
 

 سباب فذل اليدار االسرائيلي في االنتخاباتأعن 

 الرحافي يهسي تدباري 

 مرطفى ابراهيم :ترجسة

سبب ا الفذببل الببارغب ءالألبببا، اتى ببر ا تتببى ا ببل التهتيبب  الببباي لببم يببتم ءال يهببم اذا تببان  جببا ال يببام ببب  فببي الهاببب  
ءلببببيج الجلببببهس مببببب ال ببببربر انبببب  أيببببل تببببل الذببببرءرر ال شرببببرغة قببببي عشرببببرغةر  -الح يقببببيا قببببه نقطببببة ال  ا ببببة 

 رتتى يتغير قاا الشسهذج ا لن يتغير شي، قشار السداءاة للجسيب أء ال شي،

ءضببببب نتشيبببباقه جبببب ءل اتعسببببال يببببهال ال ببببام الساضببببير مبببباذا اببببالر مببببا لببببم  قلبببب  الجسيبببببا بيشيبببب ا سبببباعرا ل يبببب ا 
بببا بيشسبببا تبببان ببببين أسبببشان  سببب يش.ار  ميخبببائيليا قبببهرءغتو تببباب ها اتشبببيا، التبببي ف لهبببا أء لبببم  ف لهبببار تبببان أطبببابهم أًي.

 مب شرف  عش ما ال يراقم من مترر ىسا له تانها  قاتلهن من أجل م ان في لجشة الطالبر تهني تارة

تتببببى علببببى تدبببباب قببببو القبببباربا ت سببببل لجشببببة التحقيبببب  فببببي ازببببية  -لببببم  قببببم أتبببب  بببببالترءغ  لقببببانهن السببببتهم 
ببببا اتلببببها فببببي ميببببرءن بدبببب ا مببببن  54الغهايببببات بببببهتيرة بطيذببببة ءال يتبببباتر أي شببببخ  علببببى ا يببببال  أن  شخر.

 السدؤءليةراغفاالت ر ءغتجرأ على استخ ام اتعاار الطفهلية لتجشا 

 ماذا سيح ث اذا تم ع ج الهضب؟ 

 جبببا أال نشدبببى بيشبببي غبببانتجا الرجبببل السبببؤذي الببباي فيببب  اليدبببار بي  ببب  ال بببارغتين عشببب ما تبببان ا بببل عبببامين علبببى 
مق ببب ا فبببي اليشيدببب ا ءفبببي لحابببة الح يقبببة ابببام بالذبببتم ءزتببب  تحببب  نقالبببة نتشيببباقهر الرجبببل  33رأس م دببب ر مبببن 

زغر اتىثبببببر شبببببفاكية فبببببي الح همبببببة السشتهيبببببة ءاليتهببببباا بسسارسبببببة عشببببب  الببببباي سبببببس ا مبببببب عبببببهمر ببببببارلي ا البببببه 
السدبببتهيشينر تتبببى يهمشبببا قببباا لبببم يبببتم ال ببببة علبببى أتببب  الرتيببباب جرغسبببة قجبببهم قببباجر جبببيفن  االسبببرائيلية السدبببشة 

 التي اعت ى عليها السدتهيشين بالقرب من بي  لحم(ر

بببب ال.  IOS رجبببة التربببهغ  لربببال  تس يببب  أناسبببة تبببوب ال سبببل ءميبببرتج الببباين أرادءا فقبببك الجلبببهس فبببي الح همبببة ل
مبببن االسبببتقالة علبببى الفبببهرر قشبببا  ببب تي الهاببب  لببب فب لسبببن محبببه مبادئببب ر االتفبببا  علبببى تجاقبببل االتبببتالل تنببب    دببب  

 آذان الجسههر  ءالذر السرغة قه الاي  قزي على تل أير قشار



 

ظ فبببي الربببباحر مببباذا ف بببل اليدبببارغهن فبببي تدبببش.ا ا ايتسبببار ببببن جفيبببر  ال ت شبببي شبببيذ.ا سبببهى االتبببتاللر لهببباا اسبببتيق
بببا  الح همبببة؟ ءالا الرسبببائل التبببي  يرسبببلها مهسبببي راز ب ببب  تبببل تبببادث ارقبببابي يهبببهدي ال تدببباع  أتببب ا.ر تبببل يبببهم تقرغب.

