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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 

 من املواضيع وهي؛ الم اإلفتراض ّي اإلسرائيلي عدد حيث شغل الع 1.8.18 -29.7.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 لنائب العربي زهير بهلول من املعسكر الصهيونّي بسبب قانون القومية. استقالة ا .1

 اتهام نائب من املعسكر الصهيوني بالتحرش الجنس ي.  .2

 قانون القومية العنصري واملميز ضد املواطنين العرب.  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 فتراض ّي: قالة زهير بهلول تحّرك العالم ال است .1

  الكنيست، من االستقالة نّيته السبت، مساء بهلول، زهير ،"الصهيوني املعسكر" عن الكنيست عضو إعالن أثار
ا
 التواصل اتمنص على جدال

ا االجتماعي،  .إليه نتميي الذي الصهيوني" العمل حزب" صفوف في بقائه ورغم ،"القومية قانون " على باحتجاجه استقالته ربط بعد خصوصا

 الذين سكان"ـبال وصفهم من ويضطهد" ُيزعجه" القانون  أن بحّجة"الصحافة لقاء" برنامج في تلفزيوني لقاء خالل استقالته عن بهلول  وأعلن

 ".ونيالصهي املعسكر" شعار تحمل برملانية كتلة في وكونه( ذلك صح إن) أرسلوه من هوّية بين املفارقة رغم" الكنيست إلى أرسلوه

 وعليه العنصرية،و  االستثنائية للتشريعات مطاطي ختم بمثابة الكنيست وأصبحت النزوات، على الكنيست تجبر الحكومة" إن بهلول  وأضاف

 الذي الحريق بيتجن كمن عنها نفس ي سأبعد للكنيست، االنتخاباتفي  ثانية أتنافس لن تغرق، السفينة هذه أن طاملا أهرب أن األفضل من

 ".يستعر

صال كثيرة. زهير بهلول صاحب خ :عضو كنيست عن املعسكر الصهيونياملعارضة و رئيس  ،يتسحاك هرتسوغستقالة، قال وفي تعليق على اال 

واستقالته  ،للجمهور العربي في قائمتنا اا خاصا العمل، ألنني أردت أن أجلب صوتا  تشجيع مني في فترة خدمتي كرئيس حزببانضم للسياسة 

 له النجاح في طريقه القادمة. . صوت األقليات في دولة إسرائيل يجب أن ُيسمع. أتمنىمحزنة لي

 

ب في للسكان العر  أحترم قرار عضو الكنيست بهلول. سنتوخى تمثيالقال بدوره: عسكر الصهيوني، وامل رئيس حزب العمل ،آفي غباي

 ين.والفاسدموشيه مزراحي الذي سيدخل مكانه. إضافة ذات معنى كبير ملكافحة الفساد الجنرال املتقاعد ات القادمة. أحيي باالنتخا

 

زهير بهلول صديقي الجيد. وصل إلى السياسة اإلسرائيلية كي يعزز الدمج ، قال: عضو كنيست عن حزب "يوجد مستقبل" ،عوفر شيالح

 والصداقة بين العرب واليهود.

 ذؤذي هذا.ن عديم املحتوى واملو استقالته على خلفية قانون القومية، فقط تثبت الضرر في قان

 . لزهير هي كنيست عار مكانكهذا وال يوجد فيها  اكنيست تشرع قانون

 

رائيلي أن يوجع كل إس بقرار صديقي زهير بهلول يج، قال: الكنيست وعضو كنيست عن حزب العملرئيس لجنة االقتصاد في  ،إيتان كابل

 يذؤمن بروح ديمقراطية لدولة إسرائيل.
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علينا  امكان. لزاما  كلفي الشارع وفي الكنيست، في واملفرق، نحن في املعسكر الصهيوني سنستمر بإسماع الصرخة ضد قانون القومية الس يء 

 غتراب والفصل بداخلنا.اال من  اغيير وجه إسرائيل الذي يخلق أسوارا أن نستمر وأن نكافح محاوالت ل

 

ومة رئيس الحكالتراجع. ببهلول، وأنا ال أفكر بإقناعة  ا فعل زهيرحسنا ، قالت: كنيست عن حزب "يوجد مستقبل" عضو ،ياعيل غيرمان

ن. كس ي ملواطنين مرفوضيالعربي، الدرزي، البدوي والشر  ؛األقليات يحولون  ،ه، منذ "العرب يتدفقون" وحتى قانون عدم املساواةو ومذؤيد

