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 متابعات من اإلعالم الجديد في إسرائيل
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 عن النشرة: 

ي. تسلط يلسرائ" ما يكتب وينشر في فضاء اإلعالم الجديد الفاعل في الحيز العام اإل إسرائيلترصد نشرة "متابعات من اإلعالم الجديد في 

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

 وةة اخأخيةة.ي اآلخذة في االزدياد في اآل سرائيلية من اليسار واليمين. إلى ذلك، ترصد النشرة مظاهر العنصرية في املجتمع اإل سرائيلالساحة اإل 

ّي طوال اإلسبوع موضوعان فقط بسبب اخأعياد فتةا  حيث شغل العالم اال  15.9.18-9.9.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفتةة الواقعة ما بين

  وهما:

 بإغالق السفارة الفلسطينية في الواليات املتحدة.  ميةي القرار اخأ  .1

 عدم تمديد فتةة والية املفوض العام للشرطة، رون  الشيخ.  .2

، سواًء في الالتي تحمل عنصرية على الفلسطيني عااملوضوعّين أعاله، رصدت النشرة أهم املنشورات  ضافة إلىُيشار إلى أةه وإ
ً
ة الغربية ضفمة

 أو في الشتات.  48وغزة أو في الـ 
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  الفلسطينية في الواليات املتحدة ترحب بإغالق السفارة إسرائيل .1

، أّن أميةيا أبلغت الفلسطينيين رسميا أنها ستغلق مكتب منظمة التحرير بواشنطن سبوع الفائتاخأ التحرير الفلسطينية، أعلنت منظمة 

ةي  يين في املحكمة الجنائية الدولية، وقد وصفت املنظمة القرار اخأميسرائيلالفلسطينية على محاسبة املسؤولين اإل بسبب إصرار السلطة 

 بالنفاق واالةحياز الصارخ لالحتالل.

 )الليكود(، على الفيسبوك مرحًبا:  بنيامين نتنياهو ،إسرائيلرئيس حكومة وفي تعقيب له، كتب 

 القرار الصحيح بإغالق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.اتخذت الواليات املتحدة 

  مسار يرفضون اتمام الفلسطينيون 
ُ
 وبذات الوقت يهاجموةنا في املنابر الدولّية بإدعاءات واهّية.  إسرائيلفاوضات مع امل

 

 :بنيامين نتنياهوضافّي، علق إوفي منشور 

 .مثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطنُم ب اتخذت القرار الصحيح فيما يتعلق الواليات املتحدة

في  سرائيلإاملفاوضات ومحاوالت التهجم على  مسار للفلسطينيين بأن رفض الهادفة للتوضيحة ميةكياخأ  الجهودتدعم  إسرائيل

 املنابر الدولّية، يقوض عملية السالم. 

 

 يًضا: أكتب وعلق مرحًبا وزير حماية البيئة، القدس والتةاث،  )الليكود(، زئيف إلكينبدوره، 

 منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن صحيح. القرار بإغالق ممثلية 
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 من خالل؛ تحويل معاشات للمخربين، تشجيع اإلرهابعلى هي منظمة تشجع  ،بقيادة أبو مازن  ،منظمة التحرير الفلسطينية

 . في املنابر الدولّية إسرائيل، والعمل ضد في جهاز التعليم وباإلعالم الفلسطيني إسرائيلالتحريض ضد 

ا،الق
ً
 لسالم.في وجه اإةما عقبة  رار يثبت ما قد قلته أكثة من مرة؛ أبو مازن ليس شريك

 

 ، كتب في السياق:رئيس الكنيست )الليكود(، يولي إدلشتاين

 أبارك قرار الرئيس ترامب بإغالق ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. 

