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 عن النشرة: 

ي. تسلط يلسرائ" ما يكتب وينشر في فضاء اإلعالم الجديد الفاعل في الحيز العام اإل إسرائيلترصد نشرة "متابعات من اإلعالم الجديد في 

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

 ي اآلخذة في االزدياد في اآلونة األخيرة.سرائيلمظاهر العنصرية في املجتمع اإل  وتتبع ،يةسرائيلالساحة اإل 

 : همهاأمن املواضيع  فتراي ّي اإلسرائيلّي عددحيث شغل العالم اال  27.11.18-25.11.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 .إسرائيلزيارة الرئيس التشادي إدريس ديبي إلى  .1

 تداعيات قانون "الوالء في الثقافة"، والذي طرحته وزيرة الثقافة ميري ريغف.  .2

ضفة الغربية أو لالتي حملت تحريًضا على الفلسطيني ككل، سواًء في افتراي ّي أهم املنشورات في العالم اال  ذكر أعاله، رصدت النشرة إلى ما

 . 48راي ي الـ أفي غزة أو داخل 
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 بلوماسّية، رئيس تشاد في البالد!عقود من قطع العالقات الد أربعة بعد .1

في أول زيارة من نوعها لرئيس تشادي بعد أربعة عقود من قطع العالقات الدبلوماسية  إسرائيلوصل الرئيس التشادي إدريس ديبي، األحد، إلى 

 "التاريخية".ـبنيامين نتنياهو الذي وصف الزيارة ب إسرائيلبين البلدين.والتقى ديبي رئيس وزراء 

كز على مكافحة بين البلدين سير وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي مشترك مع ديبي إثر اللقاء "نستأنف تعاوًنا كان قد ُعِلق"، مضيًفا أن التعاون 

 ".إسرائيللى إافريقيا تعود لى افريقيا و إإسرائيل تعود "ّن أ املشترك بيننا جميًعا"، مؤكًدا رهاب "الهدفاإل 

 ، بحسب مكتب نتنياهو.1972وتشاد مقطوعة منذ  إسرائيلوالعالقات الدبلوماسية بين 

ون هناك لى سلطنة عمان ومعلًنا أنه "ستكإخيرة العالم العربي مذكًرا بزيارته األ لى تغييرات في إثناء لقاء ديبي، أمن جانب آخر أشار نتنياهو، 

 رى لبلدان عربية".قريبا جدا زيارات أخ

 على الفيسبوك معتبًرا الزيارة تاريخية:   نتنياهو وفي تعليٍق له، كتب 

 ! مستمرون بتقوية عالقاتنا الخارجية.إسرائيل إلىزيارة تاريخية أولى للرئيس التشادي  ؛اختراق سياس ي

 

 :الدولة رئيس رئوبين ريفلينبدوره، كتب 

 .رئيس الدولةفي بيت  ،الرئيس التشادي هنا ستضافةاسررت ب نقطاع،عدة سنوات من اال بعد 
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 إسرائيلل، و بمهد البشرية. بالنسبة لنا فإن أفريقيا هي املستقبل، تشاد هي املستق ،القاتنا مع أفريقياعنرى أهمية كبيرة بتطوير 

 ومهتمة بالتعاون مع صديقتنا بالقارة. غبتر 

 

 ، كتب وعلق: وزير االقتصاد من حزب "كلنا" ،إيلي كوهين

 ار!حبمستمرون بتقوية العالقات عبر ال

 نجدد العالقات مع تشاد. -البحرين إلىة بين اتفاق التجارة مع أوروبا والزيارة التاريخيّ 

 تسونامي سياس ي. -باختصار

 نعزز التعاون االقتصادي. -في وجبة العشاء مع رئيس الحكومة نتنياهو والرئيس التشادينا متواجد أاآلن 

 

 :علق وكتب "الهجرة، االستيعاب والشتات"عضو كنيست من الليكود، رئيس لجنة  ،أبراهام نغوسا

من انقطاع العالقات  عاًما 46وصل لزيارة تاريخية بعد  أحيي الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي ي،سرائيلاإل  -األفريقي للوبي كرئيس

 .بين الدولتين

 بأن هذه الخطوة املباركة ستقوي عالقتنا مع دول أخرى في القارة األفريقية. على قناعة
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 :"ميرتس"، انتقد الزيارةعضو كنيست من حزب  ،موس ي راز

 وسيتناول وجبة العشاء مع رئيس الحكومة.  ،إسرائيلإلى  لزيارة ، اليوم،الرئيس التشادي يصل

