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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 

التي  "العمليةبـ "ّي اإلسرائيلي باألساس حيث انشغل العالم االفتراض  10.10.18 -7.10.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

تل فيها إسرائيليانقعت في املنطقة الصناعيّ و 
ُ
 واصيبت ثالثة.  ة "بركان" وق

واًء في الضفة بشكل عام، س ينّي والتي حملت تحريًضا على الفلسطينيفتراض أهم املنشورات في العالم اال فة إلى ذلك، رصدت النشرة باإلضا

 ، أو على فلسطيني الشتات. 48الغربية أو في غزة أو في مناطق الـ 
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 ّي اإلسرائيليّ تفررا  عملية "بركان" تثير العالم ال  .1

عملية ّفذ ن من طولكرم، في العشرينات من العمر، ويدعى أشرف وليد نعالوة، افلسطينيّ ، أّن ةاإلسرائيليّ  يةاألمن قالت املصادر هذا األسبوع، 

 في املنطقة الصناعّية "بركان"، حيث عمل في أحد املصانع هناك. طالق نار إ

 بالفرار.  ثالث بجراح خطيرة، فيما قام نعالوةصابة ، إلى مقتل مستوطن ومستوطنة وإ"العمليةسمته قوات األمن بالـ "ما أوأدت 

األحد إلى املصنع مع سالح من نوع كارلو وقام بإطالق تغّيب عن العمل ملدة إسبوعّين ودخل يوم  نعالوةأّن  وأفادت وسائل إعالم إسرائيلّية

 والحًقا الذ بالفرار.  ،النار على موظفين إداريين

ّن أقرباء أقرباء له، بزعم معرفتهم بنواياه، علًما عتقال عدٍد من أفراد عائلته وأ، حيث قامت باألمن اإلسرائيلّية تبحث عنهوال زالت قوات ا

 ملدة إسبوعّين.  عن العمل وقيفه، إلى جانب  تالحادث تضييقات في العملة خلفيأّن  ومقربين منه أكدوا

"بركان"  ر حاول أّن يصوّ ، كما و على أنها "عملية إرهابّية" تعامل معهابشكل كبير جًدا، حيث اإلسرائيلي ّي فتراض وشغلت العملية العالم اال 

 ة للتعايش ما بين الفلسطيني واملستوطنين في املنطقة. على أنها دفيئ

 : ومعتبًرا الحادث "عملية" )الليكود(، رئيس الدولة مغرًدا رؤوتفين رتفلينوفي السياق، كتب  

ت صباح اليوم في املنطقة الصناعّية "بركان". قلوبنا مع عائلة الضحايا ونصلي ر بأسف كبير بسبب العملية التي نفمصدوم وأشع
ّ
ذ

 ن أجل سالمة املصابة الثالثة. م

ين ب بسالم حتمالّية العيش املشتركحياة اليومّية، إنما هجوم على اهذا لم يكن هجوًما على أفراد يحاولون الترزق وممارسة ال

 .ن واإلسرائيليينالفلسطينيي

 

 : ومؤكًدا أنها "عملية" ،على الفيسبوكقتلى )الليكود(، رئيس الحكومة اإلسرائيلّية ووزير خارجيتها ناشًرا صور ال بنيامين نتنياهوبدوره، كتب 

ت في املنطقة أ
ّ
بعث بتعازّي الحارة إلى عائلتي زيف حجبي وكيم يحزكيل اللذين قتال صباح اليوم في العملية اإلرهابّية البشعة التي نفذ

 وأتمنى الشفاء العاجل للمصابة الثالثة في الحدث. الصناعّية "بركان"، كما

 قوات األمن تقوم حالًيا بمطاردة املنّفذ الحقير.  على يقين أننا سنتمكن من اإلمساك به وتقديمه إلى العدالة عاجال. 
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 على السلطة الفلسطينية: اء اإلسرائيلية، كتبت في السياق أ)البيت اليهودي(، وزيرة القض ايليت شاكيد
ً
 يًضا محرضة

 
ُ
 ن ألطفال، بدم بارد، في عملية بشعة جًدا. يان كيم يحزكيل وزيف حجبي، والداتل اإلسرائيلاليوم، ق

اء شجع على القتل واإلرهاب، عليه ال فائدة من إجر التحريض الذي يقوم به أبو مازن والسلطة الفلسطينية إلى كل مكان ويُ  يتغلغل

 مفاوضات مع مشجعي اإلرهاب. 

