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 عن النشرة: 

ترصد نشرة "متابعات من إلاعالم الجديد في إسرائيل" ما يكتب وينشر في فضاء إلاعالم الجديد الفاعل في الحيز العام إلاسرائيلي. 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 إلاسرائيلي آلاخذة في الازدياد في آلاونة ألاخيرة.الساحة إلا 

 وهي:  ،من املواضيع عدد فتراض يحيث شغل العالم الا  25.7.18-22.7.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 عن طريق إسرائيل.  سوريةضاء من خراج ذوي الخوذ البيإ .1

 مقتل جندي إسرائيلي على يد قناص فلسطيني.  .2

 تحريض عضو بلدية القدس على بائع للكعك في القدس.  .3
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  يتطرق إلى إجالِء "الخوذ البيضاء"فتراض ي  العالم لا  .1

 ألاردن إلى وأسرهم السورّي  املدني للدفاع" البيضاء الخوذ" جماعة أعضاء من 800 نحو  إجالء خالل عملية خاصة، تم يوم ألاحد الفائت،

 .سورية غرب جنوب من إسرائيل عبر 

 ".لحياتهم مباشر  تهديد بسبب.. وأسرهم سورية مدنية منظمة أفراد إلنقاذ إنسانية عملية" أكمل إنه بيان في إلاسرائيلي الجيش وقال

 دول  وعدة املتحدة الواليات طلب على بناء جاءت إلاجالء عملية وأن يحدده لم مجاور  بلد إلى ألاشخاص هؤالء نقل تم أنه وأضاف

 .أوروبية

 املدني الدفاع باسم رسميا الجماعة هذه وتعرف. البيضاء الخوذ جماعة في أعضاء السوريين هؤالء نإ إلاسرائيلية إلاعالم وسائل وقالت

 .سوريةفي  املعارضة مقاتلو  عليها يسيطر  التي املناطق في إنقاذ بعمليات الجماعة تلك وتقوم. املميزة البيضاء بخوذها تشتهر  ولكنها ،السوري

 سوري مواطن 800 نحو  مرور  تنظيم املتحدة لألمم أذنت" اململكة إن لكترونيالا موقعها على( بترا) الرسمية ألاردنية ألانباء وكالة وقالت

 ".غربية دول  في لتوطينهم ألاردن عبر 

إلاسرائيلي إلى هذه العملية واصًفا إياها بعملية "إنسانّية"، للخطر الذي كان يهدد حياة هؤالء، متجاهال أّن  فتراض يوتطّرق العالم الا 

 العملية جاءت بإيعاز من الدول الغربية. 

بضعة أيام توجه قبل ، قال في السياق متفاخًرا: كنيست عن حزب الليكود و رئيس حكومة إسرائيل ووزير خارجيتها وعض ،بنيامين نتنياهو

ؤالء . هسوريةن بطلب املساعدة على إخراج مئات أفراد "أصحاب الخوذ البيضاء" من و رئيس حكومة كندا وآخر  ارئيس ترامب وأيًض إليَّ ال

 . لذلك صادقت على نقلهم عن طريق إسرائيل لدول أخرى، كخطوة إنسانية مهمة.تهم في خطرأشخاص أنقذوا حياة وآلان حيا

 وضع قواعد عسكرية إيرانية هناك. ضد محاوالت سوريةن ال نتوقف عن العمل في باملقابل، نح

 

 الخوذ البيضاء" هو تنظيم إنساني سري يعمل ضد إلاخالل بحقوق إلانسان."، قال بدوره في السياق: ناشط على الفيسبوك ،يارون إيروني

 مقدًس يرون بهؤالء املالئك سوريةفي 
ً
  ،اة الذين يعملون عمال

ً
 خطٍر.في وحياتهم  ،خونة
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 جميعهم تم إنقاذ حياتهم. .نقلهم إلى ألاردنتم و  سوريةنجحت دولة إسرائيل أن تنقذهم من داخل 

 فإن جيش الدفاع إلاسرائيلي أنقذ حياة و  بطريقة ملموسة أن أوضح ألاشياءأحاول  ، حيثأو بكلمات أخرى 
ً
نشيط  800بجملة واحدة، إذا

 ن.تيالصمت" و "بيتسيليم" السوري نكسر من "

 

أكثر من مئة ناشط من "الخوذ :  BBC الـ إسرائيل في العنوان الرئيس ي في، قال بدوره: ، ناشط على الفيسبوكاممح، يهونتان بار نتان

 هم بواسطة إسرائيل.ؤ ( تم إخال سورية)الجئون من  البيضاء"

 

