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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 مواضيع متنوعة وهي:  فتراي يالعالم اال  تحيث شغل 28.7.18-25.7.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 منية على الجهةة السورية. التطورات األ  .1

 قانون القومية ومعارضة العرب الدروز له.  .2

 بسبب رسمة عن قانون القومية.  إقالة رسام كاريكاتير .3

 التحريض والعنصرية من قبل السياسيين اإلسرائيليين.  .4
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 : ت السوريةالتطورا .1

 قصًفا جوًيا وبرًيا على مناطق سورية، رًدا على ما قال إنه هجوم صاروخي استةدف شمالي إسرائيل. نفذأعلن الجيش اإلسرائيلي، األربعاء، أنه 

طلق على إسرائيل، دمرنا املنصة التي أ سوريةوقال الجيش في تغريدات على حسابه الرسمي عبر موقع "توتير":"ردا على إطالق صاروخين من 

 منةا الصاروخان".

 صف املنطقة املحيطة باملنصة، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.وأضاف أن سالح املدفعية ق

" لدى دخولها املجال الجوي 27ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد على إسقاط الدفاعات الجوية اإلسرائيلية طائرة سورية من طراز "سوخوي 

 لهضبة الجوالن املحتل.

جال الجوي الخاص بةا ملسافة كيلومترين، قبل أن يجري إسقاطها بإطالق صاروخين ت املقن املقاتلة الحربية السورية اختر وقالت إسرائيل إ

 من طراز باتريوت.

اإلسرائيلي الذي يراقب عن كثب هذه التطورات ملا تحمله من  فتراي يوشغلت التطورات على الساحة السورية بشكل عام العالم اال 

 اسقاطات على الساحة اإلسرائيلية. 

جهزتنا أارجية وعضو كنيست عن حزب الليكود، علق على التطورات وقال على الفيسبوك: رئيس حكومة إسرائيل ووزير الخ ،بنيامين نتنياهو

خترق األراي ي اإلسرائيلية. هذا انتةاك تو  T4قلع من قاعدة سالح الجو السوري تم طائرة لسالح الجو السوري و الي تة الجوية عاينالدفاعيّ 

 .1974منذ  سوريةنا وبين سافر التفاقيات الفصل بين

 عدت ووضحت أننا ال نقبل أي انتةاك كهذا، ال نقبل أي اختراق وأي تسرب إلى منطقتنا، ال من األرض وال من الجو.

ِصر على أن تحترم  اعتماًداقواتنا عملت 
ُ
 بعناية اتفاقيات الفصل بيننا وبينةم.   سوريةعلى ذلك. ن
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 !سوريةلالجئين من  قالت في السياق: ال للصواريخ، ال للطائرات والعضوة كنيست عن حزب الليكود،  ،د. عنات بيركو

ا
ً
 لسيادتنا! ال نحتمل انتةاك

 و ن، الطائرات، طائرات دو يراني: الكيماوي، الصواريخ، قنابل الهااإل أن ترسانة السالح السوري/  نتذكر جيًدا
ُ
ر سنين نت على مدازِّ ن طيار... خ

 مواطني إسرائيل.لقتل 

 بالغ بةا!استحوذ السوريون على ثقة بالنفس ُم 

 بالغنيمة وإيقاع األذى باألكراد. أن يشاركوا رعاية "السلطان" ب يحاولون  األسد الناجي بفضل الروس واإليرانيين... في حين أن األتراك

من خالل ، ة بالواقعمرة ثاني ،اطق اإلسرائيلية بكل وسيلة ممكنةاإليرانيون الذين يستعملون األسد واملليشيات الشيعية ويحاولون اختراق املن

 .1974انتةاك شديد التفاقيات وقف النار من 

أن يدير  ذاه عندما يقوم بذبح أبناء شعبه، ال يعني سوريةالحقيقة أن جيش األسد ينجح باحتالل املناطق التي خسرها في الحرب األهلية في 

 التجاه مواطني إسرائيل. النار 

 ننس ى هذا. دولة عدو! سورية
ّ

 علينا أال

خفاء هم ال يجتةدون إل نيون يسعون لتدمير دولة إسرائيل. ، اإليرال من قبل رئيس الحكومة كان دائًما صحيًحااليوم أشرنا للعالم أن ما قي

 قصدهم، يجب فقط اإلصغاء لهم.