 وأتمنى الشفاء العاجل للمصابة من الحادث.  ،أّن قوات األمن ستعمل على اعتقال القاتل سريًعا على يقين

 

 )كلنا(، وزير االقتصاد اإلسرائيلي، كتب وعلق بدوره في السياق:  ايلي كوهين

 صباح صعب. نصلي من أجل شفاء املصابين. 

لخالفات اين وإسرائيليين يضعون نيسابًقا  املنطقة الصناعّية "بركان"، عدة مرات، وفي كل مرة تأثرت إيجابًيا من رؤية فلسطي زرت

 . شكل متساوٍ عالة بيوتهم بجانًبا ويعملون من أجل إ

 حقيقّي. سنواجه اإلرهاب بصرامة ولن نسمح بقطع يد التعايش ال

 

 )شاس(، وزير الداخلّية اإلسرائيلي، كتب بدوره معلًقا:  رييه مخلوف درعيأ

 حزين ومفجوع على قتلى العملية التي وقعت صباح اليوم في املنطقة الصناعّية "بركان"، وأصلي من أجل سالمة املصابة الثالثة. 

 قوة.نا قلوبنا مع العائالت الثكلى. الكراهّية والقتل الحقير يزيد

 شد على أيدي قوات األمن في بحثها على القاتل ومعاونيه لتقديمهم للعدالة سريًعا.أ
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 )الحركة(، زعيمة املعارضة، علقت على املوضوع وكتبت:  تسبي لفني

 
ُ
 تال. عملية صعبة وتراجيديا رهيبة: كيم يحزكيل، أم لطفل، وزيف حجبي، أب لتوأم، رحمهما هللا، ق

 كلنا نعزي العائالت 
ُ
 صابة في الحادث وعائلتها. الثكلى وندعم امل

 اعتمد على رجال األمن وقدرتهم على اعتقال اإلرهابّي سريًعا. نحن موحدون أمام اإلرهاب ونضالنا أمامه هو نضال عادل. 

 

 املعسكر الصهيوني، علقت وكتبت عن املوضوع مغردة: ، عضو كنيست عن تفيربين -ايليت نحمياس

 قبل أكثر من عامين قمت بجولة في "شمرون". 

ا طويال مع يوس ي دغان، رئيس املجلس، لكن وكما ع
ً
  بتعاد.ودتكم أفضل النقاش على الصمت واال أثناء الجولة خضت نقاش

 هذا الصباح، وقع حادث إطالق نار صعب جًدا، وعلى األغلب خلفيته قومّية.

 

 ، عضو كنيست عن املعسكر الصهيوني، كتب على الفيسبوك في السياق: ايتان كابل
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سمع صرختي" )نص توراتّي، أيوب(. "أ
ُ
 يتها األرض، ال تغطي دمائي دون أن ت

لبي ؟ قر أن يقوم صباًحا ويعمل على حصد أرواححتى يقر  نسانّية يمكن لقلب املخرب أّن يحملكم من الكراهّية والقسوة وعدم اإل

 يتمزق على القتلى من العملية التي وقعت صباح اليوم في املنطقة الصناعّية "بركان". 

عاًما، متزوج وأب لثالثة أطفال  35فقط من رأس العين، وزيف حجبي،  اواحد اعاًما، أم لطفل يبلغ من العمر عام 29كيم يحزكيل، 

 من ريشون لتسيون. 

 ومؤلم.  والدته، كم هو قاس وطفل لن يرى  ،سيكبرون بدون أبأبناء 

 عتقال املخرب الحقير وتقديمه للعدالة. ة قوات األمن على اعلى قدر اعتمد 

 

 ، عضو كنيست عن ميرتس، علقت وكتبت: ميخال روزين

ثنين من مصابي العملّية التي وقعت صباح اليوم في املنطقة الصناعّية "بركان". أشارك العائالت في مصابهم امؤلم السماع عن موت 

 في هذه اللحظات الصعبة. 

