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 متابعات من اإلعالم الجديد في إسرائيل
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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 

واحد فقط بسبب األعياد  ّي اإلسرائيلي موضوعاالفتراض حيث شغل العالم  26.9.18-23.9.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 ة الحالّية بين روسيا وإسرائيل. األزم وهو

 ّي اإلسرائيلي والتي تحمل تحريًضا على الفلسطيني سواًء في الضفة الغربية أو غزةاالفتراض إلى ذلك، رصدت النشرة أهم املنشورات في العالم 

 .48أو في الـ 
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  يّ سرائيلية يشغل العالم االفتراض توتر العالقات الروسّية اإل  .1

ى الرغم ّي اإلسرائيلي والذي تطرق إلى املوضوع علاالفتراض اإلسرائيلية نجح في اثارة العالم  -رغم األعياد، إال أّن التوتر في العالقات الروسية

 عدم التعليق على املوضوع ألي وسيلة إعالم. بأصدر أمًرا إلى كافة وزرائه  اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو،من أّن رئيس الحكومة 

ا، أكد الكرملين، االثنين، أن إسقاط الطائرة الروسية في 
ً
عمل إسرائيلي " سوريةوفي تصريحات جديدة حادة اللهجة تعكس استياًء روسًيا بالغ

 متعمد ال يمكن إال أن يضر بالعالقات" بين البلدين.

 روسيا.عسكريا  15، ومقتل سوريةويأتي تعليق الكرملين بعد أسبوع من سقوط طائرة روسية فوق 

" املضادة للطائرات يهدف إلى تعزيز سالمة 300بمنظومة "إس  سوريةوقال املتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن قرار روسيا تزويد 

 الجيش الروس ي.

رائيل أهم. أّن أمن إس في ذات الوقت على ه أكدأن إال ،همية العالقات بين البلدينّي اإلسرائيلي املوضوع مشدًدا على أاالفتراض وتناول العالم 

 املختص
ً
 ن في الشأن األمني، تحليل الوضع وبناء تصور ملستقبل العالقات بين البلدين. و كما وحاول البعض، خاصة

 كنيست عن الحزب، مغرًدا:  وعضو’ يش عتيد’مؤسس ورئيس حزب  ،يئير لبيدوفي تعليق له، كتب 

 ا مهمة، لكن أمن إسرائيل أهم.العالقات مع روسي

 ريةسو اإليراني في  عرف كيف تستمر وتعمل ملنع التموضعفإن إسرائيل ست S-300بطاريات  حصل على الجيش السوريتى لو أّن ح

 ونقل السالح لحزب هللا. نحن ال نقبل إمالءات باملجاالت املتعلقة بأمننا.

 

 : اعن املعسكر الصهيوني في الكنيست، وقال مستهزءً  رئيس لجنة االقتصاد وعضو كنيست ،إيتان كابلبدوره، كتب 

 نتنياهو يتصرف بسياسة "النص نص". مام بوتين وروسيا ، أنه ايًضا أيتضحعلى ما 

 

 كنيست عن املعسكر الصهيوني، كتبت وقالت:  وعضوأستاذة مشاركة في الجامعة العبرية  كسينيا سفيتلوفا،



4 
 

جيد مع كل النخب األمنية. وزارة الدفاع بشكل  زمنًيا ااألمني كان منسق جراءبأن كل اإل  يؤكد ،الكرملين الذي وصل اآلن تصريح

 الروسّية ال تصّرح بشكل مغاير ومخالف لتصريحات بوتين. 

، واآلن يعلنون ذلك بشكل رسمّي وواضح. الوضع الجديد سوريةمستاؤون من حرية الحركة التي تبديها إسرائيل في سماء الروس 

 خطر جًدا. 

 

 ية، كتب: رئيس جهاز االستخبارات العسكر كان  2010و  2006 السنوات بينيس معهد أبحاث األمن القومي، رئ  ،عاموس يدلين

يادة ز  في ادعاءات ضباطها لتداركن اإلشارة إلى املغالطات الواضحة عتنع بوضوح على كرامة روسيا وتم تحافظ حكومة إسرائيل

 حدة األزمة.

غالطة التي قامت وزارة الدفاع الروسّية بنشرها
ُ
ؤولية مس أتت لتخدم ضغوطات سياسية ولكي تخلي  في موسكو املعلومات امل

 ن إسقاط الطائرة.الضباط السوريين والروس م

 

 قيادي في الجيش، حالًيا يشغل منصب لواء في الجيش االحتياطي، كتب وقال:  ،عاميرام ليفين

 ال حاجة لتناول األزمة مع بوتين، فهي ستزول. 

 ةوخسرت في كل معركة، تربح املعرك أمام جيش الدفاع اإلسرائيلي عن نفسها هو أن إيران التي ال تقوى على الدفاع فعال ما ُيقلق

 . سوريةوستبقى في  الحالّية

 االكتفاء بأهداف محددة وإنجازات بطريقة دبلوماسية هادئة، فضلت والتي عوًضا عننتيجة الستراتيجية خاطئة للحكومة، كل ذلك 

 غير ممكنة.  اأهداف بهيجان،
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 :، كتبوعضو كنيست من قبل حزب الليكودالسابق وزير الداخلية  ،جدعون ساعار

هو تكتيكي ومن املفروض أن يساعد بتطبيق استراتيجيتنا: فرملة  سوريةفي العسكرّي التنسيق مع روسيا بخصوص نشاطنا 

 . سوريةاإليراني في  التموضع

 . والتي تضمن أمن إسرائيلليس لدينا أي إمكانية لالنسحاب من هذه املعركة 

 . معنًى مهًماهذه املسؤولية يجب أن يكون لهو املسؤول عن النشاط اإليراني فيها.  سوريةاملفتاح: األسد كحاكم 

