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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 
وال التفاعل معها، كما وتركز على تدوينات وأقاإلسرائيلي. تسلط النشرة الضوء على أهم القضايا التي تطرح وكيفية 

السياسيين، الصحافيين، ونشطاء في الساحة اإلسرائيلية من اليسار واليمين. إلى ذلك، ترصد النشرة مظاهر العنصرية في 
 المجتمع اإلسرائيلي اآلخذة في االزدياد في اآلونة األخيرة.

ّي اإلسرائيلي باألساس حيث شغلت العالم االفتراض 4.8.18-1.8.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين
 تداعيات قانون القومية وخاصّة الرفض العربي الدرزي له. 

 ،ي إلى الموضوع بعد أن نشر عن تفاهمات ما بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والقيادة الدرزيةفتراضوتطرق العالم اال
 . الماضي شارك بها اآلالف يوم السبتكبرى وايًضا بعد أّن قام العرب الدروز بتنظيم مظاهرة 

الشعب الفلسطيني  ّي طالتفتراضُيشار إلى أنه واضافة إلى ذلك، تطرقت النشرة الحالية إلى منشورات تحريضية في العالم اال
 صة. عامة، الناشطة عهد التميمي، دراين طاطور، والنواب العرب خا
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 ّي: تفررا تداعيات قانون القومية تحّرك العالم اال .1

 للتفاوض م العرب الدروز بفتح مساري اإلسرائيلي، خاصًة بعد أن قافتراضال زالت تداعيات قانون القومّية تحّرك العالم اال
 لغاء القانون.إببين بداية لمطا ،مع الحكومة

انون القومية، حول ق ، بنيامين نتنياهو،ورئيس الحكومة الدرزية بين قيادة الطائفة ت هذا األسبوع، جلسة، عقدثر ذلكعلى أ
  .دولة أبرتهايدب سرائيلاالحتالل اإلسرائيلي، أمل أسعد، إ جيش الجلسة بعد وصف العميد )احتياط( في بفض نتنياهوذ قام إ

"ال يقبل أي مس باحترام رئيس الحكومة واحترام الدولة، من قبل من يسّمون دولة اسرائيل دولة  بأنه نتنياهوليكون رد 
 بالغهالرفض وتم إقوبل ب، إال أّن طلبه بدون الضباطالقيادة الروحية والسياسية  لقاء طلبيو ، الجلسة بعدها غادرلي ،"ابرتهايد

 أّن الدروز ماضون في نضالهم ضد قانون القومّية. ب

لقيادة الدرزية ات التي طرحت مع امن خالل صفحته على الفيسبوك في وقت سابق هذا األسبوع إلى التفاهم نتنياهوطّرق وت
  ّي لها.فتراضتطّرق العالم اال لىباإلضافة إ

ة ألبناء قانونيّ بانقالب بالمكانة ال تفاهمات تاريخية تأتيحصلنا اليوم على " ، على صفحته على الفيسبوك:نرنياهو وقال
لذي بارك ا وخاصة أبناء الطائفة الدرزية.أشكر زعيم الطائفة الدرزية الشيخ موفق  ،قوات األمناألقليات الذين يخدمون في 

 طاقم على العمل السريع والجدي". ال

 : على النقاط التالية التفاهماتوتنص 

وكذلك مكانة الطائفة الشركسية. يعترف القانون بمساهمة الطائفة الدرزية  ،مكانة الطائفة الدرزية في القانون إرساء  .1
 المجتمع اإلسرائيلي كمجتمع قائم على المساواة والتنوع، ويشملصورة  وبلورة ،بتدعيم األمنو ببناء دولة إسرائيل، 

 :ذلك
  سات الطائفة )دين، تربية، ثقافة(.دعم مؤس .أ

  لدات جديدة حسب الحاجة.بوإقامة  ناء والسكنبلل لدات الدرزية، يشمل حلوالبتدعيم ال .ب
 حفظ التراث الدرزي ونقله. .ت

ذين يخدمون الوالقصد  ،ائفو في القانون، من كل الديانات والط بالحصول على امتيازاتأحقية أبناء األقليات  حفظ .2
 .بقوات األمن

