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 عن النشرة: 

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

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

 واليمين. إلى ذلك، ترصد النشرة مظاهر العنصرية في املجتمع اإلسرائيلي اآلخذة في االزدياد في اآلونة األخيرة. الساحة اإلسرائيلية من اليسار

حيث كان من املتوقع أّن تشغل التطورات في غزة ساحة العالم االفتراض ي  4.4.18 -1.4.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 عن التطرق إلى أحداِث غزة.  هتمواضيع مهمة شغلت هذا الحيز وابعد 3إال أّن  ،اإلسرائيلي

در خسارة مصالعالم االفتراض ّي األمر الذي اعتبره طينيين، افيحاي رونتسكي، املحّرض على الفلسوكان املوضوع األول هو وفاة الحاخام، 

 . وألم

ن كان قد حّرض جنود وضباط جيش االحتالل على قتل الفلسطينيي وللتذكير، رونتسكي، وهو  حاخام صهيوني من مستوطني الضفة الغربية،

 الذين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ هجمات ضد أهدافها، بدل أسرهم وتحويلهم إلى القضاء.

ا ميدان معلق  ب حيث كتالزوبعة التي أحدثها تصريح الصحافي كوبي ميدان، كانت املوضوع الثاني الذي شغل العالم االفتراض ي اإلسرائيلي. 

ا"، على أحداث غزة األخيرة على صفحته على الفيسبوك أ  ما دفع العالم االفتراض ي إلى محاسبته وهنالك مننه "يأسف بأن يكون اسرائيلي 

 وقف إلى جانبه. 

 علنوا عن وقف عمله في أعقاب تصريحاته!ي راديو الجيش، مكان عمل ميدان، أبدورهم، ف

ا، هذا األسبوع أو  دة، إلغاء اتفاق مبدئي مع مفوضية الالجئين التابعة لألمم املتح عن حكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو،الأعلن رئيس يض 

ألفا آخرين إلى دولة ثالثة، أعلن أنها إيطاليا  16ألفا من الالجئين األفارقة في إسرائيل، وترحيل  18بشأن استيعاب  اإلثنين،سبق اإلعالن عنه، 

 أو أملانيا.

نتنياهو على إثر عاصفة سياسية أثارها اليمين اإلسرائيلي املتطرف، والذي يطالب بطرد الالجئين األفارقة، بزعم أنهم طالبو عمل، وجاء قرار 

 ، ويحّول إسرائيل إلى مقصد للمهاجرين من أفريقيا.اسرائيلوأن بقاءهم يهدد الطابع اليهودي لدولة 

إلى بنتنياهو فع ما دبارك لقرار يوم اإلثنين، ومنتقد له، اإلسرائيلي، الذي انقسم ما بين مإلى العالم االفتراض ي ووصلت العاصفة السياسية 

 العدول عن االتفاق. 
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 رونتسكي.. و عالم االفتراض يال .1

اعِل مع لتفاما دفع العالم االفتراض ّي إلى ى الفلسطينيين، افيحاي رونتسكي، بعد صراع مع املرض، توفي هذا األسبوع، الحاخام املحّرض عل

 .خسارة وألم ا إياه مصدرالحدث معتبر 

وللتذكير، رونتسكي، وهو  حاخام صهيوني من مستوطني الضفة الغربية، كان قد حّرض جنود وضباط جيش االحتالل على قتل الفلسطينيين 

 الذين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ هجمات ضد أهدافها، بدل أسرهم وتحويلهم إلى القضاء!.

في السابق منصب كبير الحاخامات في الجيش اإلسرائيلي، وأقام في مستوطنة "ايتمار"، وحمل رتبة عميد في الجيش، وهو  وشغل رونتسكي

 مقرب من البيت اليهودّي. 

ا: بنيامين نتنياهو  حاخاملإرسال تعازي لعائلة وتالميذ اباسم كل مواطني دولة إسرائيل أطلب ، تطرق إلى الحدث على الفيسبوك وقال معزي 

  ذكراه مباركة. لتبقرونتسكي، العميد )باالحتياط( آفيحاي 

 راه مباركة.ذك لتبقرئيس ي للجيش بأيتمار، كان مقاتال وتلميذا حكيما أحب شعب إسرائيل وأرض إسرائيل.  حاخامرونتسكي ك حاخامخدم ال

 

 يحايأف حاخامعن الحزب، قال في السياق: الت وزارية وكان عضو كنيس زعيم سابق لحزب شاس املتدين، شغل مناصب ،إيلي يشاي

 ذكيميذ ، تلرونتسكي، ذكرى الّصديق مباركة، كان شخصية خاصة من نوعها، إنسان نادر عرف أن يدمج بين عالم الشريعة والحياة العملية

 ورجل كتاب.

