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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 

حيث شغلت التطورات في غزة، والتصعيد األمني، وبالذات العملية  14.11.18-11.11.18ن بيتتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما 

 ة التي قتل فيها جندي إسرائيلي العالم االفتراض ي اإلسرائيلي بشكل كبير. العسكري

أهم املنشورات املحرضة في العالم االفتراض ي والتي تحمل تحريًضا على الفلسطيني ككل، سواًء في الضفة الغربية أو  إلى ذلك، رصدت النشرة

 . 48في غزة أو داخل الـ 
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 التطورات في غزة .1

ف على إلى حد كبير العالم االفتراض ي اإلسرائيلي والذي ركز بشكل م   غزة في التطوراتأشغلت 
ّ
ة التي نفذها ريّ تداعيات العملية العسككث

 واستهدفت القيادي القسامي نور بركة.  ،، يوم األحد، في غزةالجيش

إلى مقتل أحد الجنود اإلسرائيليين كما واصابة عدد آخر منهم، حيث منعت الرقابة العسكرية الحًقا نشر أي تفاصيل  أدت قدوكانت العملية 

 عن الجندي القتيل واكتفت بتسميته بالحرف "ميم". 

ناة األقص ى بادعاء موقع، بما يشمل مكاتب ق 100والحًقا، قام الجيش اإلسرائيلي، بقصف عدد من املواقع في غزة، حيث استهدف أكثر من 

 أنها تبث التحريض. 

 طينيتضح الحًقا أنه فلسومقتل شخص في عسقالن والذي ا إلى خسائر مادية كبيرة أدىوقامت بقصف  بدورهاردت املقاومة الفلسطينية 

 كما وأدت القذائف إلى إصابات بشرية مختلفة ومتفاوتة.  .يعمل في مجال البناء

شرة الحالّية على الجندي "ميم"، وعلى الوضع األمني بصورة عامة، متجاهال تماًما الفلسطيني الذي قتل في وركز العالم االفتراض ي في الن

 يرتفع عددهم يومًيا.  نعسقالن، كما ومتجاهال الشهداء في الجانب الفلسطيني والذي

 :على الفيسبوكحكومة إسرائيل ووزير الخارجية،  )الليكود(، رئيس بنيامين نتنياهووفي السياق، كتب 

 .، لتكن ذكراه مباركة"ميم"العميد  سف لسقوطننحني ونأ

 امل. ستروى قصة بطولته بالك، يوًما ما غزةسقط هذه الليلة بعملية جيش الدفاع اإلسرائيلي في قطاع  يستحق التمجيدمقاتل 

 عملت قواتنا هذه الليلة ببطولة وبشجاعة. بشكل كبير. نون له مواطنو إسرائيل مدي
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 )البيت اليهودي(، وزير التربية والتعليم، كتب بدوره ايًضا في ذات السياق:  نفتالي بينيت

من الخدمة العسكرية، ليكمل دراسته ويحصل على شهادة تدريس، والحًقا  ، لتكن ذكراه مباركة، كان أن يتحرر "ميم"حلم العميد 

 يقوم بإدارة مدرسة ويعمل على تربية األجيال القادمة. 

 دخل ِسفر األيام كواحد من أبطال إسرائيل الكبار، في حياته، بزيه العسكري، بموته. سوف ي

 

 كتبت وقالت: وزيرة القضاء،  )البيت اليهودي(، أييليت شاكيد

 
 
 في املعركة.  "ميم"فجع لسقوط العميد دولة إسرائيل كلها ت

 
ً
 إسرائيل تدين له بدين كبير.لجيل الشباب واملقاتلين. دولة  مقاتل بطل وشجاع شكل مثاال

 بالدفاع عن مواطني إسرائيل بإصرار كبير. جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي سيستمر 

 
ً
 لجريح.للجندي اأتمنى شفاًء عاجال
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 :كتب ايًضاوزير الداخلية ووزير تطوير الضواحي والنقب والجليل، )شاس(،  أرييه مخلوف درعي

 اثناء الدفاع عن الدولة. هذه الليلة في قطاع غزة  قتلالذي  "،ميم"سقوط العميد ل حزين وكلي ألم

صاب. تعازي 
 
 الحارة لعائلته، وأتمنى شفاًء عاجال للجندي امل

 أن نحيا بهدوء وبأمان في دولتنا.بجرأة كي نستطيع  نفذ املهمة، بطل إسرائيل املجهول، الذي "ميم"العميد 

 لتكن ذكراه مباركة.

 

 كتبت: وزيرة الثقافة والرياضة،  الليكود(، ) ميري ريغيف

  ، فيهاكانت ليلة صعبة
ً
 متميزً  افقدنا ضابط

ً
 سرائيل ومواطنيها. إل سقط بمهمة مهمة  ، والذيامقاتال

 تعازي الصادقة إلى أبناء عائلته.. اكبيرة جًد مساهمته من أجل دولة إسرائيل كانت ضابط ومقاتل 

مهام الدفاع ب الذين يعملون ليل نهار ،قادة وجنود جيش الدفاع اإلسرائيلي وأذرع األمنل ل القوة، وكتمنيات بالشفاء للجندي الجريح

 على حدود بالدنا.