ائفة من ضمنهم أبناء الط بمساهمة هؤالء الذين يشاركون بالدفاع عن الدولة، من كل الديانات والطوائف، عترافاال .3
 الدرزية، من خالل القانون. 
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 يقه.بتعزيز المخطط ومراقبة تط على الطائفة الدرزية بحيث تعمل شأنكذلك تقام لجنة وزراء برئاستي ب .4
ل مدير عام مكتب رئيس الحكومة يوآف هوروفيتس، الشيخ موفق شكر لكل الشركاء في العملية: القائم بأعما .5

ن، رؤساء شنا بطريف، الوزراء أيوب قرا، ياريف لفين، عضو الكنيست حمد عمار، عضو الكنيست السابق شكي
 السلطات المحلية الدرزية ومنتدى الضباط الكبار في االحتياط.

 

 

ا وتنة مشاعر األلم والمهانة في نفوس اخقد أثار قانون القوميّ "، في السياق: رؤوتفين ريفيلينبدوره، قال رئيس الدولة، 
ا روح الشراكة راسخة في نفوسن ؤساء سلطات محلية من المجتمع الدرزي، أكّدت على أنّ الدروز. خالل حديث اجريته مع ر 

 ."وأنه من واجبنا الحرص على أن يشعروا بذلك فعالً 

 

ناء الطائفة قال في السياق: رسالة خاصة ألخوتنا أبوزير التربية والتعليم ووزير الشتات،  )البيت اليهودّي(، نفرالي بينيت
 األزمة إلى فرصة. الدرزية؛ لنحّول
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سنوات  ص.ألي شخ أبرمناه،الذي  حلفقوة ال، وال اثبات الطائفة الدرزية غير ملزمة بإثبات إخالصها لدولة إسرائيل .1
 ثبت هذا بدون أي شك.ت ،70 ـالدولة ال

د أي مس بحقوق الفرد ألي مواطن إسرائيلي، بالتأكي في القانون سيوافق أنه ال يوجد  ،جديريبدو لي أن كل إنسان  .2
زية فة الدر رغم هذا، ولعدة أسباب، الطائ على العكس، هو قانون حيوي. .لمدهشةناء الطائفة الدرزية ابليس أل

 .ةَمها المتراكمتستصرخ آاَل 
 أن الطائفة قد تخرج عن اإلجماع اإلسرائيلي وتتحول لموضوع محل خالف سياسي. ؛اثنين بين خطرين أنا ُأميِّّز  .3

ن عن اآلمتناع عليه، على الجميع اال رتباط بدولة إسرائيل.هو ابتعاد جمهور درزي معين من االالخطر الثاني 
 لسنوات مستقبلية كثيرة. انا جميعأفعال وأقوال تمس ب

القومية  ترضوا طريق قانون حسن نية. يستغلون ضائقة الطائفة الدرزية كي يعبيوجد هنا العبون ال يتصرفون  .4
 .همل كقشرة الثوم فهم ،الدروز أنفسهمفيه يهمهم  ال في الوقت الذي الدولةو ما بين الدروز  هوة ويشكلوا

ما هو القانون، ك أن على مع ذلك، مهم التشديد ، خاصة الطائفة الدرزية.يجب ربط الجمهور بالقانون مسبًقا كان .5
ن إذا لم تكن إسرائيل يهودية فإنها لن تكو  .نصيحة للجميع: إقرأوا القانون  منصوص، إيجابي ومهم وال مثيل له.

 ديمقراطية.
ضي رِّ نحن أخوة، واضح للجميع أن دولة إسرائيل هي بيتكم. ال تذهبوا، ال تنخدعوا بمح الجمهور الدرزي؛ لذلك أدعو .6

طة بقانون ليست مرتب لفرصة تاريخية لنصلح المشاكل حًقا، وهي حًقالها و تعالوا نستغل األزمة ونح االستقطاب.
 القومية.

