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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 

ملية "درع الشمال"، والتي بدأت فتراض ّي موضوع عحيث شغل العالم اال  8.12.18-5.12.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 . 1701نفاق تخترق السيادة اإلسرائيلية وقرار األمم املتحدة بإدعاء أّن حزب هللا يقوم بحفر أ سرائيل على الحدود الشمالّيةها إب

ربية والتي تحمل تحريًضا على الفلسطيني ككل، سواًء في الضفة الغ ،فتراض ي اإلسرائيليإلى ذلك، رصدت النشرة أهم املنشورات في العالم اال 

 . 48اخل الـ او غزة أو د
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 فتراض ّي اإلسرائيلّي: هتمام العالم ال اعملية درع الشمال تتصدر  .1

هذه  وأطلقت إسرائيل على، دودية"، حفرها حزب هللا اللبناني"أنفاق حادعاء وجود وهذه املرة ب ،ضد املقاومةعملية جديدة اسرائيلية بدأت 

 الشمال". العملية "درع

الجاري، والتبرير الذي تسوقه سلطات الجيش اإلسرائيلّي إلجراء هذه العملية هو أن األنفاق  كانون األول  4الثالثاء املاض ي،  العمليةبدأت 

 حسب زعمها. أراضيها"إلى  التسلل"الحدودية تسمح لحزب هللا ب

 ة اإلسرائيلية" من قبل حزب هللا في املنطقةسماه "السيادأدولية "اليونيفيل" على "خرق" ما وقدم الجيش اإلسرائيلي احتجاجا للقوات ال

 الشمالية.

ونشر املتحدث باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدات له على صفحته الرسمية على "تويتر"، جاء فيها أن قائد الجبهة 

 ة الحدودية.الشمالية اإلسرائيلية اشتكى باسم جيشه، حزب هللا، لقوات اليونيفيل التي تفقدت املنطق

 سم آخريامين نتنياهو، فيما عارضها قلها ولقرارات وزير األمن الجديد، بن ل إلى هذه العملّية ما بين داعمفتراض ّي في إسرائيوتطّرق العالم اال 

 . الخاصة به نشغال اإلعالمّي بملفات الفسادأنها خطوة من نتنياهو إلبعاد اال بإدعاء

 جاء فيها: حول العملية الليكود(، عدة تغريدات ومنشورات ) بنيامين نتنياهووفي تعقيٍب له على املوضوع، نشر 

عدٍد من السفراء األجانب للقطاع الشمالّي، حيث وصل الوفد إلى منطقة عمل قوات جيش الدفاع للكشف مع قمت اليوم بجولٍة 

 تحييدها. عن األنفاق و 

 سنعمل كل ماهو مطلوب. عدائنا، األنفاق، بإصرار. أواجه سالح ن

 يتحمل املسؤولية. حزب هللا وحماس يعرفون هذا. -من يهاجمنا
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 : بنيامين نتنياهووفي منشور آخر، كتب 

نفاق اإلرهاب القادمة من الحدود أالذي توقعه  تهديدالحباط ، والهادفة إلى إالشمال" درع"صدرت اليوم األوامر للخروج لعملية أ

 اللبنانية. 

 حتى تحقيق أهدافنا وضمان أمن إسرائيل.  العمليةتستمر س

 

 :)الليكود(، رئيس دولة إسرائيل، كتب وعلق داعًما العملّية ريئوفين )روبي( ريفلين

 الشمال".  درععملية "سرائيلي ب، جيش الدفاع اإل اليوم باشر،

ا سافًراتشكل و املجال اإلسرائيلي،  حزب هللال يةهجومالاألنفاق  تخترق 
ً
 للسيادة اإلسرائيلية.  خرق

 آخر املطاف إلى دماره.في  ،بنان"لل حاٍم  درع" ـالذي يعرض نفسه كو  ،حزب هللا سيؤدي

 اإليراني بلبنان، من حيث التمويل والتوجيه.  تدخلعمق ال هذا الكشف فقط يجسد

 