 ويتحولون إلى أميين.  اجوعً يتضور مواطنو تشاد بسببه انقالب عسكري. هو ديكتاتور بعد الحكم  الرئيس ديبي اعتلى

 حقوق اإلنسان. ل نتهكينضم لقائمة أصدقاء نتنياهو املزعيم آخر فاسد ين

 

 :كتب بدورهالتلفزيون، و في الراديو مقدم برامج إخبارية ير مخضرم، بفي كاصح ،يعكوف أحيمئير

 السياسية".  إسرائيل"عزلة  يشكل لنا مؤشًرا عن مدى الواقع السياس ي أّن يلفت انتباهي ما 

 تهدف إلى تجديد العالقات. . الرئيس التشادي كذلك في زيارةالرئيس التشيكي بزيارة هذا األسبوع سيقوم

 

 :كتبت في موقع "واله" "الهجرة واالستيعابلشؤون "ومراسلة  فيةا، صحعوفرا إيرليخ

 اآلن: 1"شيمفيد " إلىأثناء زيارته  الرئيس التشادي قال

يجاد جواب على مدى قدرة اإلنسان أن ينفذ عمال كهذا. ما السبب الذي دفعه إلى ذلك؟ أي "خليط من املشاعر يستيقظ محاولة ا

 من األطفال". املليون  هدف أرادوا تحقيقه؟ على البشرية أّن تتذكر هذا الحدث الذي راح ضحيته مليون ونصف

                                                           
 املتحف الذي يخلد ذكرى الهولوكوست.  1
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 ، كتب: مذيع راديو وتلفزيون  ،ليمور يوآف 

 نشن أي هجوم على حماس. الحدث األمني الذي بسببه لم  زيارة الرئيس التشادي على ما يبدو، تعّد 

 

 ، كتب: "كان"املراسل البرملاني لهيئة البث  ،زئيف كام

إال أّن هذا ال يعني غياب القضية  ،بصورة كاملة إسرائيلراغب بتجديد العالقات مع لنتنياهو بأنه   الرئيس التشاديقال 

 الفلسطينية.

العالقات  لن تزول عقب تجديد ،مشكلة اإلرهاب الفلسطيني وثقافة الكذب التي تحيط املجتمع الفلسطيني ،. في الواقعذلكأؤيد 

 وتشاد. دقيق. إسرائيلبين 

 

 ، كتب: 20 اليمينية املراسل السياس ي للقناة ،إيليران طال

 في زيارة تاريخية ومهمة. إسرائيل إلىهذا املساء  وصلفي مركز أفريقيا(  )ليس صنف جبنة، دولةالرئيس التشادي 

 .الرئيس التشيكي يًضاأ املساء هذا إسرائيلإلى  سيصل

له يوجد نتائج ولعم نتنياهو كوزير خارجيةيعمل ال يهم مدى تهكمكم ومالحظاتكم الشريرة، التي تنظر إلى النصف الفارغ من الكأس، 

 على أرض الواقع. 
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 السياق:  ذات ، كتب في1واألخبار الخارجية في القناة مراسل التكنولوجيا  ،عميحاي شتاين

 زيارة بعد فترة من االتصاالت بين البلدين. للجاء . إسرائيلنتنياهو للرئيس التشادي: أهال وسهال في 

 

 :"، كتبهآرتس"مؤرخ فنون وصحافي يكتب في  ،سيفي هندلير

وضع حقوق اإلنسان  قام بنقد ، في أول والية له كرئيس للحكومة،1996كي، عام ير مام الكونغرس األمخطاًبا، أ نتنياهوقّدم عندما 

 . لعربيالعالم ايكون للديمقراطّية جذور في  فقط عندما اسالًم  عقدتستطيع أن ت إسرائيل أّن  كد، في حينه،العالم العربي وأفي 

 السودان والبحرين. تقدمنا.  استبدة من ُعمان إلى تشاد وقريبً تحالفات مع أنظمة مذلك، نتنياهو يعقد بعد  عاًما 20
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 " الوالء في الثقافة"قانون  .2

، الذي لثقافة"ا"الوالء في في ظل االئتالف الضيق والهش الذي خلفته استقالة وزير األمن السابق، أفيغدور ليبرمان، يبدو أن مشروع قانون 

للكنيست،  عرض القانون على الهيئة العامةيُ  كان من املفترض أّن  ف )الليكود(، لن يمر بالقراءة الثانية والثالثة، حيثيريغميري  قدمته الوزيرة

 انون.قوسط تقارير تفيد بأن مركبات في االئتالف لن تتجند للتصويت لصالح ال لغاء ذلك،إللتصويت إال أنه تم  اإلثنين، يوم

الجاري، عّبر العشرات  تشرين الثاني 20 في وبينما حصل مشروع القانون على مصادقة لجنة املعارف والثقافة والرياضة التابعة للكنيست

ي ف من الفنانين واملثقفين عن اعتراضهم على القانون الذي يقّيد حرية التعبير ويستهدف املؤسسات الثقافية العربية وفًقا العتبارات ريغيف

 تطبيق "قانون النكبة".

