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2 
 

 عن النشرة: 

ا�جديد �� إسرائيل" ما يكتب و�نشر �� فضاء اإلعالم ا�جديد الفاعل �� ا�ح�� العام اإلسرائي��. �سلط ترصد �شرة "متا�عات من اإلعالم 

النشرة الضوء ع�� أهم القضايا ال�ي تطرح وكيفية التفاعل معها، كما وتركز ع�� تدو�نات وأقوال السياسي�ن، ال�حافي�ن، و�شطاء �� 

 � ذلك، ترصد النشرة مظاهر العنصر�ة �� ا�جتمع اإلسرائي�� اآلخذة �� االزدياد �� اآلونة األخ��ة.الساحة اإلسرائيلية من اليسار واليم�ن. إ�

الذي قدمھ  ف��ا��ّي اإلسرائي�� ا�خطاب السيا��يّ حيث شغل العالم اال  30.1.19-27.1.19 تتطرق النشرة ا�حالّية إ�� الف��ة الواقعة ما ب�ن

 ت �� إسرائيل. يًضا االنتخابااملر�ح بي�ي غانتس، وأ

�� الضفة  �شار إ�� أننا �� النشرة التالية قمنا بال��ك�� ع�� املنشورات ال�ي قام ��ا السياسيون وال�ي تحمل تحر�ًضا ع�� الفلسطي�ي ك�ل، سواءً 

 . 48الغر�ية أو غزة أو داخل الـ 
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  خطاب غانتس  .1

عن صمتھ  ،– رئيس هيئة األر�ان السابق–أخ�ً�ا املر�ح لالنتخابات اإلسرائيلية بي�ي غانتس عد أن س�ي �� إسرائيل باملر�ح الصامت،  خرج �

 الذي ال��مھ منذ شهر�ن ح�ن أعلن نيتھ خوض االنتخابات.

�ا � ي امل�ان الثا�ي �عد حزب اللي�ود ا�حاكم، تحدث �� احتفالية انطالق حملتھ االنتخابية، مستبقاأغانتس الذي �عطيھ استطالعات الر 

 اإلعالن عن اتفاقية لضم وز�ر األمن السابق املستقيل من ح�ومة نتنياهو موشيھ �علون إ�� قائمتھ االنتخابية.

أن يرسم نفسھ كمر�ح من الوسط أو ح�ى اليم�ن الوسط وهكذا جاءت آراؤه  �دف إ�� إسقاط حزب اللي�ود،و�حاول غانتس، الذي �

 وتوجهاتھ االنتخابية.

بالعملية السلمية،  قال غانتس إن ا�ح�ومة برئاستھ ستس�� إلحياء عملية السالم،  لكن إذا تب�ن أنھ يصعب الوصول إ�� السالم ففيما يتعلق 

 فسيقوم بدعم وتقو�ة الكتل االستيطانية الك��ى.

رائيل �� القدس موحدة كعاصمة إلسوقال إنھ لن ين�حب من منطقة األغوار ال�ي اعت��ها ا�حدود الشرقية اآلمنة إلسرائيل، و�عهد با�حفاظ ع

 و�أنھ لن ين�حب من هضبة ا�جوالن ا�حتلة.

ع�� صعيد األمن القومي، وجھ "املر�ح الصامت" تحذيرات إليران وحزب هللا وحركة حماس متعهدا بإفشال �افة ا�خططات اإليرانية تجاه 

 إسرائيل.

راؤه آتطرف هو رق األبرز عن اليم�ن املاء نتنياهو وآراء اليم�ن اإلسرائي��، إال أن الفاوال يختلف غانتس �� آرائھ السياسية واألمنية كث��ا عن آر 

تعلق بفصل ا فيما يفقد هاجم املر�ح الصامت فساد ا�ح�ومة ا�حالية وع�� عن آراء أقل �شددً  ،اللي��الية �� القضايا الداخلية �� إسرائيل

وقال إنھ مع استقالل القضاء وضد ا�حملة ال�ي يتعرض لها جهاز  ،�ل فئات ا�جتمع الدين عن الدولة وعن حر�ات الفرد والتعب�� ودمج

 القضاء من ا�ح�ومة ا�حالية.

 ف��ا��ي اإلسرائي�� �ش�ل كب�� جًدا حيث علق عليھ متناوال إياه من عدة جوانب. وأشغل خطاب غانتس العالم األ 

ب ف��ا��ّي، حيث قام مساعدوه بكتابة مقتطفات من ا�خطاال�امل ع�� صفحات العالم اال طابھ ا�جمهور اإلسرائي�� إ�� متا�عة خ غانتسودعا 

 ع�� الفيسبوك والتوت�� تباًعا، و�� البداية علقوا بالقول: 

 جدد مشارك�ي �� ا�حياة السياسّية. أ 

 بالنسبة ��، مص�حة إسرائيل فوق ا�جميع. انضموا ل�خطاب وتا�عو�ي.  