 ترز بالصراع على الطابع الديني لجيش الدفاع اإلسرائيلي،  بسبب مهمة أكثر من أي وقت مض ى ةالعسكريحاخام وظيفة ال عندما كانت

 وبمسؤولية. بإخالصوظيفة ال قام بأداء نتسكي أكثر من أي وقت مض ى كمنو ر  حاخامشخصية ال

 ذكراه مباركة! لتبق
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ن ذكرى يحاي رونتسكي، لتكأف الحاخام، قال: رئيس لجنة املالية في الكنيست من البيت اليهودي، عضو كنيست ،نيسين سلومينسكي

يق مباركة، كان قائدا جريئا بالجيش،  مشهور. جسد الحاخامية العسكرية، رئيس مدرسة أيتمار الدينية وتلميذ حكيم مسؤول الصّدِ

لى الذين ماتوا ولم عالدينية التي تدمج بين رجل الكتاب واملقاتل. خسارة كبيرة بشخصيته وبطرق حياته الدمج املناسب بطريق الصهيونية 

 الحياة بعد!في يعودوا معنا 

 

عضو كنيست منية و األسبق في الحكومة السابقة وعضو في املجلس الوزاري املصغر للشؤون السياسية واأل  ،  وزير األمنموشيه بوجي يعلون 

مل رسالة من أجل دولة إسرائيل وشعب . رأى بكل ما عحاخامايحاي رونتسكي كقائد قبل أن يكون العميد أفعرفت عن حزب الليكود، قال: 

 إسرائيل.

 خسارة على الذين ماتوا ولم يعودوا معنا في الحياة بعد.
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وني، حزب العمل في املعسكر الصهي ونائب رئيس الوزراء ووزيرا لحماية البيئة، اليوم هو عضو كنيست عن كان وزيرا لألمن ،عمير بيريتس

خدمت  كوزير األمن، عرف كيف يحترم عندما  تأرئيس ي للجيش بد حاخامك هخدمت  فقط.  66ابن  ويحاي رونتسكي وهأف حاخامقال: توفي ال

مواقفه املختلفة، عرف كيف يؤدي تعليمات املستوى السياس ي وكان واضحا أنه عمل من منطلق عقيدة قوية، حب عميق وقلق صادق على 

 ذكراه مباركة. بقمصير شعب إسرائيل وأحيانا الصهيونية. لت

 

يحاي أف حاخام، الرائعيذرف القلب دموعا هذا الصباح على موت الرجل الذيعة راديو، مراسلة لشؤون الشرطة، قالت: م، هداس شتايف

تلين الحروب األخيرة، أيضا عندما وصل ليبارك املقاببته حب الروح. مرافقتي له بلجيش الدفاع اإلسرائيلي. أح س يالرئي حاخامرونتسكي. ال

النبي  الرئيس ي. حاخامباملستشفيات بكل أنحاء البالد، كذلك عندما لم يعد فعليا ال تفقد الجنود واحدا واحدا الذين دخلوا لغزة، عندما 

ج ابنتي، وكان صديقإلياهو   ... كم تمنينا أن يشفى.. القلب يذرف الدموع هذا الصباحاحقيقي اخاصتي سميته... زوَّ

 كرسيا للنبي إلياهو ليأتي...نبيي غير موجود. نحضرال يوجد ما نقوله. بالعيد الذي به كلنا 

 غريب ال يفهم هذا. أضم عائلته بحرارة، أوالده، أحفاده وزوجته. الرجل املدهش هذا كان ولم يعد بعد.

