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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 

 اإلسرائيلي:  فتراض يحيث شغل العالم اال  15.1.19-13.1.19 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 لغاء قانون القومّية. تصريح بيني غانتس عن رغبته في إ .1

 . في جيش االحتالل انتهاء والية غادي ايزنكوت وتولي افيف كوخافي منصب رئيس هيئة األركان .2

تحمل تحريًضا على الفلسطيني ككل، سواًء في الضفة الغربية أو في غزة أو داخل الـ  التيإلى املوضوعّين أعاله، رصدت النشرة أهم املنشورات 

48 . 
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 ينشغل:  فتراض يبتعديل قانون القومّية، والعالم اال  غانتس يعد .1

األسبق، بيني غانتس، إنه سيعمل على تعديل "قانون القومية"، وذلك في أول تصريح علني يصدر عنه منذ  حتاللجيش اال قال رئيس أركان 

ات الكنيست، في ظل نتائج استطالعات انتخابالجديد "املناعة إلسرائيل"، ودخوله املعترك السياس ي للمنافسة في  هاإلعالن عن إقامة حزب

 الرأي املختلفة، التي تقدمه على أنه املنافس األبرز لرئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

 ات املقبلة.نتخابالبرنامج الذي سيخوض على أساسه اال وحتى اآلن، امتنع غانتس عن اإلدالء بمواقف سياسية، بشأن 

 من قبل السياسيين الذين يخ فتراض يوشغل هذا التصريح العالم اال 
ً
ّي ويبحثون نتخابضون املعترك اال و اإلسرائيلي بشكل كبير جًدا، خاصة

 عن األصوات العربية، ال سيما الدرزية. 

باب الرغبة في استقطاب األصوات العربية الدرزية، حيث قام الليكود وكرًدا على هذا التصريح  وُيشار في السياق إلى أّن تصريح غانتس يأتي من

بإصدار بيان أكد من خالله على أّن غانتس ال يكترث بمصير العرب الدروز مذكًرا بقرار غانتس السابق بعدم إنقاذ الجندي الدرزي مدحت 

 القطاع.  يوسف، اثناء توليه منصب قائد املنطقة في الضفة و 

، من قبل فلسطينيين في "قبر يوسف"، ليطلب النجدة من 2000االنتفاضة الثانية في العام  في -الجندي في جيش االحتالل-يوسف  وحوصر 

تل قبل وصولها. ويرمز هذا الحادث في إسرائيل، إلى "إخفاق وفشل" شديدين في الجيش.
ُ
 الجيش اإلسرائيلي، لكنه ق

 :"الليكود"، وعضو كنيست عن حزب وزير األمن الداخلي ،أردانغلعاد وفي السياق، كتب 

ا بيني غانتس يشغل منصب قائد املنطقة في يهودعندما أطلق فلسطينيون النار على مقاتل حرس الحدود مدحت يوسف، كان 

 دارت ظهرها للحدث ولم تقم بواجبها إلنقاذ حياة يوسف. أوالسامرة، هو من القيادة التي 

 تصريح غانتس مخجل!. 

 غير قابلة للزعزعة.خوتنا الدروز هي أبدية إوحدة الليكود مع 

  أّن يعود للصمت مجدًدا. من األفضل لغانتس 

 

 قانون القومّية في السياق مهاجًما:  مبادري ومن  "الليكود"، عضو كنيست عن أفي ديختربدوره، كتب 

"أرض إسرائيل، هي أرض الشعب اليهودي، وبها أقيمت دولة إسرائيل"، بهذه الكلمات افتتحنا مقدمة قانون القومية، وهي حقيقة 

 جلّية لنا جميًعا. 
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ر غي مأ اكان يهوديّ أنسان، سواًء إمية الذي بادرت إليه ال يمس بأي لهؤالء القلة، املعارضة للقانون، أقول وأوضح مجدًدا: قانون القو 

 يهودّي. 

خوتنا من أبناء الطائفة الدرزية في قانون منفصل، أعمل على تحضيره. هم يستحقون معاملة خاصة إسنعمل على ضمان حقوق 

 ودولتنا ملتزمة لهم. 

بأغلبية بالكنيست  ا أنه مر ّّية، ويحاولون من خالل ذلك املس به علًم انتخابلهؤالء الذين يستغلون قانون القومية لكسب أصوات 

 أقول وأوضح: قانون القومية صلب كالباطون.  ،عضًوا مؤيًدا 62مطلقة، 

وكما كتب في التوراة )سفر املزامير(: "ستنبت األرض حقيقة وتعكسها السماء"، وهذه هي جذور قانون القومية القوية في أرض 

 إسرائيل. 