 ي بسيادة إسرائيلية في الجوالن.من مبادرة العتراف عامل ةال وقت أكثر مالئم

 

قال:   ،منواأل دفاع الوزير لشؤون االستراتيجية، عضو املجلس الوزاري املصغر، زير او كان نائب رئيس الحكومة، ، موشيه بوجي يعلون 

هدد في باقي مناطق  100باللحظة التي نتلقى بةا االقتراح الروس ي بإبعاد اإليرانيين 
ُ
. هذا قد سوريةكم عن الحدود، سنوافق على تواجدهم امل

 شديًد ي
ً
من جهتنا. لذلك من الجيد أن إسرائيل رفضت االقتراح الروس ي: على إسرائيل أن تحافظ على حقها بالدفاع عن نفسها  اكون خطأ

 ا الذاتية.بقواه
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القومية، نشر  للبحوثارات العسكرية، اليوم هو رئيس املعهد بخستفي سالح الجو اإلسرائيلي ورئيس فرع اال  اا حربيً كان طيارً  ،عاموس يدلين

 على جهةتين.  قاتلإسرائيل ت.1من املنشورات في السياق قال فيةا:  اعدد

ثر والشمالية الحلبة الجنوبية هي امللحة أك .خطرواللحاح من املهم فهم التمييز ما بين اإل. مع ذلك الجيش ويستطيع أن ينشط على جهةتين ي  ِن بُ 

 رة.و األكثر خط

 رة هي هذه الشمالية.و الجهةة األكثر خط ،ا. حتى اليوما جًد جأ إذا ما اشتعلت جهةة غزة قريبً ال أتفا -"الدم مقابل الدم" ـحماس تةدد ب

 

عشرة أضعاف من حماس. إذا ما انفجرت الجهةة الشمالية هذه ال تكون جولة إنما حرب. ال يوجد مصلحة قدرات إيران وحزب هللا خطرة .2

ف ه حتى عندما ال يريد أي طر . لكننا نعرف من تجربتنا أنبال الشمال وال الجنو  -لدى أي طرف من األطراف أن يصل ملواجهة على نطاق كامل

 االنجرار إليةا. اال يزال ممكنً  -احربً 

 

 في الجنوب نحن بالطريق إلى الجرف الصامد. .3

مواجهة كاملة. فقط عملية وساطة سياسية من خلف  بابردع إسرائيل من عملية .حماس تضع معادالت تقود للدم، باألساس بسبب فهمها 2

 ي. مقاالتالوصول إلى "هدنة"، حتى "هدنة محدودة"؟ إقرأوا باألخبار  اجًد  بالواسعة. لكن ملاذا صع جولةالكواليس تستطيع أن توقف ال
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ي هذا الطيار العلوي الذ ؛بشاربالخاص  عجزةسالح ال، قال بدوره: األوسط، مستشرق، دكتور بالتاريخ معلق لشؤون الشرق  ،غاي بيخور 

كل  امريع، من منطقة الالذقية. تقريبً سمه كولونيل عمران اقى حتفه بإسقاط السوخوي خاصته، دخلت طيارته اليوم إلى حدود إسرائيل، ال

 .يربنجاح كببمنهجية و  سوريةفيةا ، علويون وجياد عمل. هذه السنة الثامنة التي يخربون اجًد  ون شار مسنب يطياري

 

  ؛يا اليومبحيرة طبر  علىالقصف ، قال: محلل عسكري في القناة العاشرة ،ألون بن دافيد
 
تم  غراد سقطا ببحيرة طبريا، على مايبدو اصاروخ

إطالقهما بواسطة رجال داعش وليس جيش األسد. في جيش الدفاع اإلسرائيلي ال يفسرون ملاذا لم تجر محاولة لقصفهم. تقارير عن إطالق 

 . سوريةكرد لجيش الدفاع اإلسرائيلي باتجاه  مدفعية

 

بثينا هذا املساء في نشرة األخبار محادثة استثنائية مع فرد من تنظيم "الخوذ ، قال: كانية في هيئة البث مراسل للشؤون العرب ،روعي قيس

. وعلى نقيض رفاقه بقي من الخلف ولم ينجح بالفرار بعملية اإلنقاذ بنةاية األسبوع وكذلك عن مذبحة سوريةالبيضاء" املحاصر في جنوب 

 داعش في جبل الدروز. 