 ى األبد النبي إلياهو خاصتي.....بالنسبة لي سيبقى إل
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 إنسان رائع ونموذجي من كتفه فأعلى.جتماعية، قالت معزية: ا، عاملة أورباخأورنا 

 ر ومنير توفي.نيِّ 

ديق مباركة رى ذك بقيحاي رونتسكي، لتأف حاخامذكراه مباركة. ال بقلت  .الّصِ

 

 

 رونتسكي قبل حوالي سنة. حاخاممقابلة مؤثرة أجريتها مع المتنوعة للحريديين في موقع كول حي، قال: مقدم برامج  ،مناحم طوكر

 

يحاي فأبالتوقيت، مات الراب  أس ىراة، التحضيرية التي تسبق الجيش، قال: معهد بناية التو  -مدير ومؤسس نشرة ،نتنئيل إليشيف

 األرض، وحب نادر بقوته لجيش الدفاع اإلسرائيلي. سنفتقده جدا. حبإسرائيل،  حبالتوراة،  حبرونتسكي. 

 

ي، العسكري الرئيس  حاخامسكي مات. العميد باالحتياط، اليحاي رونتإف حاخامي الحاخاممعروف، قال: معلمي و مرشد سياحي  ،نوعام سيلع

رجل يجمع أطراف املجتمع اإلسرائيلي، رجل سالم، رجل توراة وحب إسرائيل قوية، لنحظى جميعنا بالتعلم منه قليال عن حب إسرائيل 

 والتوراة.

 لى األبد.لتبق ذكراه مباركة إ
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 يشعل العالم االفتراض ي:  كوبي ميدان .2

 فوهاتهت بسبب الجيش إذاعة محطة في البث عن سيتوقف ميدان، كوبي اإلذاعي، املقّدم أن أفادت وسائل إعالم إسرائيلية، هذا األسبوع،

 . الفيسبوك على صفحته في نشرها التي إلسرائيل وانتقاداته الالذعة

 ". يلياإسرائ كونهمن  يخجل" أنه عدام الجيش لعشرات املتظاهرين ضمن مسيرة العودة في غزة،اإلسبوع املاض ي، بعد إ، في ميدان كتبو 

ن حريته لكنه يدافع ع  وآخر مختلف معه ،نقسم ما بين مؤيد لتصريحهانعكست على العالم االفتراض ي، الذي ا ،فورا عاصفة أقواله أثارتو 

 قالته على الفور. وقسم ثالث مختلف معه ومطالب بإ بالتعبير،

إسرائيلي معتز  أكثر، كان من بين املعلقين على الحادث، حيث كتب على صفحته على الفيسبوك:  اعتبر نفس ي رئيس حزب العمل ،آفي غباي

 على خلفية حرية التعبير. طردكون، لكن أعارض بشدة أن يتم اليمكن أن ي
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 بعد كل تصريح إلعالمي.لعقل وعدالة طريقها ال تفقد اقيادة واثقة بنفسها 

 كانوك، حتى لو مواطن بالفيسب ور نشمهل من يستطيع أن يتصور رابين، بيغين أو شارون يضيعون حتى ثانية من وقتهم الثمين كي ينقر على 

 مذيع محطة راديو؟

  هناك من ارتبك بوظيفة القيادة.

عمل  أبناؤنا وبناتنا ملن نس ي( وأظن أن جيش الدفاع االسرائيليباخالقية جيش الدفاع اإلسرائيلي وجنوده )ككل غالبية مواطني الدولة أنا واثق 

ن نقدي وآرائي املختلفة. ،بشكل صحيح وحافظ على حدنا كما يجب ضّمِ
 
 ولذلك أيضا قادر أن أ

تفق مع
 
 دولة ديمقراطية وهكذاالحال في من املفروض أن يكون  رأيه. هكذا على حق كل مواطن أن يقول  دافعقول، أنا أ كل حتى لو أني ال أ

 يبقى.

ن مذيعين بمحطة الجيش ) أمواج جيش الدفاع اإلسرائيلي(. تتذكرون أنه كان وزير األمن  َعّيِ
شتغل باألمن ي ذات يومليبرمان وزير األمن وليس م 

 وليس بقائمة التشغيل وبمذيعي محطة الجيش؟

بنفسها، آن األوان لبراءة اختراع جديدة: قيادة تنشغل باملواطنين وبطرق لحل املشاكل التي تقلقهم. أكشف  قد على حكومة تنشغل فقطبعد عِ 

 لكم سرا: كوبي ميدان غير مسؤول عن غالء املعيشة،  أسعار السكن وغياب االستراتيجية للتعامل مع غزة.

