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 عن النشرة: 

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

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

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

 فتراض ي: حيث شغل العالم اال  23.1.19-20.1.19 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 طلقها بيني غانتس. أحملة اإلعالمية االنتخابية التي ال .1

 . األخير على سورية العدوان اإلسرائيلي .2

فتراض ي والتي تحمل تحريًضا على الفلسطيني ككل، سواًء في الضفة الغربية أو ذكر أعاله، رصدت النشرة أهم املنشورات في العالم اال  إلى ما

 . 48غزة أو داخل الـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 فتراض ي: تحرك العالم ال  تصريحات غانتس .1

حملته االنتخابية لحزبه الجديد "الحصانة إلسرائيل" تحت  غانتس، رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي األسبق،بعد فترة من الصمت، أطلق بيني 

ا من الفصائل الفلسطينية املسلحة خالل  1364مقاطع فيديو تفاخر خاللها بقتل  4من خالل  ، وجاءتاسم "القوي فقط ينتصر"
ً
ناشط

 !الحرب األخيرة

ب الرواية التي أطلقها غانتس حول الحرب األخيرة على قطاع غزة في وفي السياق، نشرت صحيفة هآرتس 
ّ
العبرية، يوم االثنين، معلومات تكذ

 .2014صيف 

ب تلك املعلومات االنتخابية، ويظهر أن عدد املسلحين الفلسطينيين الذين 
ّ
ووفقا لصحيفة هآرتس، فإن تقريًرا للخارجية اإلسرائيلية يكذ

مدنًيا،  761منهم  2125% من الشهداء الفلسطينيين في العملية والذين بلغ عددهم 44، بما يمثل 936صل إلى استشهدوا في تلك العملية ي

 دون سن الـ  369من بينهم 
ً
 عاًما. 15طفال

 إل
ً
ى أنه ولفتت الصحيفة إلى أن غانتس استخدم صوًرا حول عودة غزة إلى العصر الحجري من خالل عملية التدمير املمنهج للمنازل، مشيرة

استخدم باألساس صوًرا من رفح التي تم قصفها بشكل عشوائي بمئات الصواريخ والقذائف في ساعات معدودة بعد خطف الجندي هدار 

 فلسطينًيا غالبيتهم العظمى من املدنيين. 150غولدن، ما أسفر عن استشهاد 

 جريمة حرب.ة واسعة ووصفت بأنها وذكرت أن تلك العملية في رفح القت انتقادات دوليّ 

فتراض ّي اإلسرائيلي، الذي قّدم انتقادات واسعة عليها، سواًء من باب تفاخره بقتل الفلسطينيين ملة اإلعالمّية لغانتس العالم اال وحركت الح

 تخابّية. نلومات غير دقيقة لصالح حملته اال أو من باب عرضه ملع

 ، على صفحته على الفيسبوك ناشًرا الفيديوهات: بيني غانتسوفي السياق، كتب 

ر  اهدف 6231 -فقط هو من ينتصرالقوي   ، أقسام من غزة عادت للحقبة الحجرية.تُدّمِّ
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 "ميرتس" على التوتير وكتبت: كنيست من حزب  عضو ،تمار زاندبيرغوردت عليه 

التي يجب عليه أن يتفاخر بها ليقول الحًقا أنه يرغب  والحروبا غانتس، هو كمية املوت الفيديو التي أطلقهالجوهري في أشرطة 

 بصنع "السالم". 

 محاولة اإلثبات بمدى رغبتك بالسالم عن طريق عرض كمية الناس التي قمت بقتلها. محزن 

 نعم، نحن نريد سالًما لنوقف القتل والحروب.
ً
 إذا

 

 معلًقا: ،"الليكود"عضو كنيست من حزب  أمير أوحانا،بدوره، كتب 

ار الطفولي والتي تتطرق إلى فتخة من اال لهذه السلس  أو بينيت أو غاالنتس كانوا قد نشرواتصوروا رد فعل اإلعالم لو أن نتنياهو 

