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أعدت هذه النشرة بالتعاون مع دائرة شؤون املفاوضات
1

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 8.4.2018-2018.4.4
تتطرق النشرة
يرصد التقرير تفاعل اإلسرائيليين مع قضيتين أساسيتين

 .1مسيرة العودة في أسبوعها الثاني حيث استشهد  10شبان ،بينهم صحافي ،وأصيب املئات ،بعد أن استهدفهم قناصة جيش االحتالل.
وقد انشغل العالم اإلفتراض ي اإلسرائيلي ،باملواجهات التي اندلعت وسميت بجمعة "الكاوشوك" ،وبمنشور ملنظمة "بتسيلم"
رفض أوامر اطالق النار على املتظاهرين.
الحقوقية ،الذي دعا الجنود إلى ِ
 .2هجوم نتنياهو على جمعية "صندوق إسرائيل الجديد" حيث طالب في منشور على صفحته في الفيسبوك من رئيس االئتالف
الحكومي ،دافيد أمسالم ،تشكيل اللجنة لفحص سلوك "صندوق إسرائيل الجديد" ،مؤكدا أن "الصندوق يهدد أمن ومستقبل
إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي".
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 .1مسيرة العودة في أسبوعها الثاني:
استمرارا للمسيرات التي بدأها املواطنون في محافظات غزة مؤخرا ،واملتمثلة بالزحف نحو السياج الحدودي من باب تطبيق حق العودة ولو
بشكل افتراض ّي ،استشهد هذا األسبوع  8شبان ،بينهم صحافي ،وأصيب املئات ،بعد أن استهدفهم قناصة جيش االحتالل.
وانشغل العالم االفتراض ي اإلسرائيلي ،باملواجهات التي اندلعت وسميت بجمعة "الكاوشوك" -نظرا أل ّن املتظاهرين قاموا بحرق إطارات
رفض أوامر
"الكاوشوك" -خاصة بعد أن نشرت منظمة "بتسيلم" الحقوقية ،مناشدة ،عبر العالم االفتراض ي ،دعت من خاللها الجنود إلى ِ
اطالق النار على املتظاهرين.
وركز العالم االفتراض ّي على هذا املوضوع تحديدا متجاهال الضحايا ،وايضا استشهاد الصحافي ،مطالبا بمعاقبة ّ
القيمين على هذه املنظمة
التي "تعمل ضد مصلحة إسرائيل" -حد تعبيرهم! ،وداعيا إلى تحقيق ضدهم بشبهة "التحريض على التمرد"!.
وفي رسالة "بتسيلم" إلى الجنود والتي انتشرت في العالم االفتراض ّي جاء :يدعو بتسيلم الجنود إلى رفض إطالق النار على املتظاهرين في غزة:
إطالق النار على متظاهرين ُع َّزل هو غير قانوني وأمر بتنفيذ ذلك هو غير قانوني في الواقع.
غدا (يوم الخميس) سننشر إعالنات في الصحف لكينوضح للجنود أن عليهم أن يرفضوا إطالق النار على املتظاهرين ا ُ
لع َّزل .نحن نتخذ هذا
اإلجراء غير العادي عقب أحداث يوم الجمعة األخيرة ،خاللها أطلق جنود نارا حية باتجاه متظاهرين ُع َّزل .من ضمن  17فلسطينيا ،قتل على

األقل  12باملظاهرات ،ومئات آخرين ُجرحوا من إطالق النار.