 

ّوي، حركة من أجل السالم و  ،أوري كول 
َ
ق
 
 .كوبي ميدان: أخجل اليوم ان أكون إسرائيليا، قال: محرر موقع وجهة نظرالديمقراطية، رئيس ن

 .آمين ،لتمت ،كاره إسرائيل ،خائن ،صفر ،اليمينيون: يا ابن العاهرة

 أوكي، اقتنعت.كوبي ميدان: 
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 -له اليوماو ال أتفق مع أق، قال: للعبة املركزية" في قناة الكنيستمراسل ومعلق سياس ي في موقع واي نت، مقدم برنامج "ا ،أتيال سومفالفي

لقرع  خ بالبوق ولينف ،. رجال اإلعالم ليسوا سياسيين، ووظيفتهم ليس أن يقفوا صامتين أمام اإلجماعالتهجم على كوبي ميدان غير واقعيلكن 

 .20طبول القناة 

 

توقع  -نشر أول ، قال: مراسل القناة الثانية ،عوفر حداد كوبي ميدان بعد النشرة التي كتب فيها أنه يخجل أن محطة الجيش بث أن توقف ي 

 يكون إسرائيليا.

 

 ن رأي.، هذا تعبير عاكتب كوبي ميدان منشور ، قال: لفزيونية منها في القناة العاشرةمج ترابممثل كميدي ستاند أب، قدم  ،رامي فيريد

 .املنشورات هي نوع من الحديث

 .تتفق يمكن أن تتفق معه أو ال

 الكالم بالبث.لم يقل 

 وحقه أن يقول رأيه بالشبكة مادام ال يتم الكالم عن تحريض أو تشهير.

 .)مثل أفالم بيبي القصيرة(

 تماما تركيا. هالتعبير عن رأي، هذ بسببأن تتم إقالته 

 

 ."للعرباملوت "الواقع في  ،أول نيسان ن، تصريحي هو كذبةكوبي ميدا، قال: ممثل الجمهور املنخفض ،ريشيف شاي
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غيل التعليمية أعلمت أنها ستستمر بتشالقناة ، قال: رنامج "ظهر األمة"بضمن طاقم  بة. كتوتعلم علم سياس هو محام ،يوآف ربينوفيتش

 . إسرائيل مع كوبي ميدان" كارهسمى من اآلن " ي ذيبرنامجه الباملذيع القديم 

 

اركة على قراره بإيقاف تشغيل كوبي بقائد محطة الجيش يستحق املحيفة "إسرائيل اليوم" من الكنيست، قال: مراس ص ،غدعون ألون 

عقل قف وذكي، لكن الله كصحفي مث . دائما كان عندي تقدير كبيرلحساب النفس الذي يقدمه ميدانمحطة الجيش. أنا غير سعيد بميدان   ي 

 أنه يخجل أن يكون إسرائيليا وال يوجد لذلك أي صلة بحرية التعبير!ميزانية وزارة األمن ي صرح بمحطة الجيش املمولة من  ا يعملأن إنسان

 

سمعت أن ت: ، قالة هآرتس ثم استمرت تكتب بالصحيفةية لصحيفبكة إتصاالت يديعوت. كانت مراسلة أدبناقدة أدبية في ش ،مايا سيلع

 ي ميدان.بإسكات زميلهم كو مئات الصحفيين خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على 

 

 ، قال: مسّوِق. دعائي. إعالمي. له مقاالت في هآرتس وأماكن أخرى  ،راز تسيبريتس

 .فترات مظلمة وأنظمة حالكةبكرني ذهذا ي-

 ماذا، تعليق عمل كوي ميدان؟-

 . ال، هذا أنني أعيش بدولة مع جيش عنده محطة راديو-
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ت حبكوبي ميدان أخطأ بصياغته. أنا ال أخجل أن أكون إسرائيليا. أنا أخجل مما أص، قال: ستشارةلال  Cشيف. صاحب شركة ،كوبي مزراحي

حكومة تنشغل باالحتفاالت والخطابات وليس بمشاكلنا الحقيقية وبرئيس حكومة يضع عالمة على أعداء بداخل بعلية دولة إسرائيل. أخجل 

بقي
 
ن نظامه. باألساس أخجل مما ن حّصِ  مجتمع منشق وعنيف. -ألوالدنا هشعبه كي ي 

 ال يزال التغيير ممكنا.

