متابعات من اإلعالم الجديد في إسرائيل
نشرة اسبوعية تتابع أهم القضايا التي تشغل اإلعالم الجديد في إسرائيل

إعداد :خلود مصالحة

التاريخ28.03.2018 :

أعدت هذه النشرة بالتعاون مع دائرة شؤون املفاوضات

عن النشرة
ترصد نشرة "متابعات من اإلعالم الجديد في إسرائيل" ما يكتب وينشر في فضاء اإلعالم الجديد الفاعل في الحيز العام اإلسرائيلي .تسلط
النشرة الضوء على أهم القضايا التي تطرح وكيفية التفاعل معها ،كما وتركز على تدوينات وأقوال السياسيين ،الصحافيين ،ونشطاء في
الساحة اإلسرائيلية من اليسار واليمين .إلى ذلك ،ترصد النشرة مظاهر العنصرية في املجتمع اإلسرائيلي اآلخذة في االزدياد في اآلونة األخيرة.
ّ
الحالية إلى الفترة الواقعة ما بين  25.3.18-28.3.18حيث شغل العالم االفتراض ي اإلسرائيلي عدد من املواضيع بدأت بانشغال
تتطرق النشرة
ّ
ُمكثف بكذب رئيسة حركة "ميريتس" الجديدة ،تمار زاندبرغ ،والتي نفت أي تواصل مع املتخت اإلعالم موشي للوههافت ،الستشارت فيما
يتعلق بحملتها االنتخابيةً ،
علما أن أكد ذلك.
وتبين هذا األسبوع أن زاندبرغ اجتمعت خالل الحملة االنتخابية عدة مرات بموشي للوههافت ،املستشار السابق لرئيس حزب "البيت
اليهودي" ،نفتالي بينيت ،وقدم للوههافت االستشارة لزاندبرغ ً
مجانا.
ولان للوههافت قد أنتج سلسلة من الحمالت اإلعالمية الشرسة ضد تنظيمات حقوق اإلنسان ونشطاء اليسار ،األمر الذي دفع بالعالم
ً
خاصة ّ
وأن زاندبرغ كذبت بداية األمر ،ما زاد االنشغال والهجوم عليها.
االفتراض ّي إلى التطرق للموضوع بكثافة،
هذا األسبوع ً
ّ
أخالقي" ألساتذة الجامعات في اسرائيل ،األمر
ايضا ،صادق مجلس التعليم العالي اإلسرائيلي ،على مسودة "مليثاق الشرف -لود
الذي أثار ضجة عارمة في األوساط األلاديمية ،بسبب تقييده لحرية التعبير والحرية األلاديمية.
وبحسب وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ،فإن وزير التعليم نفتالي بينيت ،الذي ّ
يتزعم حزب "البيت اليهودي" اليميني ،هو الذي وضع التخطوط
العريضة ،لصياهة ّ
املسودة.
كما لألفواه ً
ووقفت لجنة رؤساء الجامعات ضد القرار معتبرة إياه ً
ً
سافرا بحرية التعبير والحرية األلاديمية ،ما دفع بالعالم االفتراض ي
ومسا
إلى تناول املوضوع بكثافةً ،
داعما ،بالغالب ،موقف املحاضرين.
إلى ذلك ،أفادت معطيات صادرة عن نائب رئيس اإلدارة املدنية اإلسرائيلية؛ بـ "تساوي" عدد الفلسطينيين واليهود في املناطق الواقعة بين
البحر ونهر األردن.
وجاء الكشف عن هذه املعطيات خالل استعراض قدم أوري مندس؛ نائب رئيس اإلدارة املدنية ،في جلسة نقاش داخل اللجنة البرملانية
للشؤون التخارجية واألمن في إسرائيل.
ً
جدال في النظام السياس ي اإلسرائيلي ،األمر الذي انتقل ً
ايضا إلى العالم االفتراض ي .
واثار الكشف عن هذه املعطيات
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 .1كذب تمارزاندبرغ
ّ
تطرق العالم االفتراض ّي هذا األسبوع وبكثافة ملا اسماه بكذب رئيسة حركة "ميريتس" الجديدة ،تمار زاندبرغ ،التي تم انتخابها لهذا املنصب
قبل بضعة أيام ،عقب استعانتها في حملتها االنتخابية ،بمستشار استراتيجي يميني ،سبق ووقف وراء سلسلة من حمالت اليمين املحرضة على
اليسار.