 .مثلهممن ال يفكر كل  اوغدا  ،هماليوم 

 

ا: الليكود، عضو كنيست عن حزب  ،أورين حزان مع استطالعات الرأي  -قانون القومية هو بالطبع فقط حجة لالستقالةقال محرضا

 والتثبيتات لغباي وليفني فإن بهلول فهم أنه بكل األحوال سيرى الك
ا
 . الوجيّ يو أيد اختار مالذا هو انيست القادمة من الخارج. إذ

فاقه ر  ينضم من أجل الحرية، انا مسرور لذهابه. أتمنى أن تالاقمعربي الخرب في املمن يرى  ، وهوعلى ذهابه حزونينامل ن كلعلى خالف م  

 بالقائمة الحماسية إليه.

 

الصهيوني  املعسكر سيكون . أقل وديمقراطية أقلير بهلول جيدة ستكون الكنيست بدون زه، قال: عضو كنيست عن حزب ميريتس ،موس ي راز

 . أقل معسكرو  أقلبدونه صهيوني 

 

قال:  ،ة التوزيعية واملساواة املجتمعيةعضو كنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الكنيست ورئيس اللجنة الخاصة بالعدال ،ميكي زوهر

ا بـخرى للكنيست، اتخذ القرار احتماالته املنخفضة ألن ينتخب مرة أبهلول لم تكن مفاجئة، عندما فهم استقالة زهير   قانون القومية"." متذرعا

 التي شرعت منذ قيام الدولة. اذا أحد قوانين األساس املهمة جدا عدا عن الحاجة لتوضيح مكانة أخوتنا الدروز، ه

 .مثير للمعرفة إذا كان بهلول سيترك في املرحلة القادمة بالدنا الرائعة
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وارد مجال املبرجل سياس ي وعسكري، عضو كنيست عن حزب العمل وعضو لجنة الخارجية واألمن ورئيس اللجنة الفرعية  ،عومر بارليف

قالته تحصن من التسامح. اسهلول، إنسان صاحب قيم ومبادئ، بقرار عضو الكنيست زهير يذؤسفني ، قال: البشرية والتأهيل في الجيش

 إضافيا  بها كي يستمر شعروالصعوبة الكبيرة التي 
ا
ية، أن قانون القومية الرهيب ليس فقط يمس بالديمقراط على اكعادته، تشكالن إثباتا

 ومتأمل امقسما  امحروقة ومجتمعا  اا يترك خلفه أرضبالتعايش الهش هنا، إال أنه أيضا يرمي بهم إلى الهوامش و  حيثباألقليات و 
ا
 كثر.أ ا

 

نسيج على سالمة ال اسرع عملية تشكل خطرا قانون القومية يُ ، قالت: املعسكر الصهيونيكنيست من حزب املعراخ في  عضو ،ليئة فديدة

الكنيست في ته أن نسمع صو  من املهمكان هناك أشياء لم نتفق عليها ومع ذلك  تزهير بهلول من الكنيست، كانتأسفت لسماع استقالة املدني. 

 .الحزبفي و

 

هنا، وية أنه يمكن الحياة س إلثباتحارب كل حياته زهير بهلول ، قالت: من املعراخ في املعسكر الصهيوني كنيست عضو ،ميراف ميخائيلي

حدة من واملواطنين العرب هي وا ناتطية. املشاركة السياسية للمواطلكل من يريد إسرائيل ديمقرا اا. استقالته هي خبر س يء جدا ا وعربا يهودا 

.  عليها ايشكل خطرا ر نقاط قوتنا. قانون القومية املدم
ا
 ر  الحكومة التي مر   يتوجب علينا تغييرأيضا

 
 ه. ت

 

إعالن صديقي : ، قالاضر في جامعة بن غوريون في النقبعضو كنيست عن املعسكر الصهيوني، بروفسور بفلسفة التربية ومح ،يوس ي يونا

 هويته الفلسطينية، ومن جهة ثانية، يذؤمنبزهير بهلول عن استقالته من الكنيست مذؤسف. زهير هو نموذج لإلنسان الذي من جهة، معتز 



6 
 

  بالتعايش واملصالحة بين الشعبين.
 
هير ز ن قرارك من جديد، ولرئيس املعسكر الصهيوني، آفي غباي أن يعمل كي يغير ز أتوسل إليك زهير، أن ت

 قراره.

 

الكنيست  نم باالستقالةقرار زهير بهلول  نأسف على، قال: ، عضو كنيست عن املعسكر الصهيونينائب رئيس الكنيست ،يوئيل حسون 

 .هتهالكةاملحكومة من قبل الات دوس الديمقراطية اإلسرائيلية عملييحظر شرعنة وأدعوه للتراجع. 

