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  عن النشرة

"متابعات من إلاعالم الجديد في إسرائيل" ما يكتب وينشر في فضاء إلاعالم الجديد الفاعل في الحيز العام إلاسرائيلي. تسلط ترصد نشرة 

النشرة الضوء على أهم القضايا التي تطرح وكيفية التفاعل معها، كما وتركز على تدوينات وأقوال السياسيين، الصحافيين، ونشطاء في 

 ن اليسار واليمين. إلى ذلك، ترصد النشرة مظاهر العنصرية في املجتمع إلاسرائيلي آلاخذة في الازدياد في آلاونة ألاخيرة.الساحة إلاسرائيلية م

 مواضيع بتفاوت، وهي:  3 فتراض يالعالم الا  تحيث شغل 21.7.18-18.7.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 املصادقة على قانون القومّية العنصرّي والتميزّي.  .1

 التحرش بعضو الكنيست اييليت نحمياس من قبل زميل لها في الكتلة.  .2

 التطورات ألامنية على حدود غزة.  .3
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 انون القومّية يثير عاصفة كبيرةاملصادقة على ق .1

 .اعضو   55 معارضة مقابلة كنيست، و عض 62 بأغلبية ،"القومية أساس قانون " على إلاسبوع الفائت، الكنيست، صادق

 وعندها الحكومة، رئيس صوب وإلقائه بتمزيقه، املشتركة القائمة نواب قام ا،فجر   الثالثة الساعة قرابة القانون، على املصادقة ومع

 .القاعة من إخراجهم إدلشطاين، يولي الكنيست، رئيس طلب

ا حيث انقسم ما بين مؤيد للقانون وآخر مندد بإقراره على  فتراض يالا  وأشعل موضوع قانون القومّية العالم إلاسرائيلي بشكل كبير جد 

 . "أّن القانون يقوض ديمقراطية إسرائيل" اعتبار 

ا صورة تجمع النواب الداعمين للقانون وهم في صورة سلفي تجمعهم وتم التعليق عليها.  فتراض يفي العالم الا  تنتشر وا  بشكل كبير جد 

ا على إجية وعضو الكنيست عن حزب الليكودوزير الخار  يةسرائيلإلا مة و حكالرئيس  ،بنيامين نتنياهو ثبتنا اليوم قرار القانون: ، قال معلق 

 : هذه دولتنا، هذه لغتنا، هذا نشيدنا الوطني وهذا علمنا. تعيش دولة إسرائيل!القانون بالصخر

 

 لحظة حاسمة في تاريخ دولة إسرائيل. مية،و الليلة على قانون أساس القصادقنا هذه  :ونتنياهخر، قال وفي تعليق آ

 حقيقة كون إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي!، و لغتنا، نشيدنا الوطني وعلمنا ثبتنا

 التاريخي. لكل الشركاء لهذا إلاجراءو  ،ألعضاء الكنيست أمير أوحانا وآفي ديخترالشكر للوزير ياريف الفين الذي قاد القانون، 
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أقف على  أّن مهمة سنة بعد أن ألقى علّي رئيس الحكومة  :من املبادرين إلى القانون قالعضو كنيست عن حزب الليكود،  ،أمير أوحانا

 .ألاساس للقراءة الثانية والثالثةرأس اللجنة لتأسيس قانون أساس القومية، طرحنا هذه الليلة أمام الهيئة العامة للكنيست قانون 

الواحدة والوحيدة للشعب دولة القومية  ، إنماأو دولة ثنائية العاصمة دولة ثنائية اللغة إسرائيل لم تكن، ليست، ولن تكون  دولة

 وعاصمتها القدس الكاملة واملوحدة. تها الرسمية الوحيدة هي العبرية،التي لغ اليهودي،

 لشعب إسرائيل! حظ جيد لدولة إسرائيل، حظ جيدبتأخير سبعين سنة،

 

املهمة! مررنا هذه الليلة قانون في هذا هو، نجحنا ومن املبادرين إلى قانون القومّية، قال: عضو الكنيست عن حزب الليكود  ،آفي ديختر

 !اا لكم جميع  أساس إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي. شكر  

 

 تام جلسة الكنيست مع قانون كهذا.مثير للمشاعر  اخت :، قالتوزيرة الثقافة والرياضة، عضوة كنيست عن حزب الليكود ،ميري ريغيف

 .ااملفهوم ضمن  

 الشعب اليهودي. -ة الواحدةإسرائيل هي دولة القوميّ 
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قانون  :، قالتباإلرهاب، لها ماض عسكري حث عضوة كنيست عن حزب الليكود، أكاديمية متخصصة بعلم الجريمة تب ،د. عنات باركو

 القومية هو حائط جابوتنسكي الحديدي!

