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 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 

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

من املواضيع بدأت  العام االفتراض ي اإلسرائيلي عددحيث شغل  78.81.82-11.81.82 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 القراءة األولى على قانون التوصيات. في أعقاب املصادقة بذي اثير بالنقاش ال

يست باملرور عبر الكن نجح ، الذي يحظر على الشرطة تقديم توصياتها في نهاية التحقيق إال في ظروف معّينة،قانون التوصياتوكان 

 .95عضًوا مقابل امتناع  95اإلسرائيلي، فجر يوم الخميس، بعد املصادقة عليه من قبل 

واثار موضوع القانون العالم االفتراض ّي بشكل كبير جًدا حيث يأتي هذا القانون للتغطية على التحقيقات مع رئيس الحكومة الحالّي، 

 بنيامين نتنياهو، بشبهات الفساد! 

ي العالم ف "ضجة" كبيرة، تصريحات لنائب ووزيرة إسرائيليين، أثارت مؤخًراالتواصل، انتشرت عبر مواقع إلى جانب قانون التوصيات، 

 ، وحملت تحريًضا كبيًرا على النائب عن القائمة املشتركة، حنين زعبي. االفتراض ي

لنائب زعبي رسالة ل ةوبدأت تلك الضجة بتصريحات لوزيرة الثقافة والرياضة اإلسرائيلية، ميري ريغيف )الليكود(، التي قالت فيها موجه

يف اذهبي لغزة يا خائنة، لنرى ك على انتهاك اسرائيل لحق الفلسطيني واملواثيق الدولّية: فيهبعد خطابها في الكنيست الذي شددت 

 سيعاملونك هناك، وإن كانوا سيمكنونك من قول األكاذيب، التي تقولينها في دولة إسرائيل.

  واستمرت الضجة بعد خالف بين عضو الكنيست الليكودّي ايًضا، اورن حزان، وبين عضو الكنيست زعبي،
 
ن بيل التصويت على قانو ق

 مساء األربعاء. ، التوصيات

بيل الجلسة ليكيل لها االتهامات، بما يشمل انه لن يقبلوا باستبدالها حتى بعنزة مع رجلّين فقط، لتقوم هي  التقى قدوكان حزان 
 
بزعبي ق

 بوصفه بالقواد، علًما أن شبهات تحوم حوله في هذا املجال. 

رئيس مجلس عين ماهل، وعدد قليل من سكان القرية، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو )الليكود(، وحتى اآلن م ايًضا، كرّ  هذا األسبوع

حتجين على هذا التكريم تإال أّن هذه الـ "مناسبة"، رافق ،لم يفهم سبب التكريم ها تظاهرة شارك بها املئات من أهالي القرية والناشطين، م 

 الذي اسموه "تكريم العار". 

كرمين"، تطرق نتنياهو إلى املتظاهرين الذين رفعوا اعالم فلسطين وقال مهاجًما: لقد رأيت هنا في املدخل مظاهرة 
 
د ضوفي كلمته امام "امل

ئين في جل الالجأولة التي بنت مستشفى ميدانيا من ضد ليبيا؟ ام ضد الد ةساءل ضد من هم يتظاهرون؟ ضد سوريانا ات للقرية.زيارتي 

 انفسكم!خجلوا من ، اةسوري

وأثارت التظاهرة حفيظة العالم االفتراض ّي الذي تناول فيديو "أخجلوا" لرئيس الحكومة، وكتبوا معلقين بصورة تحريضّية، ضد 

 "!ن للمعروفو عّين اّن "العرب في إسرائيل ناكر املتظاهرين مد
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 !املصادقة على قانون التوصيات .1

من  95عضًوا مقابل امتناع  95اإلسرائيلي، فجر يوم الخميس، بعد املصادقة عليه من قبل نجح قانون التوصيات باملرور عبر الكنيست 

ساعة إلبداء تحفظها على اقتراح القانون الذي جرت  51وهو العدد الكامل ألعضاء الكنيست، حيث منحت املعارضة مدة  811أصل 

 املصادقة عليه.