تهيأ الجيش لهذه املظاهرات ،ومع ذلك بدل أن يحاولوا تقليص عدد املصابين ،أوضح مسؤولون رسميون مسبقا ان جنودا سيطلقون نارا
حية على املتظاهرين الذين سيكونون على ُبعد مئات األمتار من الجدار .حذرنا من النتائج املتوقعة من هذه السياسة واآلن  ،تحضيرا

للمظاهرات املتوقعة في يوم الجمعة القريبة نعود ونوضح أن إطالق نار على متظاهرين ُع َّزل هو غير قانوني ،وأن أوامر تنفيذ إطالق كهذا هي
غير قانونية في الواقع.
تقع مسؤولية إعطاء هذه التعليمات غير القانونيةوالنتائج القاتلة لتطبيقها أوال واخيرا على مقرري السياسة -رئيس الحكومة ،وزير األمن
ورئيس األركان -وهذا واجبهم أن يغيروا هذه األوامر فورا ،حتى قبل املظاهرات بيوم الجمعة القريبة ،كي يمنعوا موت وجرح أناس آخرين .مع
ذلك ،االمتثال الوامر غير قانونية -من الجلي -هو مخالفة جنائية .لذلك ،إذا تلقى الجنود أوامر بامليدان بإطالق النار الحية على مواطنين
ُع َّزل -تلقى عليهم مسؤولية إلزامية أن يرفضوا االنصياع لها.
من املهم التوضيح أن عدم قانونية أوامر كهذه "ليست شكلية ،مخفية أو نصف مخفية" كما أقر القاض ي بنيامين هليفي بقضية كفر قاسم.
ومجبرة التي تبدو جلية على األمر نفسه ،طابع جنائي واضح لألمر  ،عدم قانونية تخز العين وتنفض
على العكس ،هذه "غير قانونية مؤكدة ِ
القلب ،إذا كانت العين ليست عمياء وال القلب مغلق أو فاسد".
بخالف ما يسمع من أقوال ضباط كبار في الجيش ولوزراء الحكومة ،من غير املسموح للجيش أن يعمل ما يروق له ،وأن إسرائيل ال تقرر
بنفسها املسموح واملمنوع في التعامل مع متظاهرين .تخضع إسرائيل ككل دولة أخرى بالعالم ،بنشاطاتها ،لتعليمات القانون الدولي الذي يحد
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من استعمال السالح بشكل عام وبنار حية بشكل خاص ،ويسمح باستعماله فقط كرد على خطر حقيقي وفوري على حياة إنسان بغياب أي
مبرر آخر .ال يسمح إلسرائيل أن تقرر حسب رأيها أن هذه القواعد ال تنطبق عليها.
استعمال النار الحية ممنوع كم بالحري عندما يكون الجنود موجودين على بعد كبير ،في داخل إسرائيل يطلقون على املتظاهرين املوجودين
بداخل غزة ،عبر الجهة الثانية للجدار .ال تعطوا األوامر للجنود ليطلقوا النار الحية أيضا على أناس يقتربون من الجدار ،يضرون به أو حتى
يحاولون أن يعبروه .مسموح للجيش أيضا أن يوقف الذين يحاولون فعل ذلك ،لكن يوجد منع تام إلطالق النار الحية فقط لهذا السبب.

