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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 

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

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

كان األول، املصادقة على مشروع  انشغل العالم االفتراض ي موضوع حيث 1....8-1..... تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 قانون اإلعدام. 

عضًوا  94مقابل  25بالقراءة األولى، األربعاء الفائت، على مشروع قانون "اإلعدام"، بأكثرية  صادقت قد   الهيئة العامة للكنيستكانت و 

 هو عدد أعضاء الكنيست اإلسرائيلي.  51.من أصل 

مشروع القانون عضو الكنيست، روبرت إليطوف، رئيس الكتلة البرملانية لحزب "يسرائيل بيتينو" الذي يترأسه وزير األمن، أفيغدور  قّدمو 

 ليبرمان.

ية"، الكرامة اإلنسانأّن القانون خطوة "مهينة، ويتعارض مع  ُمدع عارض،نقسم ما بين ماعالم االفتراض ي اإلسرائيلي الذي وحّرك القانون ال

 أّن القانون منصف تجاه "كل من تسول له نفسه املس باإلسرائيليين وبقي على قيد الحياة".  ُمدع ؤيدوم

ديد الرئيس ة الرافض لتهاما املوضوع الثاني الذي تفاعل معه العالم االفتراض ّي اإلسرائيلي بشكل كبير فكان بيان الخارجية اإلسرائيليّ 

 ة عن األونروا. ميركيات األ كي، دونالد ترامب، بقطع املعونر ياألم

دونالد ترامب، في تغريدة عبر "تويتر"، بقطع املعونات املالية للفلسطينيين، متهًما إياهم بأنهم "لم يقّدروا  ميركيوكان قد هّدد الرئيس األ 

 هذه املساعدات".

فاقم دونالد ترامب خشية ت ميركيالرئيس األ  وفي املقابل، أصدرت الخارجية اإلسرائيلية بيانا أعلنت من خالله على أنها تعارض تهديد

 األوضاع اإلنسانية في القطاع.

 بعد أن عمم الوزير املعروف بمواقفه اليمينية، نفتا
ً
ي بينت، لواشغل بيان الخارجية اإلسرائيلي العالم االفتراض ي بشكل كبير جًدا خاصة

 تعزز قوة حماس.-الخارجية اإلسرائيلية-أنها نتقد من خالله بيان الخارجية ومؤكًدا امنشوًرا على الفيسبوك، 

م التشديد ت، حيث في العالم االفتراض ّي اإلسرائيليإلى املوضوعّين أعاله، رصدت النشرة التالّية بعًضا من مظاهر التحريض التي برزت 

 .على تحريض من قبل سياسيين أو ذوي تأثير على املجتمع
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 :ن اإلعدام قانو  .1

عضًوا من أصل  94مقابل  25صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة األولى، األربعاء الفائت، على مشروع قانون "اإلعدام"، بأكثرية 

 هو عدد أعضاء الكنيست اإلسرائيلي.  51.

ن، أفيغدور يترأسه وزير األم وقّدم مشروع القانون عضو الكنيست، روبرت إليطوف، رئيس الكتلة البرملانية لحزب "يسرائيل بيتينو" الذي

 ليبرمان.

، رض مع الكرامة اإلنسانية"أّن القانون خطوة "مهينة، ويتعا دععارض ُم نقسم ما بين اعالم االفتراض ي اإلسرائيلي الذي وحّرك القانون ال

 ". من تسول له نفسه املس باإلسرائيليين وبقي على قيد الحياة ن منصف تجاه "كلأّن القانو  دعُم  ؤيد وم

ادقنا صوكتب على صفحته على الفيسبوك في السياق:  ،)الليكود(، القانون  بنيامين نتنياهول ووزير خارجيتها، رئيس حكومة إسرائي دعم

 .يقض ي في السجن لن-ويضحكالقراءة التمهيدية على قانون عقوبة اإلعدام للمخربين، من يذبح ب

 

تم إطالق سراح مخرب حماس سعيد بدارنه وزير األمن اإلسرائيلي، وزعيم حزب "يسرائيل بيتينو"، علق وقال مؤيًدا:  ،يغدور لبرمانأف

"رئيس  51.2بعمليتي تفجير، الذي قال عنهما القاض ي العقيد )إحتياط( عودد بسنزون في مقابلة بسنة  صفقة شليط بعد أن أدينب