 نهاية التحقيقات التي تجريها إال في ظروف معينة. ويحظر قانون التوصيات على الشرطة نشر توصياتها في

ويمنع القانون الشرطة اإلسرائيلية رفع توصيتها بتقديم لوائح اتهام ضد مشتبه بهم في قضايا مختلفة، في حين تستطيع تقديم وثيقة 

 تلخص مجمل األدلة التي قامت بجمعها خالل مسار التحقيق كأساس للتهمة ضد املشتبه بهم.

تستطيع الشرطة املبادرة إلى تقديم توصيات ضد شخصيات عامة أثناء التحقيق، في حين يستطيع املستشار القضائي للحكومة أو كما ال 

 األمر ضروريا ويحتاج امللف إلى قرار.كان املدعي العام أن يطلب ذلك من الشرطة إذا 

الذين يسربون وثائق توصيات وتلخيصات تحقيقات الشرطة وينص القانون على أن الشخصيات العامة وبضمنهم املحققون أو املدعون، 

سنوات سجن فعلي ملوظفي الجمهور الذين يسربون  7باإلمكان معاقبتهم بموجب بند في قانون العقوبات، والذي يفرض عقوبة تصل إلى 

 صالحية!معلومات تصلهم دون أي 

حيث يأتي هذا القانون للتغطية على التحقيقات مع رئيس الحكومة الحالّي،  واثار موضوع القانون العالم االفتراض ّي بشكل كبير جًدا

  بنيامين نتنياهو، بشبهات الفساد!

يس  وعضو كنيست عن حزب "يش عتيد"، هدد بالتوجه إلى املحكمة العليا إللغاء القانون، وقال مغرًدا في السياق: ، مؤسس، رئيئير  لبيد

ا -غير مرتبط بنتنياهوالتوصيات قانون  أّن  لكل من يدعي
ً
 !بسبب تضارب املصالح؟ ،ملاذا منعوه من التصويت إذ

 

 51بند لم أسمح بتفعيل ال كنيست وعضو كنيست عن حزب الليكود، قال معقًبا على القانون: ملن هاجمني ألني، رئيس اليولي إدلشتاين

 لكنيسته بعد التصويت  ألي من أعضاء اتوج  هناك إذا كان  صيات. أعلنت اآلن بالهيئة العامة؛النقاشات على قانون التو أقصر  وأّن 

 !ن و سياسي ن و مناور ، وهكذا لن يكون 51بخصوص بند لن أتدخل أكثر ملحكمة العدل العليا، 

 

مئات آالف الشواقل عية الخاصة واملساواة االجتماعية، قال: عضو كنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة العدالة التوزيميكي زوهر، 

من أموال الجمهور تم تبذيرها هذا األسبوع بأحدى املناورات السياسية الزائدة التي عرفتها الكنيست. حضرت املعارضة منتجات إعالنية 



4 
 

امة صعدت الهيئة العبالقراءة الثانية والثالثة. أمس بعندما أخيرا، مر قانون التوصيات  ساعة!( 52كي تمد في نقاشات الهيئة العامة )

   إلى املنبر ألذكر أعضاء املعارضة ما رأيي بهم.

 

 يست نيابة عن حزب االتحاد الوطني، قال: ،  نائب رئيس الكنيست وعضو الكنبتسلئيل سموتريتش
 
 هذا الصباح متّد  االلتماسات التي ق

ضد قانون التوصيات هي التماسات غبية ودون أي أساس قضائي. مسرحية عالقات عامة لحزب أجوف يعيش على منتجات إعالنية، 

ا دق مسمار تحملة انتخابات يئير لبيد و بعن علم ة كون شريكتا، إذا لم ترفضها محكمة العدل العليا حتى النهاية بدون أن يبحث بها أبًد 

 ر بها.ثقة الجمهو بنعش  اإضافي

 