وأشار العالم االفتراض ّي إلى ان زاندبرغ كذبت عندما سئلت عن ذلك خالل حملتها االنتخابية.
وتبين مساء ،السبت ،أن زاندبرغ اجتمعت خالل الحملة االنتخابية عدة مرات بموشي للوههافت ،املستشار السابق لرئيس حزب "البيت
اليهودي" ،نفتالي بينيت .وقدم للوههافت االستشارة لزاندبرغ ً
مجانا.
ولان للوههافت قد أنتج سلسلة من الحمالت اإلعالمية الشرسة ضد تنظيمات حقوق اإلنسان ونشطاء اليسار ،ومن بينها حملة "العمالء"
التي قادتها حركة "إم ترتسو" اليمينية املتطرفة ضد "الصندوق الجديد إلسرائيل" ،والتي ظهرت فيها رئيسة الصندوق ،النائبة السابقة نعوم
حزان ،على شكل وحيد القرن.
كما وقف للوههافت وراء الشريط الذي قارن بين النائب يوس ي يونا (املعسكر الصهيون ) وحماس.
وحين توجهت الصحافة إلى النائبة زاندبرغ وسألتها في األسبوع املاض ي ،عما إذا لانت تتشاور مع للوههافت – سواء بمقابل مادي أو مجانا-
نفت ذلك ،لكن للوههافت قال خالل لقاء تلفزيون  ،إن عمل مع زاندبرغ في االنتخابات الداخلية ،التي انتهت بفوزها ،يوم التخميس املاض ي،
ما اشعل العالم االفتراض ي الذي اعتبر ّ
أن زاندبرغ ضللت الجمهور.
ً
وعلى صفحتها على الفيسبوك ،كتبت النائبة تمارزاندبرغ ،موضحة :بعد العاصفة ،آن أوان الحقائق.
قبل  72ساعة انتخبت بأهلبية ساحقة وتاريخية لرئاسة ميريتس .يؤملني أنني خيبت أمل كثير منكم بهذه السرعة .ولذلك أريد أن أقول لكم
أوال -أنني أعتذر .أحيانا بأوقات متباعدة ً
ً
اعتذارا ،لكننا نحن في ميريتس لسنا مثل لل السياسيين.
جدا تسمعون من سياس ي ومن رئيس حزب
في ال 25 -سنة األخيرة وقفنا دائما دون خوف إلى جانب منظمات حقوق اإلنسان واملجتمع املدن  .بالعقد األخير رافقت عددا ال يحص ى من
النضاالت وأبدا لم أهرب مما أنا ب .
لكن ما يحدث هذا الصباح هو هير مسبوق .هجوم علي ً
فاقدا للكوابح  ،على ميريتس وعلى اليسار .موضوع االستشارة مع موشي للوههافت
ُ
ضتخم فوق لل ُبعد معقول أو منطق .
قبل لل ش يء أوضح أنني ال أخبئ شيئا .كنت على عالقة مع موشي للوههافت على خلفية مسلسل تلفزيون ينتج .
عندما سمع أنني أعلنت أنني سأترشح لالنتخابات التمهيدية لرئاسة ميريتس توج لي وقال لي أن ترشحي يذكره بترشح بينيت .لم تخف عني
الحقيقة أن الحملة التي قادها ،والتي هي أيضا في معسكر أيديولوجي خصم ،لانت ناجحة جدا .قابلت أربع مرات خالل األشهر األخيرة -مرتين
في بيت في جفعات شموئيل ومرتين في بيتي في تل أبيب .في املرة األخيرة قابلت قبل خمسة أيام من االنتخابات تقريبا -اقترح مساعدت بتجنيد
فنانين على عالقة بهم من أجل أن يعبروا عن تأييدهم لترشيحي لرئاسة ميريتس .أبعد من ذلك أجرينا مكاملات ورسائل هاتفية .اقترح اقتراحات
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متنوعة .تبنيت قسما منها ولم أتبن قسما آخر .بطبيعة الحال يوجد مكاملات كهذه ،أيضا لحظات إنسانية ونميمة .التخطوط التي تقود ،البارزة
واملقررة للحملة قدتها مع طاقم فريد وفقط معهم .بشكل عام هذه الحملة ش يء جماهيري والنتيجة -اإليجابية ،املتفائلة والفائزة يمكن رؤيتها
بالعينين.
لكن يوجد حد يجب قول  ،التهجم املنافق واالنتهازي هذا الصباح تجاوز لل حد .قل لي آفي هباي -أال تخجل؟ أنت من َّ
شهر بمصوت اليسار
من زهير بهلول؟