. آقتل   الف العرب وتحويل بيوتهم إلى أنقاضِّ

 لعق مؤخرته الضاربة إلى البياض، ينشر فيديوهات كاذبة، لكن الجمهور ذكي، ويستوعب. غانتس؟ 

 

 ، املراسل السياس ي لراديو "غالي تساهل"، علق في السياق وكتب: ميخائيل هاوزر طوف

في مركز قيادة الحملة االنتخابية لبيني غانتس ينوون إصدار عدد من الفيديوهات  -من اليوم، عليكم القول بيني "املدمر" ابدءً 

 املماثلة كجزء من ذات الحملة. 
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 ، كاتبة قصة قصيرة إسرائيلية وصاحبة مدونة، علقت وكتبت: ميراف زاكس

قبل أن تفتح فمك وتصرح أنك يميني جًدا مقارنة حتى  إلى حضرة املرشح غانتس: الفيديوهات التي قمت بنشرها قامت بإقناعي،

 بمواقفي. يمكنك التوقف. شكًرا. 

 

 وكتب ناشًرا صوًرا إضافية:في معروف بمواقفه اليسارية من "هأرتس"، علق ا، صحنير غونتج

 رئيس حصانة إلسرائيل.  ،صباح الخير بيني غانتس

 ختصار، هؤالء كانوا ضمن قائمتك؟ امنهم. ال سمح هللا، ب اأي نك قمت بعد جميع الضحايا ولم تنسرغب التأكد أأفقط 

 

 ، مدير عام املركز الحقوقي "بتسيلم" غرد وكتب: حغاي إلعاد

 ؟كفاية في غزة افيما بينهم، هل قتلنا بشرً  ناقشون وبينيت يت قبل غانتس: نتنياهو ، ليبرمانياسة االسرائيلية سال

 ؟كفاية في غزة ان فيما بينهم هل قتلنا بشرً ناقشو السياسة االسرائيلية بعد غانتس: نتنياهو، ليبرمان، بينيت وغانتس يت

 طفال قتلوا في غزة.  546: لن نشارك بهذا الجدال
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 "، كتب وغرد:هآرتس"مراسل في  ،ليفنسون حاييم دوف 

معه أي مقابلة منذ  عد منصب وزير لدقيقة، لم تجرشغل بب عضو كنيست، لم منصب لدقيقة لم يشغل بعد حتى ولو بيني غانتس

 ردة فعل منه تجر مئات الردود من كل املواقع، ومئات الوصوفات.  م بأي خطوة منذ سنة تقريًبا، وأيسنة، لم يق

 نه ال يقوم بأي ش يء إال أنه يفهم في السياق والتسويق السياس ي. أر أنه رغم بدأت أفك

 

 كتب: في مراسل رياض ي، اصح ،هدار سيغل

 طالق للنار كما في الجرف الصامد )العدوان على غزة(. إشرطة إضافية لبيني غانتس. ما يعني وقف أعرض ساعة دون امنحونا كم 

 

 مؤرخ وكاتب إسرائيلي، كتب وعلق:  م،اعنير بار 

 حمد طيبي. أل ال كلمات، سأصوت غانتس،  تتسجيال  شاهدت

 

 ة منظمة "سالم اآلن"، ناشط يساري، كتب: عضو إدار  ،ياريف أوبنهايمر

 علينا أن نفتخر باملوت، التدمير والخراب؟، لكي يتم إسقاط بيبي تثير الغثيانتسجيالت غانتس 
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 : ةعلى سوري غاراتال .2

رة سبب الغارات فجر يوم االثنين، كاشفا ألول م ةاإليراني، التي استهدفها في سورينشر الجيش اإلسرائيلي صوًرا، زعم أنها مواقع "فيلق القدس" 

 .ريةاألخيرة على سو 

ا تابعة للفيلق اإليراني استخبارات، ومخازن أسلحة كلهونشر الجيش اإلسرائيلي، على حسابه عبر "تويتر"، صوًرا زعم أنها ملواقع تدريب، ومراكز 

 .ةفي سوري

ة ، وكتب عبر "تويتر": "قبل الحديث عن الغارات اإلسرائيليبب الضربات اإلسرائيلية س الجيش اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي وكشف الناطق باسم

-أن "السبب هو قيام قوة إيرانية أمس بإطالق صاروخ أرض، علينا الحديث عن سببها"، مشيًرا إلى ةضد أهداف فيلق القدس داخل سوري

 أرض متوسط املدى من إنتاج إيراني من منطقة دمشق باتجاه شمال هضبة الجوالن".

