متابعات من اإلعالم الجديد في إسرائيل
نشرة اسبوعية تتابع أهم القضايا التي تشغل اإلعالم الجديد في إسرائيل

إعداد :خلود مصالحة

التاريخ29.11.2017 :

اعدت هذه النشرة بالتعاون مع دائرة شؤون املفاوضات

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
الساحة اإلسرائيلية من اليسار واليمين .إلى ذلك ،ترصد النشرة مظاهر العنصرية في املجتمع اإلسرائيلي اآلخذة في االزدياد في اآلونة األخيرة.
الحالية إلى الفترة الواقعة ما بين  11-11-62و  11-11-62حيث شغل العالم االفتراض ي موضوعان رئيسيان ً
ّ
جدا ،كان
تتطرق النشرة
األول ازمة السبت التي هددت االئتالف الحكومي اإلسرائيلي فيما كان الثاني املصادقة بالقراءة األولى على قانون التوصيات الذي ينقذ
رئيس الحكومة من نشر التحقيقات معه.
وكان يعقوب ليتسمان ،وزير الصحة اإلسرائيلي ،وزعيم حزب "يهدوت هاتوراة" اليميني الديني ،قد ّ
ً
رسميا
قدم هذا األسبوع ،استقالته
ً
ً
والحقا خالل األسبوع تراجع عن االستقالة.
احتجاجا على ما سماه "انتهاك حرمة يوم السبت"،
من منصبه في الحكومة،
واحتج ليتسمان ،وهو من أقطاب تيار "الحريديم" ،على تنفيذ شركة القطارات الحكومية أعمال صيانة وترميم في سكك الحديد" ،في هذا
اليوم املقدس لدى اليهود".
وانشغل العالم االفتراض ّي اإلسرائيلي بهذه األزمة بشكل كبير حيث رجح االفتراضيون ّ
أن هذه األزمة قد تطيح بحكومة نتنياهو ،كما
ُ
أطيحت حكومتان إسرائيليتان في السابق ،عامي  1212برئاسة إسحق رابين ،وعام  1222برئاسة إيهود باراك ،للسبب ذاته.
وفيما يتعلق باملوضوع اآلخر ،صادق الكنيست مساء ،اإلثنين ،بالقراءة األولى على "قانون التوصيات" ،الذي يمنع الشرطة من تقديم
توصيات مع انتهاء التحقيق ،والذي يسري بإثر رجعي على التحقيقات مع رئيس الحكومة ،بنيامين نتنياهو.
وبحسب كبار املسؤولين في وزارة القضاء فإن املستشار القضائي للحكومة ،أفيحاي مندلبليت ،قد يستخدم صالحياته ،ويطلب من طاقم
التحقيق في "امللف  ،"1111أن يقدم توصياته للمستشار القضائيً ،
علما أن القانون الجديد ،في حال أصبح ساري املفعول ،سيمنع تعميم
هذه التوصيات!
واثار القانون ،الذي يهدف إلى إنقاذ رئيس الحكومة اإلسرائيلي ،حفيظة العالم االفتراض ي الذي انتقد القانون وبشدة.
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 .1ازمة السبت:
ّ
ً
رسميا من
قدم يعقوب ليتسمان ،وزير الصحة اإلسرائيلي ،وزعيم حزب "يهدوت هاتوراة" اليميني الديني ،هذا األسبوع ،استقالته
ً
ً
والحقا خالل األسبوع تراجع عن االستقالة.
احتجاجا على ما سماه "انتهاك حرمة يوم السبت"،
منصبه في الحكومة،
واحتج ليتسمان ،وهو من أقطاب تيار "الحريديم" ،على تنفيذ شركة القطارات الحكومية أعمال صيانة وترميم في سكك الحديد" ،في
هذا اليوم املقدس لدى اليهود".
ّ
ونفذت شركة القطارات ،أعمال صيانة ،في عدد من مقاطع سكك الحديد ،يوم السبت الفائت ،شارك بها نحو  111عامل يهودي.
وانشغل العالم االفتراض ّي اإلسرائيلي بهذه األزمة بشكل كبير حيث رجح االفتراضيون ّ
أن هذه األزمة قد تطيح بحكومة نتنياهو ،كما
ُ
أطيحت حكومتان إسرائيليتان في السابق ،عامي  1212برئاسة إسحق رابين ،وعام  1222برئاسة إيهود باراك ،للسبب ذاته.
وفي هذا السياق ،علق أوري أريئيل ،وزير الزراعة وعضو كنيست عن حزب البيت اليهودي ،وقال على الفيسبوك داعما ملوقف ليتسمان:
بسبب أزمة أعمال القطار بالسبت وعلى ضوء طلب وزير العمل والرفاه حاييم كاتس لنقل الصالحية لسماح األعمال بالسبت لوزير آخر،
أنا مستعد أن آخذ على نفس ي مهمة إعطاء تصريحات العمل بالسبت .دولة إسرائيل هي دولة يهودية وعليها أن تحافظ على السبت العام
ُ
وأال تمكن أعماال غير ضرورية بالسبت.