 

تحدثت قبل وقت قصير مع صديقي زهير بهلول وطلبت منه التراجع ، قالت: كنيست عن املعسكر الصهيوني عضو محامية، ،فيطال سويدرا

ز ّي 
م 
ُ
 .’عالمة على الجمهور العربي كمواطنين صنف ب ووضعالذين يريدون استبعاد  .عن استقالته. هذا انتصار ملذؤيدي قانون القومية امل

بالعودة إلى رشده بإلغاء القانون وبمحاولة تصحيح أضراره الصعبة. هذه ليست و رئيس الحكومة استقالته تزيد شعور اإلقصاء واإلهانة. أدع

 هذا مستقبلنا. -سياسة

 

اد استبد عبر عن شعور صعب لألقلية العربية في إسرائيل أماميُ إعالن زهير بهلول ، قالت: كنيست في املعسكر الصهيوني عضو ،تسيبي ليفني

 . ديموقراطية ويهودية دولة إسرائيلالدفاع عن من أجل  بالتكاتف ودمج القوى ملزمون  املتطرفة.الغالبية والقومجية 
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ا: تحاد القومي سابقا ت عن كتلة االعضو كنيس ،ميخائيل بن آري  وية مع س زهير بهلول مناسب لكتلة حماس بالكنيست، صوت  ا، قال محرضا

 اقتراح قانون زحالقة للقضاء على دولة إسرائيل، دموع مخرب!

 

 .زهير بهلول يستقيل من الكنيست نفتتح اإلسبوع به؛ خبر ممتعمتطرف، قال:  محام ،رأيتمار بن جبي

 

إذا كان قال:  ،ونحب السيدة سارة نتنياهو ،يدير مجموعات وصفحات كثيرة على الفيس بوك لليكوديين مثل، عائلة نتنياهو ،ليئور هراري 

ي "يعلن" بها أنه وليس علينا، في الواقع املرة الثانية الت بوليس بعد ثالثة شهور. ليلعبها على رفاقه بالحز  ال غدا تقهلول يريد أن يستقيل فليسب

 سيستقيل!

 

لذي عضو الكنيست زهير بهلول ا، قال: املوقع الحريدي -"كول حي" ، يعمل في راديورئيس مركز قيادة الحريديم في الليكود ،يعكوف فايدر

عيد أن "هويتنا الفلسطينية أقوى من اإلسرائيلية". بعلى "قانون القومية"، صرح ليس من وقت  اعن استقالته من الكنيست احتجاجا  أعلن

 كفى!ذا يه -الكنيست هي بيت التشريع اإلسرائيلي وليس الفلسطيني ؛لبهلول ورفاقه للتوضيح
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 قبل دخول السبت، رئيس الحكومة داهن وحاول أن يشتري رؤساء الدروز.، قال: اشط على مواقع التواصل االجتماعين ،إيريز لبيدوت

 (.11)كان ’ يوميات الجمعة’بعد دخول السبت، الصحفي رياض علي انهار باأللم أمام كاميرات تصوير  يومان شيش ي 

(، وممثلو اليمين الذين يظهرون باإلعالم 13زهير بهلول يعلن عن استقالته من الكنيست )إفتح صفحة عضو الكنيست بخروج السبت 

 قلب حجر.
ا
 يتظاهرون بالالمباالة، فعال

 إصرخي أيهتها األرض املحبوبة!

 

".من جيش الدفاع اإلسرائيلي وتم قتله بإطالق النار، ليس مخرب ا"الفلسطيني الذي طعن جندي، قال: ناشط على الفيسبوك ،أريئيل ليفني
ا
 ا

 يكون في الكنيست.
ّ

 أتمنى لكل من يقول جملة كهذه، أال

 تعود لهناك. اهلول، آن األوان لتقول سالمبزهير 
ّ

 للكنيست على أمل أال

 

السبب الستقالة عضو الكنيست زهير بهلول، لدي شعور غير واضح ما هو ، قال: اشط على مواقع التواصل االجتماعين محام، باز غليكمان

 عد بكثير من قانون القومية وكان هذا فقط حجة... بقوي أنه يوجد هناك ش يء أ
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 متحرش جنس ي في الكنيست؟! .2

 الكنيست ضوع بروش ي، ايتان بحق بايغ آفي رئيسه اتخذه الذي القرار خلفية على طاحنة، أزمة املعارض "الصهيوني املعسكر" تحالف يشهد