 

ة. كوبي ميدان خجل بدولته بالعبرية ليس باإلنجليزية أو باإلسباني، قالت: وقت الفراغ في كلكاليستو محررة صفحة الثقافة  ،ياعيل فاينر

ظننت أن هذا حسن. ما دمنا نخجل بداخل حدود الدولة وال نتكلم عن هذا مع اإلعالم الغريب أو مع تالميذ معهد بالواليات املتحدة. ماهي 

 بيبي باالنتخابات؟  املرحلة القادمة؟ ممنوع القول أن بيبي رئيس حكومة س يء؟ ممنوع التصويت ضد

 

انتقل  تحرير جريدة هآرتس ثم بمحررا للصحيفة ثم نائ اعدهب"حدشوت" من الواليات املتحدة. عين  ةكان مراسال لصحيف، نورييوئيل إست

جل أن ال أخ" )فولتير(. أنا ا"أنا ال أتفق مع أقوالك، لكن أحارب من أجل حقك في قوله، قال: يستالسماها كلكايومية اقتصادية  صحيفةل

 .كفيتس للضغوطات وأقال كوبي ميدانأكون إسرائيليا، لكن أخجل أن أصغي إلذاعة الجيش إذا خضع قائد املحطة شمعون أل
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قولوا، كم مرة أصابتكم القشعريرة لرؤية أفالم قصيرة إلسرائيليين منفلتين بالطائرة، ، قالت: مديرة خالقة تعمل في النشر ،سيغالإستي 

م ك الفنادق خارج البالد، كم أردتم أن تبتلعكرَ أمام شهادات عن إسرائيليين اقتلعوا حمامات، ألقوا تلفزيونات لبِ  غضبا أسنانكمصررتم 

 ن؟يوا عندها: نخجل أن نكون إسرائيليومخربة ومنفلتة، لم تقولاألرض عندما اضطررتم الوقوف بجانب مجموعة إسرائيلية 

 ...لكن كوبي ميدان

 

اضطر كوبي ميدان أن يكون رجال، هو رجل لطيف، مفكر، مثقف، ينتقي كلماته بدقة ، قال: مدرب للقيادة واالتصاالت، ماتياآفيشاي 

وموزون. كان يجب أن يحصل ش يء مروع حقا، كي يكتب ما كتبه. الخمس كلمات التي كتبها ويصيغ بحذر معقول. حتى كالمه القليل بطيء 

 جميعنا أن نكتب. جميعنا.، كان على كامالعاملا  تكان

ع. جميل أن منظمة الصحفيين متابعة وتهتم لحرية التعبير للجمي، وهو إعالمّي، وقال في السياق: ان عضو كنيست لفترة قصيرةك ،شارون غال

 عزل كوبي ميدان.يالجيش )أمواج الجيش( بطلب أن ال توجهت املنظمة اآلن لقائد راديو 

 إيريل سيغال وعيريت لينور مؤخرا فقط.تماما مثل دفاعها عن حق 

 آه، بالنسبة لهم لم يكن توجه؟ كنت متأكدا أن الحديث بشأن مبدئي.
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 العفو، خطأي.

 

ننت عيريت لينور، أتذكر كم ج  عندما علقوا عمل ، قالت: أمواج إسرائيل" و "راديو الجنوب"محررة ومنتجة لبرنامج يبث في راديو " ،يريدز ارا عي

الذين  ون عدا عن بعض أشخاص من اليمين الذين تكلموا عن هذا، البرنجة صمتت، منظمة ال "الصحافيين" إختفت والسياسيمن الصمت. 

هذا نفاق مكرر للنخبة التي أغلقت يمينا الفم على مدار عشرات  والنحيب على كوبي ميداناملطلق. بفقط اآلن تذكروا أن يغردوا، غابوا 

 السنين.