الذين نسوا ماذا يعني أن نكون يهودا؟ في الوقت الذي قال نتنياهو أن العرب يتدفقون للصناديق  ،أنت هددت بأن تتخل
ُ
أنك دخلت لجلسة الكتلة وأخبرت أعضاء الكنيست أنهم سوف يصوتون مع طرد الالجئين؟ لم أخرج للمة أبدا (!) للدفاع عن منظمات حقوق
االنسان ،أحيانا على العكس -وقفت برئاسة حزب تخل منهم؟ أنت تجرؤ على التكلم َّ
علي؟؟؟
قدت حملة إيجابية  ،متفائلة وناجحة -الذين قادوها بشكل لامل وممتاز ،نسيم دويك ،ران أهرون ولل الطاقم الفريد ،على نقيض التفكير
املتبع ،هذه الحملة ليست شيئا يخترع شتخصية جديدة أو يلبس قناعا أو يصوغ شتخصيات مزيفة ،إنما قبل لل ش يء ُيخرج الحقيقة .وحملتي
لرئاسة ميريتس أخرجت الحقيقة مني وعلي بشكل أنقى ما يمكن ،أن ألون.
على هذا أنا آخذ مسؤولية .قدنا سوية حملة "ال نعتذر" مبررة وصحيحة ،واليوم أنا أعتذر .أخطأت بالتقدير .أنا أعتذر أمامكم ،أنا أعتذر
أمام الصحافيين وأنا أعتذر باألساس أمام األصدقاء بمنظمات حقوق اإلنسان وبالصندوق الجديد إلسرائيل .ال يوجد وطنيون ومحبو
إسرائيل أكبر منهم .أعتز أن ميريتس هي الحزب الوحيد الذي يقف إلى جانب هذه املنظمات في حين أن الكل يصمت ،يتأتئون أو ينضمون
للهجمة.
ً
وصاعدا واجب اإلثبات َّ
علي.
في النهاية :أعتذر على القضية وأعترف بالتخطأ .من هنا
ّ
بهذا الجانب أنا بالفعل أطلب من جميعنا أال ينسوا األساس :قيمنا ،البوصلة التي قادتنا والتي ُعبر عنها بحملة االنتخابات هذه ،والتي ستبدأ
من اليوم بقيادة ميريتس أمام محاوالت نزع الشرعية من قبل اليمين -نحن نستطيع الفوز علي  .سوية.

ً
مهاجما على املوضوع :زاندبرغ .إطمحوا!
أورن حزان ،عضو كنيست عن حزب الليكود ،كتب وعلق
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بعد أن قبض عليك بكذب وقح منذ يومك األول كرئيسة ميريتس ،ال يوجد شك أنك مالئمة للمعايير التالفة التي بسببها ال يتحمل وال يؤمن
الجمهورألي للمة لكم ،السياسيون.
اآلن يمكن اإلقرار بالتأكيد ،ال يوجد أنسب منك لقيادة اليسار االسرائيلي.