 غير بسيطة. اكان غالف غزة الذين يعيشون أياًم لس كل الدعم
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ريكلين الذي  الصحفي شمعون ، كتب موجًها رسالة إلى وعضو كنيست عن حزب البيت اليهودينائب رئيس الكنيست  ،بتسيلئيل سموتريتش

 : اإلسرائيلي انتقد أداء الجيش

و، ت تعرفه بشكل ممتاز، وهيوجد رئيس، وأن ولهذه الحكومةيوجد لدينا حكومة،  ؟من جيش الدفاع اإلسرائيلي ، شمعون،ماذا تريد

 األيام األخيرة. في الردع الذي نأكل حصرمه  قوة سوول عن فقدان امل فقط هو

هذه و. أال ينجح التويتر الخاص بك أن يكتب  -ه -ا -ي -ن -ت -ن  ن-ي -م -ا -ي-ن -هذا الشخص ندعوه بنيامين نتنياهو. ب

 الكلمات؟!

 

سلطة كتبت مشددة على ضرورة تقوية سيطرة الحزب كديما في املعسكر الصهيوني،  رئيسة املعارضة في الكنيست، عضو ،تسيبي ليفني

 الفلسطينية على غزة: 

 استراتيجي.  تغييرإجراء يحصل هذا يجب ن الجنوب يستحقون الهدوء، لسكا

ع األطراف م تعاون يجب الفي حال تمت التهدئة على تغيير الواقع:  العمل يجببين حرب وبين الخضوع لحماس. املطروح الخيار ليس 

 )القصد السلطة الفلسطينية( والعمل على إعادة سيطرتها إلى غزة.  األكثر براغماتية

 على أمل بليلة هادئة لسكان الجنوب. القلب معكم.
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ا إلى قتيل عسقالنعضو الكنيست من حزب "يوجد مستقبل" ،حاييم يلين
ً
 :، كتب متطرق

 في هذا الوقت مهم أّن نتماسك ونتوحد. ، بين وجهات نظر سياسية األشخاص أوالصواريخ ال تميز بين 

 مستمرون في دعم إسرائيل، من خالل تحّمل النتائج على أرض الواقع. 

ستطاع للحفاظ على أمن مواطني إسرائيل. 
 
 ادعم وأثق بقوات األمن التي تعمل امل

 

 كتبت: ، "تسير م"كنيست عن حزب  عضو ،تمار زاندبرغ

 .الهدوء الحقيقّي  أّن نصل إلى رفيقات في غالف غزة. حافظوا على أنفسكم وعلى أملللرفاق وال كل الدعم

 

 ، كتب وقال: عميد في الجيش، ناطق باسم الجيش ضابط بدرجة ،رونين منليس

 مصدرها من الخنادق في القطاع. تصلني عدد من التغريدات )عبر التوتير(  

مصمم  سكان إسرائيل صامدون والجيش. الكارثة التي سيقودنهم إليهالسكان غزة  توضحبتغريدة بالتفكير  واأيبدأقترح عليهم أن 

 على إتمام املهمة. 

 التغريدات الجبانة ال توثر فينا.



8 
 

 

 ، كتب: رئيس معهد بحث األمن القومي منصباليوم يشغل رئيس لالستخبارات العسكرية،  ، سابًقا شغل منصبعاموس يدلين

ر ااملجلس الوزاري أن يضع  جب
ّ
لقطاع عن لالهدوء إعادة  -األهداف اإلستراتيجية التالية عينيههذا الصباح نصب بالتئامه  املصغ

قل ونزع سالح القطاع أو على األ ،في غزة يمنع أزمة إنسانية سياسّية الردع اإلسرائيلي، العودة إلى مسار تسويةقوة  تحسينطريق 

 . العسكرية منع زيادة قوة حماس

 هم األهم. الهدف األول  ،في هذا الوقت

 

 :محرًضا على محو غزة سياس ي معروف، كتب كان عضو كنيست عن كتلة االتحاد القومي، ،ميخائيل بن آري 

م ، ولن ننتظر الصاروخ القادايخبروا رئيس الحكومة بأننا لسنا فئرانً للشوارع لج من غرف األمان لخرو إلى ا أدعو سكان غالف غزة

 خائفون ومذعورون.ونحن 

 وامتصاص النتائج.  ، ليس الهزيمة نستحق األمن

ر السكانتلَو األ  احي ،محَو غزةيقوم بأن ب ملزم نتنياهو
ّ
 .خر، دون أن يحذ
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 :"، كتببيتاح تكفا"بلدية  ، رئيسرامي غرينبيرغ

، الذي سقط هذه الليلة في عملية جيش الدفاع االسرائيلي في قطاع "ميم"لعائلة مقاتل وحدة النخبة العميد  الحارةتعازي أرسل 

 غزة. 