 

: ب عضو كنيست عن حز  ،آفي غباياما 
ً
  "العمل"، فكتب موجًها رسالة

لكن من غير املمكن فعل ذلك من خالل حكومة نتنياهو، أنا بإضافة بند املساواة إلى قانون القومية، ملزمون  -غانتس، أنت محق

 لكن إمكانية التغيير مستحيلة.  ال تيأس،  ،أعرف. كنت هناك

 تعهد لنا اال تجلس في حكومة يرأسها نتنياهو. 

 

 يًضا في السياق:أ"، كتبت العمل"كنيست من حزب  عضو ،ميخائيليميراف 

 قانون العودة.  ويسمى ،"قومية"قانون  هنالك إلسرائيل

 التي تحل مكان الدستور.  وثيقة االستقالل هنالكوإلسرائيل كما 
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 فقط بدولة إسرائيل. سم قانون القومية، يخالف ما ذكر أعاله من قوانين، ويضرااملميز، الذي منحه نتنياهو  القانون 

 

:تسن حزب "مير كنيست ع عضو ،تمار زاندبيرغ
ً
 "، أوضحت وعلقت كاتبة

 . تماًما ل يجب أن يلغىب ،ال حاجة لتصحيح قانون القومية

ل ببنود قانون صيغة القانون هو انتصار لليمين الذي ألقى بوثيقة االستقالل إلى سلة القمامة من أجل نقاش  عنمجرد الحديث   ُمتبَّ

ل ال مكان له في كتاب القوانين اإلسرائيلي. ز وُمذِّ  عنصري، ُمَمّيِّ

 

 "، كتب محرضا:الليكود"عضو كنيست من  ،أمير أوحانا

 كسر صمته من خالل املس "بحصانة إسرائيل".غانتس اختار 

التي ترتكز عليها دولة عن القيم األساسية  -جميعها 11-ـبنوده ال من خالل -، هو يعبرإلى تصحيح القومية أساس قانون يحتاج  ال

 إسرائيل والصهيونية كلها.

 . ئي لفني يؤكد على أنه سياس ّي مبتدانضمامه إلى أحمد الطيبي وتسيبمكن أنه رئيس أركان سابق، لكن من امل

 يسارّي. نعم، غانتس  -ه، وملن تساءلآ

 

 " كتبت: تس"مير كنيست من حزب  عضو ،ميخال روزين

 ه تماًما.ؤ ة هي إلغاعالقيادة والشجانما إبتغيير قانون القومية،  القيادةال تقاس 

 القمامة في التاريخ. إلى سلة  وتردد غمزدون إلقاؤه 
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 عضو كنيست عن حزب "يوجد مستقبل"، علق وكتب:  ،يئير لبيد

 مي يتطلب تصحيح قانون القومية. عن موقف قيّ  غانتس بينييعبر 

سنضع تعديل قانون ولذلك  ،دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية التي أسست عليها قيملل القانون مالئًمامن املهم أن يكون 

 القومية على سلم أولويات عملنا في الكنيست القادمة. 

 

 "، علق وكتب: العمل"عضو كنيست عن حزب  ،عومر بارليف

 الدروز، إنما طلقة ن القومية هو ليس فقط طلقة موجهة إلى ظهرقانو  تحدث عن قانون القومية، فقط للتدقيق: غانتس نظًرا وأّن 

 موجهة إلى ظهر كل املجتمع في إسرائيل.

عند تشريعه والتعامل معه كاملفهوم ضمًنا، نسوا الكلمات "ديمقراطية ومساواة"، وبذلك تجاهلوا قيم وثيقة اإلستقالل التي عكست 

 مام القانون. أرائيل، وشددت على حقوق األقليات بة مؤسس ي دولة إسرغ

 

 "العمل"، كتب: بروفسور في فلسفة التربية من مؤسس ي القوس الديمقراطي، عضو كنيست من  ،يوس ي يونا

نون القانص أبناء الطائفة الدرزية، لكن يجب التذكر أن غياب قيمة املساواة من صقة في وجه بال شك أن قانون القومية هو 

 بأنهم مواطنون درجة "ب".   ،وخاصة العرب ،يهودالغير يصّنف كل مواطني الدولة 

 الطريق نحو مأسسة التمييز ضدهم.  ئييه عملًيا، القانون 

 ه. ءلغاإالحكومة الجديدة يتوجب على كدولة يهودية وديمقراطية ولذلك القيم التي أسست عليها دولة إسرائيل  القانون يناقض 
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 :"، كتبتالليكود"حزب  كنيست عن عضو ،شارين هسيخل

 غانتس يكسر الصمت ويختار التكلم بالرموز. 