 ببساطة سخيف أنه فجأة مريح لليسار أن ُيقتبس جابوتنسكي وبيغين...

ف ّر  ع  قانون القومية يُ  لحزب، يوجد لدي أخبار صاخبة لكم:رابين ورفاقكم في ا -شطه، عضو الكنيست نحمياس -عضو الكنيست تمنو

 ف الرموز والنشيد الوطني لدولة اليهود. نعم، هذه دولة اليهود!ألاغلبية على دولة إسرائيل، ُيعّر  حق 

 ، لكن اليوم، يوجد من يرفضون الاعتراف بوجودنا.ياسنة كان إعالن الاستقالل كاف 70 يمكن أنه قبل

 إلاسرائيلي... ألسفنا، قسم منهم يجلس في الكنيست

كل تلك التوابل التي هي  -ة يحدد رموز الدولةالقيم التي أدت إلى قيام الدولة، قانون القوميّ  -الاستيطان اليهودية يحدد قانون القوميّ 

 ة يعرفنا، الغالبية، التي عملت وحاربت من أجل هذه الدولة.جزء من القصة اليهودية في املهجر وبأرض إسرائيل، قانون القوميّ 

 
 
 ن القومية؟ مثير لالهتمام.و ضد قانملاذا يقف اليسار بهذه الحدة  اإذ

 في "حلقة جلوس حول الشعلة" في يوم الغفران. انريد أن يحترمونا. نحن لسنا أغراض  

 نحن ال نريد "مسيرات عودة" في يوم الاستقالل. في يوم الذكرى. انحن ال نريد مؤذن

في "حائط  )امللف ألاول في التناخ الذي يشتمل على قوانين( تهشناوإذا عدنا إلى جابوتنسكي، هذه بالضبط القيم التي كتب عنها. هذه هي م  

 الحديد".

 ، ليبرالي صهيوني.ا"ليبرالي". نعم، كان ليبرالي   ـأن تعرضوه ك ان جد  و ن تحبو أنتم، اليساري

 ر قابلة لالستئناف.اشترط جابوتنسكي حلم املساواة والليبرالية الرائع خاصته بذلك أن يقبل العرب قيام إسرائيل كحقيقة كاملة وغي

 
 
 ة، بعد عدة ساعات سيمر رغم أنف وحنق معارضيه.حائط الحديد أليامنا هو قانون القومي   اإذ

 أننا، مع نقص ساعات نومأننا كلنا في الائتالف  من على الرغم
ّ

 للحظة التاريخية هذه التي  إال
 
فيها يمر القانون املهم منفعلون استقباال

 دولة اليهود! تعيش دولة إسرائيل! هذا.
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 ؛بعض الحتلناتهذه بعد ليلة أخرى من التصويت في الكنيست، ، قالت: ة كنيست عن حزب "يش عتيد"و محامية، عض ،كارين إلهرار

 لعمل الكنيستباألسبوع ألاخير 
ُ
ر بالتصويت ، من امل مرَّ

ُ
طرح وأن ت

ُ
 .، من أجل املواطنية القصوى و ذات ألاولقوانين فترض أن ت

 لذي يتعلق بالسياسيين.أخذ أولوية قصوى هو ذلك ايفي التصويت هذا ألاسبوع، التشريع الذي 

 
ُ
 طرح هنا باليومين القريبين.رحت وستُ ملن ال يتمكن من املتابعة، أشارككم بعدد من القوانين التي ط

ة درجة بيهود بالدولة ويقر الغير ا للمواطنين ا موجه  ا منظم  ة، قانون يشمل بداخله تمييز  سنصوت على قانون القوميّ  ماليو  ن 
 
مكانة مواط

 ويتعارض مع مبدأ وقعنا عليه في وثيقة الاستقالل وينس ى كوننا دولة ديمقراطية.لنفس املواطنين. قانون ُولد خطيئة ’ ب

ات تعطى له. قانون كل تنا أمس على تصحيح  أمر ضريبة الدخل، الذي يعفي رئيس الحكومة من دفع ضريبة على دفعات وخدمصوّ 

  ن الشعب. عمكانة عليا هدفه هو الاهتمام برئيس الحكومة بشكل شخص ي ومنحه 
 
أين اختفت القدوة  األنه من منا ال يدفع ضرائب؟ إذ

 الذاتية؟

باملضامين، أن تراقبها قانون السينما إلاسرائيلية من املتوقع أن ُيطرح اليوم للتصويت، قانون بفضله تستطيع الوزيرة ريغيف أن تتدخل 