 !الكراهية والتحريض. خبة جيد للعام الجديدنشر على تعمل على تعزيز السالم، إةما  هذه املمثلية ال

 

 )الليكود(، ةائبة وزير الخارجية، كتبت في السياق:  تسيبي حوطوبيلي

 ية في واشنطن هو قرار شجاع وصحيح.بخصوص إغالق ممثلية منظمة التحرير الفلسطين ميةي قرار النظام اخأ 

 سيدفع الثمن. ،إسرائيلمن يعمل ضد  -حادة للفلسطينيين مستمر بنقل رسائل بةظام ترام

 

 علق وكتب مغرًدا، ةاشًرا فيديو من مقابلة أجريت معه:   ، حقيبةوزير بال )الليكود(، تساحي هنغبي

وقف أترامب طرد منظمة التحرير الفلسطينية من واشنطن و الرئيس عقب قرار  ،هذا املساء ،املواجهة مع رئيس املعارضةشاهدوا 

 .اخأموال للسلطة الفلسطينية تحويل
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 ، كتب بدوره:حاخامو  )البيت اليهودي(، ةائب وزير الشؤون الدينية إيلي بن دهان

لسطينية الفبقراره إغالق ممثلية منظمة التحرير  سرائيلإل  ودعمهموقفة الراسخ  اخأخرى ةظام ترامب يثبت مرة تلو  -يعدل تاريخ

 على مدار السنين.  ميةي في أروقة النظام اخأ  إسرائيلي ياةت يل وظيفتها نشر السم ضد في واشنطن الت

 !سرائيلإل  ون دقاء حقيقيجيد أةه يوجد أص

 

 علقت وقالت: كنيست عن حزب الليكود، عضو ،د. عنات بيركو

 تم اختالقه مؤخًرا فقط؟"شعب"  ـيغلقون السفارة ل

 ؟إسرائيليوجد سفارات في الخارج أكثة مما لدولة  ،منظمة التحرير الفلسطينية ،هل تعرفون أن للمنظمة اإلرهابية

منظمة التحرير "سفارة" إغالق من خالل أوهام الفلسطينيين،  ةحو تحطيم أخرى مهمة خطوة  الرئيس ترامب يتخذ جيد أّن 

 الفلسطينية في واشنطن.

ةتنياهو وسلطة  رئاسةبثابت الي سرائيلاإل وقف املالعودة" تقتةبان من خط النهاية بفضل ب املطالبة"لجوء الفلسطيني" و " ـمهنة ال

دون  ،ةعاتأموال التبالعيش على الذين اعتادوا  ،تمويل الفلسطينيينبرغبة  أّي  الديه ال يوجدحيث  ،مدركة للوضعواقعّية ة أميةكي

 ".إسرائيلعدا "القضاء على دولة ، يحاولوا الوصول لحل حقيقّ   أّن 
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 ، علق وقال: يست عن حزب الليكودعضو كن ،أمير أوحانا

 
ً
 ة حتى اآلن؟ميةكي، ما قامت به الحكومة اخأ إذا

 على إيران.  املفروضة وإعادة العقوبات ،تفاق النوويانسحاب من اال

 وةقل السفارة.  سرائيلكعاصمة إل عتةاف بالقدس ا

 مطلب العودة.قتصادي لألوةروا وإلغاء وقف الدعم اال

الرأي  وكتابعدد غية قليل من السياسيين  عملت على تسميمالتي إغالق "سفارة" السلطة الفلسطينية في واشنطن ) –واآلن 

 (.إسرائيلين ضد ميةكياخأ 

 

 والعلوم السياسّية في جامعة تل ابيب، كتب وعلق:  محاضر في العالقات الدولية ،عمانوئيل نافون 

 حول منظمة التحرير الفلسطينية.املعلومات للتذكية بعض 

 ، ثالثة أعوام قبل حرب اخأيام الستة.1964 عام أقيمت في

 فيتنام. سوة بشماليّي أ 1"املراحل"تبنت خطة  1974 عام في

 ة )حيلة مؤقتة ي  يتغلب على العدو(.يالحديبصلح تفاقية إعرفات اتفاقيات أوسلو ب شبه 1994 عام

 لن ةحصل على سالم حقيق  مع هذه املنظمة. 