 ، كتب وقال:وزير بال حقيبةعضو حزب الليكود،  ،تساحي هنغبي
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ختِرق  نفاقاأل  مشروعتدمير  ، والهادفة إلىالشمال" درععملية "
ُ
 .قد بدأت هللا حزباإلرهابي  للسيادة اإلسرائيلية من قبل التنظيم امل

جاعة شنولوجيا خارقة، عمل استخبارتي عالي الجودة، تكتم إحباطها بفضل  ،"املفاجأة" التي حضرها نصر هللا لسكان الشمال

ّصغر. ، وعزم بال هوادة لرئيس الحكومةعسكرية
ُ
  ورئيس األركان واملجلس الوزاري امل

 

 : يًضاأكتب عضو كنيست عن حزب الليكود،  ،دافيد بيتان

عملية دء بلقرارهم بالبورئيس األركان  ،سرائيليبنيامين نتنياهو، جيش الدفاع اإل  ،رئيس الحكومة ووزير األمنمن  ساند كالأدعم و أ

 إحباط أنفاق حزب هللا الهجومية على الحدود الشمالية.  ، والهادفة إلىالشمال" درع"

ثبتاليوم
ُ
ولوياتنا أسلم  األمر الذي يوجهنا في ترتيب، على جبهات مختلفةكثيرة وتتميز بتهديدات إسرائيل مام أديات املاثلة التح أّن  ، أ

 بالتعامل مع هذه التهديدات. 

 

 :، كتب مهاجًما العملّيةعضو كنيست من املعسكر الصهيوني ونائب رئيس الكنيست ،يوآل حسون 

 .؟له من تهم الفساد( " )والقصد درع واقنتنياهو درع"عملية  " أمالشمال درع"هذه عملية هل 
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رات أّن هنالك اعتبا مأالعملية وتوقيتها عشوائي؟ هل  -تماع فوري للجنة الخارجية واألمن، يطرح خالله السؤالاج ، عقداملطلوب

 ( لـ "سيد األمن" نتنياهو؟ 4000نشغال بملف الفساد )ساسها إبعاد االأأخرى 

 نقاش فوري بحضور رئيس الحكومة. ، مطالًبا عقدآفي ديختير  ،الخارجية واألمن لجنة لرئيسبرسالة توجهت 

 

 :، علقت ودافعتكنيست من حزب الليكود عضو ،شارين هاسكيل

 خدمة حزب هللا.في  )اإلسرائيلية( املعارضة

ح حزب لنزع سال  ةودولة إسرائيل تدير معركة دوليّ  "،الشمال درع"جيش الدفاع االسرائيلي بإدارة عملية الوقت الذي يقوم فيه في 

 فتراض ّي، على حساب أمن دولة إسرائيل. نقرات إعجاب في العالم اال  عة لجماملعارضة بحملة سياسيّ  هللا، تنشغل

 نكون موحدين.  وفي لحظات كهذه علينا أّن  ،أمام تحديات أمنية نقف

 

 : مهاجمة عضوات الكنيست اليساريات كنيست من حزب الليكود، علقت ودافعت عن العملّية ، عضود. عنات باركو

 املواقف الجنونّية.في من اليسار يتطرفن عضوات الكنيست 
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 عن الواقع.  تفكيًرا منفصالحتجاجات العنف ضد النساء، ادرع الشمال" ضبط بشكل يتزامن مع التفكير بأن توقيت العملية "يعّد 

 ة.ة والسياسيّ باألمور األمنيّ نما مؤشر ملدى عدم الفهم املطلق إ، فقط ادعاءات سخيفةهذه ليست 

 بنانية بأجواء عاصفة.اللالذين يعملون على الحدود  ،جيش الدفاع االسرائيلييعد تحقيًرا لقادة وجنود إلى ذلك، 

 فقط. انسوي اشأن ت، والتي تعد حربنا جميًعا كمجتمع وليسالنساء مواجهة العنف ضدبدون عالقة، أعمل كل جهدي في 