 %  من تمويل السينما، لسينما تجارية. هل بالذات هذا ما يحتاج دعمها وليس صناعة السينما في الضواحي؟20وأن تخصص حتى 

عن مجموعات أخرى الصباح منع حقوق أساسية  فيبعد قليل. وإذا أمكن  امتوقع أن يصل للتصويت حق   كذلك قانون تأجير ألارحام

 يسكان
 
 ألسفي القائمة ال زالت طويلة، معقدة وغير متفائلة. هذا بالحكومة الحالية.  اا يعملون أيض  ة، إذ

 نحن في املعارضة نحاول مع ذلك أن نكافح ضد هذه القوانين.

 هو عمل ذاتي ، شخص ي، من أجل الكرس ي وألجل القائد.لكن، باالئتالف هذا ما يحركهم 

 أن يكون هنا  غير ذلك ونحن سنهتم لذلك.وهذه هي اللحظات التي تذكرنا أنه يجب 

 

عضوة الكنيست أورلي ليفي تجلس بالقاعة أثناء التصويت على قانون ، قال:  البيت اليهوديعضو كنيست عن  ،بتسيلئيل سموتريتش

ذات أهمية ومركزية ا بقضية أعطاها النصيحة أن ال تأخذ موقف  . ال أعرف من بساطة ال تصوتبة وال تصوت. ليس مع وليس ضد. القوميّ 

.  اجد  
 
 هذا ببساطة استخفاف باملستوى العقلي للجمهور. أتمنى أن اكون على خطأ. ويعتقد أن هذا يجلب لها أصواتا
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عضوة الكنيست أورلي ليفي ال تصوت في الهيئة العامة على قانون  :املعسكر الصهيوني"، قالعضو كنيست من حزب " ،يوئيل حسون 

 باملقابل من الائتالف؟ من الجدير أن تكشف أمام الجمهور. القومية، ماذا تلقت

 

، ت اليهودي"، شغل منصب نائب وزير الشؤون الدينية، معروف بمواقفه اليمينية املتطرفةكان عضو كنيست عن "البي ،إيلي بن دهان

مهم ال مثيل له للحفاظ على طابع دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. القانون يقوي قيم دولة  ة هو قانون ن القومي  و قان :قال

 إسرائيل اليهودية حيث يدافع عن هذه القيم.

لنرس ي القيم التي حافظت علينا كشعب في   -سنة منفى 2000نا إلى بيتنا من دعد أن عب -نا كمشرعين يهود وإسرائيليينبواج و هذا ه

 ن دولة إسرائيل.قواني

 

قانون القومية الذي تم تمريره الليلة هو على العكس  :، قالكتلة "املعسكر الصهيوني"، رجل عسكري عضو كنيست في   ،أيال بن رؤوبين

دة خالل  من وثيقة الاستقالل. من   التيسنة و  70وثيقة موّح 
ُ
مة الستبداد الغالبية. وثيقة فيها  وتحّولت بموافقة، تبت  ك ّس 

 
إلى وثيقة مق

إلى مكانة منخفضة. ودولة إسرائيل تتحرك من قومية إلى قومجية. ش يء  تنحدر . اللغة العربية ةموجود ر كلمات مساواة وديمقراطية غي

 س يء وخطير يمر علينا.
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في الكنيست على الرغم من الصياح واعمال شغب  اة نهائي  القوميّ ن و صودق على قان :، قالعضو كنيست عن حزب الليكود  ،زئيف إلكين

 نيدورتله سوية مع عضو الكنيست آفي ديختير قبل  طريق طويلة منذ أن بادرُت في أعضاء الكنيست من القائمة العربية. مر القانون 

صرار وحزم إانون أساس بدولة إسرائيل. ن. من اليوم مكانة دولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي محمي بمستوى قيانتخابيت

 السنين أتى بالفائدة!