قانون التوصيات الفاسد الخاص بنتنياهو مر بفارق وعضو كنيست عن املعسكر الصهيوني، قال:  نائب رئيس الكنيست ، يوئيل حسون 

عضو كنيست على  18عضو كنيست بعد االنتخابات. سنكون سوية  95، ه الحكومة. كل املعارضة كانت هناضئيل. سنستمر بالنضال بهذ

 .القوانيناألقل ونلغي هذه 

 

رئيس الوزراء ووزير الدفاع وعضو في مجلس الوزراء السياس ي واألمني ووزير الشؤون االستراتيجية  ب، شغل منصب نائموشيه بوغي يعلون 

 قانون التوصيات مر، لكن الرائحة السيئة بقيت! آن األوان لقيادة أخرى! س األركان وعضو كنيست عن الليكود، قال: ورئي

 

 يلالل تصويتات على التحفظات من قانون التوصيات، إنتصافكنيست عن املعسكر الصهيوني، قالت: ، عضوة فارن ياعل كوهن 

، لم يغب أي شخص من املعارضة، منذ امليزانية قشرةال، االئتالف على 95/95، نتائج كل التصويتات 911ونصف، نحن بتحفظ رقم 

 ى اللحظة األخيرة. قبل سنة لم تكن هيئة كنيست كهذه كاملة، نكافح حت
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، وصلنا في جولة بالحد الشمالي وبالبلدات املالصقة بيوم بعد قانون التوصيات الرهيرئيس حزب العمل، قال في السياق: ، آفي غباي

من  ستغيثون مواطن جيد ي 911 ـ(، طاقات مدهشة ل1189 -نا بمأصوات مضاعفة على للجدار، وهذا املساء في نهاريا )حصل الليكود 

 في العالم. الدولة األفضلل إسرائيل إلى الطريق. أمام حكومة أفلست، نعرض بديال يحوّ ب الذي لتغييرلألمل و اأجل 

 

 81ت. زيد في رحوفو سنيمررون قانون التوصيات الذي يمأسس الفساد، ونحن سصحفية ومحاضرة في بوليموريا، قالت:   أورلي بارليف،

 القريب: دخول السبتمركز احتجاج ضد فساد السلطة مع 

 

يتضح أن من يمثل "يش عتيد" باإللتماس ملحكمة العدل العليا ضد قانون اشط على مواقع التواصل االجتماعي، قال: ، نإيران تشيرباك

ومتهم كما يبدو بإعطاء رشوة. باختصار بعث  8111التوصيات هو بوعاز بن تسور الذي بالصدفة هو أيضا محامي ميلتشين، نجم ملف 

 قضايا قانون التوصياتب إلى العمق ابمصا البيد ملحكمة العدل العليا محامي
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حديث ال "قانون التوصيات". ىلو كنت يئير لبيد ملا ذهبت ملحكمة العدل العليا علوت، قال مغرًدا: ، مراسل يديعوت أحرونيوفال كارني

 .الطلب بتدخل محكمة العدل العليا زائد وشعبوّي  عن قانون ال أهمية له؛

 

باح رائع، هذا هو صمود ثابت في صحيفة يسرائيل اليوم، قال: يروج رئيس الحكومة نتنياهو لعموده في الفيسبوك. له ع، عكيفا بيغمان

 .وأن هذا يساعد نتنياه اكتشفوابقانون التوصيات قبل أن  ما هو معلنوباألساس بالنسبة لكبار رجال القانون والقضاة الذين دعموا 

 

إحدى لت: ، قا، صحفية سابقا ومستشارة سياسية وكانت رئيسة الطاقم اإلعالمي السياس ي لبنيامين نتنياهوأوريت غاليلي تسوكير

قض ي على التي تحاول أن ت هذه صرختمحكمة العدل العليا وعندها بلبيد يهدد  النقاش على قانون التوصيات؛بالعبثيات االكبر انكشفت 

ر  ، التاريخا. بصوته8: الديمقراطية في إسرائيل
ّ
لتلميذ مدرسة  تسميع محفوظاتهو  الحجج. مستوى 1ا جانح تم القبض عليه متلبًس بذك