ك إذ نفسه، التحالف عن ا باي،غ ضد للقضاء سيتوجه أنه ويذؤكد بموقفه األخير يتمس   .بسمعته بالتشهير اياه مهتهما

رت  االستقالةب ومطالبته للتحالف، السياسية األنشطة عن بروش ي بإقصاء اتخذه قرار عن االعتذار -االثنين- بايغ رفض عقب األزمة وتطو 

ا،  السياسية، هبسمعت أضر الطريقة بهذه بايغ أن على النائب يصر فيما أخرى، أخالقية وبقضايا الجنس ي، بالتحرش اتهامه خلفية على طوعا

 .إصداره بشدة بايغ رفض رسمي، اعتذار بيان بإصدار طالبه ثم ومن

ا عدد من الشكاوى ضد النائب بروش ي تهتهمه بالتحرش الجنس ي، حيث  وجود عن أنباء األخيرة األيام في ترددت عبرية، إعالمية لتقارير وطبقا

 تفجرت هذه الشكاوى بعد أّن حاول التحرش بزميلته في الحزب في لقاء عقد في النقب من خالل ملس مذؤخرتها. 

ا في العالم اال وشهدت هذه التطورات  ا جدا ا بروش ي بتفاعال كبيرا  . التنحي عن منصبهفتراض ّي الذي بالغالب دعم موقف غباي مطالبا

اء مع عضو تحدثت هذا املسقال في تعليق له على التوتير حول املوضوع: رئيس حزب العمل واملعسكر الصهيوني في الكنيست،  ،في غبايآ

وأن يستقيل  ،طلبت منه أن يأخذ مسذؤولية على أفعاله املخجلة ق نشاطه في الحزب على الفور. إلى ذلك،رته عن تعليبالكنيست بروش ي وأخ

 الكنيست. في الشارع أو في للجناة الجنسيين من الكنيست. ال مكان 

 

عدم جب يبرأيي أشجب كل اعتداء جنس ي و ، قالت: ملعسكر الصهيوني، محامية باملهنةكنيست عن حزب العمل في ا عضو ،ل سويدارافيط

ب سمه الجيد، لكن التوقع من منتخاالحق بالدفاع عن أو "كل مهتهم" جنسية. لعضو الكنيست بروش ي الجنائية الملخالفات التسامح مع ا

ا عن الكنيست. أ ،جمهور   ن يدير نضاله على سمعته بعيدا

 

، همهتهذه شهادة على اعتداء جنس ي. عضو الكنيست بروش ي امل، قالت: من املعراخ في املعسكر الصهيوني كنيست عضو ،ميراف ميخائيلي

 يستقيل. يجب أن 
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 عن العقالنية، كان من املفضل أن يعترف ةبعيدبصورة  ،سكاتإهدد بدعوى يبدل أن ، قالت: كنيست عن حزب ميريتس عضو ،روزينميخال 

 بأعماله وأن يأخذ مسذؤولية كاملة عليها.
ا
 عضو الكنيست بروش ي علنا

 جمهور أن يستمر بمنصبه. بيبدو أن الحديث هو عن سلوك منهجي من التحرشات وال يجوز ملنتخ

 ا. وش ي لالستقالة من الكنيست فورا صديقتي تمار زاندبرغ وأنا ندعو بر 

 

في لجان  ويتهأدعو غباي وليفني أن يخبروا عضو الكنيست بروش ي أن عضقالت: ني، و كنيست عن املعسكر الصهي عضو ،ستاف شافير

 الكنيست انهتهت وأن 
ُ
 يدة. . هذه هي الطريق الوحةالجنسي اتاملالحقات واالعتداء يجب عدم التسامح معلقى عليه عقوبات إذا لم يستقل. ت

 

يوجد خط مباشر بين توقيع سمدار شير على عريضة ضد قانون ، قال: في صحيفة معاريفمراسل للشذؤون القضائية  ،آفيشاي غرينتسيغ

، في اجنسي- ااالستقالة مع إقرار أنه مخالف جنائيإيتان بروش ي خالل دقيقة وبين طلب آفي غباي من  ،القومية بدون أن تكون قرأته من قبل

 15الوقت الذي فيه غباي موجود خارج البالد وال يستطيع أن يوضح )ولم يحاول أن يوضح( شيئا عن قصة مجهولة باإلعالم حصلت قبل 

 سنة.