آفي غباي ،رئيس حزب العمل ،قال ً
معلقا :حملة هجوم لاملة حاولت زاندبرغ أن تمارسها َّ
علي وعلى حزب العمل .هذا املساء تبين :هذه ليست
هي ،هذا للوههافت ،الذي اعتبرنا حملت الثانية.
للوههافت ليس مجرد "مستشار استراتيجي" ،هو محرض مسؤول عن جعل الحوار السياس ي متطرفا بحيث ينقل للمنطقة التخطرة.

ً
محرضا :ال عالقة ،يمين أو يسار.
عدي يوني ياغر ،ناشط افتراض ي معروف ،علق وقال بدوره
لاذب تحت عباءة أخطأت هو ش يء س يء في قيادة الدولة.
تمار زاندبرغ لم تخطئ ولم تفكر بشكل هير صحيح .لم تعمل هذا عن هير قصد.
فهمت أن يستطيع أن يساعدها بالحملة .على عضوها التناسلي لان الباقي.
كذبت وأنكرت .أحقر ش يء.
ال أفهم ملاذا ال يثير اإلعالم ويحفر بش يء...جثة متعفنة.
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آشر شختر ،صحافي يكتب في ذا ماركر ،قال بدوره :ال تكون هزيمة الفاش ي بأدوات الفاش ي .لل من يعتقد هير ذلك ،يجب أن ُيخص

نهاية

أسبوع معينة للقراءة عن آخرين حاولوا ذلك .وهذا لل ما لدي ألقول عن قضية زاندبرغ -للوههافت.

نعومي دروم ،مراسلة لصحيفة هآرتس ،قالت :وتلتخيصا نحفظ هيبا القول الصحيح بنفس الدرجة لفضيحة زاندبرغ وفضائح الفيسبوك:
إذا لم يطلبوا منك أن تدفع ،خذ البضاعة.

عيران تشيرباك ،يهتم بالسياسة والرياضة ويعبر عن رأي الشتخص ي في مواقع التواصل االجتماعي ،قال :صوت نتنياهو  4مرات مع االنفصال،
أخلى التخليل ،أطلق سراح  1000قاتلّ ،
خرب عامونة وميغرون ،فاوض األسد على هضبة الجوالن ومتهم باألقل ب  3قضايا فساد شديدة-
اليمين موحد خلف .
آفي هباي وتمار زاندبرغ يخطئون أخطاء هير جوهرية ملبتدئين -اليسار يشرب دمهم بقشة.

حاييم ليفنسون ،صحافي يعمل في صحيفة هآرتس وضيف دائم في البرنامج اإلعالم "قوس قزح" ،قال :قالت زاندبرغ في خطاب فوزها إنها
دائما ستبقى هناك من أجل منظمات حقوق اإلنسان املالحقة من قبل الحكومة (إقتباس حر) .مثير لإلهتمام إذا بعثت بعد ذلك رسائل نصية
بالشكر ألحد كبار املالحقين.
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براك رابيد ،مراسل دبلوماس ي للقناة العاشرة ،قال :لل املتراخين في ميريتس وبمنظمات اليسار الذين يرتجفون خوفا ومستعدون أن يتكلموا
ضد تمار زاندبرغ فقط أوف -ريكورد ،فقدوا هذا الصباح قدرتهم على نقد أعضاء الليكود هير القادرين على شن هجوم على نتنياهو.

أبيشاي غرينتسيغ ،مراسل لصحيفة بشيفاع ،قال :القصة الكبيرة بقضية للوههافت -هي تعامل زاندبرغ مع الصحافيين .على األقل  6منهم
عرفوا بالقصة ،لكن وال واحد منهم نشر .ملاذا؟ ألن زاندبرغ أنكرت.
هل أنهم ال ينشرون عناوين عندما ينكر صحافيون أيضا من اليمين؟ ملاذا حازت زاندبرغ على تخفيض؟!

إلعاد سمحايوف ،صحافي إسرائيلي يعمل كمذيع أخبار ألوروبا ،قال :لدي شعور أن خمسين باملئة على األقل من االنشغال بموضوع زاندبرغ
لان ملحبة الناس في قول للوههافت.