 

على  مخصص للتصويتيوم الثالثاء  :، قالتفيةاية وصحبعضوة كنيست من قبل حزب "يش عتيد"، محامية أثيو  ،بنينا تمنو شطه

 ة".نصوت على "قانون أساس القوميّ  -مدار الساعة، ال تزال قوتنا في خاصرتنا

 

اليوم قبل مئة عام بالضبط ُولد نلسون  :، قالعضو كنيست من الجبهة الديمقراطية للسالم واملساواة في القائمة املشتركة ،دوف حينين

ق صورته في مكتب أيمن عودة. خاصة باليمانديال، بطل 
َّ
ل ع 

ُ
وم الذي فيه تقدم النضال ضد التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، التي ت

م من التاريخ من إلارث الديمقراطي وإلانساني ملنديال والتعل االقومية، ضروري أن نستقي إلهام   مثل قانون  اوخطير  ا ا محرض  الحكومة قانون  

لغى.أن نهاية قوانين ألا 
ُ
 ضطهاد  أن ت
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الشريرة نجحت ة هذه الليلة في الكنيست، هذه الحكومة تم تمرير قانون القوميّ ، قال: رك لجمعية سيكوي مدير عام مشا ،رون غيرليتس

ر  اأن تمرر قانون ر ويمس كرامة وحقوق املواطنين العرب أبناء املكان وأ ا. وهذا مؤلم. هو من زوايا كثيرة جد   اوُمضر امدّم  ّق 
ح  ناء بيدوس، ي 

كي، ح جابوتنسو يتعارض مع ر  ايجاد طريق للعيش هنا سوية، أيض  إل  -اا وعرب  يهود   -جميعنانا املصلحة الوجودية لبالد هذه، كذلك يخرب بال

م الجمهور و  ّس 
 
 .ُيق

بمعارضة هذه الحكومة العنيدة والسافرة بإدخال الوعد باملساواة بالقانون  -اقيم الديمقراطية العاملية، وأيض  يتعارض مع الإلى ذلك، 

قر  -لكافة املواطنين  .القانون هذا ئمة جزئية فقط لخطايا هذه قاو . النص ألاساس ي لوثيقة الاستقالل يدوس وُيح 

 .رغم أن الشعب اختارها، إلشارات والبينات أنها ضد الشعبتت الحكومة الليلة باأعندما فعلت كل هذا، 

 .اظهرها وتعمل ضده اختار فيها الشعوب حكومات تدير لهلكن هذه ليست املرة ألاولى بالتاريخ التي ت

( من ضعف هذه 
 
ات الحقيقية الحكومة ومن عدم قدرتها )وعدم رغبة قسم من أعضائها( أن تجيب على الحاجينبع هذا القانون )أيضا

 .للمواطنين

 نيأس. ال سمح هللا، ألن هذه أكعلينا  -رفيقات ورفاق
ّ

 ر هدية يمكن أن تتلقاها هذه الحكومة واليمين املتطرف.بفقط أال

وا بهذا القان ايأسنا هو أملهم. يأسنا يعطي دعم   ن فقط و للحملة التي يقودونها، حملة لتدمير الديمقراطية والبيت املشترك. ألنهم لم يسع 

 هم يسعون لفرض واقع من التمييز والفصل بين اليهود والعرب بالحديد والباطون. -إلذالل املواطنين العرب، إنما أكثر من هذا

ة النضال من أجل املساواة، وبناء جسور أخرى يمة املس باملواطنين العرب يجب تقو ممنوع السماح لهم بفعل هذا. مقابل محاولة الحكو 

، في الرياضة وغيرها ين يهود وعرب في كل مكان: في أماكن بالبلدة، باألكاديميا، في سوق العمل، في جهاز التعليم، في الثقافةبمن الشراكة 

 ا أن نقّويها وهذا بمتناول يد كل مّنا.وغيرها. هذا في الواقع يحصل، لكن هذه إجراءات يجب علين

ال. إذا  ا! حق  امحتوم النا هي ليست قدر قول هذا: حكومة كهذه تعمل ضدنا ك ا. مهم جد  نتظاموالجواب ألاهم على قانون القومية، هو الا 

اإثبا ممكنة. وهذه الليلة تلقينافإن هذه املهمة  -بدأ معسكر املعارضين لها باستثمار جهٍد وموارد تغييرها  هذه مهمة مصيرية وعاجلة.: آخر ت 
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ا: نير غونتاز رئيس وأعضاء املجلس إلاداري ، صحافي معروف أنه معارض لقانون القومّية، نشر صورة السلفي املشهورة، وكتب معلق 

 .لدولة إسرائيل

 

ة. ومعه ن القوميّ و سعداء. تم تمرير قان اأنظر حولي هذا الصباح وأرى يهود  ، قال: رجل إعالم في التلفزيون وغلوبس ،ينز عمانوئيل رو 

 الفقر، الاستخفاف باملواطن، الفساد اليهودي والعنف اليهودي. 