فتراض ي وتفاعل مع ئيلية، األمر الذي حرك العالم اال وأشارت  إسرائيل إلى أن هذا الهجوم األكثر نجاًحا من بين هجمات القوات الجوية اإلسرا

 وضوع بشكل كبير. امل

 :على الفيسبوك معلًقارئيس الحكومة ووزير األمن ووزير الخارجية،  ،بنيامين نتنياهووفي السياق، كتب 

 سنقوم بالرد.  -عتداء علينامن يحاول اال 

 سيتحمل كامل املسؤولية. ،اء علينامن يهدد بالقض

 

 :"، فكتبالليكود"حزب عن عضو و رئيس دولة إسرائيل،  ،ي( ريفلينبريئوفين )رو اما 

ذت أمس من ق يقبلها ال الرد املباشر إلطالق الصواريخ التي يه ةهجمات سالح الجو في سوري ّفِّ
ُ
ل قوات إيرانية من بالعقل، التي ن

ة لتموضع -األراض ي السورية  املنطقة كلها. في و ةإيراني في سوري هذه شهادة حيَّ
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 كل القوة املطلوبة أمام كل محاوالت الهجوم.نقوم بأمام أي إخالل بأمن مواطني إسرائيل. سنعمل بإصرار و  نتحلى بالصبرلن 

 

 عن حزب "الليكود"، كتب: عضو و وزير الهجرة واالستيعاب،   ،يوآف غالنط 

 .ةسنطرد إيران من سوري

 في هضبة الجوالن.لحزب هللا ومن غير املسموح فتح جبهة  ةنسمح بإقامة جيش إيراني في سوري لن

 جيش الدفاع االسرائيلي وأعتز بقادته وبمقاتليه.قدرة أثق ب

 

 عن حزب "العمل"، علقت وكتبت: كنيست  عضو ،ميراف ميخائيلي

 ألسباب انتخابية.  )عن الغارة( التعتيمسياسة  يكسر نتنياهو

 . أمنًيا ناالذي ال يفيد بدون التفاخر ، لكنةاإليراني في سوري ملجهود لوقف التموضعمن الواجب االستمرار با

 الكل سياسة )يشمل التفاخر(.  -لدى نتنياهو

 

 :عن حزب "العمل"، علق وكتبعضو كنيست  ،نحمان شاي

 التصريحات املتبجحة التي سمعت من وزراء الليكود هذا الصباح تساهم بتدهور األوضاع شمالي إسرائيل.  

، لكن اإلجراءات العلنية إلسرائيل بما فيها تصريحات رئيس الحكومة ةالبؤرة اإليرانية في سوريإسرائيل تنشط بشكل صحيح ضد 

 الشمال. في وقد يؤدي ذلك إلى مواجهة شاملة  إلى الزاوية ةسوري تدفعووزرائه 

 يجب وقف التصريحات غير املسؤولة. 
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 ، سياس ي ووزير سابق، وعضو عن حزب "الليكود"، كتب:رغدعون ساع

 . ةبب للغموض" بخصوص نشاطنا في سوري"ُيخطئ يئير لبيد. ال يوجد أي س

 أمر معلن ومكشوف. وهذا  ة،إيراني في سوري منع أي تموضع -الخط األحمر" إلسرائيل"

يكبر  -ظهرت إسرائيل أكثر إصراًرا على مواجهة هذه السياسةكلما  في العمق االسرائيلي. ن تقدم ضربات عالية الجودةأتحاول إيران 

 . )وقف التموضع اإليراني( الوصول إلى الهدف نا فياحتمال

 