 

الذي ال خالف  ،نفض الغبار عن املذؤخرةالش يء األكثر جنوني في قصة إيتان بروش ي: ، قال:  في رياضة وأخبار جاريةاصح ،دانيئيل زيلبرشتاين

 ؟!ي الطبعف، تهديدات بدعاوى، شهادات بومباخ يستقيل؟! فجأة أصبح بحاجة لشكاوى إضافية، املحامي اعليه، ال يكفي كي يجعل إنسان
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اعتدى علي   ؛-في رسالة آلفي غباي-إيتان بروش ي  جنب، قال: في الوقت الذي عملت فيه إلى مراسل البرملان للقناة العاشرة ،عكيفا نوفيك

 قبل  بروش ي
ا
  15جنسيا

ا
خ واعتذر، حاال ، ُوّب 

ا
في نوفيك هو من فجر القضايا ضد ا)يشار إلى أّن الصح  التفاصيل الكاملة بأخبار عشرة. عاما

 بروش ي(.

 

ن في فترة فيها واضح أ ا، لكن يثير مشاعري أن أحياسموني ساذجوكوميدي معروف، قال:  االجتماعيط على وسائل التواصل ناش ،دور زاخ

ق عملهيُ من يتصرف مثل إيتان بروش ي 
 
ل  لهذا الحد. ا، هذا ليس مفهوما ع 

ا
 ضمنا

 

ضو بخصوص ع نوفيكعضوة الكنيست ميراف ميخائيلي عن كشف عكيفا ، قال: صحفي مراسل سياس ي للقناة العاشرة ،باراك رفيد

 .ن بروش ي املهتهم، يجب أن يذهبهذه شهادة على اعتداء جنس ي. عضو الكنيست إيتا؛ الكنيست بروش ي
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 فتراض ّي: ل زال يشغل العالم ال  قانون القومية .3

بدأت مساعي  حيث ،العرب الدروز رفضهفتراض ّي اإلسرائيلي، ويأتي اإلنشغال به باألساس بعد أن أعلن ال قانون القومية يشغل العالم اال ال ز 

 حكومية محاولة إلرضائهم عن طريق ضخ ميزانيات. 

 فتراض ّي فيما يتعلق بهذا القانون العنصرّي واملمّيز. التي تداولها العالم اال  شرة التالية نستعرض أهم املنشوراتفي الن

ا فيديو توضيحي قال في السياق ،نيامين نتنياهوب ن  ، والذيبحاجة إلى قانون أساس القوميةنحن ملاذا : اناشرا ّم 
 
القومية  ولةكد إسرائيليذؤ

 للشعب اليهودي:

 

و هوس. الكرمة، ه أمس في بيت الجبهةمذؤتمر حزب ، قالت بدورها: الليكود ووزيرة الثقافة والرياضةعضوة كنيست عن حزب  ،ميري ريغيف

 كفى مع هذا العبث. -التحريض ضد الدولةفيه  يعقد في مذؤسسة ثقافية ممولة من أموال الجمهور، يتم  ،امذؤتمرا  ال يعقل أّن 

 الذي سيدفعني في الدورة القادمة للكنيست إلى تمرير قانون تمويل املراكز الثقافية. هذا هو السبب 

 

 ميدان هبيما في تل أبيب، تغني كل من ميرا عوض وأحينوعاماآلن في ، قالت: ت عن حزب ميريتس وهي رئيسة الحزبعضوة كنيس ،تمار زاندبرغ

 نيني بالعبرية والعربية بحفل ضد قانون القومية.
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نين العنيفين لكي وطلبلطجية اليمين وللمست اتصاريحا ليمنح غلعاد أردان ، قالت: كنيست عن املعسكر الصهيوني عضو ،كسينيا سفتلوفا

  ايضربوا أناسا 
ا
جر. الذين يتصرفون كأسياد البالد. حجر يعني ح ذ وقت طويل لصالح البلطجيينقانون القومية موجود من! يعارضونهم فكريا

 ضربة يعني ضربة وقانون يعني قانون. واحد للجميع!