 و ضد، مؤكًدا أّن هذا القانون يحمل مًسا بالديمقراطّية. أاء الكتلة، حق التصويت عليه بمع عضأكما ومنح رئيس كتلة "كلنا"، 

 التعبير.  مٌس بحرية واملؤكدة على أنه ،حيث طغت أكثر األصوات املعارضة له ،ي بالتطورات التي رافقت القانون فتراي نشغل العالم اال او 

 صورة لشخص يحاول حرق علم وزيرة الثقافة والرياضة،  فيميري ريغوفي تعليًق لها، كتبت 
ً
يسحب نقوًدا و  إسرائيلعلى الفيسبوك ناشرة

 لي التابع لوزارة الثقافة: من الصراف اآل
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 الطريق إلى الصراف اآللي. قانون "الوالء في الثقافة" يوقف 

 

 عتبرتهما داعمّين لليسار: ، مهاجمة "كحلون وليبرمان"، حيث اعلى الفيسبوك فيريغ ضافي، كتبتوفي منشور إ

 الذي عقدته بما يتعلق بقانون الوالء في الثقافة. في االصح راملؤتمفيديو من 

  يحبطان املصادقة على القانون األكثر عدال. ليبرمان وكحلون 

 

 :كتبت، "املعسكر الصهيوني"في  "الحركة"كنيست من حزب  عضو ،تسيبي ليفني

 هو بالتصويت ضد قانون الوالء في الثقافة. نقطة. ،مهاوقيّ  سرائيلالوالء الحقيقي إل 

 

 :"، علقت وكتبتاملعسكر الصهيوني"كنيست من  عضو ،ياعيل كوهين

  .شأن القتل والعنف ضد النساء خلق حالة من الذعربلجنة تحقيق برملانية  بتشكيلادرتي بالتصويت املخجل لالئتالف ضد م

 . "في قانون "الوالء للثقافة " عن حرية التصويتلنابعد أن أعلن حزب "ك موقًفا دفاعًيا، اليوم، الليكود اتخذ

فرمل جحنا بأن نال يوجد أغلبية واآلن الوالء للثقافة سقط من جدول األعمال ولن ُيطرح للتصويت. ن الذي ال قيمة لهلالئتالف 

 آخر معاد
ً
 للديمقراطية. ياقانونا
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 ، كتبت: في املعسكر الصهيوني كنيست من حزب العمل عضو ،ميراف ميخائيلي

 هذا ما أقوم بعمله من أجلكم/كن اليوم: :26.11جدول أعمال 

، أعارض قانون املستشارين القضائيين، هكذاوجيد أنه   ،أعارض قانون "الوالء بالثقافة" الذي سقط من جدول األعمال كما يبدو

 أن تجرى معهم/ معهن مقابلة إذا أرادوا.  اعليهن جنسيً يهم/ أقترح نزع الثقة عن الحكومة وأصوت مع قانون يتيح للمعتدى عل

 

 ، كتب: لصهيوني، بروفسور بفلسفة التربيةعضو كنيست من املعسكر ا ،يوس ي يونا

 ؟ ينضب ال بالرقابة الذي  وزيرة الثقافة ريغيف شغف يوقفمن قرر أن  هناك هل

هل وضع  على العائالت الثكلى؟، بالتحريض، وبالتهكم إسرائيلالرقابة بتجزئة الشعب، بتشويه سمعة هي تقوم من خالل فرضها 

 لوزيرة الثقافة؟ اا ديمقراطيً وزير املالية حاجزً 

 

 ، كتب مهاجًما زميلته للحزب: عضو كنيست من حزب الليكود ،موشيه فيغلين

. يجب يوقظ
ً
في سلة القمامة سوية مع وزارة الثقافة ومع كل  الس يء القانون  هذا ءإلقا املصطلح "الوالء بالثقافة" بداخلي إحباطا

 ميزانيات الثقافة.