 

أنه تم مهاجمة  يؤكد جيش الدفاع اإلسرائيلي ،في الجنوب، قال: ، مذيع راديو كذلك20ن في القناة الجيش واألممراسل لشؤون  ،يرنوعام أم

ش الدفاع اتجاه قوة جيبالنيران سبع منصات عسكرية لتنظيم حماس اإلرهابي بواسطة دبابات على طول قطاع غزة كرد على إطالق مخربين 

 . 20. القناة سوريةاإلسرائيلي. في الشمال تقارير عن إطالق مدافع باتجاه 
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 150 .على الدروز ايوم صعب جًد ، قالت: جتماعيمحررة موقع "املصدر" املوجه للعالم العربي، ناشطة على مواقع التواصل اال  ،شمريت مئير

 بهجوم مشترك لداعش على مدينة السويداء في جنوب 
ً
مختلفة بخصوص ملاذا هم وملاذا اآلن. يوجد من يدعي أن قوات فرضيات . سوريةقتيال

 .اولم يمنعوا، يبدو عمًد  منع ذلك انةإمكاباألسد كان 

 

 د.منصات للجيش السوري بالقرب من الحدو  باملدفعيةدفاع اإلسرائيلي يةاجم جيش ال"، قالت: يسرائيل نيوز صاحبة موقع " ،روث كرياتي
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 : فرراي يقانون القومية والعرب الدروز، نقاش العالم ال  .2

إلسرائيلي إلى ا فتراي يا دفع العالم اال مإسرائيل، في الطائفة الدرزية " الذي أقره الكنيست اإلسرائيلي أغضب قانون "القوميةهذا األسبوع، 

اء قترح ترجمة اسمادرة صندوق إسرائيل الجديد الذي اا دفع ايًضا إلى التجاوب الكبير مع مبللموضوع بكثافة كبيرة جًدا، مرق لتطا

  ين إلى العربية. فتراضياال 

ية، كما القوما لالحتجاج على قانون إن مئة ضابط درزي في احتياط الجيش اإلسرائيلي أقاموا منتدى خاصً  وسائل إعالم إسرائيليةوقالت 

 األحد املاي ي. ،تقدمت الطائفة الدرزية بالتماس إلى املحكمة العليا اإلسرائيلية ضد القانون 

 مركز إسرائيل في الدرزية للطائفة" موقعها على الوزارة وتقول  ألفا، 120 بنحو إسرائيل في الدروز أعداد اإلسرائيلية الخارجية وزارة وتقدر

 ".والجيش العامة والحياة السياسة حقول  في مةمه مناصب أبناؤها يتولى حيث إسرائيل، في األقليات بين متميز

 شخص وبأي بةم ضارة" القانون  هذا بةا أقر التي الصيغة بأن اإلقرار إلى بينيت نفتالي اإلسرائيلي التعليم وزير الدروز احتجاجات ودفعت

 ذاته بحد القانون " نأ اعتبر ولكنه ،"اإلسرائيلية الحكومة نية ليس بالطبع ههذ" تويتر على تغريدة في وأضاف ،"اليةودية بالدولة مصيره يربط

 ".وسيبقى ضروري 

 أصدقائي في اليسار،: نفتالي بينيتوعلى الفيسبوك، كتب 

 الجانب اليةودي من تد تفرغأفي سلسلة من األحكام، محكمة العدل العليا،  ضرورّي، هذا ألّن مية تحول إلى و ن القو قان
ً
 مضمون ريجيا

 .القرارات

 "يةودية".  وأضعفت الـقراطية": "ديم ت الـاملتعلقة بقعدان، لم شمل العائالت، املتسللون وغير ذلك. قوّ  قرارات املحكمة العليا