 

رتم مرة فك ؛لكل مذؤيدي قانون القومية، قالت: يسة ميريتس وعضوة كنيست عن الحزبكانت رئ، احزب ميريتس حاليا  عضو ،زهافا غلئون 

يث تقوم حكنديين فقط، أو بريطانيا كونها دولة اإلنجليز فقط،  –بدستورها كونها دولة األنجلو  شرعتسا كان سيحدث لو أن كندا كانت ماذ

 د على السكان تميز ضد الفرنسيين في كندا أو السكوتلنديين في بريطانيا؟!ر كل منهما بتخليد الرموز وتوزيع موا

 

ا مدير إدارة حركة "سالم اآلن" ،ياريف أوبنهايمر  كبرربية األالع اللغة بدرس . نشاركن القوميةو كلنا سوية ضد قان، قال: ، ناشط يساري سابقا

 في العالم.
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س "أن تكون قائمة على أس ؛ما أقدمهتريدون تصحيح قانون القومية؟ يوجد لدي ، قال:  في القناة العاشرة األخبار العاملية محرر  ،نداف أيال

لكل مواطنيها  كاملةبصورة  االجتماعية والسياسّيةساواة بالحقوق املب لتزمأن ت .رؤيا أنبياء إسرائيلبالتناسق مع الحرية، العدالة والسالم 

ن حرية الديانة،  .قة على أساس الدين، العرق والجنسبدون تفر  ّم 
 
 لكل لى األماكن املقدسةتحافظ ع .الضمير، اللغة، التربية والثقافةتذؤ

 ".الديانات

 

  ،ألن املوضوع مطروح مرة أخرى ، قال: أريكسون  -مدير عام كرياتيف بمكاننائب  ،عودد كرامر
ا
ي ف. العنصري  واضحا نقول هذا بشكل إذ

من سكان الدولة العرب مستبعدون منه وال  %20 أّن بما ه. قانون أساس هو وثيقة قانونية. فيبل هو ما ليس  ،القانون هو ليس ما يوجد به

 املعنى هو تمييز واضح. ،ن أي مكانة داخل الدولة اليهوديةيتلقو 

 

 اختبار عدل ملعارض ي قانون القومية:، قال: الحكومة، كان سكرتير محام ،تسفي هاوزر

 .هل أنت تعارض حق تقرير املصير للفلسطينيين؟1

 املصير للشعب اليهودي؟نفي ممارسة حق تقرير .هل ت2

3 
ُ
 ف إسرائيل كدولة ثنائية القومية؟ر  ع  .هل تذؤيد أن ت

 .أنت تذؤيد قانون القومية )موص ى بقراءته( -إذا أجبت على الثالثة أسئلة بإجابة سلبية
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ية تسجيالت غافني التي تكشف صفقة قانون القوم ، قال: حصري؛ية في هيئة البث اإلسرائيلية كانمراسل للشذؤون الحريد، عكيفا فايس

ليه وإذا صادقتم عقانون مهم له الأن هذا مقابل قانون التجنيد: "قانون القومية هو قانون س يء. ملاذا وافقنا على هذا؟ ألن نتنياهو يقول 

 أقوم باملساعدة في قانون التجنيد". 

 

. ذافيرهبحئيس ي نص قانون القومية والنصف نشرنا بعنواننا الر  ةل السابعبققال: محرر صحيفة مكور ريشون، و  صحفي ،حغاي سيغل

على ضوء استمرار النحيب السياس ي  .عن قانون رهيبالحديث  ومقتنع أّن  إلنكسارلجمهور الذي يسمع باألساس أصوات الخدمة الهدف، 

ل  
ّ
شك

ُ
 أن ن

ا
 النص.  واإلعالمي، يبدو لي أنه  كان علينا أيضا

 

من ملاذا( أيام )كل واحد يستطيع أن يخ ةميري ريغيف التي هدأت بضع، قال: ب وضيف منتظم في برنامج تلفزيونيفي وكاتاصح ،دان مرغليت

رت باملال الكامل. حرية التعبير؟ خخخ. ما  اتطلب من مندلبليت أن يمنع مذؤتمرا انتعشت و  ّج 
ُ
ضد قانون القومية على الرغم من أن القاعة أ

 هذا؟
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شار القضائي للمست الى يونا ياهاف، توجهت ريغيف أيضا بعد التوجه إ، قالت: " وراديو "كول ريغاع"ةصحفية في "العين السابع ،نوعا شبيغيل

 أنها تنوي أن تمرر بالجلسة القادمة بليت ليمنع إقامة الحدث هذا املساء في بمندل
ا
يت الكرمة بموضوع قانون القومية. بالرسالة صرحت أيضا

 هافضاءات أو يستأجرون القانون القائم وأن يتيح عقوبات مجدية أكثر أمام مذؤسسات ثقافية مدعومة عندما يستعملون  رات فيثغقانون "يمنع 

 دولة إسرائيل، قيمها ورموزها".تقوض أسس ملذؤتمرات  أو لعروضات

 

 


