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  عن النشرة

"متابعات من اإلعالم الجديد في إسرائيل" ما يكتب وينشر في فضاء اإلعالم الجديد الفاعل في الحيز العام اإلسرائيلي. تسلط ترصد نشرة 

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

 ن اليسار واليمين. إلى ذلك، ترصد النشرة مظاهر العنصرية في املجتمع اإلسرائيلي اآلخذة في االزدياد في اآلونة األخيرة.الساحة اإلسرائيلية م

من املواضيع بدأت بالكشف  الم االفتراض ّي اإلسرائيلّي عددحيث شغل الع 24.3.18-21.3.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 . 2007عام  سوريةستهداف منشأة شرقي ئيل باعن قيام إسرا

، يشتبه بأنها كانت سوريةاستهدفت منشأة شرقي  2007، هذا األسبوع، بمسؤوليته عن غارة جوية في اعترف قد الجيش "اإلسرائيلي"وكان 

 نووًيا تطوره دم
ً
 «.داء إسرائيلأع»واملخابرات اإلسرائيليان بأنه بمثابة تحذير إليران ولـ دفاعشق سًرا، في إعالن وصفه وزيرا التؤوي مفاعال

بر بمحافظة دير الزور، عن تدمير منشأة صحراوية قالت 2007وليل الخامس إلى السادس من أيلول 
ُ
، أسفرت غارة جوية في منطقة الك

 نووًيا يبنيه النظام الس
ً
وري سًرا بمساعدة من كوريا الشمالية، في اتهام نفته دمشق مؤكدة أن الواليات املتحدة الحًقا إنها كانت تضم مفاعال

 املنشأة املستهدفة ليست سوى قاعدة عسكرية مهجورة.

ينه حوأثار إعالن الجيش اإلسرائيلي مسؤوليته عن الغارة العالم االفتراض ي اإلسرائيلي الذي اثنى على العملية، وعلى قرار رئيس الحكومة في 

 . حذير إلى إيران ومنشآتها النوويةمؤكًدا أنها رسالة تايهود أوملرت، 

 .ذنبهابتوصلت الفتاة الفلسطينية عهد التميمي إلى اتفاق مع النيابة تقض ي بموجبه ثمانية أشهر في السجن مقابل االقرار هذا األسبوع ايًضا، 

ام منزلها في ليين أميوهي تضرب جنديين إسرائ اإلسرائيلي االجتماعيفي شريط فيديو انتشر عبر مواقع التواصل  -عاما  16 –وظهرت التميمي 

 من الشهر ذاته. 19كانون األول املاض ي، قبل أن تعتقل ووالدتها في  15قرية النبي صالح في 

اض ي املقارنة بين م االفتر في العال تعنها وآخر محرض عليها. وبرز  ين مدافعنقسم ما بعالم االفتراض ي اإلسرائيلي الذي اوأثار االتفاق حفيظة ال

 حكمها وحكم الجندي معدم الشهيد عبد الفتاح الشريف، اليئور ازرياه. 

 متفوقة للحزب، املنتسبين أصوات من %71 وحصدت ،"ميرتس" حزب برئاسة زاندبرغ تمار الكنيست عضوهذا األسبوع،  ،فازتإلى ذلك، 

 .املاضية الست السنوات في املنصب شغلتأ التي ن،ئو غل زهافا مكان لتحل بوسكيال، آفي منافسها على بذلك

. ، وانقسم ما بين منهىء وآوتطرق العالم االفتراض ي إلى هذا الفوز 
ً
، وزاندبرغ خاصة

ً
 خر منتقد سياسة ميرتس عامة
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 سوريةالعالم االفتراض ي يتطرق إلى الغارة على  .1

 سوريةاستهدفت منشأة شرقي  2007اعترف الجيش "اإلسرائيلي"، هذا األسبوع، بمسؤوليته عن غارة جوية في 
ً
، يشتبه بأنها كانت تؤوي مفاعال

 .«أعداء إسرائيل»واملخابرات اإلسرائيليان بأنه بمثابة تحذير إليران ولـ دفاعسًرا، في إعالن وصفه وزيرا ال نووًيا تطوره دمشق

بر بمحافظة دير الزور، عن تدمير منشأة صحراوية قالت 2007س إلى السادس من أيلول وليل الخام
ُ
، أسفرت غارة جوية في منطقة الك