 

                                                           
  (.1974)عام  10برةامج النقاط الـ  1
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 "يان"، علق وكتب:مراسل برملان  لشركة البث  ،زئيف كام

 عد قليل. ب، "يتب ريشيت" ستماع لبةةامجي فيمدعوون لال 

 ةحتفل سوية مع تمار زاةدبرغ بقرار ترامب إغالق ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في الواليات املتحدة.  هذا املساء،

 

 غرد وكتب: ، "يان"لشؤون الفلسطينية في مراسل ا ،غال بيرغير

فارات الدول س السلطة الفلسطينية يفحصون إقامة قنصلية في إحدىفي التحرير الفلسطينية في واشنطن:  إغالق ممثلية منظمة

 . ةميةكيالعربية في واشنطن. وعلى ما يبدو في مكاتب الجامعة العربية في العاصمة اخأ 

 ألف فلسطيني يقطنون في الواليات املتحدة.  200 – 150تزويد خدمات قنصلية لحوالي بالهدف هو االستمرار 

 

 كتبت وقالت:إعالمية، تعمل بالقاةون،  ،عنات ساراغوستي

لى جاةبنا وفي داخلنا. إ ف  الفلسطينيون. سيبقون هنا.إغالق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن: لن يخت بسببللفرحين 

 من الحل. ابالنهاية ةحن وهم سنضطر أن ةكون جزءً 

 .تفاقليس وصفة جيدة لال الطرف اآلخر،إذالل 

 .هو اتفاق ضعيف ،تفاق مؤسس على ضعفا
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 ، كتبت: تعزيز الصهيوةية ، الناشطة في مجال"لي إسرائيلرئيسة حركة " ،سارة هعتسني كوهين

 .ملستشفيات شرقي القدسة خأموال التبةعات املخصصة ميةكيمساء العيد، تبايوا في اخأخبار بسبب التقليصات اخأ 

طينيين على الفلساشتكوا قسوة سلطة ترامب و في السلطة الفلسطينية،  ، حالّي أو سابق،يل مسؤول خالل ذلك، قاموا بمقابلة

 . املساكين

 إغالق سفارة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.  ، تمهذا الصباح

 ش يء لم يتغية.، جديد عام، إسرائيلصباح الخية 

 

 ، كتب:شؤون الشرق اخأوسطمختص بمعلق صحافي ومحاضر و  ،غاي بيخور د. 

غالق إو منظمة التحرير الفلسطينية،  ّ ،تنظيم اإلرهابال طرد: تاريخية من الواليات املتحدة اأخبارً  تحملنة جديدة ورائعة س

 ."سفارتها"

 يتم القضاء عليها. " سمحكمة العدل في الهايمنظمة " أّن  اعلن رسميً ي ميةي النظام اخأ 

 ستصل إلى السلطة؟ت أخرى آهل هذا يعني أن مفاج"، حسب أقوال بولتون. سنمنحه إمكاةّية املوت لوحده"

 

 :، كتب وعلقمؤرخيًضا أوهو  "،يديعوت أحروةوت"كتب في ي ي،إسرائيلإعالم   ،ينديليوعاز ه

 من البث حول املوضوع. ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. ساعتان إغالقيومان على و على أوسلو،  عاًما 25

 رون بن يشاي وآخرون. تسيبي ليفني، جدعون ساعار، موشيه كرادي،الضيوف: 
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 :، كتب وعلقمكان -مراسل سياس ي في شركة البث ،شمعون أران

 إغالق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن: على إسرائيلرد 

والواليات املتحدة، ليسا الطريق لتعزيز  إسرائيلرفض التفاوض مع املحكمة الدولية في الهاي، و  ،-ICC -ـلاتوجه الفلسطينيين إلى "

 بهذا املوضوع". اا واضًح الواليات املتحدة تتخذ موقًف  جيد أّن من ال السالم.