 يوقع عليه.سبن غوريون  أيًضا كانالذي  ،على حساب قانون أساس مهم ، يحاول أن يجمع أصواًتابشعبية رخيصة

 ، وفق اللغة العسكرية املتعارف عليها، قنبلة.تصريح غانتس األول 

 بقراءة القانون. يمس باألقليات، أنصحه  القومية بندال يوجد في قانون 

 

 "، كتب: الليكود"ضو كنيست عن حزب وسابًقا ع ،محام   ،جدعون ساعر

نجاز للمعكسر القومي في الكنيست السابقة، يقول الكثير عنه ويعكس إول لبيني غانتس، واملتعلق بأهم التصريح السياس ي األ 

 ته للحياة السياسّية. اتصور 

 فهمه بالقضاء الدستوري. ب ،أقل بعض الش يء ،ومعجبأحترم تاريخ غانتس العسكري 

 ال يوجد أي سبب لتعديل أو تغيير قانون القومية.

 

 في ومعلق، كتب: االسابق، صحمستشار رئيس الحكومة  ،آفي بنياهو

صّرح ضد قانون القومية غانتس أخطأ عندما  أّن  " وقررواعوالم الزيف"املعلقين السياسيين الذين اعتادوا على استمع واراقب 

 اليمين. من بعد املصوتين أو 

 ماذا مع الحقيقة؟هالو؟. 
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 ما يفكرون تماًما دون تزييف. جود هؤالء الذين يقولون و ّود على علينا التع

تفي الكنيست الحالّية، 
َّ
 ذه القوانين مهم. . تعديل هقانون القومية وقوانين أخرى إشكالية ُسن

 

 "، كتب:يديعوت أحرونوت" مراسل سياس ي في صحيفة ،يوفال كارني

 قانون القومية بعد املس بالدروز. "يساري" ألنه اقترح تعديلبالـ  بيني غانتسبنعت وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت قام 

 .دعى لتعديل قانون القومية نفسه بينيتللتذكير، 

 هلل الحلول.

 

 األخبار العاملّية في القناة العاشرة، كتب: رئيس   ،نداف إيال

 ستطالعات. مقعًدا في اال  46ّن لغانتس هنالك عتقاد ألهلع التي يبثها اليمين، يمكن اال وفق حالة ا 

 م مع الخط الدرزي؟ءتعديال لقانون القومية بما يتال قترحااال تذكرون أّن البيت اليهودي 

 

 بوصف غانتس باملفكر عزمي بشارة:  االشؤون القضائية للقناة العاشرة، كتب مستهزءً  معلق ومراسل  ،باروخ  قّرا

ا على العالقة مع الدروز: املعنى بذلك واضح،يجب تعديل قانون القومية  بأنه غانتسصّرح 
ً
 غانتس وبشارة هما واحد.  حفاظ

 ، استمروا معنا. 2019ات نتخاببتحليالتنا العميقة للخطاب السياس ي ال نستمر ل
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 يودع "ايزنكوت" ويستقبل "كوخافي":  فتراض يالعالم ال  .2

 اإلسرائيلي. االحتالل جيشلثالثاء، منصب رئيس هيئة أركان تولى امليجور جنرال أفيف كوخافي، يوم ا

 ترقية كوخافي إلى رتبة جنرال قبل تسلم املنصب. تتمفقد ،  ووفًقا للجيش

ملفرزة القوة النارية وقائًدا لفرقة  اقائد لواء الشمال. كما كان قائد لواء املظليين، وتدرج في املناصب حتى أصبحسنة، في  55وخدم كوخافي، 

ثم  االحتالل، جيشنطقة الشمالية في غزة ورئيًسا لشعبة العمليات في هيئة االستخبارات العسكرية، ومن ثم رئيًسا للهيئة ذاتها، فقائدا للم

 ركان.نائبا لرئيس هيئة األ 

 في تل أبيب بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكبار قادة الجيش.دفاع املراسم الثالثاء بمقر وزارة ال وجرت

انشغل فقط بالترحيب بكوخافي وتوديع ايزنكوت، حيث ذكر املتحدث  فتراض يوعلى الرغم من السجال السابق حول املوضوع، إال أّن العالم اال 

لي أفيخاي أدرعي، على موقع "تويتر": "سيجرى اليوم حفل تسليم وتسلم قيادة الجيش من رئيس األركان الواحد باسم الجيش اإلسرائي

 والعشرين الجنرال غادي أيزنكوت إلى امليجور جنرال أفيف كوخافي، الذي ستتم ترقيته إلى رتبة جنرال".