 نووًيا يبنيه النظام السوري سًرا بمساعدة من كوريا الشمالية، في اتهام نفته دمشق م
ً
كدة أن ؤ الواليات املتحدة الحًقا إنها كانت تضم مفاعال

 ة ليست سوى قاعدة عسكرية مهجورة.املنشأة املستهدف

من  ةوأتى هذا االعتراف بعد رفع السلطات اإلسرائيلية السرية عن مواد متعلقة بالغارة، في وقت تكثف إسرائيل تحذيراتها من األخطار املتأتي

 ، ودعواتها إلى تعديل أو إلغاء االتفاق املبرم بين الدول العظمى وإيران حول برنامجها النووي. سوريةتعزيز طهران وجودها العسكري في 

ة في حينه ، وعلى قرار رئيس الحكومثنى على العمليةأعالم االفتراض ي اإلسرائيلي الذي وأثار إعالن الجيش اإلسرائيلي مسؤوليته عن الغارة ال

 لقوة الردع اإلسرائيلية. ا تعزيز تمثل ، و مؤكًدا أنها رسالة تحذير إلى إيران ومنشآتها النووية ايهود أوملرت،

 بمهاجمةمقدم عقيد يوفال، واحد من طواقم الجو الذين شاركوا : من مصدر أول؛ على التوتير سالح الجو"،القّيمون على صفحة "علق 

 من وجهة نظره الشخصية. املصيريةل السوري، يتحدث عن العملية عاملفا

 

فاع حكومة إسرائيل، جيش الدارجية وعضو كنيست عن حزب الليكود، قال عن املوضوع: رئيس حكومة إسرائيل وزير الخ ،بنيامين نتنياهو

أن تمنع  -قةمتسمن تطوير قدرة نووية. هم يستحقون كل تقدير على ذلك. سياسة إسرائيل كانت وبقيت  سوريةاملوساد منعوا اإلسرائيلي و 

 أعداءنا من التسلح بسالح نووي.
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 !؟من قصة املفاعل السوري تعلمهيجب  ما الذيالشؤون األمنية، قال: بفي عمل اعضو كنيست عن حزب "يش عتيد"، صح ،عوفر شيالح

 ومنع الحرب. -ستعمال القوةاالحكمة هي  .1

طط له بمهنية وبقوة يتمتلك 
ُ
يدي، من )تحت إشراف إليعيزر شك متكاملةجيش الدفاع اإلسرائيلي قوة كبيرة. التفجير بدير الزور، الذي خ

لي القوة املمتازين الذين عرفهم جيش الدفاع اإلسرائيلي(، لم يكن معقًد   مَفّعِّ
ّ

ا أكثر من عمليات أخرى لسالح الجو. الحكمة العملية هذه أال

ر   نتدهور لحرب مع بذلك مبنى، إنما أن ينفذ ُيَدمَّ
ّ

 بعناية، أن خطط له، كامالمت إجراءً يكون فقط معها. كان هذا  وقد ال، سوريةحيث أال

ين الذين يوبشكل غير مفاجئ، عدد من األشخاص األساس طريقة مثيرة لالهتمامباألساس ي عليه يصل إلى رئيس الحكومة إيهود أوملرت.  الرصيد

 أوقات أخرى عمليات أخرى، من نفس املنطلق بالضبط.في قادوا العملية عارضوا 

 عملية صحيحة تؤدي إلى نتيجة جيدة. .2

رورة هذه اإلنتقادات تناقش السياإلنتقاد، بادعاء أن  على صد"الجرف الصامد"( ـحكومة في إسرائيل )مؤخرا نتنياهو بالنسبة لؤساء ر اعتاد 

 أسفرت عن نتائج سيئة. قصة املفاعل السوري هي إثبات معاكس.. يوجد لدينا أمثلة كافية لعمليات سيئة التركيز على النتيجةوأن همهم هو 

 دثت بفضله.وعمليا ح -العملية التي قادها إيهود أوملرت خالل أشهر كثيرة، بالتعاون والحوار، لم تكن أقل إثارة لإلعجاب من النتيجة النهائية

 مناسبة.ناقض عملية السرية ال ت .3

ل السوري قصة املفاعفي ب تسريبات  تحبط  العملية كلها. أكثر من مرة سمعنا أنه من غير املمكن قيادة عمل مقر قيادة واتخاذ قرارات بسب

يق بحيز التطل  عملية الخرجت هو لم يتسرب، أجزاء منه خالل أشهر كثيرة. على السر الذين انكشفوا عليه كله أو آالف املشاركين ب هناك كان