املستشفيات واسعة. جهاز التعليم في ذروته والورود مرة أخرى تزهر في حقول النقب. حتى أن الشمس أشرقت بالشرق. إسرائيل دولة 

 .يمكن أن نبدأ اأخير   وهللا؟! .يهودية

 

ن على قانو  لشعب إسرائيل وللكنيستتهاني وميدالية ، قال: فياشؤون الشرق ألاوسط، مستشرق، صحمعلق   ،كتور غاي بيخور د

 ة. القوميّ  ؛ألاساس

الكل  ؛، تذكروامنتصرةا، لكن هذه بداية تاريخية. الصهيونية نهضت وهي ما زال أمامنا تشريعات كثيرة جد  استعاد الشعب مصيره بيديه. 

 .يقدر الجريئين، لكن ال أحد يحترم املترددين
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لكترونية الكاملة صفحة التصويت إلا ؛لهواة التاريخ، قال: نقبرئيس جهاز ألاخبار في معاريف في ال منصب صحفي شغل ،رينديأريك ب

 .، من عارض، من امتنعمن أيد ؛لقانون القومية

 

من الجدير أن يعرف الجمهور ، قال: ة حزب "يش عتيد" للكنيست ألاخيرةمرشح في قائممدقق حسابات، رجل قانون،   ،فالديمير بلياك

ساطة جلست في الهيئة العامة ولم تصوت. بة. بهذه الليلة بخصوص قانون القوميّ  لعضوة الكنيست أورلي ليفي موقف أنه لم يكن

ع أصوات على من ليس لها مواقف؟ ضيَّ
ُ
 أليس خسارة أن ت

 

لم يحظوا بعد باملعاينة  نولصالح هؤالء الذي :معارض للقانون بشدة، قال وهو  33و 32 -ـكان سكرتير الحكومة ال محاٍم، ،تسفي هاوزر

، كما تجادلواة للشعب اليهودي )وعندها إسرائيل دولة القوميّ  -بالفصل املكمل للدستور إلاسرائيلي، مدعوون لقراءة نص قانون أساس

 .دولة ديمقراطية(بيليق 
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 تحّرش جنس ي في الكنيست .2

 إيتان النائب للحزب، زميلها ضد ،غباي آفي الحزب، لرئيس شكوى  ،فربين مياسينح أيليت العمل، حزب عن النائبة ، هذا ألاسبوع،قدمت

 .للحزب جولة خالل مؤخرتها ملس على أقدم النائب إن النائبة وقالت. بها بالتحرش بروش ي،

 الحزب رئيس فقام. مشين عمل على أقدم أنه ألامر  بادئ يستوعب لم الذي للنائب الالئق غير  التصرف من ذهلت أنها النائبة وأوضحت

 .طيبة نوايا من فعل ما فعل إنه وقال منه، بدر  ما على فاعتذر  مرفوض، عمله إن له وقال ،توبيخ ملحادثة النائب باستدعاء

ا ال سيما وأّن الحديث عن عضوّي كنيست وعن عضوة كنيست  فتراض يع التحّرش العالم الا وشغل موضو  إلاسرائيلي بشكل كبير جد 

 والسوية.  يئةمواقفها الجر بمعروفة 

اللحظة في ، قالت موضحة ما حدث معها على الفيسبوك: ضوة كنيست عن "املعسكر الصهيوني"بمهنتها محامية، ع -أييليت نحيمياس

 صدمة حقيقية.في ألاخيرة كنت 

 عضو الكنيست بروش ي، واثقة بنفس ي، ملن تعرف بوضوح أنها لم تعمل أي ش يء س يء.من  امن النهاية. تلقيت اعتذار   دأبأ

 آلان بعد أن تسربت ألامور، أنا أتقبل اعتذاره. ال اعتذار  بأنا أعرف وأستطيع أن أق
 
 واخترت، وأيضا

شكل غير الئق، كفاية أشخاص رأوا الحدث. عضو كنيست آخر ملسني ب، الحقائق واضحة، شفافة ويوجد الكن، ويوجد هنا لكن كبيرة جد  

 أمام أعين جمهور كبير. يقلل القيمة ومؤذ

 بالثانية ألاولى، عجزت عن الكالم وعندها توجهت إليه بطلب الاعتذار.

 بنفس اللحظة. عيناي التقت
 
 إلارتباك. الصدمة، السؤال، صابتنيأ لكن -بأعين من رأوا هذا بالوقت الحقيقي افعال

 نجحت أن أتكلم معه، قلت
 
أدار لي ظهره. لم يأت خلفي  اله هذا وعندما طلبت منه اعتذار   الش يء الذي مسني أكثر ما يكون، عندما فعال

 وحاول أن يعتذر.