 

سيت:، قال: ية باسم" الخامسة مع رافي ريشيف"التلفزيون 10في القناة  ايومي ابرنامجيقدم  ،رافي ريشيف
 
الفرق بين أريئيل سيغل  حقيقة ن

 ضروري الغير ي لحاجاته، إنما قال نفس القول لم يصادر البث الجماهير  األخير أن ،من جهة وكوبي ميدان من جهة أخرى  وعيريت لينور 

  بالفيسبوك. بخمس كلمات 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 يثيرون عاصفة في إسرائيل:  الالجئون االفارقة .3

شأن استيعاب ب اإلثنين،إلغاء اتفاق مبدئي مع مفوضية الالجئين التابعة لألمم املتحدة، سبق اإلعالن عنه،  عن أعلن نتنياهو، ظهر الثالثاء،

 ن أنها إيطاليا أو أملانيا.ألفا آخرين إلى دولة ثالثة، أعل 16ألفا من الالجئين األفارقة في إسرائيل، وترحيل  18

مل، عوجاء قرار نتنياهو على إثر عاصفة سياسية أثارها اليمين اإلسرائيلي املتطرف، والذي يطالب بطرد الالجئين األفارقة، بزعم أنهم طالبو 

 ، ويحّول إسرائيل إلى مقصد للمهاجرين من أفريقيا.اسرائيلوأن بقاءهم يهدد الطابع اليهودي لدولة 

ا له، إلى العالم االفتراض ي اإلسرائيلي، الذي انقسم ما بين مبارك لقووصلت العاصفة السياسية  إلى  نتنياهودفع ب مارار يوم اإلثنين، ومنتقد 

 العدول عن االتفاق. 

التامة  املعارضة -تباملكوفق  –، فيما يتعلق بالسياق!، برز من هذه الساحة ساحة نقاش على العالم االفتراض ي 900، نتنياهووسجل مكتب 

 تفاق. لال

ا معارضة نجل  شيفي  هكتبت والذيعلى الفيسبوك، ه تفاق اذا "اعجب" بأحدى املناشير املعارضة لنتنياهو، يئير ، لالوبرز بشكل كبير ايض 

 باز، املعروفة بمعارضتها لوجود طالبي اللجوء بشكل كبير في إسرائيل. 

ا: نتنياهو وحول املوضوع، كتب ا اضطر إلى اتخاذ ، موضح  الف القرارات ملصلحة إسرائيل وسكانها. وفي كل فترة، هنالك قرارات آسنوي 

 يستوجب إعادة النظر فيها. 

ي اليوم األخير، قمت باستشارات مع وزير الداخلية ارييه درعي، مع مختصين، ومع ممثلين في أحياء جنوب تل ابيب، وسمعت إلى املالحظات ف

 على االتفاق.

 اب ذلك، وبعد أن قمت بقياس اإليجابيات والسلبيات بصورة مجددة، قررت الغاء االتفاق. في اعق

 عقاب اإللغاء، سنعمل على إيجاد كل الطرق والوسائل إلخراج املتسللين من البالد. أقضائية والدولية التي تتراكم في رغم التحديات ال

 في املقابل سنعمل على إيجاد حلول أخرى. 

ا، بالتنسيق إقامبالقرار   . اءمع ممثلي األحية مفوضية لترميم أحياء جنوب تل ابيب لن تتغير، حيث ستبدأ املفوضية عملها قريب 

 

رر أمس أثمن قرار رئيس الحكومة والذي قوالتي سبق وأّن شبهت الالجئين بالسرطان:  ميري ريغف،بدورها، كتبت وزيرة الثقافة الليكودية، 

 السماع إلى صوت الجمهور الواسع. 
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 كما قلت أمس، إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، يجب أن تتشبث في سياسة الهجرة التي اتبعتها للحفاظ على النسيج الخاص في إسرائيل. 

 املتسللون غير القانونيين يجب أن يعودوا إلى موطنهم. 

 

 وهذا ليس بالكافي.  ابارك قرار رئيس الحكومة بالتراجع عن االتفاق الس يء. ، وزير التعليم، قال بدوره: ينتنفتالي ب

 اآلن، يتوجب اخراج املتسللين غير القانونيين من البالد. 

 

صلوا على شرعية ولن قلت قبل أشهر، املتسللون ح الحكومة تراجعت مرة أخرى، واليسار فاز. ، عضو كنيست ليكودي، قال: اورن حزان

 مدعوون للمشاركة.  يذهبوا إلى أي مكان. 

