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  عن النشرة:

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

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

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

فقط بسبب تزامن  لم االفتراض ّي اإلسرائيلي موضوعانحيث شغل العا 31.3.18-28.3.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 صح. األحداث مع عيد الف

 سامية. -، هو حادث مقتل عجوز يهودية في فرنسا بدافع الاللذي تفاعل معه العالم االفتراض يّ وكان املوضوع األول ا

 عاًما(، وهي من الناجين من املحرقة النازية "الهولوكوست"، ميتة يوم الجمعة داخل شقتها املتفحمة. 85وتّم العثور على ميريل كنول )

لي مر الذي انتقل ايًضا إلى العالم االفتراض ي اإلسرائيى املستويين السياس ي والشعبي، األ إثارة موجة من ردود الفعل علوأدى مقتل كنول إلى 

 الذي تضامن مع الضحّية مندًدا بالجريمة. 

نقسم ا، عيد الفصح مكترث تماًما بسبب  ، وغيرله، ومهاجًما ومثٍن على عمل الجيش ما بين محّرض على الفلسطيني، و الثاني املوضوع إلى

 ثناء مسيرة العودة الكبرى. أشهيًدا في غزة  16بعد أن ارتقى  ،نهاية األسبوع ،لعالم االفتراض ّي اإلسرائيليا

شخًصا وإصابة أكثر من ألف شخص برصاص الجيش اإلسرائيلي أثناء احتجاجات شارك  16ستشهاد اب ت املصادر الطبية الفلسطينيةأفاد و

 الحدود بين قطاع غزة والجانب اإلسرائيلي في ذكرى يوم األرض.فيها اآلالف على 

من غزة بمسيرات "العودة الكبرى" تلبية لدعوة الفصائل والقوى الوننية الفلسطينية، للمطالبة  واننين وشارك عشرات اآلالف من امل

 ع الحصار عن القطاع.، وأيًضا للمطالبة برفإلى أراضيهمالخاص بعودة الالجئين  194بتطبيق القرار األممي 

 ذار.آ 30الفلسطيني الذي يوافق  يوم األرضمع ذكرى "مسيرات العودة"  زامنتوت
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 القتل في باريس يحّرك العالم االفتراض ّي:  .1

ا وحرقها داخل شقتهن "معاداة السامية" أحد الدوافع وراء قتل عجوز يهودية ناجية من "الهولوكوست" أاالدعاء العام الفرنس ي، مؤخًرا، علن أ

 في العاصمة باريس.

 عاًما(، وهي من الناجين من املحرقة النازية "الهولوكوست"، ميتة يوم الجمعة داخل شقتها املتفحمة. 85وتّم العثور على ميريل كنول )

 وتشتبه الشرنة في أن تكون النيران أضرمت في الشقة بعد عملية القتل مباشرة.

 حليمي في باريس، وهي أيًضا امرأة يهودية قتلت على يد جارها في نيسان ةد مرور سنة تقريًبا على مقتل سار التي نالت كنول بع الجريمة تأتي

 العام املاض ي.

يلي ئمر الذي انتقل ايًضا إلى العالم االفتراض ي اإلسراى املستويين السياس ي والشعبي، األ وأدى مقتل كنول إلى إثارة موجة من ردود الفعل عل

 الذي تضامن مع الضحّية مندًدا بالجريمة. 

 سرائيلإجيتها وعضو كنيست عن حزب الليكود، علق على املوضوع على الفيسبوك وقال: رئيس حكومة إسرائيل ووزير خار  ،بنيامين نتنياهو

سنةعلى خلفية  85ألحفاد بعمر الحقير في باريس للناجية من الكارثة ميري كانول، لتكن ذكراها مباركة. إن قتل جدة نتيجة القتل  مصدومة

الرسمية  ها. نبارك للرئيس الفرنس ي واملؤسسةتاتنوع كافة ستمرار الكفاح ضد الالسامية على ال راهية عمياء يدل فقط على الحاجة السامية وك

 لتزام الكامل ملكافحة الالسامية.ر عن اإليعبالتالقتل و  همشجببه والحازم الذي ال لبس في لوقوفهم
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 إسرائيل مصدومة نتيجة القتل الحقير في باريس للناجية منعلى التوتير علقوا بالقول على الحادث:  ،"وزارة الخارجيةّيمون على صفحة "الق

ستمرار الكفاح ضد ال راهية عمياء يدل فقط على الحاجة خلفية السامية وكسنة على  85الكارثة ميري كونول. إن قتل جدة ألحفاد، بعمر 

 الالسامية على كافة تنوعاتها. 