 

 و عن حزب "شاس": ، وز�ر األمن الداخ�� وعضار�يھ در��طاب، كتب و�� �عليق لھ ع�� ا�خ
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 بي�ي غانتس، �عد أسابيع من الصمت هذه البشرى ال�ي تقدمها لشعب إسرائيل،؟

حائط املب�ى؟ السماح بالسفر باملواصالت العامة �� أيام من التيار اإلصال�� الصالة ��  زواج مد�ي والسماح لل��ود املتدين�ن

 السبت؟ 

. هذه ليس الطر�قة لتوحيد الشعب، إ بي�ي،
ً
 نما لتفرقتھ. ال تمس بالنسيج ا�حساس الذي �عمل ع�� وصلنا جميًعا سو�ة

 رثنا الدي�ي. ال تمس بإ

 

 "اليم�ن ا�جديد" �� السياق: ، وز�ر التعليم وعضو عن حزبنفتا�� بينتبدوره، كتب 

 ب�ن إسرائيل وحماسن اتحدا.  "املصبوبالرصاص "مهندسو النتيجة املتساو�ة �� عدوان  

 غانتس ويعلون املعركة.  إليكم ما حدث �� ال�ابينت عندما أدار 

 شار�وا الفيديو.  

 

 عن حزب اللي�ود �� السياق:  ،�س�ي حوطبي��بدورها، كتبت نائبة وز�ر ا�خارجية، عضو الكنيست 
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 مستشارو بي�ي غانتس لم ي���وا وال أي شعار هش لم �ستعملوه.  

 غانتس هو الن�خة املعدلة عن يئ�� البيد، وا�جمهور �� معسكر اليم�ن لن يخدع من هذا التنكر والشعارات.  

 

بقة وغانتس، بصف��ما السان ، عضو كنيست عن "اللي�ود"، فقد �شر �حيفة "معار�ف" وال�ي تنشر عنوانا مفاده أّن �علو ورن حزانأما أ

 ن ع�� خوض السياسة كما اورن حزان، وعلق عل��ا �اتًبا: كرئي��ي أر�ان ل�جيش غ�� قادر�

 فقط ا�شر املقالة هنا.  

 ��اية األمر ايًضا اإلعالم ع�� دراية أّن ا�خ��ة السياسية �� األهم والقادرة ع�� إحداث �غي��. 

 

 ، عضو كنيست عن حزب "العمل"، علق ع�� املوضوع وكتب �� �غر�دة: ا�� غباييًضا أ

 نضمام إ�� من سيتفوق عليھ. � تثبيت سياسة حكم نتنياهو أو اال يتوجب ع�� غانتس ويعالون القرار إذا ما �انا يرغبان �

بھ دث مع رئيس ح�ومة شغل منصننا بحاجة إ�� �غي�� جذري باملسار السيا��ي واإلقتصادي، لكن هذا التغي�� لن يحأع�� قناعة 

 ملدة عشر سنوات دون إحداث أي �غي��. 

 

 ، عضو كنيست عن "اللي�ود"، تطرق إ�� ا�خطاب وكتب: دافيد أمسالم
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 تا�عت ا�خطاب وشاهدت كيف يقوم غانتس بتقديم املواعظ عن الصدق واألمانة لنا.  

لف شي�ل ع�� حساب داف�� أ 600منصبھ كرئيس لألر�ان بمبلغ  منھ ع�� ا�حفل الذي نظمھ لنفسھ عند ان��اء رغب �سماع ردّ أ

 الضرائب، من املواطن�ن. 

 من املث�� معرفة رد فعل اليسار املتملق إذا ما �ان نتنياهو سينظم لنفسھ حفال مماثال �عشر املبلغ الذي ذكر. ا�جواب معروف. 

 

 اصب وزار�ة، علق وكتب: والذي شغل سابًقا منجدعون ساعر، السيا��ي من حزب "اللي�ود"، 

خلق  فسنعمل ع�� -أنھ ال يوجد أي طر�ق للوصول إ�� �سو�ة سياسية األهم والفارقة �� خطاب غانتس: إذا ما تم الكشف ا�جملة

 واقع جديد. وهذا �ع�ي: خطوة أحادية ا�جانب. 