 لصوته الداخلي. اأمينً  املبدع يجب أن يكون 

  فراد متبرعين. أل الجمهور الواسع و/ أو من قبل بمن ق أن يكون مموال بداع الثقافي يجباإل 
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 ، عضو كنيست من حزب "يوجد مستقبل"، علق وكتب: عوفر شيلح

 عضائها حرية التصويت على قانون "الوالء في الثقافة". أ"كلنا" بمنح  تلةثمن قرار كأ

نيست، ك ئتالف، وأعضاءعلى اال  قانون  هذا  الثقافة فرض ةعلى صدق موقفنا الذي لطاملا أكدنا عليه: تحاول وزير  القرار هذايؤكد 

 ئتالف واملعارضة، سيعارضونه. أصحاب ضمائر حّية، من اال 

 

 معروفة، كتب مهاجًما:  فيةاكاتب وشخصية تلفزيونية صح ،شاي غولدين

كواب أالًء في الزراعة؟ ملاذا ال نحدد فقط؟ ملاذا ليس و  "والء في الثقافة"لست قادًرا على فهم هذه الحكومة. ملاذا تقرر الذهاب على 

واصالت "دان" وشركات امل إسرائيل، سلطة قطار يًضا التفكير في والء باملواصالتأ؟ ويمكن سرائيلفقط للمزراعين املوالين إل مياه 

ما يعني، ال يوجد أي منطق بالسماح لشخص ينوي املشاركة في حلقة  ،صهاينة بالسفر عبرها"ايجد" عليها السماح فقط لليهود ال -و

 و في القطار. أ 6السفر عبر شارع مة املشتركة، ببيتية للقائ

يًضا ليس والًء في الصحة؟ كيف يعقل أّن تقوم وزارة الصحة بتمويل مستشفيات وغرف عمليات ألشخاص يعتقدون أّن أملاذا 

 حماس هي حركة تحررية وليست تنظيًما إرهابًيا؟ 

 . نفسهم كفلسطينيين، بالكهرباء؟ ال يوجد أّي منطق بتصرفنا هذاأل قرى عربية كاملة، يعرف سكانها يًضا أّن نقوم بإيصاأهل يعقل 

"توتو" بتمويل مشاريع بناء قاعات رياضة  -ّن تقوم الشركات "هبايس" وأي الرياضة، عذًرا، لكن كيف يعقل يًضا والًء فأملاذا ليس 

 نها فعال مسخرة. إياقة بدنّية؟ ئنين بالحفاظ على ل؟ هل سنساعد الخاسرائيللكرة السلة ألشخاص ال يكنون الوالء إل 

بتمويل  سرائيلإيعقل أّن تقوم أيًضا والًء في العلوم، أجتماعّية، لألطفال واملسنين. و لى ذلك والًء في تلقي الخدمات اال يمكن اإلضافة إ

 صال. أوالجيش؟ هذا ال يمكنه استيعابه  لعرب ال يقومون بخدمة العلم بحاثأ

ت لقراءة ستغالل األنترناى التحتية ألشخاص لربما يقومون بهل يتوجي علينا أن نوفر األنترنت والبن وماذا مع الوالء في اإلعالم؟

 على الفيسبوك؟ BDSصفحة الـ 
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ية سرائيلوماذا مع الوالء في تلقي خدمات الطيران؟ هل نسمح لهؤالء املسافرين إلى بريطانيا للمشاركة في مؤتمر داعم للمقاطعة اإل 

 نا القومّي؟ من املؤكد ال. السفر عبر طيران

ضافة الوالء في األكاديميا والثقافة؟ والوالء في الحصول على طعام بدعم حكومّي، ووالء عند الحصول على تخفيضات إيًضا ممكن أو 

حان  ؟كتفاء بالوالء بالثقافة فقطحتياجات الخاصة، ملاذا علينا االالحصول على هبات حكومية لذوي اال  في الضرائب، ووالًء عند

 الوقت لسن قانون والء موسع وشامل، دفعة واحدة. 

 

 ، على الفيسبوك علقوا بالكتابة: كتاب سيناريو السينما والتلفزيون رابطة القّيمون على صفحة، 

 "الوالء بالثقافة".  قانون  علىيتيح لحزبه حرية التصويت الذي  الوزير كحلون  ون السينما والتلفزيبرابطة املبدعين والعاملين تشكر  

على القضاء على محاولة سيطرة وزيرة الثقافة في ملنع املس بهيئة البث، وعمل  وزير الوحيد، الذي وقف كسد منيعكحلون، هو ال

 قانون السينما. 