بنظري في كيبوتس باري، أسكتت ألاصوات في داخلي وبقلبي. أردت ان أنتقل إلى ألامام. هذا  االتي كانت مهمة جد  و  -ملواجهة هذا الحدث

 أسهل.

بشكل أصعب ما يكون. استوعبت عدد الناس الذين رأوا هذا، التقليل من قيمتي هذه، الصفعة على مؤخرتي. استوعبت ملناسبة نهاية ا

 بساطة.بنعم إلى هذا الحد 

نزلي به صفعة؟؟". ه   افور  ملن جاء إليَّ  لكن الوقاحة الكبيرة كانت
ُ
، الذي تنظر من الجنب، البطل الكبير،  يي  خلفي وقال لي: "ملاذا لم ت أنت 

نزل أنت  به صفعة؟ كيف تجرؤ بالعموم أن تحكم علّي؟
ُ
 ملاذا لم ت

ذا. حاول أن يعتذر كذلك من بعد نفسه ووضحت له ه يبالسبت واستصعبت التكلم مع الناس، بالطبع مع إيتان بروش  اكنت مهزوزة جد  

 يوآل حسون وكذلك آفي غباي طلبوا منه هذا. حتى أمس ظهر  
 
ادله ولو كلمة. أعتقد أنه فهم. أنا إنسان بلم أكن قادرة أن أ اذلك، أيضا

 قوي.
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ُعب عليّ  اجد   مخز  وبحدة وضحت له أن الفعلأمس جلست معه وبحزم شديد   إلى ألامام.له وأن أنتقل بان أتق بنظري بحيث ص 

عانق  اأنا إنسان لطيف ومنفتح. أنا أيض  نحن معارف قدماء، بروش ي وأنا، وبشكل عام 
ُ
ة. أ ال بأي شكل، هذا ألامر لم يشكل لكن و بُوديَّ

 ألي كان أن يلمسني بشكل غير 
 
 .الئقإذنا

ح. يوجدو ضح وجهة نظره، لكن و حاول بروش ي أن ي ضَّ  ، هو يعرفها.اطريقة ألن تكون ُوّدي ضحت أن ال حاجة بذلك. ال يوجد ما ُيو 

 ـمع ذلك أسمع القليل من ألاصداء ك
 
 كثير   معناه ا"إذا تقبلت الاعتذار إذ

 
  -"الم يكن سيئا

 
وني قوية يقول أنني الزميالت الزمالء ألاعزاء ك

 ادرة أن أعيش مع هذا الاعتذار.، أنا ال زلت متأذية، لكن قاكيف أعالج ذلك. الضرر كان كبير   أقرر لنفس ي ما إذا تضررت وباألساس

 .الئقكل وسائل إلاعالم كيف ملسوني بشكل غير  ا منرورة اليوم، أمي زوجي وأخي، سمعو أنا لست مس

 كيف أتعامل مع هذه ألاشياء. اا جد  لكني جد  
 
 قوية وأعرف جيدا

 ا.ه، لكن أنا آخذ نفس  ل  ال يوجد أي مبرر لعم  

 

اعضو كنيست عن املعسكر الصهيوني ،إيتان بروش ي ا وموضح   أخطأت وأنا أعتذر. :، وهو املتحرش، كتب معلق 

م السبت ألاخير، جلسنا بحلقة متراصة، أعضاء "املعسكر الصهيوني" سوية مع سكان و بلقاء متعدد املشتركين في غالف غزة الذي عقد ي

، مرت من أمامي. نشأ ألسفي الكبير وضع ما كان يجب أن طويالا وقت  ، التي أعرفها فربين -حمياسيمن غالف غزة. عضوة الكنيست ن

 نهاية املناسبة اعتذرت أمام أييليت.بعد أن فهمت الخطأ أخذت عليه مسؤولية و باملس. يحدث. بأي شكل لم أقصد 

 ر عن إلاعتذار.ني آفي غباي، وضحت له الخطأ ووافيته بتقريو عد إلاعتذار، تكلمت عن املوضوع مع رئيس املعسكر الصهيب

وافقت أن تقبل اعتذاري  ،على الرغم من أنها تأذت ،وأنا شاكر لها فربين -باأليام ألاخيرة تحدثت مع عضوة الكنيست أييليت نحمياس

 الصادق.