وفي السياق ،كتب جلعاد أردان ،وزير األمن الداخلي ،عضو في املجلس الوزاري املصغر ،عضو كنيست عن حزب الليكود ،وقال على
الفيسبوك :في الواقع اآلن يتضح أنه في الوقت الذي يحرس جنودنا بلدات الجنوب بالعيد ،يجلس بضع يساريين متطرفين وغير واقعيين
(بسبب العيد أنا أمتنع من إضافة كذلك مورطي إسرائيل) بمكتب بتسيلم املكيف في تل أبيب ،وينزلون تعليمات للجنود بامليدان .ال أقل ،هم
ّ
يتوقعون أن ينصت جنودنا لتعليمات عدم فتح نارهم ،وأال ينصتوا لتعاليم رئيس األركان.
إذا اصغوا جيدا ،رجال بتسيلم :أنا أفهم أنكم تحتاجون أن تبرروا املعاشات التي تتلقونها (من ضمنها الصندوق الجديد واالتحاد األوروبي)،
لكن هذه الحقبة التي بها تعظون املجتمع اإلسرائيلي ونحن نصمت بخنوع ،انتهت .وال إنسان يشتري أكثر كالمكم الفارغ .أنتم جماعة كذابين
ّ
داعمي إرهاب .لو كان السالم حقا مهما لكم ،لكنتم دعوتم حماس أال يرسل مخربين ليقتحموا الجدار .لو كان الفلسطينيون في غزة مهمين
لكم ،لكنتم دعوتم حماس أن تهتم بهم ،بدل أن تستعمل أموالهم كي تمول اسمنتا لخنادق اإلرهاب.
ومن ضيق املكان والغثيان الذي تسببونه لي أنا ال أتطرق أبدا لحقيقة أن إسرائيل خرجت من غزة واليهود طردوا منها ،كي تتحول غزة إلى وكر
إرهاب .وسكان غزة أيضا اختاروا هذا التنظيم اإلرهابي! أتركوا هذا وأجيبوني على سؤال واحد بسيط بحيث أن كل إسرائيلي رأى دعوتكم
الحقيرة للجنود ،سأل نفسه :من أنتم إجماال؟ يمكن أن تقفوا بدل جنودنا على الجانب الثاني للجدار؟ مثير لالهتمام كيف يستقبلونكم
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ُ
"الع ّزل"؟ من أنتم لتعطوا تعليمات لجنودنا وقادتنا؟ هذا طعنة سكين بظهر سكان الجنوب أثناء مواجهة مع تنظيم إرهابي وسأتوجه
للمستشار القضائي للحكومة كي يفحص تحقيقا جنائيا ضد بتسيلم بخصوص العصيان.

أفيغدور ليبرمان ،وزير الدفاع اإلسرائيلي وعضو الكنيست عن حزب إسرائيل بيتنا ،قال بدوره :في نهاية األسبوع األخير الطويل هذا ،جهاز
األمن أيضا متهيء بقوة على حدود غزة ،آالف الجنود الذين لم يعودوا إلى البيت ليلة عيد الفصح "ليل هسيدير" يغلقون عيدا ثانيا في الدفاع
عن حدودنا .أحييكم ،جرأتكم والتصاقكم باملهمة تقوينا جميعا وتزيد من قوة الردع اإلسرائيلية .عيد سعيد!

عليزا الفي ،عضوة كنيست من حزب يوجد مستقبل ،ناشطة في القضايا الجندرية والتعددية الثقافية ،مؤلفة وشخصية تلفزيونية ،قالت:
تجاوز بتسيلم الخط األحمر في القانون ،وممنوع تجاهل ذلك .دعوة الجنود أن يرفضوا أمرا هو مخالفة جنائية .ابن قطاع غزة الذي يحاول
اقتحام مناطق إسرائيل ،ال يتظاهر إنما عدو وحكمه كحكم كل من يحاول التآمر على سيادة حدود إسرائيل .أشد على أيدي جنودنا -أبناؤنا
الواقفون بالحراسة ويعطوننا إمكانية استمرار الهدوء في العيد.
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تحد مرة ثانية بغالف غزة .مهمة
يوآف كيش ،عضو كنيست عن حزب الليكود وهو طيار ،قال :غدا يوضع جيش الدفاع اإلسرائيلي أمام ٍ
الجيش األولى هي الحفاظ على حدود إسرائيل .أشد بقوة على جنودنا وأنا على ثقة أنهم مقدامون بتنفيذ املهمة .ممنوع إعطاء إمكانية اختراق
األراض ي اإلسرائيلية .لبتسيلم -مسؤولية اإلصابات تقع على حماس فقط الذين يحاولون أن يشعلوا الخاصرة .دون محاوالت االختراق لن
يكون إصابات .ببساطة.

موس ي راز ،عضو كنيست عن حزب ميريتسـ قال :إن إطالق النار على متظاهرين ُع َّزل وال يشكلون خطرا على الجنود هو غير قانوني بالواقع
وعليه ُرفع علم أسود يقول" :ممنوع ،ممنوع ،ممنوع" .قلبي مع الجنود الذين تقودهم إسرائيل ألوضاع غير معقولة من هذا النوع.