مل تعالوا نجلس سوية بروح طيبة ونبسط كا الحكومة والجمهور اإلسرائيلي كله يرغب بتقوية الحلف التاريخي. .7
أنا موضوع ) ودمج األبناء في الجامعات ،تحسين التعليماألراضي ألوالدكم، أماكن العمل، ب ، فيما يتعلقالتحديات

 أهتم به بشكل شخصي( وأشياء أخرى.
دولة بليحدد بشكل دائم مكانة الطائفة المهمة هذه التي ربطت مصيرها  اخاص النصمم قانون نجلس سوية أيًضا .8

 إسرائيل.
 يقوي أكثر حتى حلف الحياة بين الطائفة الدرزية وبين دولة إسرائيل. بإجراء صحيح، يمكن تحويل األزمة لحدث .9

في  غزة، أزمةيهودا والسامرة وفي  ، في قرى نانبالجيش في جبال لخدمنا سوية في  أحبكم، أخوتي الدروز. .10
 . ونتقوى!نتجاوز هذه األزمة سوياً  الوا ال نتلفه.عت الحلف بيننا هو حلف حياة. كل المعارك.
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 في التقمعقبة على ذات القضية،  ي"وزيرة القضاء اإلسرائيلي، عضوة كنيست عن حزب "البيت اليهود ،شاكيدأييليت 
لتكن  .ينعامر حسقدم الصورة المُ "يظهر في : منشور لها على صفحتها الخاصة في موقع التواصل االجتماعي فيسبوك

 عندما وصلت .مخربينالمالحقة أثناء تل في لبنان جوالني. قُ  لواء في 12يبة كتفي  ، كان قائد كتيبتي، قائد ذكراه مباركة
 ضحأو و  ،الطريقي ل هو أضاء، ربط بين الجنود والجيش في مجال التعليمال وظيفتيكانت و قائدة صغيرة  كنت إلى الكتيبة، 

وبيت اإلبراهيمي.  بالحرمبعد قليل في الخليل، أريد أن يصل كل جندي لجولة  بجولة سوف تقوم الكتيبة"وقال لي:  رؤيته لي
 صهيونية أكثر منه.كن لم أ .هداسا، تل الرميدا. لكي يفهموا لماذا نحن هنا

 مي للكنيست تحدثت عنه...في خطاب قسَ  لذلك

 .افي شريرتصوير: 

 



7 
 

يوصونني  ولكل المستشارين الذين مفترينهذا جوابي لكل الووزير اإلعالم، قال: عضو كنيست عن حزب الليكود،  ،أّيوب قّرا
 . لمكانتها قبل ذلك تكون مشابهةالحكومة، لن بز في إسرائيل مع نهاية دورتي و مكانة الدر  :باالستقالة من الحكومة

ين درزي كوزير تعيب نه لم يقم رئيس حكومة سابق،ُأذكر أات، بإلى كل المستشارين الذين صوتوا ضد الليكود في االنتخا
 شريك ذو أهمية لسياسة الحكومة. أنه ا يعنيممركزي بالحكومة 

 لخدمات العامةكبار في جهاز اتعيين مسؤولين تعاطًفا، يشمل و  لدروز في إسرائيل ينالون اعتراًفافترة الحكومة هذه، افي 
 أكثر مما كان في أي مرة! -وفي الجيش

ة خطة جيدة وتاريخية بحيث تحسن مكان -رئيس الحكومة لتعزيز مكانة الدروز في إسرائيل بخطة طوال الوقتأنا مشغول 
 تخدمها جيًدا!و الطائفة 

 

يادة الطائفة إليها مع قأبارك التسوية التي توصلنا وعضو كنيست عن حزب الليكود، قال:  ، وزير السياحةياريف ليفين
ا وبين طويل السنين بينن وهحلف األخوة القوي  األمن هو إنجاز تاريخي.حقوق الذين يخدمون بقوات باالعتراف الدرزية. 

العالقة الفاشلة للمس بالعالقات الممتازة وبوعلى جهودها  ،على االستغالل الهزلي للمعارضة غلبالذي يت. الطائفة الدرزية
  .ية في إسرائيلفة الدرز أبناء الطائ نةبتقديم مشاريع قانون وقرارات تضمن مكاالمتينة بيننا وبين أخوتنا الدروز. سأستمر 
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نا، بألوية المظليين، نمتثل إلى جانب أخوتنحن، قادة بالسابق ، عضو كنيست عن حزب "يش عتيد"، قال: إليعازر شطيرن 
لدفاع عن تطوعوا لو طت مصيرها معنا بنا في السالح، الضباط، المقاتلين وجموع الطائفة الدرزية والطوائف التي ر ءزمال

وع السابق بأجسادهم. نحن ندعم نضالهم من أجل المساواة بالحقوق الكاملة في دولتنا، عقب قانون القومية األسبدولة إسرائيل 
 في الكنيست اإلسرائيلي. 