إعدام يردع مخربين آخرين... مطلوب أخيرا ... حكم الجثث بأجزاءيا مع مسامير مغروزة معهد األمراض عرض علي صورا صادمة للضحا

 العمل مع هذا شيئ ما".
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 هذا بالطريقة يتمأيضا أن  إجباري لكن  -إجباري عقاب اإلعدام للمخربين كود، قال في السياق: عضو كنيست من حزب اللي أورن حزان

  !الصحيحة

هذا هو الحلم الكبير. أنا ال أريد أن أحقق لهم  "حورية 85 ـيفوز ب اشهيد" واكوني لكياملالعين هؤالء ين املخربون من سن صغير يعلم

 الحلم، أريد أن أحوله إلى كابوس كبير.

صدقوني  -، كان حيا أم ميتااحورية يتلقى باملقابل خصي 85يجب تشريع قانون حسبه املخرب الذي يأتي ليقوم بعملية بهدف اللقاء ب 

 أن هذا يردع الحيوانات التي تسير على قدمين، املرض ى النفسيين، املتطرفين هؤالء...

 

م على ة اإلعدابصوتت مع قانون عقو ائيلي، قالت بدورها: اإلسر  ، عضوة كنيست عن الليكود ونائبة وزير الخارجيةتسيبي حوطوبيلي

ن ياإلرهابي على أبناء عائلة سلومون. مخربون قطعوا بقسوة حياة أناس بريئاملخربين وأمام ناظري املذبحة الرهيبة لعائلة فوغل والهجوم 

 فقدوا حقهم بالحياة.

 ،في الهيئة العامة للكنيست حققنا العدل، لكن اليوم الستشهادييناوجد من يقول أن ال يوجد ما يردع هذا القانون عادل وأخالقي، ي

 .االذي هو قيمة هامة تقف أمام ذاته
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يين. ليس بي أي رحمة على املخربين الذين يقتلون اإلسرائيلعضوة كنيست عن املعسكر الصهيوني، قالت معارضة للقانون:  ،تسيبي ليفني

ن سياسة وصفر أمن. هذا باملجمل قانو  ،باملئة مئة-شاذلكن لست قلقة على املخربين إنما على مواطني دولة إسرائيل وأمنهم. هذا تشريع 

 ائتالفي. اتفاقبسياس ي  بسياس ي ساخر ُولد من طل

األحمر. وزراء وأعضاء كنيست الذين يصوتون ضد اما الضوء تي بسبب موازين البقاء ال تتوقف الكل يمر بالحكومة هذه ال ،ألسفي

  األمن والدولة!بواحد مشغول من أجل البقاء الشخص ي وإلى الجحيم ضميرهم ورئيس حكومة ضاغط، 

 

م ابالنقاش على اقتراح قانون فرض عقوبة حكم اإلعدقال: ، عضو كنيست عن املعسكر الصهيوني، أستاذ في فلسفة التربية، يوس ي يونه

املستوى السياس ي في هذه   مع املستوى السياس ي؟األمن  ومسؤولال يوافق "ماذا يحدث عندما  على مخربين يسأل رئيس الحكومة؛

 أو الظل املهدد لليبرمان؟ حكومة مفلسة! موضوعي -الحالة،" يقول بيبي، "يتغلب..." ويطرح السؤال ما الذي يوجه املستوى السياس ي

 

يحاول ليبرمان أن يعمل لفة سياسية على مخربين يأتون للموت كي يتحولوا إلى ، عضو كنيست عن حزب العمل، قال: روزنطالميكي 

 دجال. يمشون  امستعد أن يشجع أمواتاشهداء، كي يجمع أصوات 

 

عضاء أ -عقوبة املوت، موت حسب منطقشمالية ونائب رئيس املوساد، قال: جنرال احتياطي، شغل منصب قائد القيادة ال عميرام لفين،

حتى يشجع، غير صحيح ومناسب لليهودي أن يحكم بسرقة حياة الكنيست املؤيدين، كما يبدو ال يعرفون مخربين، املوت ال يردعهم و 
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هاز األمن القومي وخالفا ملوقف ج ب. كلهم قد ذهبوا عميقا باالنتخابات. نتنياهو ضعيف. سياسة صغيرة على حسامهما كان سافالإنسان 

 شعبوي، ممنوع أن ُيسن.األمن، قانون 

 