ميخائيل دغان ،متخصص بطب العيون قال محرضا على بتسيلم:هذا التنظيم لزام أن ُيخرج خارج القانون بسببالتحريض ضد الدولة.
تنظيم ألناس مصابين بالهذيان يعيشون بفيلم وليس بدولة إسرائيل.
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شيمي عمار،الحاخام الرئيس ي في القدس ،قال محرضا ايضا :إنشاء هللا ياخذكم سوية مع املخربين.إذهبوا غفرانا لجنودنا الذين يدافعون
عنا.

رون مندلباوم ،مرشد سياحي ،قال :هذا منشور ل"بتسيلم" .بقمة اإلجرام يهمني أن أعرف ما رأيكم.
لكن قبل أن تجيبوا خذوا نفسا وفكروا لحظة.ال تجيبوا من البطن ،امسحوا اللعاب وهدئوا الخوف.
ما رايكم بالنشر؟ على الدعوة بالرفض؟
إجابات مثل ليذهبوا إلى غزة بأنفسهم أو مسبات ونازية طابور خامس أو الصندوق الجديد؟؟ من فضلكم ليس هنا...
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رونين بن حامو ،يعمل بالتكنولوجيا العالية ،قال :أغلقوا بتسيلم وسريعا ،مجموعة ناس غير مرتبطة بما يحدث هنا.أنا خجل لوجود مواطنين
كهؤالء هنا.

شموئيل ليفي ،عاملة اجتماعية متخصصة ،قالت :بتسيلم .أنتم مخطئون .هم مخربون .ومخربون يتم تصفيتهم.
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أورلي نوي ،ناشطة سياسية يسارية ،عضو في إدارة بتسيلم والتجمع الوطني الديمقراطي ،قالت معلقة على منشور افحاي أدرعي املطالب
النساء الفلسطينيات التواجد في املنزل ألن هذا هو مكان املرأة :يدهشني وجود تيار فمنستي "نسوي" لحد اآلن ،الذي يرى في الجيش ساحة
مناسبة للصراع .بااللتماس القادم الذي يقدم من أجل حق امرأة أن تفجر فلسطينيين من الجو تماما كما الرجال ،فكروا بمنشور أفيحاي
أدرعي هذا ،وأيضا بالتحرشات الجنسية الفاضحة التي تتعرض لها عهد التميمي أثناء التحقيق معها بالسجن .للناس املحترمين ،وللنساء بشكل
خاص ،ال يوجد ما ُيبحث عنه بهذا الجسم املخيف ،العنيف والكاره للنساء.

عوفير تامير ،نائبب رئيس مستشفى بوريا ،قال :بينما دخان املشاوي ينبعث من جهة ،فإن دخان العجالت ينطلق من الجهة األخرى -رغم أن
أعمال الشغب الواسعة فقط بضع مئات من األمتار منهم -فإن سكان غالف غزة مستمرون بقضاء العيد بوضع عادي تام بدون أي إزعاج.
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يرين هولتسمان،ناشط على الفيسبوك ،قال :أيها الذكي الكبير ماذا كنت لتفعل؟ تعطي حماس اليد الطولى إلدخال أشياء لغزة؟ بعد ذلك
عندما تسقط على بيتك ،ال أعرف كم كنت ستتظاهر بهذا الورع .إسرائيل تفرض على غزة الحصار ألن حماس اآلن كولد منفلت الرباط وإذا
لم تمسك به سيسبب ضررا للمحيطين به وباألساس لنفسه .ال تحصل إسرائيل من هذا على ش يء.

رازتسيبريس ،ناشط على الفيسبوك ،قال :يتضح أن كل غزة هي ببساطة كلها محل بناشر هائل.