 حادي ا�جانب. ال��حاب من خالل اتفاق سنقوم باال��حاب �ش�ل أذا لم �ستطع اإ

نيسان: هل سنعود إ�� خطة اال��حاب ال�ي ودعناها قبل  9�ت �� ق هذه ا�خطوة، عل��ا سنقوم بالتصو عن الضبابّية ال�ي ترافعدا 

 عشر سنوات؟ 

 

مع غانتس ويعلون، مع ان��اء عملية "الرصاص املصبوب"،  ، فيديو من مؤتمر �حا�� لنتنياهوبن كسبيتبدوره، �شر ال�حفي املعروف 

 وعلق عليھ �اتًبا: 

 خطاب نتنياهو �� اليوم األخ�� من عملية الرصاص املصبوب، معھ غانتس ويعالون، جدوا الفروق بي��م.  
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 ، �حافية من �حيفة "هأر�س"، علقت وكتبت: نوعا الندو

لت م ع�� ا�خطاب، عليھ توصاألزمة ال�ي خلقها للي�ود واليم�ن، من خالل ردود فعلهراجعت خطاب غانتس عدة مرات، وانت��ت إ�� 

األم�ي غ�� �عيد عن طرح نتنياهو، مع �عديالت طفيفة تحمل الكث�� من الرسمية، التواضع، ا�حفاظ  -ستنتاج: طرحھ السيا��يإ�� اال 

 جتما�ّ�. فصل الدين عن الدولة واهتمام با�جال اال  ع�� هيبة مؤسسات الدولة،

 إنما اليم�ن القديم.  ا،ختصار، غانتس فعال ليس �سار با

 

 ، �حا�� �� قناة األخبار الثانية، علق وكتب: اودي سيغل

 نا لست فقط بي�ي". أطاملا قلناه. هو صيغة ملطفة عن "مالحظة واحدة ع�� خطاب غانتس: هو عاد ع�� النقد الذي  
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 انتخابات وتحر�ض:  .2

، سواءً اب غانتس أعاله، ا�شغل العالم االف��ا��ي من خالل ا�شغالھ باال إ�� جانب خط
ً
الضفة ب نتخابات، ع�� التحر�ض ع�� الفلسطي�ي عامة

 و �� غزة. أ 48الغر�ية أو داخل الـ 

 نتخابّية. ��م اال كجزء من حمال�� النشرة التالية قمنا برصد �عض املنشورات ال�ي تحمل تحر�ًضا وال�ي قام بنشرها سياسيون إسرائيليون 

 "اليم�ن ا�جديد"، ووز�رة القضاء: حزب  عنكنيست  عضو ،أييليت شاكيدو�� السياق، كتبت 

بإجراء ز�ارة إ�� مستوطنة "ني��"، حيث أجر�ت معهم محادثات عن قرار املستشار القضائي ل�ح�ومة والذي قمت هذا الصباح 

�� وزارة القضاء نجحنا �� شرعنة عشرات  ا�خط األزرق. �عد عمل مضنا �سبب ��ر دصا�ساعدهم �شرعنة أراض��م ال�ي تمت م

 البيوت �� عدٍد من املستوطنات. 

 

 علقت محرضة: ، "اللي�ود" عنكنيست  عضو، بوك�� اناف

 !ةإلزامي -عقو�ة املوت للمخر��ن

 ية. عقو�ة املوت ع�� املدان�ن بالقتل ألسباب إرهاب إ�� القانون الذي يتيح كذلك للمحاكم املدنية أن تقّر  ا�جولة األخ��ة بادرت �� 

ابنا، �� ح�ن سمنون ع�� حسوي اعالي ا�ستمرون با�جلوس �� ظروف فندق ال�جن االسرائي��، يتلقون �عليم ن�قذر ال ي�ح أن قتلة 

 أن حياة عائالت �املة �� إسرائيل تدمر بدون اع��اف. 

 لمخر��ن. ال يوجد ��يء أخال�� أك�� من عقو�ة املوت ل

 بال��و�ج للقانون، وسوف أحارب من أجل ذلك بقوة إ�� أن ُيصادق عليھ. �� الكنيست القادمةسأستمر 
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 ، كتب: 20-ال �� الكنيست األمن، استقال من منصبھ �وز�ر "إسرائيل بيتنا"حزب  عنعضو كنيست  ،يغدور لي��مانفأ

 �ل االح��ام ملقات�� حرس ا�حدود ع�� ردهم �� مخيم شعفاط. 

 لقتل إسرائيلي�ن. . كالهما ُمَعّد نارّي ال يختلف عن اعتداء مع سالح  إلقاء الزجاجات ا�حارقة

 �ل اإلجراءات والتعليمات و�جب أن يتم امتداحهم ع�� صنيعهم. وفقأن مستعر�ي حرس ا�حدود عملوا  ال يوجد شك

 

 "، علق ع�� أحداث كفرمندا:البيت ال��ودي"عضو كنيست من   ،سموتر�تشبتسيلئيل 

ف جمهور بالتصيد خلهكذا تبدو دولة ف��ا "جهاز تطبيق القانون" مشغول طوال اليوم بمالحقة عناو�ن و�ستثمر وقت ومال ا�

 ال�خ��ي.  ع�� أمنھ مواط�ي الدولةأمن  لفضّ رئيس ح�ومة 

 سنوات ال�ي ��ا لم �عا�ج هذا. هذا يجب أن ي�ون أحد التحديات لالئتالف القادم.  ندفع ثمن العشر ،نتنياهو ونحن معھ

 

 