ودم  ،لى كتفإ ان لدولة إسرائيل منذ فجر إقامتها، يقفون إلى جانبنا، يقاتلون معنا كتفو زمالؤنا الدروز، هم شركاء مخلص
كتعبير  تفإلى ك تماء سياسي، نحن نمتثل معهم كتًفايتجاوز كل مكانة أو ان ،أبنائهم الذي يروي أرض دولتنا منذ إقامتها

 لألجيال القادمة.بوا عليها ونقلناها تر عن قيم الصداقة، األخوَّة والوحدة التي 

 

 . للجميل عتيد"، قالت: حكومة ناكرةب عضوة كنيست عن حزب "يش محامية تشغل منص ،كارين إلهرار

رى جموعات كثيرة أخكما ومن الصعب النظر إلى عيون م ،من الصعب النظر إلى السكان الدروز بعيونهم باأليام األخيرة
 المجتمع اإلسرائيلي.في 
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 القومّية.  ي قانون ال يستحقون أّن يظهروا فهم  وقادة كبار. د للجيش، من أجل أن يكونوا ضباًطاهم جيدون من أجل التجني

ن هم جيدون من أجل أعتبار بحقهم في المساواة. دون األخذ بعين االعن الدولة، لكن دفاعا يموتوا  هم جيدون من أجل أنّ 
عل كل هذا يمكن فدون أّن نحدد أن هذا منزلهم هم ايًضا. له أهميته بالشرطة، خدمة السجون، باالطفائية، لكن  يكونوا جزءً 

 دون المس بيهودية إسرائيل. 

حافظ على حقوق ديمقراطية ت إجابة لكوننا أيضاً دولةثيقة االستقالل ويعطي و بروح تزم القومية هو قانون مهم لطالما يل نون قا
 .رائيل بكثيرمواطن بإس بنيامين نتنياهو، أكثر من أيّ قانون القومية الحالي يخدم قبل كل شيء  وتمنح لهم مساواة. األقليات

 للمشاعر.  أبناء الطائفة الدرزية مبرر جًدا وكذلك مثير جًدا لذلك احتجاج

 ،اسة البشعةضد السي نضالعلى طابع دولة إسرائيل،  نضالألبناء الطائفة الدرزية، بل هذا  نضاالبنظري، هذا ليس فقط 
 ومؤيد لمجتمع إسرائيلي ديمقراطي، يهودي ويقوم على المساواة.

كان باإلمكان غير ذلك. كان باإلمكان تمرير قانون ن الحزب، قال: "يش عتيد" وعضو كنيست ع برئيس حز  ،يئير لبيد
م بيني بيغين )من الليكود(، لكنا ذهبنا معه ـالقومية دون إهانة أحد. لو صوت الليكود مع اقتراح قانون القومية الخاص ب

 سوية.

ائيل كدولة قومية للشعب اليهودي بدون المس بالمقاتلين الدروز يؤيدون تعريف إسر عضو كنيست  90-80وفق المقترح، 
 وبدون نزاعات وانقسامات داخلنا. لكن حصل لنتنياهو أمر ما.
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 -رارق، عضو كنيست عن المعسكر الصهيوني، والتي شاركت في المظاهرة، قالت معلقة: بيبي، عليك اتخاذ التسيبي لفني
 ستقالل. إلى أي جانب تقف أنت؟ جواب األغلبية الساطع هذا المساء واضح جًدا. قانون القومية أم وثيقة اال

ستقالل عوًضا عن قانون القومية هذا. نلتزم، أن نعمل على تشريع إلى وحدة اعتماًدا على وثيقة اال من الممكن التوصل اليوم
وق ائيل كدولة للشعب اليهودي مع حقستقالل، ويضمن تعريف إسر ن المبادىء األساسية في وثيقة االقانون اساس يضم

 لمواطنيها. يهودية وديمقراطية. 