 

من غير املهم رأيكم باالتفاق، او اذا كنتم تسمونهم الجئين، طالبي لجوء أو متسللين، ، عضو كنيست ورئيسة حزب الحركة، قالت: تسبي لفني

 نتنياهو أكد أمس أنه غير قادر على اتخاذ أي قرار. 
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أبارك وقف برنامج الطرد، إعطاء مركز وتأهيل سكان الغرف. هذا نجاح ، قالت: الكنيست عن حزب ميريتسعضو في ،ميخال روزين

 ند أنه لن علينا التأكلإلسرائيليين الذين خرجوا احتجاجا على الشر الكامن بالطرد. أعتز أنه سوية مع موس ي راز كشفنا الغبن بالطرد. اآل 

ضمن الحقوق اإلجتماعية. جيد أن املوارد تذهب لتأهيل األحياء كما طلبنا دائما يخرج شخص
 
 .من الدولة بخالف رغبته وأن ت

 

ن. أبارك الحكومة على اإلتفاق الدراماتيكي بخصوص الالجئي، قالت: من املعراخ في املعسكر الصهيوني عضوة كنيست، شيلي يحيموفيتش

خالق واملنطق مقابل العنصرية وكراهية الغريب، املخطط يبدو من وجهه الئق أخالقيا، دوليا وبعناية، إنتصار عظيم لنضال مدني ولصوت األ 

 ألول مرة، لسكان أحياء الجنوب. لجنتي التي عملت باملوضوع بكثافة، تتابع عن قرب تنفيذ اإلتفاق.

 

وم من ت خرجت الينتظار"، "طرد بإرادة ذاتية": كلماا"متسللون"، "منشأة ، قالت: سة حزب ميريتس وعضوة كنيست عنهرئي ،تمار زاندبرغ

 نتصارات الراقية للعدالة، األخالق واملنطق املستقيم على حلكة القلب واألكاذيب.املعجم بإحدى اال 

 

لتام. الجئين واطالب بإلغائه اابارك قرار رئيس الحكومة بوقف االتفاق مع ممثلية األمم املتحدة ل، عضو كنيست سابق، قال: جدعون ساعر

ا بإحضار عائالتهم إلى هنا.   ال يمكن منح املتسللين غير القانونيين )وهم ليسوا بالجئين( مكانة مواطنة في إسرائيل حيث سيقومون الحق 
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يتوجب على مواطني إسرائيل اليوم استبدال املعايدة "نلتقي باألفراح" إلى حاخام إصالحي معروف بمواقفه الديمقراطّية قال:  جلعاد كاريف،

 "نلتقي في املناسبات املثيرة للخجل". مناورة حكومية مخجلة وغريبة في املوقف فيما يتعلق بطالبي اللجوء، وليست غريبة عنا. 

بية. لدولية عندما تطرق إلى اتفاقية الغاز مع الشركات األجنفقط قبل سنوات أوضح رئيس الحكومة الضرر الكبير الذي يخلفه خرق املواثيق ا

 اعالن عن اتفاق مع ممثلية األمم املتحدة لالجئين ووقف االتفاق بعد ساعات على ما يبدو ال تؤدي إلى ضرر كبير. 

ن له، مع الحفاظ على مسرحية عرض من املهم القول، أّن باقة ورد الشوك ال تقدم لرئيس الحكومة وحدة، إنما للوزراء والسياسيين الخادمي

 وال يمكن التغاض ي على تشخيصهم لضعف موقف اإلنسان. وقوفهم ضد االتفاق مخجلإسرائيل وكأنها حساسة للقيم الديمقراطية وحقوق 

 رئيس الحكومة وبالتالي الخبط بأدوات سياسية للتأثير عليه. 

 ورغم ذلك، من املهم صباح اليوم التذكر: 

 أنه ال يوجد اتفاق مع روندا للطرد باإلجبار. باعترف صباح اليوم يس الحكومة رئ

 تفاق مع ممثلية األمم املتحدة لالجئين. اهنالك إمكانية للتوصل إلى  رئيس الحكومة اعترف ان

 رئيس الحكومة اعترف أّن استيعاب الالجئين ومنحهم مكانة سكان ال تهدد أمن إسرائيل. 