 خصوص أخوتنا الدروز وهذا يجب تصحيحه.بوقع خلل معين 

 وسيبقى. ضرورّي القانون نفسه 

  لم ُيسن: ، قال بدوره في السياقمن مقدمي قانون القومّيةعضو كنيست عن حزب الليكود،  ،أمير أوحانا
ً
قانون أساس حاز على هذا  أبدا

اس ي، من كل والسي املدنّي الطيف  ألوان فيةا كل اآلراء، من كل تمعالقدر الكبير من التداوالت العميقة في تاريخ الكنيست اإلسرائيلي، ُس 

 سرائيلي، مثل قانون أساس القومية.األوساط باملجتمع اإل 

 نقص أي بحث.، ولم ي  لتشريع القانون  أقول هذا كمن وقف على رأس اللجنة
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قانون أساس احترام اإلنسان وحريته  مقارنة بـ، 62:55حاز على غالبية خاصة من أعضاء الكنيست في الهيئة العامة ) اقانون القومية أيضً 

بل ب
ُ
 .(32:21 ـالذي ق

م للبروتوكول وما منةا ما سجلت في اهم كذلك: بمحادثات داخل وخارج اللجنة،  سمعت مواقفهمن اآلن ضده، و الدروز الذين يخرجأخوتي 

 سمعناهم واحترمناهم. -. على طول الطريقتسجل

رنا القانون حيث ُوج  ت الحاجة:دهذه ليست كلمات بالهواء، إنما غيَّ

ائقة ضفي ن يدو املوج *،ناء الشعب اليةودي *ومواطنيةابتحرص على ضمان سالمة أأن "الدولة وذو مضمون يحدد  ند مركزي بفي القانون، 

 *أو بسبب مواطنتةم*".
ً
 لكونةم يةودا

م عليةا بنجمة(. 
َّ
ل  هذا البند لم ُيكتب هكذا باألصل )اإلضافة ُمع 

 من أننا فهمنا أنه ليس فقط يجب الدفاع
ً
 عن اليةود إنطالقا

ً
 بدو يخدمون في جيش على ، إنما أيضا

ً
مواطنينا الدروز )باملناسبة يوجد أيضا

ير غفقط(، وبشكل عام على مواطنينا  صلةبالدفاع اإلسرائيلي، يوجد كذلك عرب مسلمون، شركس وغيرهم، االدعاء هذا ال يمت للدروز 

 اطنة وليس فقط الدين.أضفنا مركب املو  -يةود الذين قد يتواجدون بضائقة أو بأسر بسبب مواطنتةم اإلسرائيليةال

 ةكذلك بخصوص اللغة، يجب التشديد: في الواقع، القانون يحدد اللغة العبرية كلغة الدولة ويحدد أن اللغة العربية لها مكانة خاصة بالدول

 للغة العربية، حسب
ً
عطيت فعليا

ُ
 قانون.ما جاء بةذا ال )ال يوجد دول كثيرة منحت مكانة خاصة للغة األقلية( وأنه "ال" يمس باملكانة التي أ

 أي مشروع قانون كي  قدمتذكر: لم يالمن املهم 
ُ
حدد بالقانون أت

ُ
ل اللغة العربية للغة رسمية. أّي مكانتةا لم ت  انتدابّي  . الحديث عن قراراًد بحوَّ

 !1922منذ عام 

 انتهى. بفي الواقع االنتدا

 بحوادث مزيفة كاذبة. يننا وبين أخوتنابإسفين  دقتشجيع أيمن عودة وأطراف في املعارضة، يحاولون بواآلن 

 والهدف منه. "دولة القومية للشعب اليةودي". هذا مضمونه  بعاًدا للتعريفيمنح أقانون القومية 

، رئيس املجلس الدرزي الصهيوني عطا فرحات. كالهما يدعمان مع أصدقائي ايقي الوزير أيوب قرا. تحدثت أيضً تحدثت هذا الصباح مع صد

 بدون تحفظ قانون القومية بنصه الحالي.

 الدروز هم أخوتنا بالكامل.

 الدروز هم شركاؤنا بالكامل.