أن يصوتوا ضد القانون ولكل  محاوالت  "كلنا" ي. ندعو كل أعضاءسرائيلاإل أنه صديق حقيقي للمبدع ولإلبداع  أخرى  مرةيثبت 

 ولسيطرة الوزيرة ريغيف على حرية التعبير. ،اإلسكات املستمرة
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 ، كتب: علمانيةاحتفالية  اعلماني يعقد طقوس حاخام ،يكتب عن الفن ،آفي بيسكل

 فكرت....وقف عن دعمها وتشجيعها. رغم أنه وبعد زيارتها إلى أبو ظبي تلي، كان واضًحا أنني سأ 

 قانون آخر رهيب، لوزيرة ال تفهم معنى الفن، قانون آخر يعبر عن "املال هو لنا ونحن نقسمه فقط لألفراد الذين يفكرون مثلنا".

طف من ال يتصرفوا بل واضحة وهي "أّن  تهم، بما فيه من يعارض السلطة الحالية، يشمل الفنانين الذين وظيفااملال هو لنا جميعً 

 .اإنما العكس تماًم  ،خلف ظهورنا"

 

 :، على الفيسبوك، علقوا بالكتابةمسرح "،بورديل توتالالقيمون على صفحة "

 .وقف إطالق النار"" -، يقوم بعرض مسرحية"بورديل توتال"، مسرح عقب قانون الوالء

 غير قانوني. -، أو بكلمتينضمؤٍذ ومحر هذا العرض أن   يتضح
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نتم مدعوون للحضور، قبل أن نعتقل جميًعا صنف ما يصلح للعرض وما ال يصلح، أالذي ياملصادقة على القانون قبل  اتلحظ

 باسم سلطة القانون. 

 

 :"، كتبسالم اآلن"عضو منظمة  ،ياريف أوبنهايمر

 الثقافة. في كل االحترام للفنانين الذين خرجوا بالعلن ضد قانون الوالء 

ا من خسارة الحصول على ج لكل من الخزي والعار
ً
 وائز وعروضات تحت رعاية الوزيرة.صمت خوف

 

 :"، كتبيديعوت أحرونوت"مراسل  ،يوفال كارني

 .عقوبة اإلعدام = الوالء

 مصادقة على قانون اإلعدام للمخربين.  ة، يقابلهوالء بالثقافال املصادقة على قانون شرط ليبرمان: 

 

 ، كتب: إسرائيلفيين في االصحفي رئيس نقابة اصح ،يائير تارشيتسكي

 ، أوال. السياسة"في والء التمرر قانون " أّن  ميري ريغيفعلى الثقافة" فإن في كي يتم تمرير قانون "الوالء  ،يتضح أنه
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 ، كتب: حث ومحاضر في مجال ديانات العالمبا ،تومير بيرسيكو

 بشكل جيد. مكانتهم كبيضة في القبان لنا"كنواب حزب "يستغل 

 لتي على ما يبدو أوقفت قانون الوالء بالثقافة!الكنيست عزرياه راحيل وا الدعم الكامل لعضو

 

 

 

 ّي: فررا  التحريض في العالم اال  .3

ضفة ي والتي تحمل تحريًضا على الفلسطيني ككل، سواًء في السرائيلي اإل فتراي أهم املنشورات في العالم اال  ذكر اعاله، رصدت النشرة إلى ما

 . 48الغربية أو في غزة أو داخل الـ 

ر، ، على سكان الخان األحم، د. عنات باركوسبوع كان منشور عضو الكنيست الليكوديةنشورات التي حملت تحريًضا هذا األ ولعل أهم امل

 حيث جاء فيه: 

 !إسرائيلير قانوني يهدد سيادة لن نصمت، سأعمل على منع أي بناء غ

 خان األحمر، سريًعا. الملزمون بإخالء 

 اليوم، قمت بجولة واطلعت على ما قام به سكان "خان األحمر" من استيطان عشوائي على املحور املركزّي للقدس، عاصمتنا األبدية.

فع دخان األحمر" ملنع أي تواصل جغرافّي بين املستوطنات اليهودية والقدس، بذلك تهدف إلى الستغالل بؤرة "االسلطة الفلسطينية ب تقوم

 ية تامة. إسرائيلة "، والتي تعد تحت سيادجراِض مصنفة كـ "أر هذا معناه سيطرة فلسطينية على ختصاامخطط "فياض" )سالم فياض(، وب

 البدو في الخان وتمنعهم من قبول أي حّل مالئم.رهاب السكان إلك، تعمل السلطة الفلسطينية على إلى ذ

ّن اإلتحاد األوروبي يعمل ضدنا في هذه الحالة العينية، حيث يقوم بتزويد السكان بأبنية غير شرعية، وبذلك يمس بسيادة إمن املؤسف القول 

 . إسرائيل

 األوسط.  على أنها سرطان في قلب الشرق  إسرائيلتحاد األوروبي بالعمل ضد اإليرانيين، والذين باألمس فقط قاموا بنعت حان الوقت ليقوم اال
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