حصل بدون أي قصد شرير  ،اجتماع صدف مؤسفألسفي، يوجد هناك من يستغل الحادثة كي يعمل رأس مال سياس ي على حساب 

 .إيذاءو 
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رئيسة ميريتس تمار زاندبيرغ وعضوة الكنيست ميخال روزين: ، علقوا بالقول: صهيوني يساري  بحز  "،ميريتسالقّيمون على صفحة حزب "

النساء القويات. نحن ندين تصرفات إيتان بروش ي  اف أن ظاهرة التحرش ال تتخطى أيض  على يديك أييليت، نحن في الواقع نعر  تشدان

 .وعلى الشكل الذي اختارت أن تتعامل به"التحرش الذي مرته  علىرابين  -مياسيونقف إلى جانب أييليت نح

 

افيتشو كان مدير عام جمعية"جار جيد"، أدار مقر عضوة الكنيست شيلي يحيم ،يايا بينك عضوة الكنيست  حسب طلب :، قال موضح 

 ت أن ال أقدم الرسالة التي تدعو إلستقالة عضو الكنيست بروش ي.قرر   فربين -أييليت نحيمياس

 مشين  أنا أعتقد أن عض
 
 وأعتقد أنه يجب أن يستقيل. او الكنيست بروش ي نفذ عمال

الوضع بشكل آخر، أنا أختار أن أضع  حل حادثة فيها املتأذية تطلب أن تتعامل معو جهة نظري و املعضلة بين أن أعمل حسب هذه بلكن 

 رغبة املتأذية فوق كل ش يء.

 
َّ
 باسم الجميع. رسالةأتجاوب مع طلبها وال أقدم ال )على طلب اقالة بروش ي( 600 ـع فوق اللذلك على الرغم من أنه وق

 .ما حدث مع املتضررة ، لكن غير لطيف أكثر بالشأناجهة صراعات كهذه، بما فيه تهديدات تلقيتها و غير لطيف أن أقف في 

 بعد محادثة طويلة ومثيرة
 
 على عائلتها قررت هذا. اللمشاعر مع أييليت، يشمل تأثير   إذا

، بالتأكيد على ضوء الحقيقة أن هذا نضال نساء كثيرات، لكن  اهذا ليس قرار  
 
 امرأة  عينية رغبسهال

 
تها بالحدث العيني هذا يوجد أيضا

 مهمة.

آمل أن تحترموا هذا القرار وهذا بالطبع ال يمنع أي واحد آخر . شات الجنسية والاعتداءات الجنسيةمحاربة التحر بالتأكيد سنستمر في 

 أن يتصرف بشكل مغاير.

 وأبناء عائلتها ألاعزاء علّي. فربين -أبعث مرة اخرى مؤازراتي ألييليت نحيمياس
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  ين من تمثل. هي شخصية عامة تمثل من باا فرد  ليست إنسان   فربين -ييليت نحمياسأ، قال: رجل إعالم وقيادة ،آفيشاي ماتيا
 
. إذا نساء 

 
ُ
. اال تشتكو  ؛الة إشكالية للنساءمرر رسعندما تتقبل اعتذار بروش ي وال تطلب أن يتخذوا ضده خطوات أو أن يستقيل من الكنيست، إنما ت

 م، مسموح القول أنها مخطئة.تقبلوا الاعتذار. واستمروا إلى ألامام. نعم، مسموح انتقادها. نع

 

ل اعتذار بروش ي. فقط أن يكون هذا بأن تق فربين -مياسيالحق الكامل ألييليت نح :، قالعلى التويترناشط و  فيا، صحعيران تشيرباك

 فقط لها.  االحق محفوظ

 .ال يوجد أي حق للغفران إلنسان دنس كهذا. إلى البيت ،للحزب، لرئيس الحزب وألعضاء الحزب

 

 -فربينعضوة الكنيست أييليت ، قال: م لشركات أخرى، ناشط على التويتررجل أعمال، رئيس مكان تل أبيب، مدير عا ،إيالن شيلواح

 مي تو.  -ـنيحمياس قررت القرار الذي اتخذته أمس بجرأة واستقامة وبشكل مثير للمشاعر وقوي وأعطت زوايا أخرى لثورة ال

 

ا، قالت:  ياعيل غفيرتس  فربين -ملك غفر على كرامته، كرامته غير مغفورة، لعضوة الكنيست نحمياس، كاتبة وصحفية معروفة جد 