اآلالف المشاركة ّذكرت الحكومة انها نسيت وثيقة اإلستقالل. في حينة، عرفت القيادات كيف تضع الخالفات واإلعتبارات 
وتطبيق  نقسامل توسيع االالدولة. اليوم ومن أج تحدي اقامة تحافظ على وحدة الشعب ولكي تواجهالسياسية جانًبا لكي 

 سرائيل.ستقالل ومعها كل المجتمع في إ، نتنياهو مستعد لتمزيق وثيقة االسياسة فرق تسد وتغليب المصالح السياسية
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ين. كان كقائد فرقة قبل اسبوع العميد غسان عليان لم ُيرقّ ونوت، قال: المراسل العسكري ليديعوت أحر  ،يوسي يهوشواع
وأن  لوحلانه قرر أن ُيدخل يدينا إلى يترك بطرقة باب، لك بإمكانه أن يجعل رئيس األركان يتخبط بالوحل مع الدروز وأنّ 

ب آخر لكي سب هذا يؤججون النار. وبإستقالتهم، ُيحاول إنقاذ الوضع، على عكس الضباط الدروز اآلخرين الذين استقالوا
 .ا الضابطُيقدر هذ

 

قانون القومية ن لو "اليهود المعارضن السابعة وموقع آخر في اإلنترنت، قال: في إعالمي يكتب في العياصح ،يكسفغلعاد ت
حكومة عنصرية. مهم لي أن أقول أنني الهم نفس األشخاص الذين يدعون أن هذه ’. بيبي دمية’أو ’ ودوددرزي ’يسمونني 

 قومية دروز مؤيدون لقانون ال سيفشل". -أي أحد. من يفكر أنه سينجح بإغالق فمي دمىسنا القانون، ل نؤيد آخرين اودروز 

 

لى يت؛ كيف يؤثر قانون القومية عبحااًل في ميرحاشط على وسائل التواصل االجتماعي، قال: نو  فيا، صحعيران زينجر
نية جديدة. يت مع أغبميرا عوض ستكون في ميرح؟ وكيف يؤثر على العالقات بين الدروز العرب؟ أيضًا األزواج المختلطة

 . ’يتبعد أخبار الثانية في ريشيت ب انضموا إلينا
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 1.5ألف درزي وبالتأكيد فوق  150يوجد حوالي ، إذا كان اليسار قد حرض الدروزمعروف، قال:  اممح ،شاحر بن مئير
لوحده  يجب أن ُيحرض "لمجموعتي" بالتحريض؟ لماذا فقط أنا منمليون "يسار"، إذًا أنا أريد أن أعرف أين التسعة اآلخرين 

 ؟التحريض، لكن يتمتعون من ثمارهاأتعرق(؟ واألخوة التسعة ال يشتركون ب ا)وأن في هذا الحر

 

 المراسل السياسي للقناة العاشرة، كتب عن مظاهرة أمس وقال: بدأنا. ، اريك تفايس

 

عاًما  23ابنة الـ  ،"، كتبت عن مظاهرة أمس وقالت: ممثلة الشباب، سبيل خطاررتس"هآ، صحافية معروفة في نوعا لنداو
 من يركا. قدمت خطاًبا أثر كثيًرا في الجمهور أكدت من خالله لنتنياهو أننا لن نتنازل. نطلب تغييًرا في قانون القومية. 

 

 

 

 ّي: تفررا الرحريض تفي العالم اال .2
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قام عدٌد من  ّي لهذا األسبوع، حيثفتراضالتالية أكثر المنشورات تحريًضا في العالم االإلى الموضوع أعاله، رصدت النشرة 
لنواب العرب، وا دارين طاطور ةالسياسيين بالتحريض على المجتمع الفلسطيني عامة وعلى الناشطة عهد التميمي والشاعر 

 خاصًة.