يبغيني زروبنسكي ،صحافي إسرائيلي مهووس بشبكات التواصل ،قالك نشر أول :تمار زاندبرغ شاهدت نشرة أخبار القناة .20

متان شارون ،لاتب ومحرر ومبدع ولاتب سيناريو ،قال :هل هزكم كذب زاندبرغ؟ إنتظروا لتكتشفوا أن األمير الرائع من بيل إير بتاتا ليس
من بيل إير.
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ّ
السياسية
 .2محاضرو الجامعات ضد شرطة األفكار
ّ
ً
أخالقي" ألساتذة الجامعات في اسرائيل ،الذي أثار ضجة
مؤخرا ،على مسودة "مليثاق الشرف -لود
صادق مجلس التعليم العالي اإلسرائيلي،
ُ
وتضمن ً
بندا " ّ
ّ
يقيد حرية اساتذة ،ويمس بالتعبير عن الرأي".
عارمة في األوساط األلاديمية ،بعد أن نشر العام املاض ي،
وعلم أن القرار الصادرُ ،يلزم جميع املؤسسات األلاديمية في إسرائيل ،بصياهة "ميثاق شرف" لها ،يعتمد على ن

املسودة املصادق عليها،

في هضون عام من اليوم".
وصاهت لجنة منبثقة عن املجلس هذه املسودة ،وترأس اللجنة البروفسور أسا كشير ،وهو أستاذ فخري في الفلسفة في جامعة تل أبيب.
وكشير متخص

في اللغة واآلداب في مجال التداوليات ،وهو الذي صاغ "ميثاق الشرف" للجيش اإلسرائيلي كذلك ،في العام .1994

وبحسب وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ،فإن وزير التعليم نفتالي بينيت ،الذي ّ
يتزعم حزب "البيت اليهودي" اليميني ،هو الذي منح التخطوط
العريضة لكيشر ،لصياهة ّ
املسودة.
وجاء في البند املثير للجدل " ُيمنع اساتذة الجامعات من استغالل منصة التعليم بشكل س يء ،بواسطة التلقين املنهجي وهير املناسب ،لصالح
موقف سياس ي ،يخرج بوضوح عن املطلوب في موضوع الفصل ،وعن سياق الواسع".
ً
شديدا .فقالت اللجنة أن "مجلس التعليم العادي مستمر في خط البائس ،الذي يختزل ميثاق
وجاء تعقيب لجنة رؤساء الجامعات على القرار
الشرف بالرقابة السياسية ،التي تدوس املبادئ األكثر أساسية في الحرية األلاديمية والبحث الحر ،والهادفة إلى تكميم األفواه".
واعتبرت اللجنة هذه املسودة "أخ أكبر للنظام ،الذي يرم لتحويل التعليم العالي ألداة تخدم السياسيين" ،ما دفع العالم االفتراض ي اإلسرائيلي
إلى تناول املوضوع وبكثافة.
ً
موضحا :لالمتناع عن وضع
نفتالي بينيت ،رئيس البيت اليهودي وعضو كنيست عن ووزير التعليم ،تطرق إلى املوضوع في أكثر من تغريدة وقال
األسافين والتشويها ت ،إليكم الوثيقة التي مرت بلجنة سياسة مجلس التعليم العالي بيوم الثالثاء األخير بخصوص التسييس باأللاديميا
اإلسرائيلية.
إقرأوا .لل للمة منطقية.
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ً
موضحا :لكل املهاجمين الذين لم يقرأوا الكود األخالقي الذي صرح ب :
وفي تغريدة أخرى ،قال نفتالي بينيت
تسيبي ليفني ،عودة ،ورئيس الحكومة وآخرونً :
رجاء قولوا ما الذي يزعجكم بالضبط:
ممنوع التمييز ضد طالب أو محاضر على خلفية مواقف .ممنوع الدعوة ملقاطعة ألاديمية على إسرائيل.ممنوع إجراء دعاية *حزبية* بالدرس.-ممنوع املغالطة وعرض موقف سياس ي شتخص ي لأن للمؤسسة.

