعوت أحرونوت"، كتبفي في يكتب اصح ،ر متانعوف

 إلى أن يبدأ نتنياهو خطابه ، أبحث عن عرب فازوا بمناقصة اإلسكان.  
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 :، كتب وعلقاملعلق السياس ي لقناة األخبار ،عميت سيجل

 .نتنياهو يوافق على املواجهة أخيًرا،

 

  فيين في إسرائيل، كتب: ا، رئيس منظمة الصحيئير ترخيتسكي

شهود الدولة: "من ناحيتي ليكن في بث حي ومباشر وهم يجلسون في ستوديو وأنا أتحدث من خلف شاشة  نتنياهو مواجهة معيطلب 

 .كبيرة"

 

"، كتب مشبًها اتهامات نتنياهو للشرطة باتهامات ارييه مخلوف درعي كيكار هشبات"محرر ومراسل سياس ي من املوقع الحريدي  ،يشاي كوهين

 :سابًقا

 بنيامين مخلوف نتنياهو.

 .#أنا_أتهم

 

 :"، كتبواينت"مراسل ثقافة وترفيه في  ،ران بوكير

مور، ورأوا أنه يجب إنهاء األخبار العاشرة األ  ومحرر قّدر  -على قطع خطاب نتنياهو في وسطه: "كما بكل حدث القناة العاشرةرد 

 عند الحاجة"
ّ
 .البث

 ، كتب: مؤرخ وخبير في األمن القومي ، تشيلو روزنبيرغبروفسور 



14 
 

 أن يفتح التحقيق من جديد في كل امللفات كي يؤخر القرارات القريبة. هذا لن يساعد.  نتنياهويريد 

نتنياهو صادق فقط بأمر واحد: يوجد قضاة في القدس يخافون من تهديدات رجال نتنياهو. هؤالء هم القضاة الذين سيبتون في 

 ن حملة التحريض لن تساعد.تنياهو أن يدرك  إذا ما تقرر تقديم لوائح اتهام.ملفاته 

 

 ، كتب: يوم من الشفافية" 100في مستقل، له يوميات سياسية، يدير مبادرة "اصح ،تومير أفيتال

 ما سيقوله بيبي في الثامنة مساًء.لى مواقع التواصل اإلجتماعي يراهنون ع يكل مستخدم

عاتي: 
ّ
 .على ذلكدون تحرير وتساؤالت. أراهنكم  -دعاية انتخابية طويلةقليدي كل اإلعالم التسيبث هذه توق

تصريح وقًتا لهذا ال نشرات ساعة الذروة في تخصص القنوات الحصول على معلومات عن البيان، املراسلون من منعالوقت الذي يُ في 

 وليس ملواضيع مهمة للشعب.

 وق للريتنغ، وعدم تحويلها إلى ب خضاعهاوعدم إعلى مهنتنا  هو عدم املساومة -عالم أكثر شفافّية ومصداقّيةاإل  الشرط في أّن يكون 

 .سلطوي 

 