على الرغم من االدعاءات الزائفة هذه، كنَّ واثقات أننا في املعسكر القومي، سنستمر بالعمل من أجل أمن الدولة ومن أجل أمن 

 إسرائيل.النساء في 

 للتعليم، علق وكتب:  ا عضو كنيست عن الليكود، ووزير، سابًق جدعون ساعار

 دعم الحكومة وجنود جيش الدفاع اإلسرائيلي لخروجهم إلى عملية "درع الشمال".أ

 

 :، علق وكتب مهاجًمااملراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت ،يوس ي يهوشواع

 تهدف إلى كشف األنفاق.  "دفاع أمامّية"تقوم بالردع، تدخل إلى قطاع غزة وتبادر إلى عملية عندما 

 عك، تقوم بتنفيذ عملية هندسية في أراضيك وتطلق عليها اسم "درع الشمال".عندما يتم رد
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 ، علق وكتب: راسل سياس ي لصحيفة إسرائيل اليومم ،ماتي طوخفيلد

 الشمال" عدم مسؤولية ليبرمان. درععملية " كشفت: في القصة الدرامّية نقطة تحول 

 

 ، علق وكتب: املراسل السياس ي للقناة العاشرة ،براك رافيد

عملية "درع  علومات عنو حيث قام بحتلنته بمكي بومبير يالخارجية األمفي بروكسل بوزير   نتنياهو التقىمكتب رئيس الحكومة: 

ا سافًرا لل  الشمال" موضًحا له أّن اإلنفاق املخترقة
ً
ادة اإلسرائيلية للسيراض ي اإلسرائيلية، والتي قام حزب هللا ببنائها، تعد انتهاك

 . 1701ولقرار مجلس األمن التابع للمم املتحدة 

 لبنان.العراق و  ،ةإليراني املتواجد في سوريا العدوان وقفنه يجب إلبومبيو  نتنياهوقال 

 

 معروفة، علقت وهاجمت:  يلية شرقيةمغنية إسرائ ،ياسمين ليفي

 أنفاق حزب هللا.  ، الهادفة إلى تدميرالشمال" درععملية "بجيش الدفاع االسرائيلي  يبدأ

 هطول املطر في الشتاء.مثل  ،. كما هو متوقع4000 نشغال بملف الفسادإبعادنا عن اال بنيامين نتنياهو يحاول التوقيت: 

 

 ، كتب: ويراسل من موسكو ي العين السابعةفي يكتب فاصح ،يئير نافوت
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 حرب في الجبهة الشمالّية، لن تندلع قريًبا. 

طالق فت إلى إأوغندا وهدراض ي ما عملية عنتيبي )التي نفذت على أعملية "درع الشمال"، والتي تنفذ على األراض ي اإلسرائيلية وليس ك

 والعمل على تحييدها.سراح رهائن إسرائيليين(، تهدف إلى كشف األنفاق الهجومّية لحزب هللا 

ًضا غير يود إلى تصعيد كبير، إال أّن ذلك أالعملية التي بدأت اليوم، حدة التوتر بين إسرائيل ولبنان وحزب هللا، ولربما تق ترفع قد

 ويتعلق بالتطورات.  مؤكد

ا لقرار األمم املتحدة من األنفاق التي تم كشفها تقتحم األراض ي اإلسرائيلية، ومجرد وجودها يع ان جزءً يمكن القول، إ
ً
، 1701د خرق

 والذي أقر بعد الحرب الثانية على لبنان، علًما أّن هذا خرق من سلسلة خروقات. 

من املهم اإلشارة إلى أّن سكان الشمال كانوا قد حذروا وبلغوا، في السنوات األخيرة، عن سماعهم لضجيج تحت األرض، على طول 

 حفر ألنفاق، األمر الذي دفع بالجيش إلى إجراء فحص والتحقق من صدق اإلدعاء. الطريق الحدودّي، والذي بدا لهم ك

الفهم أكثر ملاذا امتنعت إسرائيل في هذا الوقت بالذات عن إجراء عملية عسكرية في غزة رغم سقوط عدد من القذائف اليوم   يمكن

 على إسرائيل. 