، تماما كما كانوا قبل أن ُيمرر قانون األساس )يوجد يةود غير قليلين كنت سأبعثةم إلى الدروز سيواصلون كونةم من أخيار أبناء هذه الدولة

 الد والدولة(.بلتعلم حب ال
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 بمن يم
ً
دولة قومية  21ل أن تكون دولة إسرائيل دولة ثنائية القومية، دولة ثنائية اللغة أو دولة أخرى من مجموع س القانون؟ بمن أمِ إذا

كما  ة،اموجودة ألمة واحدة: األمة العربية الكبيرة. فيةم باملناسبة، اللغة الرسمية هي اللغة العربية، الديانة هي الدين اإلسالمي ونمط الحي

 باألساس لألقليات. ودةما هو في دولة إسرائيل. أقل جع ودةُيقال بلطف، حالهم أقل ج

 وبقوةأخوتي الدروز ليسوا شركاء لألمل هذا. هذا هو السبب الذي أقوله لكم 
ّ

 منه.ا و تتأذ: ال يوجد أي مس في قانون أساس القومية. يجب أال

 .ليس حلف دم بيننا، إنما حلف حياة

.انتال يمكن 
ً
 ةاك هذا الحلف أبدا

 

 نا الدروز.أن يقول اليوم أن قانون القومية مس بأخوتتذكر نفتالي بينيت  :قالتعضوة كنيست عن كتلة املعسكر الصهيوني،  ،تسيبي ليفني

 إسرائيل يةودية"، "وثيقة االستقالل"، "مساواة" الذي يسمىيشمل الحل  الصحيحخوتنا الدروز جيء بةا أمام الحكومة بالوقت اصرخة 

دخلوها في القانون. من قرر  "وديمقراطية
ُ
، هذا أنتم.  اأنه أيضً ومبادئ أخرى رفضتم بشدة وبوعي أن ت

ً
 الدرزي هو ليس أخا

 

 نيت(.! وكـأنه اقتنعنا بذلك )يتطرق إلى تصريح بيعلى األقل هذه املرة نعتذر  ، قال: ، عضو كنيست عن حزب "يوجد مستقبل"إليعيزر شطيرن 
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والبدو  روزخوتنا الدإحذرناكم أن قانون القومية سيمس بالطريق؟ سمعتمونا، كنا بنقاشات اللجان على صيغة القانون،  على طول أين كنتم 

إلى كتف. ممثلو االئتالف حاربوا كل ش يء كان به قليل من املساواة. غالبيتةم حتى لم يلتقوا بةم بالحياة، ليس  اون إلى جانبنا، كتًف بالذين ُيحار 

.
ً
 مثلنا. قانون القومية أضاف فقط ضررا

ر أن يعبالوزير بينيت الذي يعتذر اآلن، جلس بالهيئة العامة ق
َّ
دوا تذر. شاهل أن يمر القانون، حذرت من املس بأخوتنا الدروز. اآلن تذك

 ةا له )بالرد األول على املنشور(األقوال التي قلت

 

ادم بعون هللا، يوم السبت الق، قال: نتقل ليعمل كفني سينمائيالعربي، كان مراسال ومعلقا للشؤون العربية وللعالم ا ،عميت كوهين

 .سنة 3300أكثر من الذي يمتد سيتظاهر الدروز في ميدان رابين مع علم إسرائيل وعلم الطائفة، ونحن بعون هللا سننضم ألبناء حلفنا هذا 

 

 قانون العار! -قانون القومية، قال: يداني لحزب "يش عتيد"، رجل عسكري مدير م ،غادي مئيري 

 ير لوجود قانون القومية الذي يميز بين مواطن ومواطن بسبب دينه....بوطني ويحب إسرائيل يجب أن يشعر بالخجل الككل مواطن صهيوني، 

مواطنون  بةا، هم امعقوفة كي ينددو  اانبن أعالم الدولة أو أنةم يرسمون صلو قررت دولة إسرائيل أن املواطنين اليةود الذين يحرق -نتهةواا