 كتب: املعلق العسكري في القناة العاشرة،  ،ألون بن دافيد

  يهاجم سالح الجو
ً
 من قاموا بإطالق الصاروخ أمس. . يبدو أن اإليرانيين ةإيرانية في سوري ااآلن أهداف

 عتداء على الجيش اإلسرائيلي او على إسرائيل. اال من محاوالت ة الجيش اإلسرائيلي يحذر جيش سورياسم بالناطق 

 

 في في موقع "غرف الحريديم"، علق وكتب: ا، صحإيلي شيلزينغر

ا تابعةيهاجم جيش الدفاع 
ً
 لقوة القدس اإليرانية على األرض السورية.  االسرائيلي في هذه الساعة أهداف

 تجاه إسرائيل.  هذا الصباح طلقأ على صاروخ أرض أرضيأتي ذلك رًدا 

 ، أو ضرب قواتنا. عتداء على األراض ي اإلسرائيليةاال من محاوالت  ةالدفاع االسرائيلي يحذر جيش سوريجيش 

 أمام الزوار واملتزلجين. موقع جبل الشيخسرائيلي فإن يوم الغد )اإلثنين(، حسب تعليمات جيش الدفاع اال 
ً
 سيكون مغلقا

 

 هيئة البث اإلسرائيلية من الشمال، كتب: مراسل  ،روبي هاميرشالغ
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 سرائيلي: يهاجم جيش الدفاع اإل تقرير جيش الدفاع اإل 
ً
لقوة القدس اإليرانية في األرض السورية. تابعة سرائيلي في هذه الساعة أهدافا

 عتداء على إسرائيل.اال من محاوالت  ةالدفاع االسرائيلي يحذر جيش سوريجيش 

 أمام الزوار واملتزلجين.حسب تعليمات جيش 
ً
 الدفاع االسرائيلي فإن يوم الغد )اإلثنين(، موقع جبل الشيخ سيكون مغلقا

 

 محررة وصحافية، كتبت:  ،روت كيرياتي

 إيرانية في سوري"باألمس ضرب سالح ال
ً
ضد إيران قامت إيران بإطالق صاروخ تجاه إسرائيل. سنعمل ، بعد أن ةجو بقوة أهدافا

 سيتحمل النتائج".  -عتداء علينااال وكذلك ضد القوات السورية التي تساعد العدوانية اإليرانية. من يحاول 
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  تحريض .3

فتراض ي والتي تحمل تحريًضا على الفلسطيني ككل، سواًء في الضفة الغربية أو رصدت النشرة  أهم املنشورات في العالم اال إلى ما ذكر أعاله، 

 . 48غزة أو داخل الـ 

، عن الليكود، تفاصيل عن حملتها االنتخابية، والتي تظهر فيها بمواجهة مع شاب ملثم، عنات بيركونشرت عضو الكنيست،  وفي هذا السياق

 وكتبت بيركو في السياق: 

 تهديد د. عنات بيركو؟ قريًبا ستعرفون ما حل به.... ىمن يجرؤ عل

 

من حملته االنتخابية التي استهدف فيها النواب العرب، حيث نشر  ا، عضو كنيست عن حزب "الليكود"، جزءً ن حزانأور وكما بيركو، نشر 

 صورة وكأنه يظهر على أنه بطل في مسلسل "صراع العروش"، والنواب العرب خلفه يالحقونه، وكتب: 

 بن مملكة الليكود، طارد اليساريين، محطم املخربين، درع الجنود، وسيد الحقيقة في الوجه.ا

 

 للعب، وعلق بالقول:  العرب من املشتركة وكأنهم أوراقيحمل صور أعضاء الكنيست  انحز وفي منشور آخر، ظهر 
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 . الكنيست عتزل واكذلك حيليك بار يئس  -بعد الزعبي وزحالقة، روزنطال ونحمياس رابين

، لكن يبدو لي أّن الكنيست ستكون فقط لليمين. ليس أنني أ
ً
 فهم بهذا شيئا

 

 