 تتم األشياء بشكل مناسب. كي البالكمال. السرية يجب أن تحفظ، لكن ال تستطيع أن تكون عذرا 

 وال نعرف. -يجب الحذر بما نعرف .4

 غالبية مجهوده خالل عقود، أضاع خالل سنين مشروع سوريةمجتمع املخابرات اإلسرائيلية ممتاز، لكن املجتمع املمتاز هذا، الذي استثمر ب

ي هنظام األسد. قصص ألف ليلة وليلة عن وكالء املوساد واختراق الحواسيب  عليها حرصالتي  ا املفاعل السوري، أحد األشياء املهمة جًد 

 مادة صحفية ممتازة، لكن العبرة بنظري هي بالذات كيف أننا لم نعرف.

 ئيس الحكومة.املسؤولية تتوقف عند ر  .5
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قال عن إيهود أوملرت، من إدارته لحرب لبنان الثانية وحتى األعمال التي قادته بالنهاية إلى السجن. كصحفي،
ُ
ظيت ح يوجد أشياء كثيرة سيئة  ت

رجمت كل العبر  عملية طويلة دقيقة بعناية 2007شكل رائع. قاد خالل بأوملرت عمل  ،، لكن بقصة املفاعل السري أن أقول غالبيتها
ُ
فيها ت

 املريرة التي تعلمها قبل ذلك  بأقل من سنة. 

 عاني السياسية العسكرية ألعماله.املالقدرة على ممارسة القوة، فهم ا، لم يعتش من لم يكن متهوًر 

ية، صفة الولدنة والسخر  السطح، هي تحمل، التي تم تداولها من خلف قناع  السرية خالل أكثر من عشرة أعوام وتخترق اآلن عتمادحروب اال 

ذا يتذكره رئيس الوزراء. أيضا ه ، هي على كاهلرصيدحدث كهذا يجد ما يكفي من احترام للجميع. لكن ثقل املسؤولية  النهائية ومعها غالبية ال

 وللخير. -التاريخ ألوملرت

 

قال في السياق: ة، زير البيئوو  لرئيس الوزراء ووزير األمنا في  املعسكر الصهيوني، سابقا كان نائبً  عضو كنيست عن حزب العمل  ،عمير بيريتس

هو مفصل مهم بتاريخ الدولة وجهاز األمن اإلسرائيلي. أعتز للفرصة التي أتيحت لي ألشترك بالتخطيط  سوريةتدمير املفاعل النووي في 

ا وحساسة مع قياديي جيش الدفاع اإلسرائيلي، طياري سالح الجو، املقاتلين الشجعان اإلستخباراتي، العملياتي والسياس ي لعملية مركبة جًد 

 بالوحدات الخاصة ومقاتلي املوساد الذين أدوا عملهم بإخالص.  



6 
 

 

ضح أن مع مرور السنين يتورئيس لجنة االقتصاد في الكنيست، قال:  عضو كنيست عن حزب العمل في املعسكر الصهيوني ،إيتان كابل

لصنا من حرج. يمكن القول شكرا هلل أننا تخين البطلين )إ.إ( إيهود براك وإيهود أوملرت، تحولت إلى أكبر من قنبلة املفاعل وهذا حقا مبعركة امل

 املفاعل وهناك من يقول أيضا منهما.

 

رب بعد النشر عن ضعديدة منها عضو كنيست عن العمل ورئيس الوزراء ووزير األمن ورئيس أركان الجيش، قال:  شغل مناصب ،راكاإيهود ب

صيد ر مستقبلها، إنجاز عملياتي فيه جزء و و وموجة املناوشات الزائدة بعدها، مالحظة تلخيص عن عملية إيجابية ألمن إسرائيل  -املفاعل

 رئيس الحكومة.من الطيارين املنفذين وحتى  -للجميع

 شاهدوا وشاركوا:
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ن. عود لنساء ورجال االستخبارات والجيش املمتازييالنجاح الكبير بتحديد موقع وتفجير املفاعل ، رئيس حزب العمل، قال بدوره: آفي غباي

ير بيريتس مليفني، ع ني ومن حزب العمل. تسيبيعلى وزيرة ووزراء من املعسكر الصهيو  اشتملالذي  ،وفوقهم مستوى سياس ي يقرر ويوجه