 

جنازة ا إرسال واحد منهم لوزراء يسافرون ويأتون، ألم يكن ممكنً املعسكر الصهيوني، قال بدوره:  عضو كنيست من املعراخ في ،نحمان شاي

 باريس؟ ميري كونول، الناجية من الكارثة، في

 

لذكرى  اآلالف ساروا هذا املساء في باريس :، قال معلًقافي في مجال الفن، رئيس قسم تاريخ الفن في جامعة تل أبيباهو صح ،سيفي هيندلير

تلت في بيتها لكونها يهودية. زعيمة اليمين املتطرف  .ميري كانول، لتكن ذكراها مباركة
ُ
لوك ملنشون  بين وزعيم اليسار املتطرف جانمارين ال ق

 وحدت املظاهرة سياسيين من اليمين واليسار. بين جمهور املسيرة تواجد الكثير من اليهود. نردا بصرخات ازدراء من املكان.

 

دما ذكر فرنسا عننفعال العظيم الذي سيطر على يهود أتذكر اال سرائيلي يعمل مذيع أخبار ألوروبا، قال بدوره: في إاصح  ،إلعاد سمحايوف

في خطابه سارة حليمي، لتكن ذكراها مباركة ضمن قائمة ضحايا الالسامية. اليوم وصل لجنازة ميري كونول، لتكن ذكراها مباركة.  ماكرون

 القلب في املكان الصحيح، آمل أن تكون األعمال هكذا أيضا.
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ية من اليهودية في فرنسا ال تصمت على مقتل الناجالجالية في صحيفة ماكور ريشون، قال:  مراسل ألخبار اليهود في العالم ،تسبيكا كالين

إنسان  4500. أكثر من 11كونول بالحي ال  ا مساء تقام مسيرة من ميدان الناسيون إلى بيت( بليلة السبت في بيتها: غًد 85الكارثة ميري كونول )

 يكون هذا حدث
ّ

 نني. " إنما و ا"يهودي اصادقوا على الوصول بالفيسبوك. يأملون بالجالية أال

 

 في باريس. االسيدة ميري كانول لينتقم هللا لدمها، ظهرً  ملقدسةبجنازة ا الرئيس ماكرون :، قال معلًقاناشط على الفيسبوك ،يوس ي تسيماح

 عمل مناسب، مهم، وإنساني.

 

مؤلم ومؤثر. رئيس فرنسا ، علقوا بالقول: 2011منظمة يهودية تأسست عام  وهي، الضوء بدل اإلرهاب -عالمة مضيئةالقّيمون على صفحة، 

 الناجية من الكارثة التي قتلت لدوافع السامية في فرنسا. إنساني للغاية. يهودي للغاية. -عمانوئيل ماكرون شارك وخطب بجنازة ميري كانول 
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 حداث غزة تشغل العالم االفتراض ّي: أ .2

ض ّي العالم االفترانقسم ا، وغير  مكترث تماًما بسبب عيد الفصح،  له ، ومهاجمعلى عمل الجيش ومثٍن  الفلسطينيما بين محّرض على 

 ثناء مسيرة العودة الكبرى. أشهيًدا في غزة  16بعد أن ارتقى  نهاية األسبوع اإلسرائيلي

ألف شخص برصاص الجيش اإلسرائيلي أثناء شخًصا وإصابة أكثر من  16ت مصادر نبية فلسطينية باستشهاد وفي السياق، أفاد

 احتجاجات شارك فيها اآلالف على الحدود بين قطاع غزة والجانب اإلسرائيلي في ذكرى يوم األرض.