، الذين ضحوا سنوات كثيرة من حياتةم في ميادين القتال من أجل الدفاع ن دروز، بدو، مسيحيين وشركسأفضل ومفضلون على مواطني

 عنةا...
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ألف درزي إمكانية فرض سياسة علينا. لكن غلعاد شليط  140لن نعطي  ؛دافيد أمسالم، قال: ناشط على الفيسبوك ،روجر مينفيلي تافور 

 علينا؟!، نعم يمكنه أن يفرض سياسة واحد

 

ي فيتعاطف مع الدروز الذين يخدمون  هحيث أنبتم تصحيح قانون القومية  ومهم! حتى ل، قال: منتج، مصور ومحرر رقمي ،غيلي ميسلر

   بين(.من الدروز املتةر  اكبير  اتؤكد أّن هنالك عدد)مصادري  استثناء املتةربين من الخدمة بحجة الضمير من هذا التصحيح.يجب  -الجيش

 

 عاد قانون القومية )فقط الدروز(.ببينيت متفاجئ من أ، قالت: رئيسة شركة خضيرة ،عيدنا زيدمان

ّرِع على عجل".  يدعي اليومكحلون 
ُ
 "قانون القومية ش

ر على طابع ثقانون يستثني مواطنين ويؤ  -في حين من األحيانُسن أحد القوانين املهمة التي سنت مقلقة: هكذا الردود املستغربة إلى السخيفة، 

 الدولة. 

 .)ديختر( 2011القانون نفسه ازدهر في 

 وزراء دولة إسرائيل قرأتم نص القانون قبل أن تصوتوا؟
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 ، قال: "كيكار هشبات" في هيئة البث كان إعالمي في ،رتسفاميني غيرا ش
ً
عضو  فقو في قانون القومية، النقطتان اللتان تشكالن إشكاال

 سنة لم تؤسس بلدة للطائفة". 70درزية، بلدات اقامة "يجب تشجيع  -الكنيست سعد والطائفة الدرزية: بند االستيطان

 يأتي وزير ويلغي التعل بند العربية 
ً
 .م في املدارس بةذه اللغة"ي"غدا

 .املقارنة" قال، وأنا احتجيت على سنة، كيف تعملون هذا 70"اليةود الذين مروا الكارثة قبل 

 

 ؛نشر أولي، قال: ل سياس ي في أخبار القناة العاشرةمراس ،صافي عوفاديا

 
ً
بموضوع قانون القومية بمشاركة وزير األمن، الوزير  اعقب احتجاج املقاتلين الدروز متوقع أن يعقد رئيس الحكومة باألسبوع القادم نقاش

 قرا وأعضاء كنيست دروز من االئتالف.

 

 و ، قال: مراسل سياس ي في يديعوت أحرونوت ،يوفال كارني
ً
 "الدروز مع قانون القومية".؛ زير اإلعالم أيوب قرا يشعل نارا
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 ، قال: املعهد لالستراتيجية الصهيونية مؤرخ ومذيع راديو ورئيس ،يوعاز هندل
ً
ال أرى مشكلة بقانون القومية مع أخوتنا الدروز )تجاوزا

ي حال وف ،. بكل األحوالاشعرون بالراحة أكثر. هذا مهم جًد إيجاد طريق بحيث ي اأن يكون ممكنً وأتمنى لإلسفين الذي يجري حول القانون( 

 ن وغيرهم.و راميآن و مسيحي ، وايًضابدو من الشمال الذين يعملون من أجل دولة إسرائيلفتح النقاش، هنالك 

 

لكن لحظة، ادعى أيوب قرا كل الوقت أن ال مشكلة في ، قال: في مكتب رئيس الحكومة، وهو كاتب كان رئيس جهاز اإلتصاالت ،رافي شامير

 قانون القومية وإذا كان يوجد دروز يعترضون على القانون هذا فقط بسبب 
ً
 ملاذا بالعموم يجب عقد لقاء كهذا؟ اتحريض اليسار لهم. إذ

الوزير بينيت يتأسف على املس بالدروز في قانون القومية. ، قال: ورجل عسكري  ن "املعسكر الصهيوني"عضو كنيست ع ،إيال بن رؤوبين