من املعسكر أيًضا وقد يكون وميريتس  ةأعضاء الكنيست من القائمة املشتركمعروف، قال:  افتراض ي، ناشط شاؤول إملاكيس سيب

 لن تروهم يهتمون لحياة هؤالء ألاشخاص. الصهيوني، 
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رئيس حكومة كندا طرودو وغيرهما،  اتوجه إليَّ الرئيس ترامب، وأيًض  قبل بضع أيام ؛رئيس الحكومةفتراض ّي، قال: صحفي ا ،دوتان غباي

. حياتهم في  خطرآلان خاص أنقذوا حياة وش. هؤالء أسوريةبطلب أن نساعد بإخراج مئات ألاشخاص من ذوي "الخوذ البيضاء" من 

 ، كخطوة إنسانية مهمة.نقلهم عن طريق إسرائيل لدول أخرى  ىلذلك صادقت عل

 

الرئيس ترامب ورئيس حكومة كندا طرودو  ؛رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قالت: العام كانسلة سياسية لهيئة البث مرا ،غيلي كوهين

  في حياتهم وآلان حياة أنقذوا أشخاص هؤالء. سوريةأن نساعد بإخراج مئات أفراد "ذوي القبعات البيضاء" من  بها إليَّ بطلهم من توجَّ 

. خطر

 

شعب إسرائيل قيمي، ، قال: الجيش، ناشط على وسائل التواصل الاجتماعيمن م ثانوي بموضوع التاريخ، متقاعد معل ،غيدي بشيري 

 صاحب رحمة، عطاء وشفقة.. إنسانيأخالقي و 

 .تم الحديث عن دولة عدوحتى عندما ي

 هل يعرف العالم هذا؟ ي تمنحها الدولة لالجئين سوريين.للمساعدة الطبية إلانسانية الت اهذا، باإلضافة واستمرارً 
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 سيدي رئيس الحكومة ترامكل الاح، قال: ناشط على الفيسبوك ،تشين فالتش
 
، حيث فضل ما كان لدولة إسرائيل منذ إقامتهاأ ، أنت

 وحّولت إسرائيل إلى دولة عظمى في منطقتنا!!!عن الدولة من كل تهديد وجودي وخاصة من إيران،  تدافع
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 سرائيلي يحزن ملقتل الجندي ليفيإلا  فتراض يلا  العالم .2

 بيبأ) الرقيب وهو  الجمعة،يوم  غزة قطاع من قناصة برصاص قتل الذي الجندي، هوية عن يوم ألاحد، ،ت املواقع إلاسرائيليةأعلن

 .أبيب تل شرق  ،(تكفا يتحب) مستوطنة سكان من( ليفي

 حالة في جريح بأنه ُوصف البداية في الصدر، في أصابته غزة قطاع من قناص برصاصة وقتل واقية، سترة يرتدي  ليفي الجندي وكان

 .امليدان في موته أعلن الطبي، الطاقم أن إال  لنقله، مروحية واسُتدعيت الخطر،

ن الحادث بداية ل  ،إلاسرائيلي جاء متأخًرا ومكثًفا فتراض ينشغال بها في العالم الا الواقعة حدثت الجمعة إال أّن الا وعلى الرغم من أّن 

عالم إندي طوال الجمعة والسبت حتى يتم يًضا لن الجيش فرض أمر منع من النشر على تفاصيل وهوية الجأوقع مع "دخول السبت" و 

 قربائه. أأهله و 

دفاع عن "سقوط جندي مقاتل عرف عنه الشجاعة وال -العائلة حزنها معبًرا عن صدمته من هذه الحادثة و فتراض يوشاطر العالم الا 

 إسرائيل".

وأخوة أبيب ليفي، مقاتل  أبعث تعازيَّ من أعماق القلب باسمي وباسم مواطني إسرائيل لهلقال في السياق معبًرا عن حزنه:  ،نتنياهو

 مع غزة. ودجفعاتي الذي سقط على الحد

 ال ُيطاق. اا ثمنً يكلفنا أحيانً  . لسفنا هذا الكفاحسوية مع زمالئه بحزم وبطولةإلارهاب على حدود قطاع غزة قاتل أبيب 
ً
 ثقيال

 .امباركة ومحفوظة في قلبنا دائًم  قلبنا مع العائلة. لتكن ذكراه
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باب عائلة على عتبة  ،أبيب فيه سقطلليوم الذي  التاليفي الصباح ، قال بدوره: ليكودّي  -رئيس دولة إسرائيل ،ن )روبي( ريفلينرئوبي

صندوق حاجيات مليء. "بدون اسم املرسل، بدون عنوان"، حدثوني عندما وصلت لكي أعزي العائلة. "هذا شعب إسرائيل"،  انتظر  ،ليفي