 اتسساكر - دتسر التطهير ال راي في مدافر   طا ءم شا 

قبببال الح همبببة ءتقببب  م السدبببتق لا  ءمبببب ذلببب ا لبببم تقببب م جسيبببب اتيبببراً سبببهى التخهغببب ر بببب ال. مبببن االتتفبببال ب نجبببازات
 اامها مرار.ا ءتيرار.ا بترقيا سسهترغش ءبن جفيرر

ت ببببًر مبببباذا أتسشببببى أن يترببببًر السدببببؤءلهن السشتخ ببببهن مببببثلهمر برببببهت عببببال  ا دءن الشاببببر فببببي اتعببببينا دءن  
 أهً مسا سُييتا في ال ل ر

ضبببب نقببباش ت يبببرر لبببم تيبببن ترغبببا فبببي سبببتال أيانبببة ءسبببائل ا عبببالم ءمدببباقستها فبببي تط يبببب ال شربببرغة ءالفاشبببية مه 
فبببي ذلببب  الهاببب  ءتحهلببب  البببى ءتبببش اليبببهمر مبببن اليبببهم سبببت  ء الربببحافة مثبببل يهنبببهن ماجبببل  45محارببببة القشببباة 

 ءأال ش ها. ركي  درءترر

أأيبببر.ا ا   فبببي قببباا الهبببرا، مبببن اليدبببار البببى الهسبببكر تهاببب  عبببن الخبببهً مبببن  لببب ر اليدبببار نابببرة عالسيبببة متساسببب ة 
ي تبببين أن السرتبببو عببببارة عبببن مشطببباد ملبببي، ببببالهها، الدببباأن  حببباءل التهافببب  مبببب الجسيببببر اائسبببة علبببى ال يسبببةا فببب

اليدببببار عبببببارة عببببن عربببببة أي يهلهجيببببة فارغببببة ءفاشببببلة تحبببباءل سبببب  الببببشق  فببببي االلتفببببات الببببى رر ال   سببببل أببببب ا
ا ءمببببا الببببى االتجاقببببات الس ايببببرة السهسببببة  أزمببببة السشبببباخ ا ءالسيببببالا ءالسدبببباءاة بببببين السثليببببين ءالستحببببهلين جشدببببي.ا 

ا على يهل الطرغ ر  ذل ( ءت مرقا أ ز.

 ت قيا السترجم:

 ببببباتي قبببببباا السقببببببال ءغيبببببرل مببببببن السقبببببباالت التبببببي تشبببببباءل فيهببببببا الربببببحافيين ءالسحللببببببين االسببببببرائيليين اللي ببببببراليين 
ءاليدببببارغين مببببن اليدببببار الرببببهيهنيا فببببي ت رغببببر مببببهاافهم  ءالتغاضببببي عببببن جببببرائم االتببببتالل ءالدياسببببات ال  ءانيببببة 

 ؤءلية عن تل  الجرائم ءما ءيل  الب  دءلة االتتالل من عشررغة ءفهاية يههد ةرءاعفا، انفدهم من السد

ءنتبببائ  انتخابببببات اليشيدبببب  بفبببهز تتلببببة اليسببببين ءالتببببي ستذببب ل ت همببببة  سيشيببببة متطرفبببة برئاسببببة بشيببببامين نتشيبببباقه 
ةا التببببي تزببببم مذبببب لة مببببن الرببببهيهنية ال يشيببببة اليهانبببببةا ءبسذببببارتة اتتببببواب الحرغبببب  م ءاائسببببة الرببببهيهنية ال يشيبببب

عشايببببر فاشببببيةا قببببي نتيجببببة  حربببب قا اليدببببار الرببببهيهني البببباي بتببببباىى علببببى دءلتبببب  ال  سقراييببببة التببببي اسدببببها 
 راتبا،



 

 
عامببببا مببببن الشيبببببة ءالجسيببببب تجشبببب  فببببي بشببببا، دءلببببة االتببببتالل التببببي ت ببببرت ءترعببببرت بال شرببببرغة  ٤5ءعلببببى مبببب ار  
 تيطان  ءاتل الفلدطيشيين ءءيسهم باالرقابا  ءاالتتالل ءاالس

ىبببل ذلببب  جبببرى امبببام ءبف بببل اليدبببار الربببهيهني الببباي  قبببهم االن بحسلبببة مطالببببة بالسراج بببة بالب بببا، علبببى ارث اببببائهم 
 الرهانية ال لسانيين اللاين اسدها لس.ا  جري االنر

 

 

 