موس ي راز ،عضو كنيست عن ميريتس ،قال :لجنة رؤساء الجامعات رفضت اقتراح مجلس التعليم العالي لبلورة لود أخالقي.
الكود األخالقي هو واضح كفاية .ركيزة البيت اليهودي .األخ بينيت يقرر ومن ال يمتثل -يذهب إلى البيت.
أبعث دعما حارا لرجال األلاديميا بكفاحهم ضد إجراءات وزارة التعليم برئاسة بينيت ومس السافر بحرية التعبير.
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أور كاشتي ،معلق على التعليم واملجتمع في هآرتس ول مدونة ،قال :ل يقبر دستور بينيت -كشير كدفن الحمار ،معارضت يجب أن تكون
حاشدة :آالف األلاديميين يجب أن يعلنوا أنهم ال يوافقون على محاولة كم األفواه .ألن السكوت هو وحل ،كذلك باأللاديميا.

إيميلي معطي ،ناشطة إعالمية ومضيفة تلفزيونية وناشطة اجتماعية ،قالت :لنا حظ بوجود لود أخالقي! حتى اآلن ،وبعد أكثر من سبعين
سنة باأللاديميا ،لم يكن الطالب (في الغالب الحائزون على جائزة نوبل) سوى ضحايا محاضريهم الذين فرضوا على هؤالء الهشين قناعات.

ليف ليويس غرينبيرغ ،لان ناشطا مع الفهود السود ونشط في إنشاء مركز ومن مؤسس ي الحرم الجامعي -مؤلف للعديد من الكتب الفكرية
السياسية التاريخية التحليلية ،قال:حظنا أن بأيام بوبر وليفوفيتش أسا كشير لم ُيقر لودا أخالقيا.
وحظ أسا كشير الشاب في  1982أن أسا كشير الذي يشيخ لم ُيقر ل لود أخالقي .هير ذلك لكان كشير الشاب طار من الجامعة على قراره
الفلسف أن حرب لبنان هي حرب "يوجد خيار" .وعلى ذلك يوجد حق برفضها .وظهر أيضا ً
سابقا باجتماعات ’يوجد حد’ (منظمة يسارية)
وضرب هناك نظريت الفلسفية.
في تلك األيام اختلفت مع كشير بالرأي وأيدت ليفوفيتش ،الذي ادعى على أساس قناعت الدينية أن ال يتم الحديث عن حق ،إنما عن التزام
أخالقي ،وعلى ذلك علينا أن نكون مستعدين ألن ندفع الثمن.
أيضا اآلن من امللزم أخالقيا رفض الكود األخالقي لكشير وبينيت وليس فقط حقا بسبب عدم قانونية الكود.
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تسفيكا لفني ،فنان يعمل في مركز اإلعالم للفن اإلسرائيلي في متحف إسرائيل في القدس ،قال :املذنبون دائما هم أولئك الذين يوافقون .فقط
معارضة حاسمة تنقذنا من عملية كم األفواه.

عميت غبارياهو ،يعمل في معهد مندل للدراسات املتقدمة في العلوم اإلنسانية وإدارة التلمود ،قال :من أجل أن تبقى األلاديميا من هير
املمكن املساومة على الحرية.
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ديكال بيسوفكاد ،حصلت على شهادة ومنحة من مشروع شاشاك في إطار التخدمة االجتماعية املجتمعية الذي يدار بتمويل من وزارة الهجرة
واالستيعاب ،قالت :الوزير بينيت لل االحترام أنك نجحت أن تمرر لودا أخالقيا باأللاديميا (الجامعة) .لكن أليس من األنسب بداية أن يطبق
لود مشاب في الوزارة املعين انت بها؟
 2018وال تزال موجودة بوزارة التعليم خطة تعزيز حسب العرق وليس حسب الحاجة.

يارون كلنر ،لان مراسال في صحيفة يديعوت أحرونوت واليوم ناطق باسم جمعية الحقوق املدنية ،قال :بدون لود أخالقي لساحات الالجئين!