 

 حاخام ةاشط من صفد، علق وكتب على الفيسبوك:  ،غويدو موشيه كالو

 .صيدةاملبالسقوط  يمكنه عتوهاملاليسار  فقط! سالم معهمعقد اتفاقّية نظمة التحرير الفلسطينية! هل يمكن م

 إلى ما ال نهاية.  ةر  يحولوا حياتنا ُم  هدفهم أّن  
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  يسرائيلّي اإل فررا  الشيخ" يحّرك العالم اال روني " .2

 ن و رغم فتةة الهدوء بسبب رأس السنة العبةية، إال أّن قرار وزير اخأمن الداخلي، جلعاد اردان، بعدم تمديد والية املفتش العام للشرطة، ر 

للقرار بحجة أّن ال إةجازات للشيخ، ومعارًضا له، بإدعاء أّن القرار  ي، الذي اةقسم ما بين مؤيدسرائيلّي اإل فتةا  الشيخ، أشغلت العالم اال 

 بإبعاد الشيخ بسبب التحقيقات مع رئيس الحكومة، بنيامين ةتنياهو. 

 الوزراء ئيسر  مع املستمرة التحقيقات ظل في قراره بعدم التمديد بسبب ،أردان، الداخلي اخأمن وزير إسرائيل في املعارضة هاجمتوياةت قد 

 .وعائلته ةتنياهو بنيامين يسرائيلاإل 

 ":إسرائيلشرطة وفي أول تعقيب حول املوضوع، كتب القّيمون على صفحة الفيسبوك لـ "

 
ُ
جل الحفاظ على ووببعثات أمنية من أ بتنظيمات اخأمنخدمة ال عاًما من 38سينهي واليته بعد  ،رون  الشيخ ،فوض العام للشرطةامل

 ومواطنيها.  إسرائيلأمن 

رصة التي الفوعلى  ،سنوات 3للشرطة قبل حوالي  ملنصب القائد العامشكر الوزير على اختياره  ،الشيخ للشرطة، املفوض العام

  .إسرائيلي ملواطني دولة سؤولين عن اخأمن الشخ  امل ، منألف متطوع 33ألف شرط  و  31اتيحت له لقيادة 

 

 علق وكتب في السياق: وزير املالية،  )يلنا(، موشيه كحلون 

 . إسرائيلعلى سنوات خدمته كقائد عام لشرطة  ،رون  الشيخ ،أشكر املفوض العام للشرطة

 تمام املهام، ومهنّية. لت على قيادة قيمّية، مصممة على إالشرطة، وتحت أمرته، حص

 عاًما من الخدمة من أجل الشعب والدولة.  38رون ، أشكرك على 
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 العمل، كتب وعلق: رئيس حكومة ووزير أمن ورئيس أريان سابق عن حزب  ،إيهود براك

 وص ى بتقديم رئيس الحكومة للمحاكمة في مخالفتي رشوة خطيةتين واآلن هو يدفع الثمن. الشيخ تصّرف بشجاعة عندما أ

 حكم الناخب.من حكم القا  ي، أو من املتهم  منصبه، وآخرين، لن ينقذوابعاد الشيخ عن إ

 مقابل صورة املتملقين الباهتة، من الحكومة وخارجها. استقامة رون  الشيخ كما وستظهر الحقيقة  ستظهرمع مرور الوقت 

 

 ، وقاد ةضاال ضد فساد رئيس الحكومة، علق وكتب: ن إليهود براكوصحف  يان من املقربي محام ،إلداد ينيف

 . "روحان " منحوه لقبالشيخ أنهم  ييعبسنة رابعة.  صالأ وكذلك لم يحلم هتال يحتاج الشيخ إلى تمديد والي

 .2000-1000 التحقيق في ملفات الفساديستكمل سو  4000في ملف  بالحصول على رشوةيقدم توصيات نهاء واليته، سإقبل 

 ةتنياهو.  -. وأردان اختار أن يكون خرقة للمرتش ي من بلفور مرفوع الهامةيخ أن يخدم شعبه وأن يبقى الشاختار 

 

 علق وكتب: ، إسرائيلوهو املوقع الحريدي اخأكبة في ’ كيكار هشبات’ي موقع ، صحافي فشمعون ليبرتي

ه منحنا اال اإل 
ّ
 ةطباع أّن دورة يوحنان دةينو )القائد السابق( لم تكن سيئة. ةجاز اخأكبة للشيخ أة