. قلبي اًم ا عظيكان دولة إسرائيل يدينون له دينً لن نسمع، لكن ليس لدي شك أن س بطولتهوعن  ،اسمه على ما يبدو لن ينشر أبًد ا

 مع العائلة، الرفاق وجنود الوحدة.

 لتكن ذكراه مباركة.

 

 :، كتبتفية كانت مراسلة للشوون الفلسطينية في هيئة البثاصح ،دانا بن شمعون 

 هللا على خلفية األحداث في غزة.إلى رام  يعوده في الخارج )كان في الخليج( و زيارت يقطع أبو مازن 

 بعد الظهر في رام هللا: تظاهرة تضامنية مع سكان غزة.

 

 :، كتبمراسل للشوون العربية في هيئة البث كان ،يسقروعي 

 وقف التصعيد في غزة. بهدف  دثات مع أطراف دوليةيجري محا ،املوجود هذا األسبوع في الكويت ،، أبو مازن ملن أصابه القلق

 رتياح. يمكنكم اال 
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 ، كتب: املراسل العسكري ليديعوت أحرونوت ،يوس ي يهوشواع

 يفك ،ملهمةفي األركز  امن داخل غزة: أضع املشاعر جانبً  الذي أنقذ مقاتلي الوحدة الخاصة "،يسعوريموحدة " قائد "،ياء"العميد 

سننجح بالهبوط في هذه املنطقة، التي تشكل تهديًدا بعد أن جرت فيها معركة نتائجها فارقة جًدا، وإنقاذ كل القوة وإحضارها إلى 

 املستشفى لتلقي العالج. 

 

 اإلسرائيلي، كتب: لسطينية في هيئة البث رئيس مكتب الشوون الف ،غال بيرغر

لقوة ا ؛شرقي خان يونس في جنوب قطاع غزة به في حماس عن الحادثة األمنية أمس تالتحقيق الداخلي الذي قامنشر أول: نتائج 

تاالسرائيلية الخاصة   سبعة مقاتلين، جاءوا بسيارة مليئة باألغذية.  عدَّ

لب منهم هويات. املقاتلون عرضوا هويات مزيفة وتكلموا العربية.قوة من حماس 
 
 أوقفتهم للفحص وط

 

 : محرًضا ، كتبمراسل االستيطان للقناة الثانية ،عوفر حداد

 ة دولة. اخترقت سياد صاروخ 400يوم. هذا هو الرقم،  قذيفة في أقل من 400

 من غير املهم إلى أي عمق وصلت هذه القذائف، إلى غالف غزة أو تل ابيب، على الرد أن يكون مماثال. 

 أي تعامل آخر سيعد خضوًعا لقواعد اللعبة التي تفرضها حماس. 
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 :، كتبمراسل سياس ي في يديعوت أحرونوت ،يوفال كرني

الحرب:  حونوتدعي أنهم يدفعون  ،وافي غباي، ملوقفهم من غزة يئير لبيد من كال الكنيست تمار زاندبرغ تهاجم عضو ،تسرئيسة مير 

 .من اليمين" مهيجا حرب يحيطان ببيبي ،"لبيد وغباي

 

 

 

 

 

 

 

 في العالم االفتراض ي:  التحريض .2

ل، اإلسرائيلي والتي تحمل تحريًضا على الفلسطيني كك االفتراض يإلى جانب ما ذكر أعاله، رصدت النشرة التالية أهم املنشورات في العالم 

 . 48سواًء في الضفة الغربية أو غزة أو داخل الـ 
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)املعسكر  يروستاف شاف)البيت اليهودي(  بتسلئيل سموتريشولعل أبرز املنشورات هو السجال الذي دار هذا األسبوع بين عضوّي الكنيست 

يش في تغريدة محاوال تفسير تصرف الفتية الذين قاموا بحرق املدرسة ثنائية اللغة في القدس على الصهيوني(، على التوتير، حيث كتب سموتر 

 خلفية قومية، مدعًيا أنه يجب معاقبتهم لكن دون تسميتهم بإرهابيين أو مخربين: 

  رغب بتدميرنا،يحرب العدو الذي  ةماكينإذا كان األوالد الذين يلقون الحجارة هم جزء من 
ً
 . ون هم بالتأكيد مخرب اإذ

 
ً
 فهم الفرق بين العدو واملحب )والذي إن أخطأ يجب معاقبته( وبين الحرب والجريمة؟ ليس معقدا

 

 تغريدة سموتريش وانتقاده عليها، ليقوم هو بالرد عليها:  رشافير، قامت بنش

ا بعين االعتبار السياق الذي نفذت ماغوغيةيشافير مستمرة بالكذب بد
ً
ها ، وهذا ال يقلل خطورتفيه. الجريمة تقاس ايًضا أخذ

 وعقوبتها. 

 استمري بدعم كبير املخربين أبو مازن واملزاودة علينا بقيم. منافقة. 

 

 

 