من غزة بمسيرات "العودة الكبرى" تلبية لدعوة الفصائل والقوى الوننية الفلسطينية، للمطالبة واننين وشارك عشرات اآلالف من امل

 الخاص بعودة الالجئين إلى أراضيهم ، وأيًضا للمطالبة برفع الحصار عن القطاع. 194ر األممي بتطبيق القرا

 اذار. 30وتصادف "مسيرات العودة" ليوم ذكرى يوم األرض الفلسطيني الذي يوافق 

لعربية سرائيل بيتنا(، رسالة إلى العائدين على التوتير وقد كتبها باللغة اإ) افيغدور ليبرماناإلسرائيلي،  دفاعرسل وزير الأوفي السياق، كان قد 

ر فيها: 
ّ
 الى سكان قطاع غزة :وحذ

ة مواصلة حياتكم العادية والطبيعية وعدم املشاركبقيادة حماس تغامر في حياتكم. كل من يقترب من الجدار يعرض حياته للخطر. انصحكم 

 .في االستفزاز

 

نون  الدولة حدود يحمون  الذين لجنودنا االحترام كل، على األحداث وقال على الفيسبوك: نتنياهوبدوره، علق 
ّ
 سرائيلييناإل  املواننين ويمك

 .مواننيها وأمن سيادتها حماية أجل من وبحزم بصرامة تعمل إسرائيل. بهدوء الفصح بعيد االحتفال من



7 
 

 

حترام لقوات الجيش التي تصرفت ياق مثنًيا على عمل الجيش: كل اال وقال في الس، وزير الداخلية من قبل حزب شاس، علق ارييه درعي

إسرائيل. كل الدعم لسكان غالف غزة. نصلي عدو ال يتوانى عن استعمال كافة أدوات اإلرهاب للمس ب بصرامة، بمسؤولية، وبسرعة أمام

 لعيد فصح هادىء. 

 

يًضا علق واثنى على عمل الجيش وقال في السياق: "كلنا" ندعم الجنود، األكثر أخالقية في العالم، نفتخر ، وزير املالية، أموشيه كحلون 

 بجنودنا وبقادتهم الشجعان. 

 سنوات كدروع بشرية. 7امامكم تواجد عدو ساخر وظالم، الذي استعمل األنفال الذي أعمارهم 

 حتفال بهدوء وأمان في ليلة الفصح. ، من اال أمس، وكل موانني إسرائيلسببكم تمكن سكان غالف غزة ب
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 وقالت: عضوة كنيست عن حزب الليكود،  ،د. عنات بيركو
ً
 سيراتأأكد لكم أن زوجة إسماعيل هنية أوابنته لن علقت على الفيسبوك محرضة

 ، سيبقيهما بالبيت!الفاصل اتجاه الحدبباملظاهرة 

 ؟لكن ملاذا ال يتم إرسال نساء وأوالد الغير...

 تبني حماس على أخالقية جيش الدفاع اإلسرائيلي!

 لذلك هم يتعمدون وضع نساء وأوالد كدرع بشري على الحدود مع إسرائيل.

 سيجدون في املطبخ البالنة التي يوجد تحتها فتحة تؤدي إلى النفق كي يختبئوا. الرجال

 بشرية أيضا. عواصفحماس يوجه خيبة أمل سكان غزة نتيجة اإلهمال، ضد إسرائيل بواسطة التهديد بإنالق ال جديد تحت الشمس، 

يثير اهتمامي ماذا تفعل منظمة اليونيسيف التابعة لألمم املتحدة، نعم نفس التنظيم الذي ال يتوقف عن اتهامنا باملس املتعمد بأوالد 

 فلسطينيين. 

 تستعمل حماس األوالد كمدافع لحمية؟ماذا تعمل اليونيسيف عندما 

 . وال تصفر فمهاتفتح ال  نعم، حزرتم، املنظمة 

ختبر قوات األمن، نحن نحمي حدودنا 
ُ
 ت

ّ
وباملناسبة، من يريد "عودة" دائما يستطيع العودة  نا.ؤ عدايقوم بها أكل غزو أو غارة  منمن املفضل أال

 شبه الجزيرة العربية )الحجاز(! في إلى املكان الذي جاء منه

 عيد حرية سعيد لكل شعب إسرائيل.