زهافا غالئون ،رئيسة حزب ميريتس وعضوة سابقة مستقيلة من عضوية الكنيست ،قالت موضحة بدورها" :أزمة السبت" غير مرتبطة
بالسبت .الحل الذي وجدوه لألزمة ،فقط يؤكد إلى أي حد يتم الحديث عن نكتة:
ليتسمان يستقيل من منصبه كوزير الصحة ،لكن "يهدوت هتوراه" تبقى في االئتالف ،وتستمر بالتمتع من أموال ائتالفية .حاليا ،كل
األطراف أخذت تطهو لنا األزمة التالية ،عن تجنيد أبناء املدارس الدينية أو فتح سوبر ماركات بالسبت.
"بيهدوت هتوراه" مستعدون أن ُيدخلوا دولة كاملة بازدحامات كي ال يكون أعمال بنية تحتية بقطار السبت ،لكن كيفما كان ،نجحوا أن
ُ
يضيعوا بقية الخدمات التي تنفذ في هذا اليوم.
كي يتم العمل في السبتُ ،يطلب من شركات ومصانع أن تتلقى تصريحا حكوميا ،يوجد في القائمة حوالي  011منظمة.
ُ
ال يتم فقط الحديث عن شركة الكهرباء ،نحن نتكلم عن املوانئ ،مصانع البحر امليت ،شركات تعد طعاما لسفرات اإلقالع ،شركات
بطاقات اعتماد وحتى "كار تو غو" و" -نسبسرسو يسرائيل".
إذن ملاذا أضعنا "أزمة نسبرسو" و "أزمة كار تو غو"؟ ألن السبت هو ذريعة.
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وزير الرفاه ،حاييم كاتس ،صرح أنه أذن "فقط أعماال حيوية للحفاظ على أمن حركة القطارات وأن عدم تنفيذها قد يؤدي ملحاسبة
النفس".
ّ
أعمال القطارات ينبغي أال تستمر بسبب الحفاظ على النفس ،يجب أن تستمر ألن دوال عصرية ال تبعث مواطنيها ليجفوا باالزدحامات
ألن "التناخ" قال .هذا في الحقيقة بسيط جدا ،ولو كان هنا رئيس حكومة ال يخاف أن يقول هذا في األزمة السابقة ،لكانت األزمة الزائدة
هذه ،منعت عنا.

تمار زيندبيرغ ،عضوة كنيست عن حزب ميريتس ورئيسة لجنة مكافحة املخدرات والكحول في االكنيست ،قالت بدورها :أكثر مما حافظ
السبت على إسرائيل ،ليتسمان ودرعي حافظوا على السوبرماركات في تل أبيب وعلى كرة القدم في السبت.

إستي بيريز ،صحفية تعمل في محطة "ب" ،قالت :منطقي لآلخر:
.1إيفيغاي يودا مشتبه بمخالفات جنسية وال يتهم.
.6ليتسمان رغم أنه استقال ،يستلم قانونا يعيده لوزارة الصحة كنائب مع صالحيات وزير.
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طال زرفيف ،ناشطة على مواقع التواصل االجتماعي ،قالت معلقة :ليتسمان" :أستقيل برأس مرفوع ،أنا رسول كبار التوراة .ليتسمان أو
درعي أو غافني بدون الربانيين الكبار -عديموا القيمة! بدون كبار التوراة ال مصوتين لنا .لم أحاول أن أقنع الراب مغورغير ذلك ،قال أن
أستقيل استقلت".

إيلي شليزينغر ،ناشط على مواقع التواصل االجتماعي ،قال :ليتسمان في البيتار؛ "تذكروا كم من الناس قالوا أن ليتسمان لن يستقيل
بالنهاية الكل هراء .السبت هو خالصنا".

ُ
أرييه إيرليخ ،صحفي أصولي ،قال :دون أن ننتبه ،هذا املساء ُم ِح َي أيضا اإلنجاز الوحيد في الحياة السياسية ليئير لبيد -تحويل الوزير
ليتسمان لوزير كامل.