كن ذكراه . لتمحبةبعانق أكل مرة من جديد. أبكي، و  غائبينقالوا. وصلت اليوم لعانق العائلة باسم كل الشعب الذي يبكي مجد ال

  .امحفوظة في قلوبنا دائًم 

 

الذي  التقيت دان، أخ أبيب الصغير عند الخروج من بيت عائلة ليفي  :، وزير التربية والتعليم ورئيس البيت اليهودّي، قالنفتالي بينيت

 .لتكن ذكراه مباركة ،مع غزة ودسقط على الحد

 .اا جًد ه البكر جًد اأخ صف البستان إلالزامي وأحبَّ دان يصعد إلى 

 حزن.ال من وكم من ألالمكم 

ون من السماء، بيري ويعكوف وألاوالد ألاعزاء.  زَّ  لُتع 
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كل شعب إسرائيل يشارك عائلة ليفي حزنها على ، قالت: وعضوة الكنيست عن البيت اليهودي وزيرة القضاء إلاسرائيلي ،أييليت شاكيد

 سقوط أبيب الذي قاتل من أجل الدفاع عن البالد. لتكن ذكراه مباركة.

عضو كنيست عن حزب شاس من قياديي الحزب يشغل منصب وزير الداخلية ووزير تطوير الضواحي النقب  ،أرييه مخلوف درعي

الذي قتل في حين كان يدافع  ،مفتاح ألامل ،فجع ونتألم على سقوط الجندي أبيب ليفين عدل )هللا(؛مبارك قاض ي ال :قال والجليل،

 من أعماق القلب لبناء عائلته. لتكن روحه معقودة بالحياة ألابدية.بجسده عن مستوطنات الجنوب وعن كل شعب إسرائيل. تعازي 

 

خرجت آلان من جنازة الرقيب ألاول أبيب ليفي ، قال: ، يميني متطرف مناوئ للفلسطينيينعضو كنيست عن حزب الليكود ،أورين حزان

 مع سقوط جندي آخر باملعركة املستمرة للدفاع عن الدولة. بألم عظيم. أشعر لتكن ذكراه مباركة

 .لعادية بعد أن تعلمت حماس العبرةأنا أشعر بالخجل أننا من املفترض آلان أن نعود للحياة ا ،لكن كجزء من قيادة الدولة

 لنه لم يكن لديها ما تتعلمه
ً
 لم يزعج نفسه أي شخص عندنا ليعلمها. -حماس لم تتعلم شيئا
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حزن وألم على الرقيب ألاول أبيب ليفي من كتيبة تسابار ، قالت: من املعراخ في املعسكر الصهيوني عضوة كنيست ،يحيموفيتش شيلي

حتى أنه لم  اا محبوبً ذين فقدا ولًد لال عزاء لوالديه ال)صبر(، الذي أطلقت عليه النار بيد مخربين وسقط في حين كان يقوم بحمايتنا، 

 . أشاركهم عزاءهم. لتكن ذكراه مباركة.21 ـيستوف ال

 

أشارك عائلة مقاتل جفعاتي ، قالت ايًضا: ة كنيست عن حزب املعسكر الصهيونيمحامية باملهنة تشغل منصب عضو  ،رفيطال سويد

من الجميع،  ن ألافضللتكن ذكراه مباركة، بحزنهم الشديد الذي ال يحتمل. قائده ورفاقه يتحدثون أن أبيب كا ،الرقيب ألاول أبيب ليفي

 على الجميع. لتكن ذكراه مباركة. اا ومحبوبً دائما مبتسًم 

 

لتكن ذكراه مباركة، مقاتل  ،تعازيَّ لعائلة ليفي على سقوط أبيب، قال: فيات عن حزب "يش عتيد"، صحعضو كنيس ،عوفر شيالح

 جفعاتي.

 علينا أن نتذكره عند اتخاذ القرارات ألامنية.الثمن الذي ندفعه من أجل الحفاظ على أمن الدولة هو ثقيل وواجب 
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 أجل خدمة ش يء آمن به من كل قلبه.نرجو أن تنالوا العزاء على ذلك أن ابنكم سقط من 

 

أبعث تعازيَّ لعائلة الرقيب :، قال، عضو كنيست عن "البيت اليهودّي"، نائب وزير الشؤون الدينيةاحاخام متعصب دينيً  ،إيلي بن دهان

 ليفي لينتقم هللا لدمه، الذي سقط بالدفاع عن الوطن وسكان غالف إسرائيل. ألاول أبيب

 "ليبتلع هللا املوت إلى ألابد، وليمسح الدمع من على الوجوه". 