 

، عضو كنيست عن حزب ميرتس، ورئيسة الحزب الجديدة، علقت وقالت: بعض الحقائق عن غزة في الوقت الذي ال نرغب فيه تمار زاندبرغ

 السماع: 

في غزة يعيش حوالي مليوني شخص تحت حصار منذ عشر سنوات. مليون منهم يعتمد على مساعدات منظمات اإلغاثة. الكهرباء متواجدة 

 فقط في قسم من اليوم، هنالك نقص في مياه الشرب، في الدواء، وفي املساعدات الطيبة، كما وانه من املستحيل الخروج من غزة. هذا الواقع

 دقائق سفر عن سدروت دون أن يكون له تداعيات.  5في منطقة بعيدة ساعة سفر عن تل ابيب وال يمكن تثبيته 
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ضعفت أأو  في العشر سنوات األخيرة دعمتحماس منظمة ارهابية ال تمس باإلسرائيليين فقط، انما بالفلسطينيين ايًضا. هل سياسة اسرائيل 

ا يتوجب أال نتفاعل معه
ّ
 . حماس؟ كل تصعيد يقوي حماس اذ

من الصواريخ وصفارات اإلنذار في بلدات غالف غزة، وكل  عمليات عسكرية، عدد غير متناه 5 قسم من التداعيات في العشر سنوات األخيرة:

إسرائيل، ضياع الحياة الطبيعية لإلنسان، يأس وفقدان األمل. هذه ليست مشكلة حماس فقط، هذه مشكلتنا جميًعا، في إسرائيل. يمكن 

 السؤال، من املتهم، لكن األهم أن نستفيق باكًرا ونفكر كيف نخرج من كل هذا. 

ر منذ زمن أن كارثة إنسانية في غزة تعرض أمننا للخطر، حان الوقت أن نستمع لهذا التحذير بجدية. الجهاز األمن
ّ
 ي يحذ

ر في ميرتس من هذا الوضع منذ زمن نويل، ويوم الخميس األخير قمنا بزيارة غالف غزة، وقبل شهرين حذرت هنا من خطورة التغاض ي 
ّ
نحذ

 عن هذا الوضع. 

 ىأنه وقبل عملية الرصاص املصبوب لم يتم القيام بأي عملية تفكير سياس ي ولم يتم فحص بدائل ملنع الوصول إلتقرير مراقب الدولة أقر 

ن أن نقوم بذلك من أجل السكان في غالف غزة، وللجنود الذين تركوا ر هذه منذ ذلك الحين؟ السنا ملزميقتتال. هل تم القيام بعملية التفكيا

 عائالتهم في العيد؟ 

 أو سيئا اتيجية، هذا ليس سؤال اذا ما كان جيداسجن مليوني شخص، هذه كارثة إنسانية، وفي النهاية أيًضا كارثة استر أي هدف لال يوجد 

 لحماس. هذا س يء نقطة. س يء للقاننين في غزة وايًضا في إسرائيل. هذا لم يوصلنا إلى أي استقرار أمني أو سالم. 

هذه  -القطاع بمساندة دولية، تسهيالت أنسانية، والتفكير في حل نويل األمد مع الجانب الفلسطيني إزالة الحصار عن غزة على الفور، ترميم

 ربع سنوات مرت على الرصاص املصبوب ولم يتم فعل أي ش يء. . أاهدافنا التي يجب أن تكون اآلن

 

، علق وقال مغرًدا: افتخر بجنود وقادة الجيش والذين بسبب اصرارهم ومهنيتهم "، عضو كنيست ورئيس قائمة "هنالك مستقبليئير البيد

تمكنا في اإلحتفال مع عائالتنا في عيد الفصح بهدوء. اقترح على حماس اال تقوم بتجريبنا. سكان غزة يجب أن يتظاهروا ضد إسماعيل هنية 

 وأبو مازن والذين بسببهم وصلوا إلى هذا الوضع الصعب. 
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ًيا، اقتصادًيا سكان -، رئيس املعسكر الصهوني، علق ايًضا وقال في السياق: ادعم واساند الجنود وقادة الجيش. غزة هي قنبلة موقوتةبايافي غ