جوشوا مارغولين ،ناشط على صفحات التواصل االجتماعي ،قال :في وقت جيد وناجح ،نعم ليزيدوا.
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شمعون ليفين ،ناشط على مواقع التواصل االجتماعي ،قال :أزمة السبت أضحكتموني ،هذه أزمة مفتعلة فقط من أجل سن قوانين
أخرى من أجل إرضاء الحريديم.

آفي جرين ،ناشط على الفيسبوك ،وقال :الليكود في وضع أكثر صعوبة بكثير من استطالع الرأي املعروض هنا.
مركز الليكود! خذوا بالحسبان الشرطة ،السجانين ،املتقاعدين وأبناء عائالتهم يتدفقون إلى صناديق االقتراع وخالفا لسنوات سابقة
"الليكود" لن يفوز ،إذ إن هذا الجمهور الذي سرقوا منه والذي نال فقط إذالال واستهتارا سيدعم الحزب الحاكم .أيضا حزب وزير املالية
التي تقود وزارته املس والسرقة من معاشنا يمس بشدة وال يمر رنسبة الحسم .نحن نصوت لحزبنا.

ُ
دورون بيينهورن ،ناشط على الفيسبوك ،قال :نتنياهو :سيد ليتسمان  ،إذا استقلت أنا أجبر أن أضم إلى الحكومة لبيد وغباي.
غباي :يبدو لك أنني سأنضم لحكومة تنتهك حرمة السبت؟ نسيت أن تكون يهوديا.
لبيد :بيبي ،متى عملت مؤخرا على تخصيص خبز مضفر للسبت؟
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يتسحاق نحشوني ،صحفي إسرائيلي ناشط على مواقع التواصل االجتماعي ،قال :رمل في العينين ،اقل من يوم بعد ’أزمة السبت’ إكتفي
الحريديم ببعض ’النصائح’ الضبابية وغير امللزمة بموضوع السبت ودعموا سنا عاجال لـ ’قانون التوصيات’ .ليكشفوا لنا َمن ِمن كبار
إسرائيل أوصاهم أن يعملوا هكذا؟ ملاذا لم يطلبوا بنفس السرعة أن يسنوا أوال قوانين السبت ،إذا لم يكن كذلك "قانون التوصيات"
يبقى في نطاق توصية فقط.

شاحار إيان ،ناشط على مواقع التواصل االجتماعي ،قال :اإلشاعات عن إنقاذ االئتالف كانت مبكرة أكثر عن الالزم .أزمة السبت خرجت
لترتاح وقانون السوبرماركات غير محلول .تحليلي لتلخيص هذه الجولة بمعارك السبت .

ُ
مئير ماركوفيتش ،ناشط على مواقع التواصل االجتماعي ،قال :ما أغلق مع أزمة السبت هو أننا خرجنا سخفاء على الجهتين..
الوضع الراهن غير جيد لحرية العلماني وغير جيد لحرية املتدين.

يئير ليفي ،ناشط على الفيسبوك ،قال :لبيد؛ "مرة أخرى درعي يكذب ،كانت له فرصة اليوم ليزيد حدة أزمة السبت وذلك ليفي بوعده
أنه ’هو َمن سيؤهلني’ ،لكن لم يفعل ذلك".

7

ُ
يوفال كارني ،صحفي ومدون إسرائيلي ،قال :بند آخر تقريبا نجا من رادار أزمة السبت؛ أقر نهائيا أنهم سيلعبون كرة القدم بالسبت .أيضا
هذا طرح بلقاء التسوية مع رئيس الحكومة نتنياهو.