غاد موداعي ،ناشط افتراض ي معروف ،نشر رسم كريكاتور وعلق قائال :حرية التعبير هي دائما لعنة بنظر السلطة ،وألنهم يستصعبون قيادتنا
بالقانون ،يحاولون اآلن أن يطبقوا ذلك بواسطة الكود األخالقي  .الكود األخالقي القادم لإلعالم .ويأت السالم على إسرائيل.
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بروفسور تشيلو لوزنبرغ ،خبير دعاية وفي األمن القوم ومؤرخ ،قال :أيضا في لوريا الشمالية يوجد سلطة للوزراء ليقرروا الكود األخالقي
بالجامعات وبشكل عام .هذه عالمات الفاشية التي أكتب عنها ،أكتب وقتا طويال عن البيت اليهودي ورؤسائ  .بينيت وخاصة وزيرة القضاء.
هذا جوهر ظاهرة الجادنوفيزم (إسكاد صوت املعارضين للحكومة) املعروفة سيئة السمعة .لهناك سنصل إذا بقيت هذه الهبة املظلمة
بالحكم.

 .3عدد اليهود والعرب يقلق العالم االفتراض ّي
أفادت معطيات صادرة عن نائب رئيس اإلدارة املدنية اإلسرائيلية؛ بـ "تساوي" عدد الفلسطينيين واليهود في املناطق الواقعة بين البحر ونهر
األردن.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الصادرة هذا األسبوع ،إن الكشف عن هذه املعطيات جاء خالل استعراض قدم أوري مندس؛
نائب رئيس اإلدارة املدنية ،في جلسة نقاش داخل اللجنة البرملانية للشؤون التخارجية واألمن في إسرائيل.
وأشارت املعطيات ،وفق الصحيفة العبرية ،إلى أن في الضفة الغربية وقطاع هزة يوجد نحو  5ماليين فلسطيني ،وال تشمل هذه املعطيات
الفلسطينيين في شرقي القدس املحتلة.
ً
تقريبا من
وباملجمل العام ،يعيش  6.5مليون فلسطيني في الضفة وهزة وشرقي القدس ،وداخل األراض ي املحتلة عام  ،48مقابل العدد نفس
اليهود في األراض ي املحتلة عام  48واملستوطنات املبنية في الضفة الغربية وشرقي القدس.
ً
جدال في النظام السياس ي اإلسرائيلي ،األمر الذي انتقل ً
ايضا إلى العالم االفتراض ي.
واثار الكشف عن هذه املعطيات
تسيبي ليفني ،عضو كنيست في املعسكر الصهيون ورئيسة "هتنوعا" ،علقت على املعطيات وقالت على الفيسبوك :إذا لم نستيقظ ولم نعمل
في الوقت نفس  ،نفقد األهلبية اليهودية ،ودون أهلبية يهودية لن تكون الدولة اليهودية التي نحبها.
عرضت اليوم في لجنة التخارجية واألمن معطيات مقلقة؛ في مناطق يهودا والسامرة وقطاع هزة مسجل حوالي خمسة ماليين فلسطيني وبين
البحر واألردن يوجد عدد مساو من اليهود واملسلمين .صحيح أن ما ُعرض يشمل أيضا هزة ،لكن ال حاجة لكل املعطيات الدقيقة من أجل
فهم املستوى وإلى أين يقود .إذا لم ننفصل عن الفلسطينيين لن يكون أهلبية يهودية بين البحر واألردن وننجر لدولة مع أهلبية عربية.
ألسف  ،حكومة إسرائيل تخطو بنا إلى الهاوية وإلى مستقبل خطير من خالل طمس هدفها الحقيق  -بدون أهلبية يهودية وبدون ديمقراطية.
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نحن نقترح رؤيا واضحة وهير مشوشة -إنخراط للفصل على أساس فكرة دولتين قوميتين التي تحافظ على أهلبية يهودية صلبة وعلى دولة
آمنة مع حدود واضحة -إسرائيل يهودية ،ديمقراطية وآمنة .هذه هي الطريق الصهيونية وهذه هي الطريق الصحيحة.