 7وليس لوزيرة قضاء 
 
 ؟71 -ـلبديمقراطية معروفة سيئة سمعة في سنوات ار . ملاذا صراخها ذك

 

ن ط "قانو ال أعرف ملاذا يسمون هذا بالغل،قال: كونغ فو بأستاذ الفنون القتالية، يمثل دير شاولين في إسرائيل ومدر ، إيال أوفير

 "القانون ضد )توصيات( الشرطية". أو باختصار: ضد الشرطة. التوصيات" اإلسم الصحيح؛

 املحاكم ج. خدمة السجون د. رئيس الدولة.باملرحلة القادمة: قوانين ضد أ. النيابة العامة ب. 

  أخ.وكحلون يدعم، ألن بيبي هو  الكّل ضد يشرعون ها بيبي بالطريق لطلب العفو، ب كل املحطات التي يمر ذهه
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وصيات التإئتالف نتنياهو لم يكن ليستمر بدفع قانون محاضر في كلية اإلدارة، قال:  وهو محام، يكتب في موقع غلوبس يوفال يوعاز

ر ، بشكل قاطع كهذا ّي 
 
 يسري  بعد أن غ

ّ
يقات التي ال يعرفها يعرف عن التحق اأو أن أحد . االستنتاج؛1111 -و 8111على ملف بحيث أال

  . 7111شْمل نتنياهو كمتهم بملف  -أو أن املوضوع متمركز باملفهوم ضمنا الجمهور بعد؛

 

أخل مجلس إدارة شركة استثمار، قال: ، رجل أعمال، رئيس ماكان تل أبيب ورئيس مجلس إدارة وأداء ماتومي ورئيس إيالن شيلواح

خل  خل أن يحافظ على سلطة القانون وأيد قانون التوصيات. كحلون أخل وي   كحلون بوعده بكل وعد أعطاه للجمهور. يعتني باحتكار وي 

 فشل. يحافظ على سلطة القانون؟ كذب. وماذا يعمل عندما تقدم الشرطة بيبي للمحاكمة؟الغاز؟ كذب. يخفض أسعار العقارات؟ 

 

: لعبة الرئيسية" على قناة الكنيست، قال، كاتب ومعلق سياس ي على موقع صحيفة يديعوت أحرونوت ويقدم برنامج "الأتيال سومفالفي

من قبل ية لنتنياهو ضد التوصيات وضد الشرطة، من يستخف بقوة قدرة إقناع دعوات صالة الفجر ناو من يستخف بالحملة العد

كب خطأ يرت –فقط سجائر"  هن يستخف بقوة األدلة التي هي "هذ، متمبعوثيه أمام كحلون وبينيمن قبل نتنياهو)!( من قبل نتنياهو و 

 .أو كحلون  ت، ال تبنوا على بينياغازي ار ونبيذا، إذا كان هذا سجائكبيرا. هذا يتحدر عميقا جًد 
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هذا ليس أقل من هلوسة أن تسمع أن الوزيرة شاكيد تقول لعضو الكنيست لبيد أن ذهابه إلى مغنية إسرائيلية، قالت: ، شيرا مرغليت

تدعمه؟ حكومة تعمل كل شيئ  ذيال الهلوس يبنى الكنيست، هذا يخزي؟ وماذا مع قانون التوصيات مل تحقيرا محكمة العدل العليا غًد 

  .هذا خزي  –كهذا  امن أجل أن تمرر قانون

 

ح مسدل العليا ضد قانون التوصيات لن يإذا التمست املعارضة ملحكمة الع يولي إدلشتاين يهدد؛ ناشط افتراض ّي، قال:  ،إدو بنيامين

إذا كان هناك سبب قضائي لاللتماس ضد قانون بسبب  .هذا التهديدبا اآلن، يوجد شيئ غريب جًد  أكثر ملناورين سياسيين كما سمح

 بين ذلك وبين املناورات السياسّية؟ ةوليس بسبب إجراءات التشريع، ما العالق ، مضمونه
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 تحريض على النائب حنين زعبي:  .2

ى ، وحملت تحريًضا كبيًرا علكبيرة انتشرت عبر مواقع التواصل، على مدار يومين، تصريحات لنائب ووزيرة إسرائيليين، أثارت "ضجة"

 النائب عن القائمة املشتركة، حنين زعبي. 