 جعل حكم بيبي يبدو ويأةه رائًعا. بعد واليته.  ،اخأساس ي راك(ا)ايهود ب راكاب ز إةجا هذا يشبه

 

 الكنيست من الليكود، كتب: جتماعية خأعضاء ا، يدير شبكات ةاشط ليكودّي  ،ليئور هراري 
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  في حزبيهما.  2)يئية لبيد( يرغبان إلى هذا الحد بإبقاء الشيخ في منصبه، فليقوما بتعينه الرقم  ولبيد )افي غباي( غباي انإذا يان املهرج  

 

 حاخام ورجل قاةون، كتب:  غاد أدري،

 من أجل تغيية املناخ التنظيمي للشرطة.  واملطلوب  كبيةالمل اخأ يان  ،الشيخ ، رون املفوض العام

خارجي  تشارمس ، كما وتعيينأماةة أّي  لم تبدتعيين ةاطقة قام ب، من بينها: بلعدة أسبا ، وذلكالقائد العام فشلاخأمر أن في الس يء 

 كثيةة تم صرفها دون فائدة.  دفعت له أموال

 ، اتغيية باملناخ التنظيمي؟ ليس حًق هل حصل في املقابل، 

 

 :كتبت، وعضوة تحرير "هآرتس"مراسلة سياسية لصحيفة  ،نوعا لنداو

واحد  إنسانتقع على ياهل  إسرائيلأن يل سلطة القاةون في  عتقاداال  ، يمكنّي(فتةا  ردود الفعل )في العالم اال حسب جزء من 

 ، فإن الجهاز يله سينهار والفساد سينتصر. الشيخ. إذا لم تمدد واليته لسنة أخرى  اسمه

 عالقة بقرار أردان.أّي قلت بإن الوضع إشكالي بدون إذا ياةت هذه الصيغة دقيقة ل

 

 ياتب مقالة معروف، كتب بدوره: ي، إسرائيلإعالم   ،دان مرغليت

 .والية رون  الشيخبسبب اعتبارات ساقطة يرفض تمديد  تافه جًدا. لعاد أردانج

 ن لليكود.الوزير أردان عبد لبيبي، وهما عبدا

 " لنتنياهو، إال أّن ةتنياهو خاب ظنه. على أمل أن يكون يلب "بطباطفي حينه  اةتخب الشيخ

 زال يحمل استقامته ومهنيته. جائزته التقديرية أّن هذا الحكم الفاسد ال يرغب به. يبعاد الشيخ فعلًيا، إال أةه ال تم إ
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 : اكتب مستهزءً ، nrgوبموقع ’ مكور ريشون ’يكتب في  ، يوميدييوتام زيمري 

 مسابقة اليوروفيجن. نشر أول: رون  الشيخ يستضيف 

 

 كتب: شخصية معروفة في الراديو والتلفزيون، و في اصح ،غليعميت س

 تكاةل طالق حملة مضادة ضد خصومه،إ يشمل ،تحسين صورته وتمديد واليتهبالشيخ إلى هذا الحد  لم ينشغل لو ؛ السخرية هي

 ردان أصعب بكثية. مهمة تمديد واليته على يد أ

 

 ، مغني راب، ومعروف بتحريضه الدائم، علق وكتب: الظل

سّرِّب القوم لعاد أردان، ج ،وزير اخأمن الداخلي، أخبة قبل حوالي ساعة
ُ
رون   ،للشرطة املفوض العام سمبااملعروف و  )لألخبار(، امل

د. أّن  ،الشيخ مد 
ُ
 واليته كقائد عام اةتهت ولن ت

 حزب العمل مضمون بعد العمل الذي قام به من أجلهم. ب مستقبله السياس يّ  أؤكد له أّن و أتمنى النجاح للقائد العام 
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  يّ فررا  التحريض في العالم اال  .3

ة لهم ّي والتي قام بنشرها سياسيون ومشاهيفتةا  إلى ما ذكر أعاله رصدت النشرة التالّية أهم املنشورات التي تحمل تحريًضا في العالم اال 