 ، رئيس الحكومة ووزير األمن وعضو الكنيست عن الليكود، على صفحته الرسمّية على التوتير: بنيامين نتنياهوًضا، أوفي السياق كتب ا

خطاب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في حفل وداع رئيس هيئة األركان السابق، غادي أيزنكوت، واستقبال الرئيس الجديد  اليكم

 افيف كوخافي. 

 

 ، وزير املالية وعضو حزب "كلنا": موشيه كحلون بدوره، كتب 

 نبارك لرئيس هيئة األركان الجديد امليجور جنرال افيف كوخافي. نثق بك.  
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 ، وزير الداخلية وعضو كنيست عن حزب "شاس"، فكتب وقال: ارييه درعياما 

 أتمنى التوفيق والنجاح لرئيس هيئة األركان الجديد افيف كوخافي في منصبه املهم جًدا.  

 كما وأتمنى النجاح إلى الرئيس السابق، ايزنكوت. نشكر لَك مساهمتك.  

 

 ، وزير املواصالت وعضو الكنيست عن "الليكود"، كتب وقال: يسرائيل كاتس

 لهيئة األركان، افيف كوخافي.  22من إسرائيل في أياد  أمينة. بالتوفيق للرئيس الـ أ 

 

 حزب "اليمين الجديد"، علق وكتب: عضو كنيست عن و  ، وزير التعليمنفتالي بينيت

 !االبطلة الصامتة. شكرً  ..حنه آيزنكوت

 زوجك غادي عن البيت، قاد قوات مقاتلة، قاتل في الجبهات، أنت ضحيت بثمن هائل. اا التي تغيب فيهعامً  40على مدار 

 من أجلنا.

 . أنتم أبطال إسرائيل الصامتون.الخدمة الدائمة األمن فيأريد أن أشكر كل الزوجات )واألزواج( ألفراد   عبرك،

 .نلك اشكرً 
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 كنيست عن "اليمين الجديد"، كتبت:  وزيرة القضاء وعضو ،أييليت شاكيد

! اغادي آيزنكوت، شكرً اللفتنانت 
ً
 جزيال

 

 "، كتبت:الليكود"كنيست عن حزب  عضوو  ، نائبة رئيس الوزراء،جيال جمليئيل

 نجاح وحكمة. ب جيش الدفاع االسرائيلي. من خيرة الرجال، قاد آيزنكوت ،رئيس األركان العامة نّودع

 .اس وبقية تبعات إيران في املنطقةة أمام حزب هللا، حممهمآيزنكوت والجيش توصلوا إلى إنجازات  ،سوية مع رئيس الحكومة

 بين يهود من كل العالم.ملعجزة استيعاب الهجرة وللجمع الذي خلقناه هنا مغربي األصول تثيرني، فهذا مثال حقيقة أن آيزنكوت ال

 

 كتب:، "الليكود"حزب  عنعضو كنيست  ،يوآف غالنت

العامة لجيش  الهيئةودورة ممتازة كرئيس  ،طويلةتقدير وامتنان كبير للفتينانت جنرال غادي آيزنكوت الذي ينهي خدمة ناجحة و 

 الدفاع االسرائيلي. 

 الهام لجيش الدفاع االسرائيلي هو مدماك هام بأمن إسرائيل. إسهامه
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 عن حزب "الحركة"، كتبت مودعة: كنيست  عضو ،تسيبي ليفني

سرائيلي ال يفترق عن فإن جيش الدفاع اإل  ،اللفتينانت جنرال غادي آيزنكوت ،العامة الهيئةنفترق هذا املساء من رئيس عندما 

 البوصلة األخالقية التي أبقاها خلفه. 