عومر بار ليف ،نائب عن املعسكر الصهيون  ،علق على املوضوع وقال :املعطيات الديمغرافية تغيرت واألمر مقلق وواضح .في الواقع الحالي،
ولإلستمرار بتحصين الرؤيا الصهيونية -دولة يهودية ،ديمقراطية وآمنة ،مع أهلبية يهودية ،يتوجب علينا اإلنفصال عن الفلسطينيين.
محاوالت الضم البطيئة التي يقوم بها اليمين لها معنى واحد -نهاية الصهيونية.

عمير بيريتس ،نائبا في الكنيست عن املعسكر الصهيون  .قال :املعطيات التي عرضت بواسطة اإلدارة املدنية يجب أن تض يء ضوءا أحمر.
سواء أن يحيى في يهودا والسامرة  2مليون أو  3مليون فلسطيني :واضح أن إسرائيل لن تبقى دولة يهودية بهذا اإليقاع ونحن نخطو باتجاه حل
الدولة الواحدة حسب رؤيا عزم بشارة .فقط إنفصال لدولتين لتأمين األمن واالزدهار االقتصادي بدولة ديمقراطية مع أهلبية يهودية .
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ّ
القيمون على صفحة "منضمون جدد من أجل أمن إسرائيل" ،علقوا بالقول :يقترحون ضم أرض -ويخبئون ماليين الفلسطينيين فيها .حسب
اإلدارة املدنية ،بين البحر واألردن يعيش اليوم مسلمون أكثر من اليهود .حوالي  6.5مليون مسلم مقابل  6.44مليون يهودي فقط.
الضم يؤدي لنتيجة مريبة واحدة :دولة ثنائية القومية مع أهلبية عربية .يكون خراب البيت القوم الوحيد للشعب اليهودي.

إستي سيغال ،مديرة إذاعية في مجال اإلعالنات ،قالت :يهودية وديمقراطية ،ها؟
ً
عداد محرجة -ال توجد أهلبية يهودية بين األردن والبحر!
ما قلناه إذا من  2012عرض اليوم في الكنيست بأ ٍ
لذلك ،بحكمة ،حكومة إسرائيل الكبيرة ،تخطط لضم  5مليون فلسطيني.
لكن  37000طالب لجوء هم تهديد للدولة اليهودية!

عميررادبيرغ ،مسؤول تنفيذي أول في مختبرات الشرق األوسط /عمل سابقا في السفارة االسرائيلية في واشنطن كمستشار تشريعي في وسائل
اإلعالم اإلسرائيلية ،قال :بشكل ملح يجب طرد الالجئين ل يكون مرة أخرى أهلبية يهودية .باألقل إلى ما بعد احتفاالت ال...70-
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أريك بندر ،مراسل البرملان في معاريف ،قال :يمكن بناء شوارع ملتفة حتى الغد ،لكن ليست لهم القدرة على اكتشاف الشارع الذي يستطيع
أن يلتف على املعطيات هذه التي عرضت اليوم بلجنة التخارجية واألمن 5 :مليون فلسطيني باملناطق وبغزة دون عرب شرقي القدس .سوية مع
عرب إسرائيل يوجد بين البحر واألردن عدد مماثل ليهود وعرب.

ُ
حغاي سيغل ،صحافي متطرف ،علق وقال :ثالث مالحظات على املعطيات التي نشرت اليوم.1 :منذ  67لم تجر إسرائيل مسحا سكانيا في يهودا
والسامرة ،وهي تعتمد على معطيات الفلسطينيين وهي ليست الحقيقة ،عندهم شمعة تض يء طريقهم.
.2أيضا على فرض أن املعطيات صحيحة ،فإن عدد العرب بين األردن والبحر لن يتغير إذا قسمنا البالد.
.3تلد املرأة اليهودية اليوم أكثر من املرأة العربية ،بذلك يوجد سبب للتفاؤل.
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