 ي. سرائيلالحّيز العام اإل تأثيةهم على الخطاب في 

، لليكود(واصالت، يسرائيل ياتس )اوزير املكشف عنه  سبوع، والذي تم تداوله في وسائل اإلعالم بكثافة، هو ماولعل املنشور اخأبرز لهذا اخأ 

  ، دوةالد ترامب، لتوطين الالجئين الفلسطينيين في عدٍد من الدول العربّية.ميةي حيث كشف عن مخطط الرئيس اخأ 

 في املنشور على الفيسبوك:  كاتسوكتب 

 .ن والعراق، لبناةفي اخأردن، سوريلتوطين الالجئين الفلسطينيين  ، على مبادرتهدوةالد ترامب ،رئيس الواليات املتحدةأحيي 

ستغاللها من قبل القادة العرب والفلسطينيين كرافعة ملطلب ال أساس له، حق تحّولت إلى مشكلة أبدية بسبب ا قضية الالجئين

 . من الجيد أّن هذه القضية ستزول. إسرائيلالعودة، وكمحاولة لتدمية 

 

 تفاق أوسلو، وفيعاًما على ا 25أرضنا"، إلى مض ّي  "هذه)الليكود(، ومؤسس حركة  موشيه فيغلينبدوره، تطّرق عضو الكنيست السابق، 

 ي بالعمل على دفعه قدًما اليوم. وجاء في املنشور: سرائيلمنشور طويل قام بالتهجم على االتفاق، إال أةه اتهم اليمين اإل 
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 عاًما خأوسلو.  25-العدلاليوم الذي به فقدةا 

ر لتفسية آخ يان هنالك مجال اتفاق اوسلو. لو في ذكرى هذا اليوم التاريخّي، يحكم اإلعالم على ةفسه بالصمت، وهذا أكبة مؤشر على فشل

اق، والذي باالتف يان له ضلع نث مفتوحة يتم خاللها مقابلة يل مبشاعة اتفاق اوسلو، لقامت وسائل اإلعالم بإحياء الذكرى ضمن موجة ب

 ستوديوهات التي هيأت خصيًصا وفي املالحق البةاقة التي ستصدر عن الصحف. في طابور إلجراء املقابلة في اال  سيقف

رضنا"، أ، حيث بات واضًحا أّن حركة "هذه في وسائل اإلعالم لم ينسوا التاريخ، يل شبكات التلفاز قامت بتنسيق موعد معي إلجراء مقابالت

ا لهذا االتفاق. أوالتي 
ً
 سستها، يان لها الفضل في قيادة النضال الجماهيةي الذي أحدث فرق

جندة وكيف أاء ي يعي كيف يقوم ببنسرائيلمعي في اللحظة اخأخيةة، وكما في الغرب، اإلعالم اإل  لكن، يافة وسائل اإلعالم قامت بإلغاء املقابالت

 يقوم بإخفائها. 

ا وفي هذه الذكرى، أنشر هنا بعًضا من االقتباسات من مقدمة كتابّ  في السياق، والذي يأت  تحت عنوان "نهاية إ
ً
 ". االعتياديةذ

 ا يعني عندما اةتهك اليمين واليسار الصهيوةّية باعتةافهم بشرعيةم -رئيس منظمة تحرير "فلسطين" حة"عندما قام رابين وةتنياهو بمصاف

فقدت الصهيوةية القيمة املقدسة الوحيدة التي ياةت تملكها حًقا، وهي  -إسرائيلمطالب "الشعب" العرب  الجديد، في سيادة على أرض 

 صهيون.   

كمارد ضخم وأعمى، هي قيمة الدفاع عن النفس، والتي يمكن التستة خلفها ومن خاللها منح شرعّية  القيمة الوحيدة التي تبقت لنا اليوم،

ود" و يوم، فـ "داال يساعدةا كثيًةا الا يعني العدل الذي يولد ةتيجة البؤس، توثيق الهولويوست(، ممؤسسة "ياد فاشم" )التي تعنى ب أثرلبقائنا. 