 كمقاتل وكقائد. ،على السنوات التي خصصتها من أجل أمن إسرائيلت، اللفتينانت جنرال غادي آيزنكو  ،لك اشكرً 

 بيدك. دعناهمأوالدنا الذين أو فقد اهتتمت بالجنود، املقاتلين، ، بعد من ساحة املعركةأعلى أنك رأيت 

 العسكريةعلى شجاعتك الشخصية بالوقوف على ما تؤمن به. الحكمة التي أبديتها ليس فقط بتخطيط الخطوات  اشكرً 
ً
، إنما أيضا

 يًضا من خالل عملية سياسّية. وأ فهم أن األمن وتغيير الواقع يأتيان بالقوة العسكريةالب

 

 عن "العمل"، كتب وقال: عضو كنيست  ،ميكي روزنطال

و "بيريس  ،"سالم اآلن"، غانتس هو "يسار" انتسب إلى صفوف منظمة "، رئيس األركان العامة آيزنكوتا"خائنً  كان ابينر 

 .القدس"م يقّسِّ 

 !ختاروا من تريدون أن يقودكم؟ا

من صنف اورن حزان صعاليك الأو عصابة تدعو إلى الفخر صهيونية  -ذين أقاموا هنا دولة يهودية"اليساريون" ال ءهؤال

 وميري ريغيف، والتي تكثر الكالم دون أفعال. 
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"، كتب معلًقا على تصريح ايزنكوت أن الجندي اليئور ازرياه ليس العمل"حزب  عنعضو كنيست و بروفسور في فلسفة التربية،  ،يوس ي يونا

 بطال:

 تصريح واضح وال لبس فيه! -املواطن آيزنكوت

 

 ، كتب:، اليوم هو مرشح لرئاسة الحكومةكان بالسابق رئيس األركان العامة للجيش  ،بيني غانتس

 مواطنو إسرائيل،

أي ’ -أن  أشارك في املهرجان الرائع الذي سيقام في اإلعالمبأسمح لنفس ي  ، عليهمن رئيس األركان العامة للجيش هذا األسبوع نفترق 

 ’.رجل غادي آيزنكوت

 ساعدت غادي ليظهر أنه األطول بيننا الثالثة. ، نرى بوضوح أننيالرئيس فخامة نحن لدىو  الصورة التالية تجمعنا
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 :"، كتبمعاريف"املراسل البرملاني لصحيفة   ،أريك بيندر

رد رئيس األركان العامة للجيش  -"سليمة"ملاذا القفز من طيارة  ؟سألوا اآلن آيزنكوت لدى رازي بركاي ملاذا ليس له أجنحة تحليق

 املنتهية فترته.

 

 وصحيفة "هأرتس"، كتب:  ق السياس ي ألخبار القناة العاشرةاملعل ،باراك رافيد

اعه أن صّرح اليوم في حفل ود ،غادي آيزنكوت ،امة للجيشرئيس األركان العفي القناة العاشرة: في تقرير خاص،  هذا املساء في نشرة

 األيام األخيرة عملية خططتها حماس ضد إسرائيل.السلطة الفلسطينية أحبطت في 

 

 ، كتب: هيئة البث اإلسرائيليوضيف دائم في  "،هآرتس"مراسل في صحيفة   ،حاييم ليفنسون 

 ال لم أعد أحتمل مهرجان الوداع أليزنكوت في التوتير، سأعود إلى هنا بعد انتهاء هذا. 
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 : فتراض يالتحريض في العالم ال  .3

والتي حملت تحريًضا على الفلسطيني ككل، سواًء في الضفة  فتراض يإلى ما ذكر أعاله، رصدت النشرة التالية أهم املنشورات في العالم اال 

 . 48الغربية أو في غزة أو داخل الـ

 سيون ومؤثرون على الحيز العام في إسرائيل. اختيار منشورات قام بنشرها سييشار إلى أنه يتم ا

وفي السياق، تم رصد املنشورات التي قام بنشرها الصحافي، يشاي فريدمان، بصحيفة "مكور ريشون"، والذي قام بالتطرق إلى دعوة  حصلت 

ن يتأثير االحتالل على األطفال الفلسطيني كوفركيان، من الجامعة العبرية، لتقديم محاضرة في هولندا تتطرق  إلى -عليها املحاضرة نادرة شلهوب

 والنساء الفلسطينيات. 

 : فريدمانوفي السياق، كتب 

 ماذا يحدث في الجامعة العبرية؟ 

( باألمس والتي تتطرق إلى األطروحة 20مرفق لكم قسم من العناوين التي طرحها الصحافيان شمعون ريكلين وينون ميغال )قناة 

ختبار أسلحتها واملنظومة ال الفلسطينيين  غل األطفالإسرائيل تست التي تعتقد أّن كوفركيان، و  -شلهوب ،بروفسور بالخاصة 

 التكنولوجية. 

 نالفلسطينيات في طريقه لطالباتشكل مقصود" اببأن إسرائيل تالحق " روفسور بادعت ال كوفركيان -في محاضرة أخرى لشلهوب

  إلى املدرسة.

 

 