 ون بسرائيل بيتينو، املخر األفق مصالحة بين يهدوت هتوراة وييبدو ب صحفي، مؤلف، ساخر، مذيع وكاتب، قال: نشر أول؛ ي،يوتام زيمر 

 . يتم إعدامهم، الحوانيت مغلقة بالسبت

 

حل عقوبة املوت للمخربين بالقانون إلى جانب إهمال توصيات تقرير شمغار شغل مناصب رفيعة عديدة، قال:  محام، تسفي هاوزر

 ،وليس أقل من مثال حزينبالجهاز السياس ي اإلسرائيلي املوضوعية  عنصر بخصوص إطالق سراح مخربين، هو مثال حزين لفقدان 

 . لضحالة وهواية الحوار اإلعالمي اإلسرائيلي الذي ال يربط بين األشياء

 

لجو، ل تلفيقاتطلق ت. بدل أن ابتجسده ةالشعبوي و قانون عقوبة اإلعدام للمخربين ه، قال: معهد دراسات األمن القومي دوستري،عومر 

هدم مباشر لبيوت املخربين وطرد عائالت مخربين. الشيئ  لية ومتعددة االغراض تسهم بالردع؛من املناسب أن تتركز الحكومة بأدوات عم

  التعامل مع العائلة -الوحيد الذي يردع الجهاديين
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ب دخلون في عقول املقاتلين أنه يجفقط بدولة مجنونة يُ ملتحدث باسم الوزير نفتالي بينيت، قال داعًما للقانون: ا أيتمار فليشمان،

عديم األهمية بالكنيست أنه يجب قتلهم، فقط كي يطمس العجز الجنس ي  اقتل مخربين، وبعد هذا يمررون قانون عناالمتناع قدر اإلمكان 

 لدى الحكومة أمام املوظفات وجهاز القضاء.

 . األمل يعيشون ومواطنون مشمئزون وخائبو  ون بأن اليهود يموتون، مخر  ينتجبالنهاية كل هذه الفوض ى 

 

به اإلعدام  نفذمخرب يُ  -أكيد اواحدا ة املوت تردع املخربين، لكن شيئبال أعرف إذا كانت عقو ، صحفي إسرائيلي، قال: يفغيني زروفنسكي

 ال يشتغل أكثر باإلرهاب.

 

 .ألوكر تسبعلى مخربين منتحرين؟ نافا  تسري عقوبة املوت عالمية وكاتبة مسرح وكاتبة عامود، قالت: ، مستشارة إميخال أهاروني

 

 يامقومن قبل أن ينفذ اإلعدام بمخرب واحد، يحدث  ،بعد، صحفي وإعالمي ومراسل برملاني، كتب مقترًحا على التوتير: ليعاميحي أتا

 املوتى، إليكم عدد من االقتراحات للحكومة التي ليست شعبوية:

 .لتكافح بكامل القوة من أجل هدم "كامل" لبيوت املخربين-

 .قانوني كي تأتي على طرد عائالت املخربين نشاط لتعمل كل -

 .ليسلب نهائيا التلفزيون من مخربين مسجونين-

 .ليتوقف اللعب بالقلب املكسور للعائالت الثكلى-
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السياسة تغلبت على األمن، وهذا ليس جديدا، كل جهاز األمن يعارض صحفي ومعلق عسكري لصحيفة معاريف، قال:  ،يوس ي ميلمان

واتا أص ون يجمع ،مع اإلقتراح بفرض قرار حكم اإلعدام على مخربين ،ة املوت، لكن األساس أن ليبرمان ومؤيديهبعقو منذ سنين فرض 

. فذلك أنه ( األمن والدولةةوللجحيم املسؤولية، املنطق، األخالق )أيضا اليهودي )سياسة شعبوية( الكل بوبوليتيكاباالنتخابات القادمة: 

 .واضح أن القانون لن يمر
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 يدعم قطع املساعدات عن األونروا:  العالم االفتراض ي   .2

يقّدروا هذه  إياهم بأنهم "لم لفلسطينيين، متهًماعن اونات املالية دونالد ترامب، في تغريدة عبر "تويتر"، بقطع املع ميركيهّدد الرئيس األ 

 املساعدات".

 مئات املاليين من الدوالرات سنويا وال تنال أي تقدير أو احترام، هم )الفلسطينيون(وكتب ترامب في تغريدته: "واشنطن تعطي الفلسطينيين 

 ال يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سالم طال تأخرها مع إسرائيل".