 . 2"جالوت"ةتقل إلى غزة وةحن اليوم مع جيش ا

 أاتفاق 
ّ
 "ادعاء صدق وال أّي  سرائيلإل  ت إلى حركة يولوةيالّية. لم يتبقوسلو حّولنا إلى ضيوف غية مرغوب بهم في وطنهم. الصهيوةّية تحول

دعين بقيامهم على تحرير "صغية" مقا
ُ
 حرية. طة، تحولوا من مخربين إلى مقاتلي رضهم"، فمن خالل مصافحة يد بسيأبل امل

رضهم، وعلى اخأكثة يسمح لنا أن ةرد بصواريخ العتةاض القذائف التي قاموا بإطالقها باتجاهنا، خأّن أقمنا باحتالل  ور قتل أطفالمن املحظ

العدل ليس بصالح "الطرف الصامت"، ولهذا السبب، لغياب العدل عن "الطرف الصامت"، تتفوق قيمة الدفاع عن النفس، وحتى لو يان 

 آخر املستعمرين. -هيونّ  الحديث عن املحتل الص

. يدا الصهيوةية عملتا لتحقيق ذات الهدف: خلق قومية إسرائيلمن الخطأ التفكية أّن الحديث هنا عن حرب فكرية بين اليمين واليسار في 

ما بالنسبة لليمين، أساواة، باالشتةاكية والشيوعّية. بدون هللا. بالنسبة لليسار، تجلى هللا بالقّيم العاملّية، بامل -يهودية مدةية، قومية يهودية

 .  20فقد حاول استبداله بالقومجّية، بمصطلحات ضبابّية مبجلة ومفخمة للتجييش البطولّي، وبالفاشّية الرومانسية للقرن الـ 

اق وقفت اتفأ. كنت أظن أةه إذا ما ارب اليسارأةني أح رضنا" الساعي إلى وقف اتفاق اوسلو، يان يبدو أعندما قمت بتأسيس حركة "هذه 

اوسلو، سأحظى بدعم من اليمين وسيأت  من يعيد القاطرة إلى مسارها. وللحقيقة، ش يء ما بداخلي يان على قناعة أّن هذا لن يحدث. عندما 

ت أةه ال حينه، تيقنخدمت في صباي في الجيش، عشت لحظات هدم "مستوطنة يميت" بقرار من حكومة اليمين بيغن، شارون واملفدال. في 

                                                           
قصة النبي داوود والطاغية جالوت ذكرت في التوراة والقرآن. والحديث عن معركة ضد الطاغية جالوت قام بها بنو إسرائيل مع "طالوت"،  2

 "جالوت" وهزم جيشه رغم العدد القليل لجيش "طالوت".  ويان من بين جنوده النبي داوود، الذي قتل الطاغية
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توقعه من هذه القيادة، لكن حاولت تجاوز هذا اإلحساس. بالنسبة لي يان من املريح اعتبار اليسار عدًوا ومن السهل تجييش اخألوف أيوجد ما 

ينه، أّن اتفاق ، في حفهمأبنيامين ةتنياهو. لم  -وكرزماتّ  للشارع علًما أةه على كرس ي املعارضة، في الجاةب اليميني، يان ينتظر قائد شاب 

 وسلو ليس مبادرة من اليسار، إةما على العكس تماًما، فهو محاولة بائسة لتحقيق الرغبة بالحالة االعتيادية للصهيوةية. أ

 (. االتفاقوسلو بالنسبة لي هو أن تنس ى أةك يهودّي" )الكاتبة دوريت ربينيان، في مقابلة على القناة اخأولى بعد عام على أ"

عرفه على أمن عهد إلى آخر، لعهد  إسرائيلقل نةما وسيلة لإ"، فالسالم ليس الهدف بحد ذاته، يةإسرائيلبالسالم لتمهيد الطريق للـ ""أرغب 

الدولة،  ية، فصل الدين عنسرائيلأةه دولة اعتيادية. أسرلة املجتمع عوًضا عن تهويده، سيسمح بدمج القومية اليهودية، ازدهار الثقافة اإل 