 حياء جنوب تل ابيب واعترف أنه حتى اليوم لم يتم العمل في املضمار بشكل كاٍف. أئيس الحكومة وعد بتدعيم وتقوية ر 

مال في تقاسم العبء من حيث االستيعاب، العمل أطوات لتوزيع الالجئين في البالد رئيس الحكومة اعترف أن الحكومة قادرة على اتخاذ خ

 والرفاه. 

 رئيس الحكومة اعترف انه ال يملك أجوبة للمحكمة العليا عندما تقرر إعادة الوضع السابق. 

كلنا  أخرى إلقناع مصوتي الليكود، اهذه أمور لم نكن لنحصل عليها دون الضغط الجماهيري. علينا أن نستمر. في املقابل علينا أن نجد طرق

 للرؤية اليهودية الديمقراطية. يمكن فعل ذلك.  فوق الكل مالئمديد معقول وعادل و والبيت اليهودي، أن املخطط الج
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توقف الطرد القصري لدول العالم الثالث. هذا إنجاز ال سابق له الذي يقف من خلفه ، غردوا وقالوا: دنوقف الطر القيمون على صفحة، 

قع عليه ما كان لل غير معروف. االبمستقطالبي اللجوء إلى  ضد طردمئات آالف اإلسرائيليين الذين خرجوا األشهر األخيرة  يحصل تفاق الذي و 

 بدون عشرات املنظمات ومساهمة مواطنين كثر.

 

 مساومة جيدة، من أجل التغيير، لقضية مؤملة، الجهد الجماهيري والدولي عمال رجاالقالت:  سمراسلة سياسية لصحيفة هآرت ،نوعا لنداو

الص، يعارض بعد، بكل إخونساء بدون مركز قانوني ينالون الحرية بالفصح )ويوم ميالدي! هدية مؤثرة(. من الصعب التصديق أنه يوجد من 

حتاج األمر، هذا أن العزة، عندما تأتي، حلوة ستيعاب القلة الذين يبقون هنا. وما هو جميل بهذا أنه مسموح الخجل في إسرائيل عندما يا

 أكثر.

 

نفذ. أملت بث حي أن املخطط لن يبقلت  من وقت بعيدليس ، قالت: برية". ناشطة في موضوع املتسللينرئيسة جمعية "املدينة الع ،ماي غوالن

منتخبي الجمهور! هذا ليس حال. هذا خيبة أمل وفهم صعب حيث أنكم ال تستطيعون أن تقودوا سيادة يا أن أكون كاذبة. معالجتكم الفاشلة 

فرصة االنتصار مرة أخرى رغم أنكم أنتم من هم موجودون بالسلطة. نحاسبكم  منظمات اليسار املتطرف إعطاءحقيقية بدولة وتختارون 

 صناديق االقتراع. -بالشكل الوحيد الذي تفهمونه
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 وعد نتنياهو شيئا واحدا،صحافي يميني، قال:  ،ون ريكلينشمع

 ونفذ شيئا آخر.

 يه للفرد ولشعب إسرائيل عمومابأنا آسف جدا على قراره  الخاطئ الذي يخل بوعده لناخ

 

ؤثرة الناجحة واملواحد من النضاالت املدنية ، قال: وناشط من أجل حرية الدين باحث ومحاضر في مجال الديانات العاملية ،تومر بيرسيكو

 وحاخامون ، إلى مصير غير معروف. جمعيات، مبدعون، مثقفون حرب وينهم الجئبلعشرات اآلالف،  بحياة الدولة منع طرد بائس ومقرف

ادة . سعرشةو نشأ عليها. قوة مباشرة ملن يعمل بال تيكن مستعدا أن يخون روح الشعب التجندوا، وتلقوا دفعا كبيرا من جمهور إسرائيلي لم ي

 صافية.

 

خالل األسبوع قالوا أن رئيس الحكومة مريض وحسب ما هو معروف حاليا عن مخطط ، قال: مراسل سياس ي ل "مكور ريشون" ،أريئيل كهانا

ح العامل الذي نعتمد عليه وفي الوقت الذي ال يتضهي فجأة هيئة األمم املتحدة  كانت التأكيد أن هذا هو الوضع. إذابإبقاء املتسللين، يبدو 

 .لتفرح جيد معارضة سبببتاتا كم متسلل )أين غاب هذا املصطلح؟( حقا سيتم إخراجه من البالد، يوجد لل

 

 