 وزعم أن الواليات املتحدة جنبت مدينة القدس "الجزء األصعب" من جدول أعمال املفاوضات، مهددا الفلسطينيين: "لكن عندما ال 

 يرغب الفلسطينيون في املشاركة بمفاوضات السالم، فلماذا ندفع مبالغ ضخمة لهم في املستقبل؟".

ات مب "سوف يوقف الدعم الذي تقدمه الوالياوكانت املندوبة األميركّية في األمم املتحدة نيكي هيلي قالت إّن الرئيس األميركي دونالد تر 

 طينيين "أونروا".املتحدة ملنظمة غوث وتشغيل الالجئين الفلس

ساعدات دونالد ترامب بإلغاء امل ميركيوفي املقابل، أصدرت الخارجية اإلسرائيلية بيانا أعلنت من خالله على أنها تعارض تهديد الرئيس األ 

 املالية لألونروا إذا رفض الفلسطينيون العودة الى املفاوضات مع إسرائيل، خشية تفاقم األوضاع اإلنسانية في القطاع.

 بعد أن عمم الوزير املعروف بمواقفه اليمينية، و 
ً
، تالي بينتنفاشغل بيان الخارجية اإلسرائيلي العالم االفتراض ي بشكل كبير جًدا خاصة

ألونروا اقوة حماس، وقد جاء في املنشور:  تعزز -اإلسرائيلية الخارجية-له بيان الخارجية ومؤكًدا أنها نتقد من خالامنشوًرا على الفيسبوك، 

بين تحت حكم حماس. 
ّ
 هي منظمة تدعم اإلرهاب. مجرد وجودها يعزز حالة سكان قطاع غزة الحزينة املعذ

(. وظيفته املركزية هو إعادة تأهيل الالجئين والحفاظ على حقوقهم وأمنهم في UNHCR)تعمل في كل العالم مجلس األمم املتحدة لالجئين 

 دولة اللجوء، وفقط فيها. 

نتحدث عن الجئ، نتحّدث فقط عن شخص واحد اضطر الهروب لدولة أخرى للحفاظ على حياته، وليس عن نسله. إذا تلقى عندما 

 ، فال يحق له الحماية واالمن كالجئ.افظيع ا. اذا اقترف جرمامواطنة من الدولة الجديدة، فلم يعد الجئ

ولكن، كما هو معروف لنا جميعا، عندما تدخل إسرائيل الصورة، يتغّير التعامل على الفور. يعمل األونروا في مجال واحد وهو املساعدة 

 لالجئين الفلسطينيين. ما هذا الجئ فلسطيني؟ 

دول عربية. ولكن ليس هو  8 ـ، األردن أو غزة، عندما هاجم دولة إسرائيل الصغيرة جيش لةالشخص الذي هرب إلى لبنان، سوري هو 

 فقط. انما أيضا أوالده وأحفاده، وأبناء أحفاده وهكذا حتى نهاية األجيال. 

ئين داخل مخّيمات الالج وال، الهدف هو ليس إعادة تأهيل الالجئين والسماح لهم املواطنة في الدول الذين هربوا إليهم، انما تعزيز وضعهم،

 
ّ
 م إرجاعهم إلسرائيل ضمن "حق العودة" والتي تهدف لتدمير الدولة اليهودية. . ملاذا؟ لكي يتةواملهمل ةاملكتظ

 . ""الجئ فلسطيني" من غزة يقوم بعملية ضد إسرائيل، هو ما زال الجئ تساعده األونروا –وبالطبع 

يتم إطالق صواريخ من نا النقاب عن صواريخ خفّية بداخل مدرسة لألونروا. تيّقن الجيش انه و خالل "الجرف الصامد"، كشف محارب

فين في األ 
ّ
 ". ون حماس "احتياطي و نروا هم مخّربو منطقة مؤسسات األونروا. تبّين ان بعض املوظ
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 االستنتاج: هذه منظمة تدعم اإلرهاب، والذي يعزز الوضع املأساوي لسكان غزة. 

ن كل مجموعة الجئين عذين يقبعون تحت حكم اإلرهاب، أو ال ةتكون مغايرة عن مساعدة سكان سورياملساعدة لسكان غزة ال يجب ان 

 في العالم. 