 للموضحين.لذين يقررون وليس لراك. العالم اإيهود ب في حينهوهرتسوغ. ووزير األمن 

 

لسفارة إسرائيل في واشنطن  الصحفي جيمس روزين استجوابن إ، قال: 1ا واألخبار األجنبية في القناة مراسل التكنولوجي عميحاي شتاين،

تواجد هذا  . أعتز بهذا. أفكر أنبعملييقول في مقابلة حصرية: "لطيف أنهم يعترفون  ،بخصوص تواجد املفاعل السوري، أدى لتقديم الضربة

 كان نيوز. قليال، أنا مسرور جًدا". ولو الخطر صرا وإذا نجحت أن أقا حقيقيً املفاعل شكل خطرً 

 

 أنا أفهم أنكم تدعون أنه إذا كان ر للقيادة واالتصاالت، قال: يمد ،آفيشاي ماتيا
ً
لكنا قد  مة وليس بيبي األرنب،و أوملرت الشجاع رئيس حكإذا

ظيم صدمة قومية وضرر عيننا وبين جيراننا من الشرق، مع مئات القتلى، بهاجمنا منذ زمن املفاعل اإليراني، وقد نؤدي الندالع حرب دامية 

  ؟إذا بيبيهو األفضل لالقتصاد. لعل 
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يبي ليضرب ون ب، أنتم تشعلسوريةن أنه كلما جاملتم أوملرت بخصوص و أنتم تفهمممثل كوميدي وكاتب سيناريو وساخر، قال:  توم أهارون،

 .ليصور نفسه يضاجع املفاعل ببوشهررجاء توقفوا، هو بعد ثانية سيسافر إيران، صحيح؟ 

 

أمنون أبراموفيتش صوت متعقل وحيد وساخر على نشوة تفجير مفاعل كوريا ، صحافية ومستشارة سياسية، قالت: أوريت غاليلي تسوكير

 .سوريةالشمالية في 

دشكل جميل الفرق بين نتنياهو وأوملرت بيوضح أبراموفيتش  ى ما يبدو. بعد فهم أقواله عل على ، لكن ملعجبي بيبي ال يوجد قدرةاملشروع ُمعِّ

 على الكراهية، بربرية وأكثر فساًدا. عقد على نتنياهو إسرائيل بهيمية، عدائية، ممزقة، محرضة 

 

ية إلى جانب االكتفاء من نجاح تصفحائز على جائزة إسرائيل لإلعالم، قال:  إعالمي كبير، عمل في الراديو والتلفزيون، ،يعكوف أحيمئير

دظهر النخبة السياسية والعسكرية ببشاعتها عندما تاملفاعل،  ِّ
ّ
واطن يحدق حقا. وامل -معارك ضارية، إطالق نار داخل ناقلة أفراد املدرعات تول

 . مندهشا ملرأى املعارك

 

ير املفاعل دمت .في اإلذاعة اإلسرائيلية، قال: ريني راهاف قد غرد صحفي يعمل في هآرتس وضيف دائم على برنامج "قوس قزح" حاييم لفنسون،

 .املحرر: رون يرون ح الجو،قائد سال  رئيس قسم املخابرات: عاموس يلدين. . رئيس حكومة: إيهود أوملرت.سوريةفي 
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من بين أبطال تفجير املفاعل أنا أختار شكيدي. قليال ألنني رأيته ليس من مدة، يجلس في شغل رئيس تحرير ذي ماركر، قال:  سامي بيريتس،

 ى جانب حاوية قمامة ويأكل البوظة.تل أبيب، إل بفي جنو كشك حقير 

 

 ما هي حصة نتنياهو بعملية تدمير املفاعل السوري؟، خبير في الفيزياء النووية، قال: آفي مالكي

 مقالته بصحيفة غلوبس.  بنهايةهكذا يرى هذا ماتي غوالن الذي عبر عنه 

 ع  ال يتردد باستخدام الوسائل كي يَ كالعادة، نتنياهو 
َ
ق به غبار النجوم، األساس أن ُيذكر اسمه بنَفس واحد مع تدمير املفاعل. كم هو مثير ل

 للشفقة!

 

 

 

  تجزء العالم االفتراض ي  عهد التميمي  .2
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توصلت الفتاة الفلسطينية عهد التميمي إلى اتفاق مع النيابة تقض ي بموجبه ثمانية أشهر في السجن مقابل االقرار بذنبها، حسبما ذكرت 

 منظمة هيومن رايتس ووتش يوم )األربعاء(.