هدار سيغال ،ناشط على الفيسبوك ،قال :منذ أكثر من أسبوع لم يتكلم رئيس حزب العمل كلمة عن "أزمة السبت" .بصق في وجه
مصوتيه وأعضاء حزبه .تعالوا ،إنضموا لـ "يش عتيد".
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 .2قانون التوصيات ينقذ رئيس الحكومة من التحقيقات:
صادق الكنيست مساء ،اإلثنين ،بالقراءة األولى على "قانون التوصيات" ،الذي يمنع الشرطة من تقديم توصيات مع انتهاء التحقيق،
والذي يسري بإثر رجعي على التحقيقات مع رئيس الحكومة ،بنيامين نتنياهو.
ّ
وصوت إلى جانب اقتراح القانون  02عضو كنيست ،مقابل معارضة  71عضوا ،مع اإلشارة إلى تغيب وزير األمن الداخلي ،غلعاد إردان،
واملسؤول عن الشرطة ،عن التصويت.
يشار إلى أن عضو الكنيست دافيد امسالم ،من كتلة "الليكود" ،هو الذي بادر إلى اقتراح القانون الذي صادقت عليه لجنة الداخلية
التابعة للكنيست ،والتي يترأسها امسالم نفسه.
وبحسب كبار املسؤولين في وزارة القضاء فإن املستشار القضائي للحكومة ،أفيحاي مندلبليت ،قد يستخدم صالحياته ،ويطلب من طاقم
التحقيق في "امللف  ،"1111أن يقدم توصياته للمستشار القضائيً ،
علما أن القانون الجديد ،في حال أصبح ساري املفعول ،سيمنع تعميم
هذه التوصيات!
واثار القانون ،الذي يهدف إلى إنقاذ نتنياهو ،حفيظة العالم االفتراض ي الذي انتقد القانون وبشدة.
يئير لبيد ،عضو كنيست ورئيس حزب "يش عتيد" ،علق على القانون وقال ً
مغردا :لجنة الداخلية صادقت على النص الجديد من قانون
ّ
التوصيات ،بعد أن قال نتنياهو أنه مهم أال يكون القانون مرتبطا به شخصيا .هم حاربوا مثل املجانين كي يكون القانون مرتبطا به
شخصيا.
اهتموا أن يطبق القانون أيضا على تحقيقات نتنياهو .قانون مخاط لـ إنسان واحد.

موشيه راز ،عضو الكنيست عن حزب ميريتس ،قال بدوره :مر قانون التوصيات القراءة األولى أيضا بسبب  1أعضاء كنيست من
املشتركة 2 ،من املعسكر الصهيوني 61 ،عضوا كنيست من يش عتيد الذين اختفوا عن التصويت .نحن ال نستطيع أن نسمح ألنفسنا
أن نكون معارضة واهية إلى هذا الحد .ميريتس امتثلت بتركيبة كاملة ملحاربة الفساد ،في املرة القادمة التي يحاول االئتالف لعبة أخرى
ّ
من أالعيبه ،أتمنى أال نكون لوحدنا.
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إيالن غيلئون ،عضو كنيست عن حزب ميريتس ،قال :إذا كنا نسير على قانون التوصيات ،إذن هذه هي توصيتي؛ الحكومة العزيزة ،آن
اآلوان أن تتفرقوا ،إذهبوا إلى البيت ،مللتم .نهاية الخجل لم تعد قائمة بعد أكثر .إذهبوا من هنا.

ميكي روزنطال ،عضو كنيست عن حزب العمل ،قال :على العكس ،أمسالم .على العكس ،لن تنجحوا بإخفاء العار.

دوف حنين ،عضو كنيست عن الجهة الديمقراطية للسالم واملساواة في القائمة املشتركة ،قال :قانون التوصيات هو تصادم مع حق
الجمهور في أن يعرف ،توجد مصلحة عامة عليا أن يعرف الجمهور إالم توصلت الشرطة في تحقيقات رئيس الحكومة.
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موشيه بوغي يعلون ،رجل عسكري وسياس ي إسرائيلي ،كان عضو كنيست عن الليكود ،قال :قانون التوصيات ليس سوى انحطاط إضافي
متواصل مخجل وخطر لتشريع "نيتو نتنياهو" .هذه محاولة حقيرة لصراع سياس ي من أجل البقاء ملن يدعي أنه "ال يوجد شيئ ،ألنه لم
يكن شيئ" ،في الوقت الذي يشتد الخاتم حوله .إنعدم الخجل ،إنعدمت القيادة! آن األوان لقيادة أخرى ،كي ال نفقد مستقبلنا.

إيهود براك ،رئيس وزراء سابق ،وزير الدفاع ورئيس أركان جيش الدفاع اإلسرائيلي سابقا ،قال :قانون التوصيات يضيق ربطة العنق
حول رقبة بيبي .تحقير لنتنياهو ولكالبه وخيبة أمل صعبة من كحلون .هكذا يبدو ’فزع بيبي’ -القانون يعود إليه كالكيد املرتد .ألشيخ
وكورش برنور "لهم بيض" .املستشار القضائي ال يتجرأ على اإلتكاء على قانون كهذا .ما الذي كان سيفعله بيبي لو أن أوملرت حاول أن
يمرر قانونا كهذا؟ أين املعارضة في الشوارع؟

ميني نفتالي ،مدبر بيت نتنياهو في  ،6116 -6111ومعارض شديد له ،قال :كحلون قرر أن ينقذ بيبي بقانون التوصيات -املعارضة قررت؛
مظاهرة اليوم بالسابعة مساء أمام بيت كحلون .تعالوا!