 ة هو القرار الصائب. ميركيقرار الرئيس ترامب والسفيرة هايلي حول وقف املساعدات األ 

وتخّبئ  سانا أتوقع من كل الحكومة في إسرائيل، من ضمنهم وزارة الخارجية، دعم قرار تقليص ميزانيات منظمة تقوم بتشغيل مخّربي حما

 الصواريخ في مدارسها.    

 

وبأسرع ما يمكن هكذا أفضل. أموال للدعم  ونروايجب إغالق األ قال بدوره معلًقا على املوضوع: عضو كنيست عن الليكود،  ،يوآب كيش

 آخر لغزة. امسار  تجدس ،اإلنساني

 

 . أخرى نتنياهو يتجاوز ترامب عن اليسار مرة، قال: بنشاط إجرامي ، سياس ي متطرف، اعتقل عدة مرات وأدينباروخ مرزل

أموال املساعدة ملنظمة األونروا التي أعلن عنها رئيس الواليات املتحدة ترامب ارة الخارجية تعترض على التقليص نشر أول: وز  5أخبار 

عن دعمه للخطوة، التقليص قد  دعاء الوزارة، التي يقف على رأسها رئيس الحكومة نتنياهو الذي صرح علناال مبكرا أكثر هذا األسبوع. 

 يؤدي إلى كارثة إنسانية في قطاع غزة.
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، كتب مقاال انتقد من خالله قرار الخارجية اإلسرائيلية وعلق على التوتير ناشًرا صحفي ومحرر وكاتب إعالمي ومحام ،بن درور يميني

 اللجوء، يجب أن تزول من العالم.  تكرسهذه املنظمةالتي . لتفكك األونروااملقال وقال: 

 

ألونروا تغذي رؤساء حماس وعندما يشبع القط فإن الرغبة اأفكر أن هذا بالذات يخدم األمن. أنا معروف، قال:  حاخام، يوس ي يوسيبلو

 بالقتال تصغر. نتنياهو يعمل من أجل قيادة حماس. أنظر إلى ليبرمان كيف تعامل قبل تعيينه وكيف يتعامل عندما يحرس الشمينت. 

 

ت يتكلمون عن األونروا فقط اآلن، لكن هم هنا من اليمين مثل نفتالي بينكل، قال: اقع التواصل االجتماعي، ناشط على مو عومر أريخا

 .وله صوت احتى قبل أن يكون شعبياملعهد لالستراتيجية الصهيونية عمل هذا 
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ليبق هللا لي ترامب بصحته، بتغريدة واحدة فتح أيضا نقاشا ، قالت: على صفحات التواصل االجتماعي ة، ناشطشارون حورش فعنونو

ن بيبي وإسرائيل من 
َّ
 .سحر شاب وال أحد يتكلم عن أورشليم أكثر. ، إنساني استعراضعلى األونروا، أيضا مك

 

أجياال من الالجئين العرب، األموال التي تتلقاها تذهب للدعاية ضد  األونروا تديم، قالت: ، محامية وناشطة على الفيسبوكافاشالوم زه

 بهم من ناحية إنسانية؟ يضر هذا، كيف ملياتإسرائيل وللع

 

، كما تركوا املجلس ملدة زمنية طويلة )لم كما أضروا بتمويل األونروا )لم يضروا(، قال: ، مراسل سياس ي للقناة العاشرةفيدباراك را

 .فعلوا ضد اليونسكو )لم يفعلوا(يتركوا( وكما 

 

بالنهاية املؤسسات و لتلغ مناطق األونروا، بعد ذلك لتنقل ، قالت: ات، معلمة رياضيات وتتعلم دراسات عليا الرياضيليور فنكلشتاين

 ".عبثامل إسم األمم املتحدة يح ذيالقانوني ال الوهمليغلق التداول على 
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، فذلك إذا رفضنا خجلق التصعيد؟ ببساطة ممرة أخرى تسابُ ، قالت معلقة: التواصل االجتماعيشطة على مواقع ، ناروعيت إفيرلي

  هعد ذلك بالعالم أن هذببنا  ن تقليص تمويل األونروا ملاذا يثقو 
ُ
شغل رجال حماس ومنظمة فاسدة من أساسها؟ نحن نطلق منظمة ت

 النار على أرجلنا.