زمة وسلو، اقتباس من تقرير عملت عليه لجنة اخأ أد. رون بوةداك، من مهندس ي اتفاق " )إسرائيلاملساواة التامة للمجتمع العرب  في  وتحقيق

 (.20143العاملية 

يًضا أب بديل. خأةه باخأساس اليمين يرغعندما قمت بإغالق شوارع البالد، قمعت شعوري الضباب  بالحقيقة أةه في ةضالي الحالي ال يوجد أي 

 الحرب الخاسرة.  -بالوصول إلى ذات الهدف، عليه سيقدم دائًما ةفس التنازالت، سيؤدي إلى ذات الخراب، إلى ةفس الحرب

السية بحماس،  عن دولة ياملة توقفتد في محاولة لوقف الجرف. في البداية يان يبدو أن  ةجحت. سصابعي في الأ، غرزت وكما الفتى الهولندّي 

 حتجاج الجماهيةّي الذي سبقه.  صار جاء بدرجة غية بسيطة بفضل اال ، اةت96اليمين احتفل باةتصاره على اليسار، وتباًعا اةتصاره باةتخابات 

ادات ى مبادئه، وكذلك قيوسلو موجوًدا ومسيطًرا. رئيس الحكومة، وخالل خطاب بار ايالن، يتبنأعاًما، ال زال تأثية اتفاق  23 لكن اليوم، وبعد 

ل بالصهيوةية املتدينة. هل يوجد شخص قادر على قراءة الفرق ما بين حل الدولتين املقتةح من قبل االئتالف مقابل حل الدولتين املقرح من ق

 املعارضة؟ 

خ بشكل رهيب. الصواري تحققت وسلو. يل الرؤى السيئة التي توقعناهاأرضنا" ةضالها ضد اتفاق أمنذ أن بدأت حركة "هذه  تعاًما مر  23

رهابية القتلى في العمليات اإل  عدد-حادةبيب والقدس. دالة اإلرهاب ارتفعت بصورة أةما لتل إمن غزة ال تصل إلى اشكلون فقط،  التي تطلق

ي تضخم بشكل كبية رائيلس. الجيش اإل 20أضعاف من السنوات العشر التي سبقت توقيع االتفاق، في حين أن عدد املصابين أكثة بـ  6أكثة بـ 

، تم تأسيس قسم ملتضرري اخأعمال اإلرهابية في التأمين الوطني. الشعب لم يعد يثق بمسيةة االتفاقبوحدات مختلفة لم تكن موجودة ما قبل 

 امين مخططم اليالسالم التي يقودها اليسار، عليه اليمين يفوز طوال الوقت في االةتخابات. لكن، ومع غياب هدف مختلف لليمين، لم يقد

 وسلو ال زال مسيطًرا، لكن املنفذ لكل عمليات الهدم والتخريب هو اليمين. ألطريق اليسار مطلًقا.  بديال

                                                           
 ة عن هذه اللجنة، وعلى ما يبدو لجنة إسرائيلية غية رسمّية. قيوجد معلومات موثال  3
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 محرضة مرة أخرى على النواب العرب: كنيست من حزب الليكود،  عضو ،د. عنات بيركووفي منشور تحريض ّي آخر، كتبت 

 املوجودان اآلن في القاهرة.  زحالقة،و طيبي  الكنيست ي الحصاةة عن عضو  علينا ةزع

 كنيست...ّ ي الكنيست التي يعمالن بها كعضو شّرع بحاربة قاةون القومية... الذي مل وصال إلى القاهرة

 .يسقط الحصاةة عنكماليهودي،  بكدولة الشع إسرائيلإلغاء وجود ، ار لكم، حسب قاةون حصاةة أعضاء الكنيستبلدي أخ

كدولة  ،ئيلإسراإلغاء وجود  حظرعدم تطبيق القواةين التي تبما يتعلق ب ايكون الجهاز القضائ  أقل تسامًح لآن اخأوان  يبدوعلى ما لذلك، 

 يهودية وديمقراطية!

 عاد عضو الكنيست الطيبي من وظيفته كنائب رئيس الكنيست.بالعمل من أجل إلغاء حصاةة وإب مستمرة
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