ي وهي تضرب جنديين إسرائليين أمام منزلها ف اإلسرائيلي في شريط فيديو انتشر عبر مواقع التواصل االجتماعي -عاما  16 –وظهرت التميمي 

 من الشهر ذاته. 19املاض ي، قبل أن تعتقل ووالدتها في  كانون األول  15في قرية النبي صالح 

ين عنها وآخر محرض عليها. وبرز في العالم االفتراض ي املقارنة ب عالم االفتراض ي اإلسرائيلي الذي انقسم ما بين مدافعاالتفاق حفيظة الوأثار 

 حكمها وحكم الجندي معدم الشهيد عبد الفتاح الشريف، اليئور ازرياه. 

 شطب،، عاًما 17 فتاة تبلغ من العمرالجهاز العسكري كله ضد  فيها تجندبعد أشهر التميمي، قالت معقبة على التوتير: محامية ، غابي السكي

حاكمة مل. بعد القرار بأن تجري اإلقاء حجارة وتحريض على اإلرهاببتهمة ضد عهد التميمي، يشمل كل التهم  12من  8االدعاء العسكري  ،اليوم

 .ام جًد مه خذا بالحسبان، الحديث عن إنجازأحاكمة عادلة. الجهاز القضائي التابع لالحتالل لن يكون مفي بأبواب مغلقة عرفنا أنه 

 

 .م عليه بأعمال خدمةكِّ ُح  ،لجوء بشراسة ودموية على طالب قال معلًقا: معتد، عضو كنيست عن حزب ميريتس ،موس ي راز

 في إسرائيل صفعة لجندي أشد من قتل طالب لجوء. تميمي في السجن بسبب صفعة.

 

 سؤاال:أطرح وأنا فقط قال محرًضا: وناشط سياس ي يميني متطرف،  محام ،إيتمار بن جبير

ا! أشهر؟ 8سنوات واملخربة تميمي  3 مهاجم ينيش تلقى نَّ  ُجنِّ
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بيبي عمدا لم يكن رئيس حكومة بوقت مهاجمة املفاعل، كي  ، قال:اشط على صفحات التواصل االجتماعيمؤلف إعالنات ون ،ميخائيل بوتير

 .سجنأشهر  8ي فيه تتلقى عهد التميمي الوقت الذفي  تتهموه أنه يحاول تغيير موضوع ال

 

 8 -ـداعمة اإلرهاب العنيفة عهد التميمي تذهب إلى السجن ل، قال محرًضا : التاريخب هحوث ويعمل على الدكتورابمدير معهد مركز  ،ران باريو

 أشهر.

نود إتهام مختلفة. عهد موثقة بأفالم قصيرة فيها ضربت جنود جيش الدفاع بعلى أربعة لصفقة ادعاء ، لكنها تمكنت من الوصول 17نة بفقط إ

 االسرائيلي.

 .صريحتبيت عائلتها مبني على مساحة أرض دون  أبوها عضو فتح. قريبها نزار إرهابي مدان.. كبر في قرية النبي صالحمولة التميمي هي األَح 

 صفقة شليط.بي أحالم التميمي أدينت بانخراطها بعملية بمطعم سبارو وتم إطالق سراحها هبنت خالتها 

 من ناحية صورية أومن بأن اعتقالها يجلب فائدة أكثر من الضرر. األكاذيب ضد إسرائيل عظيمة والفكرة بالعالم هي أن إسرائيل تعتقل آالف

إلى السجن إذا هاجم جنودا أو حرض على تنفيذ أعمال يجب أن يذهب  18األوالد العرب دون سبب. الواقع هو أيضا أن من هو تحت جيل 

  هة ضد مواطني دولة إسرائيل.إرهابية  موج

 

 الصمت" من أجل إطالق سراح "كسرمنظمة في بتسيلم و نضاال ل أن يفتحوا بق، قال محرًضا: إتحاد كرة السلة في إسرائيل ،أدار مزراحي

 عهد التميمي، أريد أن أرى عهد التميمي تبكي، ألنني حتى اآلن رأيتها تبتسم فقط.
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 ، ناشط افتراض ي يساري معروف جًدا، قال مدافًعا: جون براون 
ُ
 تهمة "تحريض".بشهور للسجن  8 ـبعث لكذلك ناريمان تميمي، أم عهد، ست