الظل ،ناشط يميني له آراء سياسية متطرفة وهو ناشط على الفيسبوك ،قال محرضا :تصفية مخرب وصل إلى الجدار ،سيكون اليوم يوما
مثيرا لالهتمام...
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 .2هجوم نتنياهو على صندوق إسرائيل الجديد:
هاجم ،هذا األسبوع ،بنيامين نتنياهو مرة أخرى ،صندوق إسرائيل الجديد ،وأعلن أنه قرر تشكيل لجنة تحقيق برملانية ضد الصندوق ،ألنه
هو من جعل رواندا تتراجع عن االتفاق ،األمر الذي أشعل العالم االفتراض ي ما بين مع أو ضد الهجوم!
وقال نتنياهو في منشور على صفحته في الفيسبوك إنه طلب من رئيس االئتالف الحكومي ،دافيد أمسالم ،تشكيل اللجنة لفحص سلوك
"صندوق إسرائيل الجديد" ،مؤكدا أن "الصندوق يهدد أمن ومستقبل إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي".
وكتب نتنياهو أن "العامل الرئيس ي الذي مارس ضغطا أوروبيا على حكومة رواندا ،لكي تتراجع عن االتفاق هو صندوق إسرائيل الجديد.
الصندوق هو منظمة أجنبية تحصل على تمويل من حكومات أجنبية وجهات معادية إلسرائيل ،مثل صناديق جورج سوروس .هدف الصندوق
األسمى هو شطب الطابع اليهودي إلسرائيل وتحويلها إلى دولة جميع مواطنيها ،إلى جانب دولة قومية فلسطينية خالية من اليهود على حدود
 67وتكون القدس عاصمتها".
وأضاف نتنياهو أن "الصندوق يمول منذ عشرات السنين تنظيمات معادية للصهيونية ومناصرة للفلسطينيين ،ومن بينها تنظيمات تمس
بسمعة الجيش ،مثل "بتسيلم" و"كسر الصمت" ،وتنظيمات تحارب من أجل املخربين الفلسطينيين مثل "مركز عدالة".
وأضاف" :أنا ال اعرف أي ديموقراطية غربية ،خاصة في الواليات املتحدة ،أظهرت استعدادها طوال سنوات لتحمل نشاط معاد تموله دول
أجنبية ،كما يحدث هنا في إسرائيل مع هذا الصندوق منذ عشرات السنين".
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ورد الصندوق الجديد على منشور نتنياهو وقال" :نتنياهو تجاوز كل الخطوط الحمراء في التحريض علينا .لم يكن للصندوق أي صلة مع
حكومة رواندا .نشاط الصندوق مكشوف وشفاف ويجري التبليغ عنه".
وطالب الصندوق قادة األحزاب العمل ضد نتنياهو" :ندعو كل الجمهور القلق من تهديد نتنياهو للديمقراطية اإلسرائيلية الوقوف إلى جانب
الصندوق ،ونتوقع ذلك من كل قادة األحزاب ،غباي ،لبيد ،زاندبرغ ،عودة ،كحلون ،بينت ،ليبرمان ،ليتسمان ودرعي ،وأيضا من األصوات
الليبرالية داخل الليكود .هذه معركة على الديمقراطية اإلسرائيلية .إسرائيل هي نحن".
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وفي السياق ،كتبت شيلي يحيموفيتش ،عضوة كنيست من املعراخ في املعسكر الصهيوني ،قائلة على الفيسبوك :هاي هذه شيلي ،دخلت هذا
الصباح ملوقع صندوق إسرائيل الجديد وألول مرة تبرعت لهم .هذه سبعة أسباب لذلك:
أوال :بال ذنبوبدون عالقة ولو صدفة بفشلمخطط الالجئين الذريع -وصلوا ملناطق تشكل خطرا على دولتنا وتشكل خطرا على صحتنا العقلية
وحريتنا ،بسبب غباء وشر وعدم صحة افتراءات نتنياهو على الصندوق.
ثانيا :ألن هذا تطبيق عملي دائم ،خبيث ومدمر لنتنياهو .منذ قرابة العقدين وهو رئيس حكومة ،وبدل أن يستعمل قوته كي يعيد بناء وتقوية