 بتمثيله. ااملعتدي جنسي   لكي ال يستمر الحق أن تقرر أنها تغفر إليتان بروش ي. للجمهور الحق بمقاضاته 
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أو لكل امرأة  فربين -من أنتم، الوقحون الذين يقولون ألييليت نحيمياس، قالت: شطة على وسائل التواصل الاجتماعينا ،ميتال بلوتنيك

 ماذا يجب عليها أن تعمل)أو ال( بعد تحرش جنس ي؟

 يتحرشوا وانتقلتم ل الذين يجب أن ُيوّضح لهم ، وال توزعوا تعليمات للنساء. انتهوا الرجااإعملوا أنتم مع حياتكم ما تجدونه صحيح  
ّ

أال

 للشغل بأييليت؟

 رموا إحت
 

 .ااختيارها وهذا هو. هذا ليس نقاش
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 صعيد على غزة والعالم الافتراض يّ الت .1

لغارات، إال أّن املوضوع إلاسرائيلّي، إلاسبوع الفائت، مسألة التصعيد على غزة وشّن عدد من ا فتراض يإلى ما ذكر أعاله تناول العالم الا 

م مقتل جندي إسرائيلّي على الحدود مع غزة بسبب السبت، حيث تطّورت ألاحداث ألامنية مساء الجمعة لم يالق التفاعل الكبير، رغ

 وصباح السبت. 

 لهذا ألاسبوع.  -القادمةها في النشرة فعل حول املوضوع وسنقوم بالتوسع فيرصدنا بعض ردود ال

 
ُ
إال أّن التفاصيل الكاملة للحدث لم  ،ينن من قبل قناصة فلسطينيتل جندّي إسرائيلي يوم الجمعة بعد أّن أطلقت عليه النيراوكان قد ق

 
ُ
ا بسبب "قدسية السبت"، كما ذكر أعاله. تنشر بعد بسبب أمر النشر الذي ف  رض على املوضوع وايض 

  الجيش إلاسرائيليالقّيمون على موقع 
ُ
نيران بإتجاه قواتنا تل اليوم على يد مخربين الذين أطلقوا الغردوا في السياق: مقاتل في الجيش ق

 في جنوبي غزة. تم اعالم العائلة. 

 نشاطر العائلة حزنها ومستمرون بمرافقتها في أملها.

 

ا. حان الوقت إلعادة الهدوء إليه. ن: الجنوب يسخفي السياق ، عضو الكنيست عن املعسكر الصهيوني، قالنحمان شاي  أمني 

 

 ، عضوة كنيست عن ميريتس، قالت تمار زاندبرغ
ُ
أن نفعل  تل على حدود غزة. علينابدورها: ارسل تعازّي الحارة إلى عائلة الجندي الذي ق

آخر الضحايا. الحرب يجب أن تكن الخيار ألاخير وعندما تنعدم كل الحلول. وهنا يوجد لدينا حل. والحل هو  علهكل ما نستطيع فعله لج

آخر من القتلى. الحل هو وقف العنف، إلارهاب، الحرائق،  اتاجها سيكون عددروج بعملية نخفضل أن نبدأ به آلان قبل السياس ّي ومن امل

 ترميم قطاع غزة وإزالة الحصار. 
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ا أعمل كمراسلة عسكرية، لكن في كل مرة أحصل على خبر ظالمّي، ُيطلب مني  30، صحفية معروفة، قالت بدورها: كرميال منشة عام 

ا.   التروي فيه بالنشر، عن جندي قتيل، أفكر بأمه التي ال تعرف أنه بعد عدة ساعات عاملها سينهار تمام 

 

بش يء حيال غزة تتجاهل الحقيقة أّن الجيش في عسكري، قال: النقد في اليمين على نتنياهو وايزنكوت أنهم ال يقومون ا، صحامير تيبون 

 .قتل وأصاب املئات من الغزيين في ألاشهر ألاخيرة، ومع ذلك الوضع ألامني آخذ بالتدهور 

وآلان سنعود إلى ذات  -( مات وأصيب آلاالف وتم تدمير القطاع2000كما وتتجاهل أنه وفي عملية الجرف الصامد )وكل العمليات منذ الـ 

 الوضع. 

 

ا، علق وقال في السياق: هذه اللحظة التي تسمع فيها عن اصابة جندي، فقط جندي مقاتل  افتراض ي، ناشط كنوليبير زيف معروف جد 

صاب بحالة 
ُ
يعرف كيف يشعر بها. أنت تعرف أنك بالبيت وابنك إلى جانبك ومع ذلك هذا الشعور ال يختفي. آمل أن يكون الجندي امل

 نا قلق. بته وأجيدة. ال يوجد معلومات عن اصا

 

 