 

 حرونوت، كتب: أب يكتب في يديعوت في كاتاصح ،يغآل سارنا

ي شلة من السارقين الحقيرين ف واآلن يجد نفسه مضطًرا إلى مشاركة متواضع وحكيم ومعتدلو إنسان شجاع هو ، مسكين آيزنكوت

 خطير للتغطية على مؤخرة السارق )نتنياهو( امللتهبة. فبركة حدث 

 رغب بالتقيؤ من مدى استبداد هذا الظالم الجبان )نتنياهو(.أ
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 في العالم اإلفتراض ّي:  التحريض .2

 فتراض ّي اإلسرائيلي والتي تحمل تحريًضا على الفلسطيني ككل، سواًء فيذكر أعاله، رصدت النشرة  أهم املنشورات في العالم اال  ضافة إلى ماإ

 . 48ـ أراض ي الالضفة الغربية أو في قطاع غزة أو داخل 

  .ا على الخطاب في الحّيز العاملسياسيين ومشهورين في إسرائيل لتاثيره ختيارها هي منشوراتيشار إلى أّن املنشورات التي تم ا

 الفائت، خميسال ، يوماملتحدة للمم العامة الجمعية رفضيًضا معتبًرا ، وأمحرًضا على املقاومة الفلسطينية نتنياهو السياق، كتب  هذا وفي

 نجاًزا رغم رفضه":، "إإسرائيل على صواريخ إلطالقها حماس حركة يدين املتحدة الواليات به تقدمت قرار مشروع

م للجمعية في اال ّدِ
ُ
 غلبية من الدول التي وقفت ضد حماس.العامة للمم املتحدة حصلنا على أقتراح إلدانة حركة حماس والذي ق

دولة التي  87ـ حماس، عليه أشكر الغلبها ضد ة األولى التي تصوت فيها الدول بألم نحصل على األغلبية املطلقة )ثلثين(، لكن هذه املر 

 تعاملت مع املوضوع بشكل مبدئّي. 

 نجاز مهم إلسرائيل والواليات املتحدة. هذا إ

 كية وسفيرة الواليات املتحدة في األمم املتحدة، نيكي هيلي، على املبادرة. ير شكر الحكومة األمأ

 

و حميد بكمة العليا على هدم منزل الشهيد إسالم أعلى خبر مصادقة املحا، علق عضو كنيست عن حزب إسرائيل بيتن ،يبرمانيغدور لفأ

 :كامال، وكتب

يدور الحديث عن قرار مهم للمحكمة العليا هذا املساء، والذي يدعم ويساند النضال الذي قدناه في العامين والنصف األخيرين 

 لهدم منازل املخربين. 

 سابقة يتم تبنيها في الحاالت املشابهة القادمة. آمل أن يشكل هذا القرار 
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جع األطفال الفلسطينيين على الكراهية نشر فيديو ادعى من خالله أ وزير األمن الداخلي،  )الليكود(، غلعاد أردان
ّ

ّن الجانب الفلسطيني ُيش

 :والعداء إلسرائيل، وعلق عليه بالقول 

رآة م نقوم بوضعوهذه فرصة جيدة ألن  ،يوم الطفل العاملي ، يحيون اليوم،املتحدة األمممقر في أروقة يًضا أو  ،في أنحاء العالم

 اإلرهاب والعنف من الجانب الفلسطيني. و  املتجاهلين، بشكل ممنهج، التربية على الكراهّية أمام جميع املنافقينعاكسة 

 ألوالد.اأين تكمن اإلساءة الحقيقية بمعاملة  لتفهموا أصغوا للطفال الفلسطينيين

 من املهم اإلشارة أننا لم نقم بتغيير أي ش يء في الفيديو. 

 !الحقيقة عن الكذب الفلسطيني لنشرشاهدوا وشاركوا 

 

 