 

 هنالك مستقبل، كتب وعلق: ، عضو كنيست عن حاييم لتفين

 عتقال القاتل وتقديمه للعدالة. على اأشارك العائالت الثكلى في مصابهم الجلل. اعتمد على قدرة قوات األمن 

 يتوجب علينا منع تأثير هذه العملية على التعايش الذي يمّيز هذه املنطقة الصناعّية منذ سنوات. 

 



7 
 

 ، سابًقا عضو كنيست عن ميرتس، كتبت وقالت: ا غلئون زهاتف

قبلية هيبة أكثر. ولن يتم منع عمليات أخرى مستالتطرق إلى أكاذيب التعايش في املنطقة الصناعّية "بركان" ال يحّول عملية أمس إلى ر 

 إذا ما استمرينا برفض النظر مباشرة إلى الواقع. 

 

 ، سياس ّي يميني، علق وكتب في تغريدة: باروخ مارزل

ليوم وصل امدير املخرب في املنطقة الصناعّية "بركان": في اإلسبوعّين األخيرين لم يصل إلى العمل بإدعاء أنه يواجه مشاكل عائلّية. 

 ". املا حدث. كان عامال جيد إلى العمل وبدأ عمله كاملعتاد، حتى قرر أّن يقوم بما أقدم عليه. لم تكن هنالك أي مؤشرات سابقة

 بإختصار، عامل جيد، عربي جيد، لكنه إرهابّي. 

 

 ، مراسل صحيفة معاريف البرملانّي، علق وكتب: أريك بيندر

 للتعايش؟ هنالك حد لكل تضليل.  املنطقة الصناعّية "بركان" مثال االدعاء أّن ي راز في قناة الكنيست: موش 

 كا كانت نوًعا من التعايش. )قام بإدانة العملّية(. ير هذا مثل االدعاء أّن العبودية في أم

 

 مراسل سياس ّي ملوقع "وااله"، علق وكتب:  اور ربيد،

 فتتاح عام على نشاط جمعية السرطان: رئيس الدولة روبي رفلين في حفل ا

 رغب أّن أعبر عن أسفي وصدمتي من العملية التي وقعت صباح اليوم في املنطقة الصناعّية في "بركان". في البداية، أ

 قلوبنا مع العائالت الثكلى، عائلة كيم يحزكيل وزيف حجبي.

   
ُ
 صابة. نصلي من أجل سالمة امل
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 : عتبار الحادث كـ "عملية إرهابّية" من قبل الحكومة، عن ارتس، علقت وكتبتالسياسّية لصحيفة هآ، املراسلة نوعا لندو

ا إلى العملية التي وقعت صباح اليوم في املنطقة الصناعّية "بركان". أنتنياهو في بداية جلسة الحكومة اآلن: 
ً
بدأ الجلسة متطرق

تل خاللها إسرائالحديث عن عملية إرها
ُ
 بقسوة كبيرة كما وأصيبت مواطنة ثالثة.  يليانبّية صعبة ق

 قوات األمن تبحث عن القاتل الحقير وأنا على يقين أننا سنتمكن من القبض عليه وتقديمه للعدالة. 

 

 : مؤكًدا مزاعم الحكومة ونافًيا بأن يكون قد تمت إقالة نعالوة ، املراسل العسكرّي للقناة العاشرة، كتباور هيلر

تحقيق العملّية: املخرب دخل مع بندقية الكارلو في حقيبة على ظهره ولم يتم فحصه من قبل رجال األمن في املنطقة الصناعّية 

 "بركان". 