 .جلعاد كالينر، الذي حرض على قتل املثليين واملثليات املتحولين جنسيا وثنائيي الجنس فورا بعد قتل شيرا بنكي، تلقى مؤخرا أعمال خدمة

ن التي التحريض. املستوطنة إيليراز فيو . منذ قرار الحكم تمكن من العودة إلى صورة املخرب باروخ جولدشتاين تغيرتصورة وجهه بالتويتر 

 لن تقض ي حكما بالسجن الفعلي. .وأدينت بعدد من بنود التحريض،حرق عرب وقتل جنود جيش الدفاع االسرائيليبنادت 

 أشهر. 8لكن ناريمان تميمي ستجلس بالسجن  ن يحرضون على القتل وال يعتقلون.اليميكل يوم آالف األشخاص من 

 ألنه تمييز عنصري.

 

 أشهر سجن على صفعة، لكن... 8حصلت التميمي على  ، ناشطة افتراضّية، قالت: نيللي أ. ليبي

 .شاب يهودي أدين بمهاجمة فلسطيني وجرحه، يقض ي عقوبته بعمل لخدمة الجمهور 
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ماذا يفعل  :أشهر بالسجن... مفضل السؤال 8 -قرار محكمة لعهد التميمي، قالت: صل االجتماعيناشطة على مواقع التوا ،صوفيا نوريا

 ساحة بيتها؟في الجنود 

 وملاذا أطلقوا النار على أقربائها؟ ...عندها ُيسأل السؤال ملاذا صفعت ... هذه اللحظات أخجل أن أكون إسرائيلية! 
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  تترأس حزب "ميرتس" زاندبرغ .3

 على بذلك متفوقة للحزب، املنتسبين أصوات من %71 وحصدت ،"ميرتس" حزب برئاسة هذا األسبوع، ،زاندبرغ تمار الكنيست عضو فازت

 .املاضية الست السنوات في املنصب شغلت التي ن،ئو غل زهافا مكان لتحل بوسكيال، آفي منافسها

 .اقتراع مركز 130 في وصوتوا شخص، ألف 32الـ ن يتجاوزو  ال الذين الحزب أعضاء من %53.6" ميرتس"لـ الداخلية االنتخابات في وشارك

 سابق، وقت يف بّينت قد الرأي استطالعات وكانت باز، وأوفير كاشاني ودافيد بوسكيال وآفي زاندبرغ تمار من كل الحزب رئاسة على وتنافس

 .مقاعد خمسة الحالية، بالكنيست عليها حصل التي املقاعد يتجاوز  ال الذي الحزب برئاسة فوزها ورجحت زاندبرغ تفوق 

 .
ً
، وزاندبرغ خاصة

ً
 وتطرق العالم االفتراض ي إلى هذا الفوز وانقسم ما بين منهىء وآخر منتقد سياسة ميرتس عامة

عضوة  -تس يوجد رئيسة جديدةمن انتخابات أتت لنهايتها وملير  رأشهُ  :، رئيسة الحزب السابقة قالت معلقة على الفيسبوكزهافا غلئون 

 الكنيست تمار زاندبرغ.

مازالت أمامك.  ، واملعارك األساسيةياالكثير الكثير. السياسة اإلسرائيلية بإمكانها أن تكون حقل معركة قاسيعني لنجاح تمار، قبل كل ش يء، ا

 مع املعارك واأللغام هذه باحترام وبعزم. نلكن أنا متأكدة أنك ستتعاملي

هو  كحوا بالخارج. لكن نجاحبهم بكل األحوال أصذلك معنى. ل. ال أفكر أن وعدم التوافقاتكهذه يوجد ميل لكوي خالفات الرأي  باحتفاالت

 لك.تس كذن أنه يوجد لك قدرة أن تجعلي مير مؤ تس قوية، وأنا أحاجة ملير بتس ولليسار. إسرائيل نجاح ملير 

 
ُ
تس مة مير أنك تنوي أن تترشح على قائعلى اإلعجاب، وأنا على ثقة  حازت، على الحملة التي أدرتها  والتي  أيضا، آفي بوسكيال َك أنا أريد أن أبارك

 س. تسوية لتقوية مير  ناأليدي وتعمال ان ك أنت وتمار تشبكشخاص مثلك كالهواء للنفس. آمل أنللكنيست، ألن الكنيست تحتاج أل

 املنضمين كل هذه الكثرة من -هتماما جماهيريا كهذا، تغطية إعالمية، طاقة واألساساللرئاسة. لم تر أبدا  ات كهذهبنتخااتس لم تعرف أبدا مير 