 يسنو 
ً
ز لحكومتنا املجرورة. أوال  ق ن كم هو ممّيِ

ً
لدروز، ا من املفضل أن تعرف يا وزير بينيت. ليس فقط اانون أساس وبعد ذلك يتأسفون. إذ

 أبناء أقليات آخر 
ً
 كثير من أبناء عمنا يشعرون و أيضا

ً
. هل تؤيد؟بن وأيضا

ً
 الظلم وفقدان الطريق. بنيتي أن أقترح تعديال

 

ة إلى ذلك، ضافبب املوقف الدرزي منه، إال انه وإاإلسرائيلي بقانون القومية جاء من باب وبس فتراي يُيشار إلى أن معظم انشغال العالم اال 

قابةم على ين اليةود بتغيير الفتراضيالذي اعترض على القانون بشدة، قام عدد كبير من اال  الجديدصندوق إسرائيل وبسبب مبادرة قام بةا 

اسمائةم على  افتراي ييةودي  1300سمائةم إلى العربية وقد ترجم أكثر من يث ساعدهم صندوق إسرائيل بترجمة أالفيسبوك إلى العربية، ح

قانون القومّية يسعى إلى طمس اللغة العربّية، وردنا على هذه املساعي سهل جديد: الفيسبوك، وجاء في نص مبادرة صندوق إسرائيل ال

 وبسيط. 

 قوموا بإضافة اسمكم باللغة العربية في خانة "اللقب" وستحصلون على "بروفايل" عبرّي وعربّي محافظ على املساواة بشكل مثالّي. 

 وعندها: في صفحة الفيسبوك  Aboutكيف نقوم بذلك، ندخل إلى تعريف 
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details about you → add a nickname → show at the top of my profile 

 بنيامين نتنياهو. - נתניהו בנימין - Benjamin Netanyahuبعد هذه العملية أسمكم سيظهر كالتالي: @

 إذا كنتم غير متأكدين كيف يكتب أسمكم باللغة العربية، أرسلوا لنا في ردود الفعل وخلود ستةتم بترجمة االسم لكم. 

 لنقم بإضافة العربية غصًبا عن هؤالء الذين يحاولون طمس اللغة. تجاوبوا معنا، اضيفوا...
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 : فرراي يكاريكاتير يشغل العالم ال طرد رسام  .3

هذا األسبوع بفصل رسام الكاريكاتير املعروف افي كاتس من الصحيفة بعد أن قام األخير بنشر رسم  الجيروزاليم بوستقام محرر صحيفة 

ي ف كاريكاتيري انتقد من خالله قانون القومية، حيث غّير الصورة الشهيرة التي ظهر بةا اعضاء الكنيست في سلفي بعد القانون مظهًرا النواب

 الصورة على أنه خنازير. 

حصل على مصادقة املحرر املسؤول في الصحيفة للنشر إال أنه وبعد الضجة والنقد عليه قام املحرر بفصل الرسام مما  وكان الرسم قد

 بحرية التعبير عن الرأي.  تقد الفصل مؤكًدا انه تعسفي ومسبشكل كبير جًدا، والذي ان فتراي ياشعل العالم اال 

 رسمتي لًقا عليةا:على الفيسبوك وكتب معبنشر الصورة على صفحته  فتراي يالعالم اال  كتفى بدوره كرد على كل النقاش فيا آفي كاتسالرسام 

 عن قانون العار، القومية.

 

تى أمس ر املخضرم آفي كاتس نشر حيالكاريكاترسام علقوا بالقول:  ،يكاتيرمهرجان األنيماتسيا الكوميدية والكار القيمون على صفحة، 

 شكل مفاجئ.بفي الجروزاليم بوست. أمس أقاله املحرر  اثابت اأسبوعي اكاريكاتير 

 كيف حصل هذا؟

 بالتقرير بيوم األحد. نشرو  ،ظهر هنا، واملحرر صادق على نشرهي ذيال ا، هذاأسبوعي اكاريكاتير بعث آفي كعادته 

 للكاريكاتير:إيحاءان 

 بعد سن قانون القومية األسبوع املاي ي.أ.صورة ألوليفيا فيطوس ي لوزراء وأعضاء الكنيست من الليكود، التي صورت 