لنائب زعبي لموجهة ، التي قالت فيها رسالة )الليكود( ميري ريغيفوبدأت تلك الضجة بتصريحات لوزيرة الثقافة والرياضة اإلسرائيلية، 

رى كيف اذهبي لغزة يا خائنة، لن لحق الفلسطيني واملواثيق الدولّية:بعد خطابها في الكنيست الذي شددت من خالله على انتهاك اسرائيل 

 سيعاملونك هناك، وإن كانوا سيمكنونك من قول األكاذيب، التي تقولينها في دولة إسرائيل.

حول  سفرياتتعودت أنت  وأصدقاؤك مثل عزمي بشارة، على العمل ضد إسرائيل، والتمتع من األموال التي تقدمها لكم ال: وأضافت قائلة

 العالم، ونزع الشرعية عن الدولة، وهذا فقط يمكن أن يحدث في إسرائيل فقط.

 وصمة عار للديمقراطية اإلسرائيلية، وكان من األجدر إخراجها على سفينة مرمرة وإبعادها من هنا.: وأشارت إلى أن وجود زعبي في إسرائيل

بيل التصويت على قانون واستمرت الضجة بعد خالف بين عضو الكنيست الليكودّي 
 
ايًضا، اورن حزان، وبين عضو الكنيست زعبي، ق

 التوصيات )اعاله(، مساء األربعاء. 

بيل الجلسة ليكيل لها االتهامات، بما يشمل انه لن يقبلوا باستبدالها حتى بعنزة مع رجلّين فقط، لتقوم هي  التقى قدوكان حزان 
 
بزعبي ق

  بوصفه بالقواد، علًما أن شبهات تحوم حوله في هذا املجال. 

ات كبير على زعبي وواصًفا تصريح وقام أمن الكنيست بإخراج زعبي وحزان من الكنيست االمر الذي حّرك العالم االفتراض ّي محرًضا بشكل

 حزان وريغيف أنها "الرد األمثل على زعبي"!

لة لهيئة العامة، تهاجم الدو اتستعر في املخربة زعبي ، عضو كنيست عن حزب الليكود، قال في اعقاب املوضوع على التوتير: حزان أورن

لوتشهر بجنود جيش الدفاع االسرائيلي، أنا أغلق لها الفم ورئيس الكنيست إدلشتاين تحوّ 
ّ
وا األبطال"... "أخرج -هيئة األمم املتحدة ل ليمث

 ؟)ادلشتاين( يقول...إلى متى يولي

 ن كرامة الجنود والدولة؟!إلى متى سباقك لرئاسة الدولة والجري خلف أصوات العرب يكون أكثر أهمية م

 

ب الوزيرة ميري ريغيف ترد على أكاذيوعضوة كنيست عن الليكود، كتبت بدورها على الفيسبوك:  وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغيف

 .حنين زعبي

 ها هو جوابي لها. .لزعبي الهلوسيةأي عقاب، كوزيرة مناوبة كنت مجبورة أن أسمع األكاذيب واألقوال 
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 دائما خائنة. ،مرة خائنةعلى الفسيبوك:  ،ميري ريغيفوفي تعقيٍب آخر، كتبت 

 يها الرحمة.عل -أبارك رئيس الحكومة الذي وجه املستشار القضائي ليجد طريقا ليفصل زعبي من الكنيست. يجب علينا أن نطيرها إلى غزة

 

حّرض الدائم، املغني "
 
 : اورن حزان لحنين زعبي؛ لن يستبدلوك حتى بعنزة على رجلين فقط! "، على الفيسبوكالظلبدوره، كّتب امل