بكتابتها وأدعت المؤسسة  تأشهر بسبب قصيدة قام 5بالسجن لمدة  هذا األسبوع الحكم على طاطور ه تميشار إلى أن
 عهد التميمي.  ة، فيما تم إطالق سراح الناشطةأنها تحريضيّ  ئيليةاإلسرا

عن حزب الليكود، قلت محرضة على الشاعرة طاطور: هكذا يجب وزيرة الثقافة والرياضة، عضوة كنيست  ،ميري ريغيف
أبارك قرار المحكمة ضد دارين طاطور التي ُجرَّمت  التعبير إلى حرية التحريض.ل حرية يحوّ  التصرف مع كل شخص

 القصائد التي كتبتها. من خاللبالتحريض على العنف وبدعم ااإلرهاب 

 .لقضبانسيكون اآلن خلف ا بض عليهم. جيد أن مكانهاوقُ  اآلن هي تذهب لنفس مكان أولئك الذين طلبوا أن يكونوا شهداءً 

 

نة الخارجية يكود ورئيس لجفي السابق شغل منصب رئيس جهاز الشاباك، اليوم هو عضو كنيست عن حزب الل ،آتفي ديخرر
يد زحالقة، سواألمن، قال محرًضا على النائب العربي د. جمال زحالقة، بعد مقابلة له على التلفاز رافًضا الرموز اإلسرائيلية: 

سرائيل القومية إل يض مع نجمة داوود. هذه هي الرموزبعلمك هو أزرق أ ،"هتكفا"أنت مواطن إسرائيلي، نشيدك الوطني هو 
  ساس!األقانون حسب  ومن اآلن أيًضا
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ة سابًقا، ، عسكري"مجال اإلرهابما يسمى "اث بعضوة كنيست عن حزب الليكود، أكاديمية تعمل في حقل األبح ،عنات بركو
 أيمن مغروم!قالت محرضة على النائب أيمن عودة والناشطة عهد التميمي: 

 السبعة عشر عامًا من السجن.  ابنهباألمس أقيم مهرجان لدعم اإلرهاب، بأطالق صراح التميمي 
، عودة الذي شعر بالسرور عندما 26/12/2017بذلك قررت أن أستذكر خطاب أيمن عودة الذي ألقاه في الكنيست بتاريخ 

 على جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي.  كانت قد أرسلت للسجن بعد أن تجرأت ورفعتالتي  اسم التميمي للتداول،عاد 
 

 خططت ونفذت الهجوم المروع على مطعم سبارو في القدس.  للتذكير أحالم التميمي، قريبة عهد التميمي، كانت قد
انظروا الى عضو الكنيست أيمن عودة وهو يتحدى البالد التي يخدم في برلمانها، من هنا يمكنك أن تفهم لماذا علينا الدفاع 

 عن أنفسنا، وهذا ما يفعله ويحققه القانون القومي. 
 

ائيلي في مكتب عودة، ولكن ربما سوف نجد صورة عهد التميمي البريئة، بالطبع إجابتي بغضب هي: لن تجد العلم اإلسر 
 هذه هي وجوه مؤيدي اإلرهاب، الذين يحرضون على إيذاء جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي. 

 8الذين يؤذون جنودنا، وأن تحصل التميمي على فترات سجن أكثر من  بأولئكقانوني األصعب هو ضرورة الحاق العقاب 
عن  واصل الدفاعسأ أشهر.  لكن بداًل من ذلك نجد التميمي تظهر بصورة البريئة، والتي تبعد عنها في الحقيقة كل البعد.

 شيء.جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي، من أعدائنا في الداخل والخارج، عن طريق التشريعات وقبل كل 
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فعت رون التميمي التي صيساريون من إسرائيل يقدّ اشط على وسائل التواصل االجتماعي، قال: ن محام ،دانيئيل غينات

 ودعت إلى تنفيذ عمليات انتحارية. اجندي

 .انتهت لدي الكلمات

 

سياسيين ن مبضغط و نحن،  .انتاج دولة إسرائيل عهد التميمي هيقال: في ومعلق، ا، صحسابق مستشاركان  ،آتفي بنياهو
وحولناها لرمز  -اً ي، حكمنا واعتقلنا بشكل مغطى إعالمنا بطلة فلسطينية صغيرة مع قدرة استعراضّية كبيرةهستيريين، بني

 حتالل.الكفاح ضد اال

ال قوة ال حول و  ليس ألنهو  ،، ليس ألنه ضعيفعند تصوير الفيديو الذي لم يتجاوب مع اإلثارة السرية بطلي هو نفس قائد
 .ف القوةة وضع  الحيلله، إنما بسبب أنه فهم 
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