 هي املسؤول الحصري عن الوضع الصعب في غزة.  ،التي تختار حلول اإلرهابو  ،وانسانًيا. حماس

 ق لتسهيل الحياة على املدنيين في غزة، لئال تنهار. قتض ي البحث عن نريتمع ذلك، املصلحة اإلسرائيلية 

 

مستقبل"، قال في السياق: ادعم واساند الجيش وقوات األمن الذين قاموا بإحباط أي محاولة  يوجد، عضو كنيست عن حزب "حاييم لفين

 هنا في غالف غزة. عيد هادئللمس بالسكان في إسرائيل وبفضلهم كان لنا 

من موازنة حماس لإلرهاب، فال عجب اال  %60ن إلى جانبنا في الغالف، لفهم الوضع. عندما تخصص املتحدة للسكدعو كل ممثلي األمم ا

 يكون عندهم كهرباء وماء واألرهاب يسيطر على غزة. 

 

ين، املسؤولون امل، عضو كنيست عن املعسكر الصهويني، علقت وقالت في ذات السياق: اردوغان، واألسد وبقية القادة الظكسانيا سفتلوفا

أنهم ظاملون في األساس، يمكن اإلستهزاء بهم، لكن هذه  احداث غزة. التلون يحتفل، رغمهم، يسارعون إلى استنكار بو عن سفك دماء شع

انهارت في  -ليست اإلستراتيجية التي يجب أن يتم تبنيها، لذا هذه مسؤولية الحكومة، والتي تسير بفرح نحو مصيدة حماس. "إدارة الصراع"

 غزة وقريًبا في الضفة. التصعيد قادم. 
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ق قرية األسود"، من فو  أمس شاهدنا من "السهم، علق وقال: ميرتس في االنتخابات العشرينمستشار تنظيمي، ترشح لعضوية  ،آفي دبوش

االمتحان  .بشرية اأرواحغزة، منانق احتشاد مسيرة العودة، شمالي القطاع. اآلن واضح أن الحديث عن حدث له أهمية، الذي يحصد 

 السياس ي في السنوات األخيرة أمام غزة، والتدهور ألزمة إنسانية صعبة تنفجر في وجوهنا. وال زال ممكنا ويجب منع الحرب القادمة. 

 

 جندي، إصغ، يمكن أن ترفض!، قالت: عة تل أبيب، ناشطة يساريةمحاضرة في الفلسفة في جام ،عنات مطر

 خاصة غدا أمام غزة.

 

 املدافع. دوي  يتحدثون في غزة عن احتجاج شعبي غير عنيف، وهنا فعال يمكن سماع، قالت: CWPلحلقة  ةالعام ةاملنسق  ،معيان داك

 كيف ُيسمو 
ً
لى الغرباء؟ ك عبلمعركة؟ أسكب غضلتعطش ال ذه الدرجة منبه أرضية ساخنةإسرائيل  ء لهاهيتالهجمة على غزة التي عمليا  ن إذا

 بالفصح(؟ تناوله)الذي ال يجوز  حرق الخبزعملية  -وا على ش يء مريح أكثر مثلبأو أن يذه

 كلوغهافت يقدم مشورته؟
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إسرائيل هي املكان الوحيد بالعالم الذي ال يوجد للناس الذين يسكنون فيها أي ، علقوا بالقول: املكان األحمى في جهنمالقّيمون على صفحة، 

: . بار حيفيتس الذي يسكن في كيبوتس بغالف غزة يطلب منكمعليهم ثية الكبيرة هذا أكثر مكان يؤثر فكرة ماذا يحصل بقطاع غزة، وللعب

 إبدأوا بالتكلم عما يحصل هناك.