 

 .يا عرب إسمعوا يا قمامة -شاركناشط على الفيسبوك، قال محرًضا:  ادوك أشكنازي،تس
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 ".أورن حزان لحنين زعبي: "مخربة خائنة دودة صغيرة؛ عاصفة في الكنيست، العب كرة قدم، قال: ليران أملوغ كوهن

 ألورن حزان: "عنصريون، أنا ال أعبرك أبدا".ي بحنين زع

ي الكنيست، تعودتم أن تعملوا ضد الدولة، أن تتمتعوا من الدولة وبأموال الدولة تسافرون فف لحنين زعبي: "حصان طروادة يميري ريغ

 بكل أنحاء العالم وأن تعملوا على نزع شرعية للدولة. أنتم محبو املوت لستم محبي الحياة مثلنا".

وبة وأسئلة وأج بالسنوات األخيرة، الهيئة العامة تحولت إلى نوع من عرض مسرحي، من جهة ثانية ممنوع السكوت على أقوال حنين زعبي

 .ضد الدولة وقوى األمن

 

 . ف لحنين زعبي: روحي لغزة يا خائنةيالوزيرة ميري ريغ :، كتبوا معلقينحزب الليكودالقّيمون على صفحة، 
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يم؟؟ ال متى إلى الجح ،تجسدها!! متى يطيرونها من الكنيستيشيطان ، ناشطة على الفيسبوك، قالت عن زعبي محّرضة: يلفي بن أبوس

 .تستحق األرض التي تقف عليها، شيطان

 

 . حادثة حنين زعبي مع أورن حزانناشط على الفيسبوك، قال:  يرون حايا،

 .كب واليبادلعنزة ما كانوا حزان: حتى . وادقزعبي: 

 

 .لعضو الكنيست أورن حزان ةممنوح 1182:جائزة الخروج املضحك لسنة ، علقوا بالقول كتلة اليمينالقّيمون على صفحة، 

 .هبيين عند حدهم مثلاهن أوقفوا أعضاء الكنيست اإلر و آخر يا ليت هناك أعضاء كنيست 

 

األولى التي يتواجها بها أورن حزان وحنين زعبي، هذه ليست هذه ليست املرة اشط على وسائل التواصل االجتماعي، قال: ، نبيلي سمحون 

 اأهان املاعز، يشمل تلك التي به ألنهوبيننا، أنا جدا غاضب على أورن حزان  املرة األولى التي تسمي بها حنين زعبي أورن حزان "قواد".

 .فقط رجلين إثنتينا عيب ويشمل تلك التي له
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 . ساعات الليل في الكنيستناشطة على الفيسبوك، قالت:  ليئة نيبو،

 ه: حتى عنزة ما كانوا ليستبدلوك بها. حزان برد من. أنت قواد: حنين زعبي ألورن حزان

 

ريغيف وزعبي، هذه حقيرة وهذه حقيرة وكذلك بالنسبة لحزان، ثالثتهم ال يستحقون الجلوس ، مصمم داخلي، قال: نعمان غال ياعيل

  .الهيئة العامة هذا لليوم الثاني، أثمر في الظهر )يوم اإلربعاء( "النقاش على قانون التوصيات الذي استمر في -يست اإلسرائيليفي الكن

ا بين أعضاء الكنيست حنين زعبي من القائمة املشتركة والوزيرة ميري ريغيف وعضو الكنيست أورن حزان من الليكود. مواجهة حادة جًد 

 زعبي هاجمت املعارضة على أنها ال تقف ضد العنصرية  كما تفعل بخصوص الفساد: "أنتم منافقون، إخجلوا". 