 

شعبوي، ضيق اآلفاق، مثل قائدك العام، تقليص في األونروا، يضر بالشريحة السكانية ، قال: في القانون املدني ، محاممازور موشيه

وفقط يشجعهم على العنف، غالبية نشاط األونروا هو أكل أساس ي، يجب معالجة عينية، مثل إقالة سائق سيارة اإلسعاف  ،الضعيفة

 
 
 .تفجيرسيارة اإلسعاف ملحاوالت  لَّ األولي الذي استغ

 

في املوضوع ناشرين فيديو من إنتاج القناة يحرض بشكل مباشر  ، ادوا سكيتكشا، هيئة اإلذاعة اإلسرائيلية"كانمون على صفحة "القيّ 

 ملاذا التزال قائمة؟ -ية: أونرواالفيديو املترجم لإلنجليز  -بطلب من متابعينا ترامب وهيليعلى األونروا وينزع الشرعية عنها، وكتبوا بالتعليق: 
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3.  :  وتيرة التحريض تزداد في العالم االفتراض ي 

 في العالم االفتراض ّي اإلسرائيلي.إلى املواضيع أعاله، رصدت النشرة التالّية بعًضا من مظاهر التحريض التي برزت 

على  وحصلت اتحريضي اوتم التشديد على تحريض من قبل سياسيين أو ذوي تأثير على املجتمع، حيث تم رصد منشورات تحمل جانب

 و مشاركات. \اعجابات كثيرة أو

ى حيث قال علوزير األمن الداخلي ووزير الشؤون االستراتيجية ووزير اإلعالم،  غلعاد أردان،ولعل املنشور األبرز في هذا الجانب كتبه 

ل السيادة اإلسرائيلية على املستوطنات في يهودا والسامرة )الضفة الغربية( ليس بفضل القوة، إنما نحن نحوّ صفحته على الفيسبوك: 

واة بالحقوق ا، حان الوقت لنعمل عدالة تاريخية ولنعطي مسقوة الحق. حقنا على أرض إسرائيل يبدأ من أورشليم، يهودا والسامرةب

 يست إسرائيل. شاهدوا وشاركوا أقوالي هذا املساء من جلسة مركز الليكود.لنصف مليون إسرائيلي ليعيشوا أخيرا تحت قوانين كن

 

 نحن نعتني بأمرك، ستدفع...، مهدًدا حماس: عضو كنيست عن حزب الليكود حزان، أورنوفي منشور آخر، تم رصده، كتب 

 .اللينداخل البطن  ةعميق مني على لكمة الحثاالت من حماسحصل هكذا هذا ُيسمع بعد أن 

 يحاولون أن يرفعوا الرأس وأن يهددوا عضو كنيست وعضو لجنة الخارجية واألمن.... جبناء حماس الوقحين

على العكس، نحن نستمر بالطريق، بقوة كبيرة أكثر من أجل شعب إسرائيل، أرض  -لكن التهديدات هذه لن تردعني ولن تمس بنشاطاتي

 إسرائيل وأهم شيئ إلعادة األبناء.

 ، لم تساعدهم أيالغاب هي قوانين التي قوانينهمهم هؤالء الذين يفهمون فقط القوة. الخنوع أمام الحيوانات اآلدمية،  -تذكروا أعزائي

 مرة.

 دولة إسرائيل، جيش الدفاع اإلسرائيلي، قوات األمن وأنا ال نعمل لكم حسابا. -ولكم أيها اإلرهابيون الحقيرون، ديدان األنهر، إنتبهوا
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 ال لن يكون هدوء،  -أعمال القتل واإلرهاب وال تعيدون جنودنا هدار غولدين، أورن شاؤول واملواطن أفرا منغيستو ن توقفو ما دمتم ال 

 عميقا تحت األرض، وليس، ليس املقصور باألنفاق. -للمخربين املوجودين بأيدينا، وحكمكم يكون واحدا ال لكم و 

 ين.باملسخرة لزيارات عائالت املخر نوقف اآلن 

 شاهدوا. شاركوا.

 

لعاصفة نفس املخربين.أيضا ا ون املطر نفس املطر واملخربجاء فيه:  ا، كتب أي تحريضفي موقع حي للحريديم  مؤثر  ، صحفيشلومو ريزل 

 إقالق راحة قوات األمن بقرية كودم، كل جمعة...لم تمنع مثيري الشغب العرب من 

 