 ات القادمة.بتس الرافعة التي تحتاجها قبل االنتخاشكل عظيم، وأعطت مير بالجدد. طريقة االنتخابات التمهيدية املفتوحة أثبتت نفسها 

ضافية عملوا ساعات إ نالذية، جنونية وجميلة، رأيت نشيطين منحوا أنفسهم من كل القلب، بتس خالل سنوات رائعة، صعكنت رئيسة مير 

 املعركة من أجل إسرائيل جيدة وعادلة أكثر.  وأنا أشكر الجميع عليه. تمار، اآلن دورك. أعط بالرأس.ب

 



15 
 

 .رغ هي الرئيسة  املنتخبةبنداتس قرروا: عضوة الكنيست تمار ز نشطاء مير " على التوتير علقوا بالقول: تسمير القّيمون على حزب "

ألف رجل ومرأة، الذين  17، صوت اليوم أكثر من بكل تاريخهاتس عجاب والكبيرة التي أجريت في مير تثير اإلبواحدة من معارك االنتخابات التي 

 حق تصويت.ذوي  31679باملئة من مجمل  54هم 

 . ذي أثارته االنتخاباتالوقدموا نموذجا عن مستوى االهتمام العظيم  اصندوق 130 –ب صوت املنضمون الجدد

 

 ندبرغ وزوجها زكي يصوتان.از ، نشرت صورة وعلقت:  ماسية والسياسيةو صحافية، مدونة سياسية، مراسلة غلوب الدبل ،تال شنايدر

 .حسابات أنستغرام للمرشحين( بوسكيال وزوجه سيغل يصوتان )صور من
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 وزع مخدرات.ملني األول سيكون و تلف في تصريح أول لها، ندبرغاتمار ز ، قالت مهاجمة: شطة على صفحات التواصل االجتماعينا، روت بيطون 

 

على  تس"مؤيدي "مير اليوم في صفحات ، قال: عالمية يعمل بالراديو والتلفزيون يعمل معلقا لشركة األخبار، شخصية إ ،عميت سيغل

رغ بلزاند ةتغطية جنونية لبوسكيال، وهذا يدلك كم هم منفصلون عن الواقع لدرجة أنهم لم ينتبهوا إلى الضربة القاضيلتويتر كان الفيسبوك و ا

 تس.بين املنضمين لحزب مير 

 

يهودية بحاجة عن ال هو ما لشومليت ألوني، التي عرفت ك خبرةأين معرفة و ، قالت:  شطة على مواقع التواصل االجتماعينا، أييليت ميتش

م بالتأكيد ليو اتس أكثر من تضاؤل الجيل. مير  جيد توضيحاملمجدة لتمار زندبرغ. ال يوجد  وتاريخ الشعب اليهودي، بمقابل الجهل واألمية

 يستحق زعيمة عصرية.

 

 ندبرغ.امع ز  10مع نتنياهو وننهي الليلة بجناح  2بجناح بدأنا املساء ، علق وقال: مراسل يديعوت أحرونوت ،يوفال كرني
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بالنجاح لتامي  ،همبحزب مؤثر وم اومهم اآفي بوسكيال سيكون منتخب جمهور مؤثر ، قالت: إعالميةوناشطة  تلفزيونيةمضيفة  ،إيميلي موآتي

 ندبرغ، لحياة معسكرنا!از 

 

هذا مبيوع، عندما تنتصر باملئة، قلتم أن  70أكثر من ببوتين  انتصرعندما ، قال: اشط على مواقع التواصل االجتماعين ،غاي كملميخر

 باملئة، تكتبون أن هذه احتفالية ديمقراطية. 70أكثر من برغ بنداز 

 

س. تنتائج االنتخابات التمهيدية بمير  هما تكون علي حول  ليس لدي فكرة، قال: صحفي، دعاية، مخرج، معلم ومحاضر ،أوري مسغاف

يجلب  . بوسكيال28من مجموع  منضم جديدألف  12ندبرغ يبدو لي غريبا. يوجد اجيب ز في مسبقا  الفوز  لكن أن يقال أن ..ات وتوقعاتبإنتخا

 ن مثل هذه املعارك بالعالم وبالبالد.مِّ  ارأينا عدد 96. منذ يتم التعامل معه كمستضعفطاقة جديدة و 

 

 

 

 