 في آخر إسبوعّين لم يصل إلى عمله. لم تتم إقالته. 
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  يّ تفررا  في العالم ال  تحريض .2

شكل عام، سواًء في ب ينّي اإلسرائيلي والتي حملت تحريًضا على الفلسطينيفتراض في العالم اال إلى ما ذكر أعاله، رصدت النشرة أهم املنشورات 

 الشتات.  ي، وحتى فلسطيني48الضفة الغربية أو غزة أو مناطق الـ 

تي وقعت ال "العمليةما اسمته بالـ "كنيست عن الليكود، حيث تطرقت إلى  ، وهي عضوعنات باركو د.هذه املنشورات ما قامت بنشره، ومن 

 ضة بشكل كبير: حرّ في املنطقة الصناعّية "بركان"، إال أنها قالت مُ 

 ال يسوى حتى ثمن األوراق التي ُيكتب عليها، لطاملا هنالك أشخاص يكرهون وُمحرضون ضد اليهود حتى األعماق. كل اتفاق مع الفلسطينيين

 اليوم، شهدنا عملية قتل حقيرة لزمالء في العمل على يد فلسطيني من قرية الشويكة، زيف حجبي )رحمه هللا( وكيم يحزكيل )رحمها هللا(. 

الحادث بتفاصيله عندما يقوم القاتل امللعون بقتل زمالء له في العمل، مع هؤالء الذين شرب معهم،  تخيلت تصيبني حالة من الغثيان كلما

 هم، أكل معهم وجالسهم.  ضحك مع

 على هدم بيت املخرب وطرد عائلته إلى غزة. كل هذا ال يهم. هم يهود ووفق رأيه يستحقون اإلعدام، عليه يجب العمل مباشرة 

 إلى ذلك، يجب وقف كل تصاريح العمل داخل إسرائيل لحمولته، كما ويجب منعهم من الدخول تماًما. 

 سيعانون من ألم الفقدان طوال العمر.  قلبي مع العائالت الثكلى والذين

 سنتوصل إلى ابن املوت وسنحاكمه. 

 

ا دخول الطالبة العربية الرا قاسم:  جلعاد اردانبدوره، كتب 
ً
 )الليكود(، وزير األمن الداخلي مشترط

، بصورة واإلعالن مستعدة بالتعهدأعلنت صباح اليوم، ومن بعد تنسيق مع وزير الداخلية أرييه درعي، إذا كانت الطالبة الرا قاسم 

املقاطعة موقف خطأ وغير شرعي، وأنها  نها أخطأت في السابق بتأييدها ملقاطعة إسرائيل، وهي تؤمن اليوم أّن واضحة وصريحة، أ

 شغالها سابًقا منصب في منظمة شجعت على املقاطعة، سنعاود التفكير بمنع دخولها إلى إسرائيل. تأسف على أ
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 عضو كنيست ورئيس حزب العمل، كتب وقال محرًضا: ، افي غباي

 سقطان فيها. الشارع وال يُ نتنياهو وليبرمان، سائقان ال يتركان أي حفرة في 

 نحنا قليالمادة املنظمة اإلرهابّية حماس أن تإلى قي قوم فيه بالتضّرعألوسط، إلى وضع تأوصلوا إسرائيل، الدولة األقوى في الشرق ا

 من الهدوء. وحتى أّن أبو مازن، الضعيف، بات يتالعب بنا. 

 النتيجة.  هي هذه -عندما ينشغلون في السياسة أكثر من األمن

 ضعفاء وجبناء.  ي إسرائيل هنالك جيش قوي وسياسيون ف

 

 ، عضو الكنيست عن املعسكر الصهيوني، كتب محرًضا على السلطة الفلسطينية ايًضا: عومر بار ليف

لي من الحقيقة أنه ورغم رغبتكم ن مثلستم محبطياال ألعضاء اللجنة: أتحاد األوروبي وجهت سؤ لجنة الخارجية واألمن لالفي 

ستثمار األموال عبر أبو مازن الرافض لال  ستثمار مئات ماليين اليوروهات لتحسين الوضع اإلنسانّي في غزة ستضطرون إلى تحويلبا

 في القطاع؟ 

 ن الجوع أفضل من يقوم بتحويل النقود لهم. من جهته، ليموتوا م

 

 

 