 

عند معرفة كارثة سقوط الجندي ، يتألم القلب خبر صعب، قال: ت الدينية وعضو كنيست عن حزب شاسوزير الخدما ،دافيد أزوالي

 لينتقم هللا لدمه، الذي دافع بجسده عن البالد وعن شعبنا. ،ليفياملقدس أبيب 

 لتكن ذكراه مباركة. لوالديه وعائلته ملصابهم الثقيل.تعازيَّ 

 

 عضو كنيست سابق عن كتلة الاتحاد القومي ،ميخائيل بن آري 
ً
أطأطئ الرأس على ، قال محرًضا: ، عضو حركة كاخ إلاجرامية سابقا

 الدفاع إلاسرائيلي أبيب ليفي لينتقم هللا لدمه.سقوط مقاتل جيش 
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 ا من الانتقام ملوته سبعة أضعاف.أتمنى لرفاقه املقاتلين أن يتمكنو 

 

الحداد للشعب اليهودي تسعة آب هو يوم اليمينة، علقوا بالقول على الفيسبوك:  ام ترتسو" -حركة إذا أردتمالقّيمون على صفحة "

 على سقوط مقاتل جفعاتي الرقيب أول أبيب ليفي لتكن ذكراه مباركة. حداد اوآلان أيًض 

ة في مقبرة سيغوال القسيمة العسكريفي  12:00 الساعة في اصل إلى جنازة مقاتل إسرائيل، غًد كلنا نحد سوية وندعو شعب إسرائيل أن ي

 لتكن ذكراه مباركة. في بيتح تكفا.

 

 ،، أبيب ليفيالة إسرائيل. يوم قبرنا فيه جنديً اليوم تسعة آب يوم حزين لدو ، قال: الاجتماعياشط على وسائل التواصل ن ،أوري بوشاري 

لي ولعائلتي. يوم ذكرى إبن أخي يوني يونتان شرعبي الذي سقط في حرب لبنان الثانية.  ايوم صعب جًد  ،لتكن ذكراه مباركة. وهذا اليوم

 . ا. أحب وأتوق جًد تكن ذكراه مباركةسنة مروا وألالم لم يلتئم. ل 12
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 ألم يمزق نياط القلب. سبت رهيب.، قالت: محاضرة في التسويق والاقتصاد ،هيال طاهر يتسحاك

 إلى متى؟؟؟؟ الواقع لن تكون لها نفس الحياة. عائلة أخرى تعيش، في 

 .لتكن ذكراه مباركة

 

 ومؤيدوثنائي مجتمع املثليين واملثليات، قال: يكتب في "كيكار هشبات" ،طويطو إلحنان
ً
ه الذين خرجوا و ي الجنس واملتحولين جنسيا

آب، مسوا بمشاعر ماليين اليهود في البالد وبالعالم الذين جلسوا وبكوا بنفس الوقت على خراب الهيكل. وليس  9للتظاهر بالذات يوم 

لدمه، بعد أن سقط أثناء تأديته لواجبه أقل شدة، في الوقت الذي نقل للدفن جندي جيش الدفاع إلاسرائيلي أبيب ليفي لينتقم هللا 

 بالدفاع عن دولة إسرائيل.

 
ً
من ال يتوقفون عن طلب املساواة والاعتراف، أثبتوا أنه ال يوجد لهم أي مشكلة أن يمسوا ويدوسوا مشاعر آلاخرين، وعلى الطريق أيضا

 أن يغلقوا شوارع وأن يتصرفوا بعنف.

 

 .باركةلتكن ذكراه م ،الرقيب أول أبيب ليفي ةجد ،يمزق نياط القلب: ، قالناشط على الفيسبوك ،دافيد شالوم
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  فتراض يفي العالم لا  التحريض .3

 .تي القت التجاوب والتفاعل الكبير، والفتراض يإلى ما ذكر أعاله، رصدت النشرة التالية أكثر املنشورات عنصرية في العالم الا 

سلطنا الضوء على منشور عنصري جًدا، حصد مئات التعقيبات هنا إال أنه في النشرة  ،لسياسيينة ما يتم رصد منشورات تحريضية دوعا

واملعروف ايًضا بنشاطه من أجل إلاستيطان في القدس  ،ارييه كينغ ،قام به عضو بلدية القدس ،والاف نقرات إلاعجاب، على الفيسبوك

 إلراض ي إسرائيل. اخاص االشرقية، وأقام منذ سنوات صندوق

على الفيسبوك تفاخر من خالله على أنه قام، سوية مع مراقبي بلدية القدس، بالهجوم على بسطة مقدس ّي، يبيع  اكينغ نشر منشور 

 الكعك )البيغلي( في شارع يافا بالقدس، وقاموا بمصادرة البسطة ورمي محتوياتها في سلة السيارة كالقمامة. 