 :أقوالها من املاض يعادت على مرة أخرى وأن تسافري إلى غزة".  ملرمرة الوزيرة ميري ريغيف صعدت إلى املنبر: "كنت  يجب أن تصعدي

 "روحي إلى غزة، يا خاينة )إذهبي إلى غزة خائنة(". 
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حماة البيت كل االحترام كرامة الكنيست.. وأعضاء الكنيست من  تحطيزعبي إذن...، ناشط افتراض ي، قال معلًقا: شاي أسو غوغ شاي

 جدا للدولة.. هي تعيش عندنا في باهظاة كالمية، التي تسبب ضررا بمن زمان، تجلس عندنا في الكنيست مخر لكم.. تجاوزت كل الحدود 

كان بكل م ، إسرائيل أنت مشهرةإسرائيل، تعرف أنه لن يكون لها أي حقوق متساوية  مقابل متساوين كما هو هنا وال بأي دولة عربية.  

 
 
د وت  وهي ضد الفكرة  باملرة، كل مفهوم دولة إسرائيل.. بالقصير  مجنونة. ،دمغتتواجد به هي تسّو 

 

 .مرة أخرى الكوليرا زعبي تخربش بالكنيست ناشطة افتراضّية، قالت:  ليندا التشبرغ،

 

 .الخزي أنه يوجد عضوة الكنيست هذهذي لشركة أوبر إسرائيل، قال: ، الرئيس التنفيميراف غريفمان

 

 

 

 

 نتنياهو يحّرض على سكان عين ماهل:  .3
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كّرم هذا األسبوع، رئيس مجلس عين ماهل، وعدد قليل من سكان القرية، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو )الليكود(، وحتى اآلن لم يفهم 

 حتجين على هذا التكريم الذيها تظاهرة شارك بها املئات من أهالي القرية والناشطين، م  تسبب التكريم إال أّن هذه الـ "مناسبة"، رافق

 اسموه "تكريم العار". 

كرمين"، تطرق نتنياهو إلى املتظاهرين الذين رفعوا اعالم فلسطين وقال مهاجًما: لقد رأيت هنا في املدخل مظاهرة 
 
د ضوفي كلمته امام "امل

لتي بنت مستشفى ميدانيا من اجل الالجئين ضد ليبيا؟ ام ضد الدولة ا ةزيارتي للقرية . انا اتساءل ضد من هم يتظاهرون؟ ضد سوري

 ، اخجلوا من انفسكم!.ةفي سوري

لرئيس الحكومة، وكتبوا معلقين بصورة تحريضّية، ضد  "أخجلوا"التظاهرة حفيظة العالم االفتراض ّي الذي تناول فيديو  وأثارت

 ن للمعروف"!.و عّين اّن "العرب في إسرائيل ناكر املتظاهرين مد

حتجين على زيارتي مل لرسالة لك ، قام بنشر الفيديو على صفحته على الفيسبوك وعلق بالقول: لدّي نياهونترئيس الحكومة، 
 
جلس عين امل

 ماهل في الشمال: اخجلوا.

 

طرد كل املحتجين. علينا اعادة مستولي األراض ي، ممن يسمون انفسهميهودا حينالناشط االفتراض ّي،   ، نشر الفيديو وقال معلًقا: ي 

 فلسطينيين، إلى بالدهم. 

 

، ناشط افتراض ّي، ايًضا نشر الفيديو وعلق بالقول على الفيسبوك: كل االحترام لرئيس الحكومة. ال يجدر التحسس من دانئيل ليفي

 تظاهرات كاذبة ضد قيام دولة إسرائيل.

 

لشايا كتسير
 
 تها، لكن عندما يستحقها اقولها. ، ناشطة افتراضّية، علقت وقالت: كل االحترام بيبي. ال اصدق اني ق
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 ، ناشط افتراض ّي، انضم إلى نتنياهو، واكتفى بنشر الفيديو والتأكيد: اخجلوا. ابيعاد كوهين

 

 ناشطة افتراضّية، نشرت الفيديو وعلقت: بيبي انت ملك. دولة سالم ووحدة. وهم يتظاهرون ويهدمون.  نيرا افيسرور،

 

 اباريق من الزيارة الرائعة لرئيس الحكومة لعين ماهل. في الشأن السياس ّي، علق وقال: ، صحافي مختص روعي شيكي اراد

 

 

 