ّ
ّ
طال شاليف ،مراسلة سياسية ملوقع واال ،قالت :بجلسة املعسكر الصهيوني طلب غباي اال يغيب أحد عن التصويت اليوم بالكنيست
على قانون التوصيات .رفض عمير بيرتس ،قال أن لديه إلتزامات سابقة وذهب.
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يكي أدمكار ،صحفي إسرائيلي ،قال :التسوية باالئتالف على قانون التوصيات يؤثر على تحقيقات نتنياهو بحيث أنه ال تعطى توصية
ّ
بواسطة الشرطة ،إال إذا طلب املستشار القضائي ،أيضا إذا طلب فهي لن تنشر أبدا.

ميخائيل هاوزر طوف ،ناشط على مواقع التواصل االجتماعي ،قال :قانون التوصيات -يستطيع املستشار القضائي أن يطلب من الشرطة
أن تمرر توصيتها بخصوص تحقيق قد بدأ (مثال ،تحقيقات رئيس الحكومة) -إذا رأى أن األمر مطلوب.
السطر األخير :الكرة بين يدي مندلبليت.

يريف أوبنهايمر ،ناطق سابق باسم حركة السالم اآلن-ناشط يساري ،قال :اشتروا الرقم هذا .71 ،هذا هو عدد أعضاء الكنيست من
املعارضة الذين صوتوا باألمس ضد قانون التوصيات.
أين كانوا الـ 12 -البقية؟ تنزهوا خارج البالد ،اشتركوا بمؤتمرات خاصة ،أو مجرد تعطلوا..
أعضاء الكنيست من "يش عتيد"" ،املعسكر الصهيوني" والـ" -القائمة املشتركة" ،انتخبتم لكي تحاربوا من أجل مواقف الجمهور الذي
انتخبكم ،ال أن تعوضوا كل يوم وأن تعملوا لبيتكم.
تريدون السفر إلى الخارج؟ انتظروا حتى عطلة الكنيست .عندما تختارون بدل أن تصوتوا ،التعويض ،يربح اليمين ثالث مرات:
أيضا انتصار مضمون في الجلسة الكاملة للكنيست ،أيضا إمكانية امتناع أعضاء الكنيست من اليمين عن التصويت عن قوانين ال تروق
لهم دون التمرد على اإلئتالف ،وأيضا يساعد أعضاء الكنيست من اليمين أن ينشروا عقيدتهم في الخارج والعمل من خارج الكنيست
أيضا ليس بوقت العطلة.
إذا يكفي  ،عودوا إلى العمل .في التصويت القادم هذا سيكون مع أسماء وفضيحة ،أنظروا ُحذرتم.

02

يجآل اتريك هرار ،محام ناشط على مواقع التواصل االجتماعي ،قال :أهال وسهال إلى الديمقراطية اإلسرائيلية!!!
أال يوجد حد؟؟!!
أهال وسهال إلى الديمقراطية اإلسرائيلية!!

تسفيكا جرينباوم ،طبيب في العالج البديل ،قال :بن كاسبيت؛ "قانون التوصيات" :التاريخ َيذكر لكحلون إنهياره في لحظة الحقيقة ،في
اللحظة التي كان عليه أن يقوم ويقول "إلى هنا" ،وزير املالية إرتجف وهرب .في املرحلة التالية سيكون مستشار قضائي ينتخب بلجنة
اختيار مكونة من أمسالم ،ريكلين والكلبة كايا.
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موشيه كوهين ،مغن وممثل إسرائيلي ،قال :رئيس املعسكر الصهيوني ،آفي غباي ،تناول انتقال "قانون التوصيات" بلجنة الداخلية
وانتقاله للقراءة األولى وقال "قوانين الفساد الخاصة بنتنياهو تجاوزت اليوم خط الال عودة".
تطرق ألعضاء االئتالف الذين أيدوا القانون وقال " أنظروا ما حصل منكم؟ مثل آخر أعضاء العصابات الذين يرسلون لكي يشوشوا
التحقيقات ولينظفوا مسارح الجريمة .هذا ما تعملونه اليوم".

كلمان ليفسكيند ،شخصية إعالمية -صحفي تحقيقي وله عمود في معريف ،قال :عضو الكنيست فولكمان لكلمان ليبرمان عن قانون
التوصيات؛ رجال الليكود مارسوا علينا أكبر ضغط يمكن أن يمارسوه ،يشمل الذهاب لإلنتخابات.

دروري بوعاز ،ناشط على صفحات التواصل االجتماعي ،قال :االسم" :قانون التوصيات" غريب جدا بالتأكيد قانون منع سجن مواطنين
بإسم بنيامين يسمى "قانون األزهار".
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