أحياء الجنوب وسكانها -يختار مرة تلو املرة أن يتخلى عنها ،أن يرميها وأن ُيهملها -وأن ُيحرض،
ضد الصندوق ،ضد الكيبوتسات ،ضد املعارضة ،ضد اإلعالم ،ضد املحكمة ،وقضايا أخرى -هذا التطبيق العملي يتسع ويصل بسهولة حتى
شرطة إسرائيل.
ثالثا :ألن صندوق إسرائيل الجديد ،على مستوى التنظيمات الكثيرة والجيدة التي تعمل بفضله ،كان مقبوال ومقدرا من قبل كل أجزاء املجتمع
اإلسرائيلي ،إلى أن جاء منظم حمالت عنصري وفاش ي وعديم الضوابط ،الذي يوجد دائما مشترون ألفكاره الخبيثةَّ ،
وحولهإلى اسفين بشع
ومنفلت الضوابط ،السم مرادف للخيانة.
رابعا :ألن هذا صندوق محترم وراسخ ،يسهم في إصالح املجتمع اإلسرائيلي ،ملساعدة الفقير والضعيف ،للمساواة وللعدالة ،وأنا أتماثل مع
قسم كبير من التنظيمات التي يدعمها:
مراكز مساعدة ضحايا االعتداء الجنس ي ،خط للعامل ،جمعية حقوق املواطن ،حركة حرية املعلومات ،تحديات -رياضة تحدي ونقاهة نشطة
للمعاقين ،بفضل -املركز من أجل حقوق اإلنسان ألشخاص لديهم عجز ،الجمعية للحفاظ على حقوق الفرد لطائفة املثليين واملثليات
واملتحولين جنسيا وثنائيي الجنس في إسرائيل ،وآخرين كثر.
نعم ،يوجد هناك أيضا عدد من التنظيمات غير القريبة من مواقفها ،لكن هذا ال ينفي للحظة حقهم أن ينشطوا بحيزنا الديمقراطي املتنوع.
خامسا :ألن مهمة نزع الشرعية عن جسم شرعي جدا وجدير ،كانت تامة ومعدية ،إلى أن انتشرت مثل الوباء ،وأسقطت على كل فضاءمن كان
قريبا.
سادسا :ألنه بعد الصندوق أضيف "خونة "آخرون وآخرون ،فيهم حتى يمينيون تجرأوا أن ُيسمعوا مواقف ديمقراطية.
بالواقع ،البحث عن خونة وهميين واتهامهم بالعدمية الوطنية وباملسؤولية عن كل ش يء حقيقي أو وهمي -تحول إلى هواية ولطريقة ،وتقريبا
ال يوجد من يخرج نظيفا منه.
سابعا :ألنني أردت أن أعمل شيئا ،بحيث يتجاوز واجبي املفهوم ضمنا أن أكافح بالكنيست بكل مس بهم .تبرعت ب  180شيكال .هذه مساهمة
ضئيلة ،هي أكثر تعبير عن موقف.
إذا تبرع كل واحد بقدر استطاعته ،حتى لو كان مبلغا ضئيال أكثر ،أو ينشر منشور دعم ويشاركهم ،يكون هذا بمثابة دعم أخالقي وعلني لجسم
يمثل الظلم الذي مورس عليه رمز بحد ذاته ،وأيضا بمثابة تصريح ديمقراطي ،عقالني ومعتز.
رابط للتبرعات كرد أولي .بالنجاح.
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الصحفية نوعا لنداو ،مراسلة سياسية لصحيفة هآرتس ،كتبت وقالت في السياق :إذا كان حقا يجب قول هذا بصراحة ،إذا :ال ،رواندا لم
تلغ فعال االتفاق "بسبب الصندوق الجديد" ،إنما ألنه من اللحظة التي اختارت حكومة نتنياهو أن تتفاخر علنا ب"طرد قسري" و"تصعيد إلى
الطائرة بالقيود" لم يبق لكجامى مبرر .التبريرات الداخلية للقاراتوالدولية لرواندا أكثر نزرا مهمة حتى من ميكي غيتسين .لذلك ،عندما يصرخ
نتنياهو "هذا صندوق إسرائيل" ،يقصد عمليا أن يقول "هذه قيمكم الليبرالية اليسارية التي تدمر الكل" .لكن ما العمل ،الصندوق لم يخترع
هذه القيم .هي فقط نتاجهم .العالم ،يؤمن بها ويلعب حسبها .الضغط الجماهيري في إسرائيل ومن يهود أميركا والذي كان حقا باشتراك
الصندوق ،أثر حتى اآلن على ما يبدو أكثر من الكل على نتنياهو.