 

 كنيست لدورتين من قبل حزب ميريتس، كتب:معلق للشؤون الدولية، يكتب في صحيفة هآرتس، كان عضو  ،نيتسان هوروفيتس

 . على أرضها الواليات املتحدة غياب قوةتنبع من  سوريةمشكلتنا في 

  وببساطة تراجع أمام قوة بوتين، طوال املعركة. مع أوباما، لكن ترامب الغياب بدأ هذا 

  لتحقيق. لكن أصبح واضًحال خاضعهذا  -يفسر هذه العالقة الغريبة بين الواليات املتحدة وروسياما الذي 
ّ
العالقة  ه بسبب هذهأن

 وحدها أمام الروس وكأن الواليات املتحدة غير قائمة. وهذه مصيبة كبيرة.أّن تقف إسرائيل  تضطر

 

 صحافي مستقل وفنان معروف، كتب: ميخائيل زلبرمان،

 . أسكن هنا وكل ما يحدث يقلق جًداغير سعيد ملصيبة بيبي في القضية أمام روسيا. 

سنوات(،  3.5)ال يوجد وزير خارجية بمعاش كامل منذ طور إذا ما كان هنالك وزير للخارجّية تكيف كانت األمور ستأتساءل فقط 

 واسمه غير مرتبط بوالء ألنظمة معّينة. األمن في يفهم  ن شخًصاأو لو كان وزير األم

 

 ، كتب: 2012اإلعالم لعام في ائزة إسرائيل إعالمي كبير في الراديو والتلفزيون، حائز على ج ،يعكوف أحيمئير
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  الساعة األخيرة بهجوم وبث كراهّية ضد إسرائيل.في القناة الروسّية "أر.تي" تقوم 

ادعاء املعلقين األساس ي بالتقرير املطول: إسرائيل تعاملت بنكران جميل تجاه روسيا التي بالطبع على خلفية إسقاط الطائرة. 

 تعاملت معها بلياقة. 

 

 ، كتبت:هآرتس، مراسلة سياسية للصحيفةتحرير في صحيفة  عضو ،نوعا لنداو

 ". مع روسيا "ال يوجد أي أزمة جملة أنهسمع مرة أخرى ، أل العيد انتهاءأنتظر 

 

 ، كتب: ’مكور ريشون ’، معلق سياس ي ل ’يومإسرائيل ال’معلق سياس ي لصحيفة  ،أريئيل كهانا

 . من البيان التاليّ  لألزمة اعالمة أكثر وضوًح  ال

ر جلسة ّي املصغالوزار سيعقد املجلس نتنياهو للواليات املتحدة، سفر ل بقو في مكتب رئيس الحكومة في القدس،  ،اا صباًح غًد 

 عقب األزمة مع روسيا. 

 

 مدونة سياسّية مشهورة، كتبت: ، صاحبة ’غلوبس’صحيفة مراسلة سياسية في  ،تال شنايدر

ع بالتطورات الساخنة مما يتعلق في التطورات ، يجتمع املجلس الوزارّي املصغر لتباحث اصباًح  10:00 الساعة الـ في ،لثالثاءا، اغًد 

 روسيا.

 

 :، كتبفيارجل إعالم إسرائيلي معروف في الراديو التلفزيون، ضيف دائم في التلفزيون، كاتب صح ،دان مرغليت

 ؟ سوريةفي عن أحداث الهجوم  ف تفسر أنه يصدر في روسيا تقرير كاذبكيعليه بوتين صديقك،  أّن تدعي بيبي، 

 التي أسقطت الطائرة الروسية؟  سوريةل يقوم بتحويل سالح ذكّي وكذلك 
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 تجاهك؟ الربما كنت تحاول أّن تظهر لنا حقائق غير صحيحة وبوتين ليس وديّ 

 

 

 :، كتب’يديعوت أحرونوت’ ـاملراسل العسكري ل ،يوس ي يهوشواع

 تطوران مثيران:

 بوتين ونتنياهو أجريا محادثة.

للسوريين  300 أس ـأن البرنامج الروس ي بنقل ال ،جون بولتون  ،نظام ترامبقال املستشار لألمن القومي في  -كي على األزمةر يتعليق أم

 من قبل الروس.مهًما ا يعتبر تصعيًد 
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 يّ االفتراض تحريض في العالم  .2

سواًء في الضفة  امكل عّي والتي تحمل تحريًضا على الفلسطيني بشاالفتراض أهم املنشورات في العالم وضوع أعاله، رصدت النشرة إلى جانب امل

 . 48و غزة أو الـ الغربية، أ

 ويتم التركيز على منشورات لسياسيين ومتخذي قرار ومشهورين ملا تحمله هذه املنشورات من تأثير على املجتمع. 

 :، على الفيسبوككنيست من حزب الليكود، أكاديمية ولها ماض عسكري  عضو -عنات بيركووفي السياق، كتبت 

 !؟اننتحر ديمغرافيً س هل يبدو لكم أننا

لفي 
َّ
عالقة  النقاشات، تجرأ املمثل الفلسطيني، دون  حدأمؤتمر برملاني في إيطاليا. في في ُت إسرائيل والكنيست األيام األخيرة، مث

 العودة". مطلببموضوع النقاش، أن يطرح "

 
ُ
مثل  ةثير دول عربية ك ممثلو املؤتمر تواجدفي قلت هذا "مباشرة بوجه" كارهينا.  دخل أي "الجئ" فلسطيني لحدود دولة إسرائيل!لن ن

 تركيا واألردن.

 