 

تعمل في معهد دراسات األمن القومي، خبيرة في الشبكات االجتماعية ، تحلل األمزجة واالتجاهات من خالل وسائل اإلعالم  ،فيأوريت برل

مسبقا أن  او ستكون مسيرة، نبعا ليس مليونا. هم أعلن، قالت: وفهم عمق املجتمع املدني العربي الجديدة في الدول العربية والهدف توصيف

بالتصعيد اآلن. الرقم القياس ي لألحداث حسب رأييي سيكون عموما ن اجل التغيير يبدو لي صادقا. ليس لديهم مصلحة هذا لن يكون عنيفا. م

 من غزة إنما من القدس/ الضفة. ينقل السفارة. وهذا لن يأت -يوم نكبة -ستقاللإيوم  -بوسط أيار
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 حداث أمنية خالل العيد. إلبعاد النظر وتنفيذ عدة أ يبدو أن كل املسيرة هذه، قال: ناشط على الفيسبوك ،ديفيد كرميلي

 

لى ة املعادية للصهيونية يتظاهرون عولينشطاء من الطائفة اليهودية األص، قالت مهاجمة: على الفيسبوكمعروفة ناشطة  ،مارينا شاحار

 الجدار املحيط بغزة من أجل رفع الحصار عن غزة، من أجل التخفيف عن حياة الفلسطينيين.

 عبروا عن تضامن وتأييد للفلسطينيين سكان غزة املوجودين تحت اإلضطهاد واملعاناة الذي سببته السلطات الصهيونية. كذلكو 

 .احزين اأتمنى لهم عيد

 

 قشرة ثوم.بنظرنا تساوي حياتهم  تيكأس خامسة لحياة سكان غزة ال، قال: ناشط على الفيسبوك ،ألبرت سوفير

يأكل ويشرب )املساكين بجيش الدفاع عن االحتالل. املائدة لتناول مشروباتنا يواصل أهل غزة تذوق املرار من جنودنابينما نجتمع نحن حول 

وتسمى هذه  وهم ممددون  ويأكلون ويشربون من الجهة اليمنى على جانبهم األيسروهم مستلقون اليهود في ليل هسيدير من ليلة عيد الفصح 

وذلك تجسيدا للخروج من العبودية في مصر وهذا يتفق مع مبدأ رؤية "اإلنسان نفسه كأنه في  "املائدةالجلوس حول "الوضعية وضعية 

  (ربعة كؤوسأ فيكون أما الشرب  ن.و مصر"، وكانت هذه الطريقة املتبعة في الجلوس بوالئم مهمة يكون بها أشخاص محترم
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 زات.معجو  إشاراتلن تحدث معجزات لسكان غزة عند الخروج من مصرهم، 

 كما هو موضح أدناه. والكل املخمر حرقنا الخبزيعني. األساس أننا  عيد الحرية

ي أنني عند أمي ومع أكلها غير 
ّ
 أن أفقد الشهية. محتملحظ

 ماذا تغير هذه الليلة عن كل الليالي؟

 !اهذه السنة مثل كل سنة، أنا غير حر إلى أن يكون الجميع أحرار 

 

أعوام على الجدار بالحد الفاصل مع قطاع غزة  7تم القبض على فلسطينية إبنة ، قال: نبيب نائب مدير مستشفى العفولة ،عوفر تمير

 وأعيدت لوالديها...

. عقوة جيش الدفاع اإلسرائيلي ألقت القبض على بنت فلسطينية على جدار الجهاز بالحد الفاصل مع قطاع غزة. أعادتها القوة لوالديها بالقطا

 صرح جيش الدفاع اإلسرائيلي أن "البنت أرسلت بواسطة حماس الذي يخانر بالنساء واألوالد ويستعملهم بشكل ساخر".

 

على  النار تطلقيمكن أن  .خطوط حمراء ال يمكن تجاوزها ألف صحة، يوجد، قال مهاجًما ومحرًضا: شيف وصاحب مطعم ،حاييم كوهين

 ؟، ملاذا الكبتاملصورين
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 .ليحمنا هللا من دعاة املعارك والحروبات، قالت: ناشطة على الفيسبوك ،أدرعيزهافا 

 

  ،أمير بوحبوط
ّ

قتل جيش الدفاع اإلسرائيلي خالل املظاهرات على الحدود مع غزة مقاتلين من قوة ، قال:  نيوز مراسل عسكري ملوقع واال

 النخبة... وحدة النخبة لحماس.

 

 ، اعالمي معروف جًدا، علق وأكتفى بالقول: اليوم، انا خجل بإسرائيلتي. كوبي ميدان
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