غابي السكي،محامية مشهورة في مجال حقوق اإلنسان ،قالت :من يحرض ضد الصندوق الجديد إلسرائيل ومنظمات املجتمع اإلسرائيلي لكي
يبرر رياضة فليك فالك املجنونة -هو ليس رئيس حكومتي.
من يستعد أن يرسل أناسا إلى املوت بسبب معلقين على املنشورات في وسائل التواصل االجتماعي -هو ليس رئيس حكومتي.
من ي ِعد أن يستثمر في جنوب تل أبيب فقط بعد أن يقرر طرد أو عدم طرد الجئين ويهمل ويتجاهل بكل فرصة أخرى -هو ليس رئيس حكومتي.
كفى بيبي .إذهب إلى البيت!
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آفي يالو ،ناشطوعضو طاقم تفكير ملكافحة العنصرية ،قال :الش يء الصحيح واملطلوب عمله إزاء حملة التحريض املنفلتة التي يقودها رئيس
الحكومة نتنياهو ضد الصندوق الجديد إلسرائيل ،هو الوقوف والقول بصوت عال وواضح:
نعارض التحريض ،مع الديمقراطية!

يشاي فريدمان ،صحفي يعمل في مكور ريشون ،قال :طالب جامعيون عرب بجامعة تل أبيب يعتقدون أن القانون املصري يمنع الدخول إلى
مؤسسة إسرائيلية .هم يفجرون له املحاضرة ،يحقرونه ،يطلقون عليه "خائن"" ،متعاون مع الصهاينة"" ،وسخ"" ،إبن حرام" ،وعندما تقدمهم
الجامعة للجنة الطاعة ،الصندوق الجديد إلسرائيل بواسطة منظمة عدالة تفرز لهم محاميا مالصقا .ألن الصندوق يجمعنا سوية.

شارون غال ،مراسل القناة  10من حيفا ،يقدم برنامج أكتواليا يوميا على راديو أمواج إسرائيل  ،هو أول من قدم اقتراح قانون اإلعدام
للمخربين ،قال :الصندوق إلسرائيل الجديدة ،وليس الصندوق الجديد إلسرائيل.
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الصندوق ليس جديدا ،تأسس بالواليات املتحدة بسنة  .1979يستتر خلف االسم رؤيا املال الغريب :محو الطابع اليهودي للدولة.
لذلك من املهم ترجمة اإلسم األصلي واألجنبي New Israel Fundإسرائيلهم الجديدة -ليست يهودية.

شير نوساتسكي ،كانت من الناشطين في االحتجاج على ارتفاع أسعار الشقق في تل أبيب  ،قالت :في الوقت الذي يتكلم بيبي عن تمويل غريب
للصندوق الجديد ،من املهم تذكر أن  )!( %99من التبرعات التي تلقاها في اإلنتخابات التمهيدية وصلت من غرباء.
في الوقت الذي فيه بيبي يدعي أن هدف الصندوق الجديد هو دولة ثنائية القومية ،بوضوح هو يمهد لها بأن يجمد حل الدولتين.
في الوقت الذي يتكلم بيبي عن إقامة لجنة تحقيق ،يقام ضده ليس تحقيقا واحدا إنما تحقيقات متواصلة.

تمارروتمان ،تحضر للدكتوراه في التاريخ العام في جامعة بن غوريون ،قالت :بالرد على تهديد نتنياهو على الصندوق الجديد إلسرائيل عملت
ما أقوم بعمله دائما عندما يهددون -من اليمين -منظمات حقوق اإلنسان :سحبت الجزدان وتبرعت بكل قدرتي كي أدعم ّ
وأقوي.
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