لعمال من ثورة ا فييتي، الذي به تتحول و لنظام السنقد اإستعارة سياسية ناقدة، باألصل موجه ل -لجورج أورويل ب.كتاب مزرعة الحيوانات

 وعادل، إلى نظام طاغية وفاسد. أجل مجتمع متساو

 از أقل لطًف ة الالسامية"، إلى رمو من اإلتةام العادي الفوري  ب"الالسامية" و "حافل ابدءً عد نشره واستنكارات كثيرة، بعلى نقد  حاز الكاريكاتير

 لنداف شطرؤوخلر، في الصورة( ب) كتلك التي صيغت 
ً
 إلى املطالبات بقتل الرسام. حذر، مثال

 ملزم أن ُيقيله.، لكن هو ااملحرر الذي أخبره أنه متأسف جًد من  مكاملةعقب النقد، تلقى آفي و  ،أمس بعد الظهر

 في الجروزاليم بوست.  نفس املحرر الذي صادق على نشر رسمة الكاريكاتير
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آفي  ،رسمة كاريكاتير ممتازة وحادة نشرت في الجروزاليم ريبورت والتي أدت إلى فصل رسام الكاريكاتير، رسام كاريكاتير، علق وقال: غاي موراد

 اال يذكركم بأردوغان؟كاتس، على يد محرر صادق على نشرها في الصحيفة. 

 

الرسام آفي كاتس فصل أمس )الثالثاء( من صحيفة "جروزاليم بوست"، ، علقوا بالقول: مجموعة تسعى لحل دولتين لشعبين، اء تلماأصدق

صورة السلفي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأعضاء الكنيست من الليكود بعد املصادقة من هذا بعد أن سخرت رسمته الكاريكاتورية 

ه لم يرد على كخنازير. كاتس نفس نيالسياسيتم رسم  ،لجروزاليم ريبورت"بصحيفة "اعلى "قانون القومية". برسمة الكاريكاتير التي نشرت 

 .إقالته

 

 يت! الكل هنا مجنون وخنازيري.بيجب على املحرر أن يذهب إلى ال، علقت بالقول:  فنانة شاملة ومصورة ،دافنا تاملون 
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الوعي للتاريخ وعدم تقبل الخصم عدم ، يوجد حد لكراهية الذات، قالت: التنمية البشرية، مستشارة مصالحبتعمل  ،ليئة زاخ أهاروني

 آخر كخنزير. ايةودي ُيرسم يةودي ، وهذا الحد يعني انه ال يمكن أنالسياس ي

 

مية للسامية من تركيا، إيران، هنغاريا، بولندا؟ ال. نتاج البالد. النه ال يوجد السا معاد كاتيركاري، قال: صحفي وكاتب يقطن في برلين ،إلداد بيك

 .من السامية اليةود تجاه أنفسهمنقية أكثر 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 : فرراي يالتحريض في العالم ال  .4

ورات ، حيث يتم التركيز في الرصد على منشفتراي يرصدت النشرة التالية أكثر املنشورات تحريًضا في العالم اال اضافة إلى ما ذكر اعاله، 

اك برئيس الشا ،آفي ديختير، وفي سياق التحريض، قال فتراي ياعضاء الكنيست والسياسيين ملا يحمله التحريض من تأثير على العالم اال 

"حتى لو  ؛يوضح الرئيس الفلسطيني أبو مازن  دون أي نقطة خجل،في منشور له:  كنيست عن الليكود،، وهو اليوم عضو السابقووزير األمن 

 واحد، ندفعه لعائالت الشهداء".  بقي لنا قرش

 !الفلسطينيةة معاشات من السلط يتلقى قتلة اليةود أّن املهم  .ايةمنا أن يقض ي الفلسطينيون جوعً  ال ؛ربي عباس يقول الحقيقة التي تعنيالع

 مررنا قانون خصم أموال اإلرهاب على السلطة الفلسطينية. كما قلصنا لهم األموال، هكذا نقلص لهم كذلك اإلرهاب!

 