عتداء على آلاخرين بآب"، هو مناسبة تسامح، وليس لال  هوجم بشدة بإدعاء أّن "التسعة الحًقا عدل من منشوره على الفيسبوك بعد أن

 وعلى رزقهم. 
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 في النشرة التالية قمنا برصد املنشور ألاول واملنشور الثاني )الذي عدل به املنشور ألاول(. 

 ،بعون هللا :ارة مراقب البلديةفي املنشور ألاول، كتب كينغ الذي ارفق املنشور بصورة الكعك ملقى كالقمامة في سي

 يهود، يوجد من يهتم للحفاظ على طابع القدس اليهودي.

الكعك في بوابة يافا، بسطة باع صاحبها اليوم بعد الظهر، توجهت إليَّ واحدة من سكان املدينة التي اصطدمت ببسطة للبيع غير قانونية 

م الرئيس ي للحجاج املقدس ي 
 
ْعل

 
 آب. 9إلى حائط املبكى الغربي وجبل الهيكل، في ذروة والفالفل وذلك في امل

 بتهويد القدس. اتطبيق القانون ضد املخالف جنائيً النتيجة أمام ناظريكم كما التزمت، اهتممنا ب
ً
 وسوية مع ذلك املساهمة قليال

 على طابعها اليهودي وعلى إلاحساس أنك تسكن/ تزور مدينة يهودية.
ً
 اهتممنا باملحافظة قليال

 ا للمراقبة املدنية لبلدية القدس.شكرً  تنوع مأكوالتها قوطعت. بسطة على كلال

 

مفي املنشور املعدل، كتب كينغ:  لز  وع تشير أن قصدي لم نعم قسم من الردود التي طرحت باملوض أي وضح أقوالي،ال أتردد أن أ ،عندما ي 

م أبًد   أن أدقق على ألاشياء. اا كما يجب ومهم لي دائًم ُيْفه 

اليوم بعد الظهر توجهت إليَّ واحدة من سكان املدينة، من الجيل الثالث التي التقت بطريقها إلى حائط املبكى ببسطة بيع  -لتحديد ألامر

م الرئيس ي للحجاج إلى الحائط املبكى وجبل الهيكل، في ذروة الت امقدسيّ  اكعكبوابة يافا الذي باع صاحبها غير قانونية في 
 
ْعل

 
اسع وفالفل بامل

من آب. بعد تجاوزها إتصلت باملسؤولين عن تطبيق القانون  في بلدية القدس وبعد أن ُوجد أن البائع املتجول يعمل بشكل غير قانوني، 

 قرر املراقبون  إخالءه من مكانه.

املحترمة التي عالج املراقبون وبالطبع ال تعكس الوضع بامليدان والطريقة اللطيفة و  اا تماًم ا خاطئً امللقاة قد تخلق انطباعً  كعكصور ال

 كب بشكل خاص، والحفاظ على السيادة والنظام في شرقي القدس. القضية على الرغم من كثرة املهام واليوم الحساس واملرّ 

وأذكر أذكر أن املراقبين لم يلقوا الغذاء على ألارض، حسب أقوال املراقبين فإن البائع املتجول هو من قلب البسطة كرد على توجههم.  

أن البائع املتجول الذي يتم الحديث عنه تم تحذيره عدة مرات بخصوص التجارة التجولية بدون إذن، ولذلك على الرغم من اهتمام 
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 للبيع بالتجوال 
ً
وأن يعمل حسب العديد وسط ردود ألافعال  على رزقه، إذا أراد الترزق كإنسان واحد، من الجدير أن يستصدر تصريحا

 لو أراد الحفاظ على منصته ما كان  اطبعً شروط التصريح و 
ً
 الوصول إلى جماهير كثيرة مثل بوابة يافا، طبعا

ً
بمنطقة حساسة وسهل جدا

 رمى بها كلها على ألارض.

 إزاء كل صورة قد تظهر كظلم بكوكبة م امن هذا الشعب الذي يبدي تحسًس  اا أن أكون جزًء أنا أعتز جًد 
ً
عينة، حتى لو أنها لم هائال

 .افعليً تحصل 

 لألغراب".
ً
 هذا هو بالضبط معنى املصطلح أن تكون "نورا

 .اقيل، عملت بالصورة املحترمة جًد  ية لبلدية القدس التي كمانأنا ملزم أن أشكر الرقابة املد مرة أخرى،

 

 

 


