
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من اإلعالم الجديد في إسرائيل متابعات

 نشرة اسبوعية تتابع أهم القضايا التي تشغل اإلعالم الجديد في إسرائيل

        

 

 

 29.04.2018 :التاريخ

 

 عدت هذه النشرة بالتعاون مع دائرة شؤون املفاوضاتأ

 



2 
 

 

 عن النشرة: 

ي. تسلط سرائي " ما يكتب وينشر في فضاء اإلعالم الجديد الفاعل في الحيز العام اإل إسرائيلترصد نشرة "متابعات من اإلعالم الجديد في 

حافيين، ونشطاء في تركز ع ى تدوينات وأقوال السياسيين، الصتطرح وكيفية التفاعل معها، كما  النشرة الضوء ع ى أهم القضايا التي

 ية من اليسار واليمين. إلى ذلك، ترصد النشرة مظاهر العنصرية في املجتمع اإلسرائي ي اآلخذة في االزدياد في اآلونة األخيرة.سرائيلالساحة اإل 

ول واألكرر تفاعال مقتل ن؛ كان األ احيث شغل العالم االفتراض ي موضوع 29.4.18-26.4.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

لخدمة العسكرية، فيما كان املوضوع ل يراشباب بعد أن جرفتهم السيول في رحلة مدرسية، وهم شباب تواجدوا في رحلة مدرسية تحض 10

 مستقبل" ع ى توقيع عريضة تطالب بإبعاد عضو الكنيست حنين زعبي.  يوجدالثاني الخالف في حزب "

ة من سياسيين ونواب كنيست تم خاللها التحريض ع ى املجتمع الفلسطيني وبالتحديد ع ى يتحريض رصدت النشرة ايَضا منشوراتو 

 مؤسسات فلسطينية وع ى ناشطين فلسطينيين. 
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 ضانات يحزن العالم االفتراض ّي: مصرع الطالب في الفي .1

قد مصرعهم، يينإسرائيل 10هذا األسبوع لقي 
ُ
 منطقة في مدرسة تالميذ تقل حافلة أزاحت التي الفيضانات بسبب ،بداية األمر آخرون 6 وف

 .إسرائيل جنوبي عربة وادي

  25 الحادثة أثناء تقل كانت الحافلة أّن  يةسرائيلاإل  الشرطة وذكرت
 
بيل الخدمة العسكرية.  ا،تلميذ

ُ
 من املفترض أنهم ق

ا ع ى الح ا كبير  ا وشغل املوضوع العالم االفتراض ّي الذي أبدى حزن  ا مع عائالت القت ى ومطالب  محاسبة املسؤولين الذين دفعوا بادث متضامن 

 بالشباب إلى الخروج إلى رحلة في هذه األجواء الخاصة. 

أشد ، علق ع ى املوضوع وقال ع ى الفيسبوك: ارجية وعضو كنيست عن حزب الليكودووزير الخ إسرائيلرئيس حكومة  ،بنيامين نتنياهو

تسفيت. كلنا  واديوالبحث عن الفتية بالكارثة الصعبة التي حصلت اليوم في  ن واإلنقاذ الذين يعملون اآلن إلنقاذ حياةع ى أيدي قوات األم

 نص ي من أجل أخبار طيبة أكرر.

 

فقدان رؤوسنا ونتألم ع ى ال ئنطأط، قالت بدورها في ذات السياق: عن حزب الليكود ، عضوة كنيستوالرياضة وزيرة الثقافة ،فميري ريغ

 تتألم اليوم. إسرائيلئنا وبناتنا الذين القوا حتفهم بالكارثة الصعبة في العربة. دولة نابخيرة أ -الصعب للفتيان والفتيات التسعة
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 ،موشيه فونطي يسرائي الجودو اإل  اتحادالجودو العاملي ماركوس فيزر ورئيس  اتحادبعد الكارثة اتخذت هذا املساء قرارا مشتركا مع رئيس 

س اتحاد بدقيقة صمت لذكرى الذين القوا حتفهم. أشكر رئي 11:00ح يوم املنافسات الثاني لبطولة أوروبا بالجودو غدا الساعة  ته ُيفتيفو 

 اختار أيضا أن يحترم الذين القوا حتفهم. ييزر الذالجودو العاملي ماركوس ف

 

بهذا املساء الصعب، قلبي مع عائالت الفتيات ، قالت: بيت اليهوديعضوة كنيست عن حزب الو  ةيسرائيلاإل  عدلوزيرة ال ،أييليت شاكيد

، شبان مشبعون بالقيم، مليئون بالدافع من أجل خدمة تحمل معنى وإسهاما من أجل املجتمع في والفتية ومع طالب تحضيرية بني تسيون 

 إسرائيل، القوا حتفهم بأحد األماكن الجميلة في البالد.

 طالب التحضيرية والزمالء. لتبق ذكراهم مباركة.أتألم وأعانق العائالت، 

 

، ووزير تطوير الضواحي وعضو كنيست عن حزب شاسمن مؤسس ي حركة شاس ورئيس لحزب شاس، وزير الداخلية  ،أرييه مخلوف درعي

سفيت. ألم رهيب، حزن كبير، ت وادينص ي كلنا من أجل ارتقاء أرواح الفتية والفتيات الذين القوا حتفهم اليوم بالكارثة الصعبة في  :قال

 قلوبنا مع العائالت.
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طالبات ، قال: رئيس املعارضة في الكنيست ،عضو كنيست من حزب العمل في قائمة املعسكر الصهيوني ورئيس القائمة ،يتسحاق هرتسوغ

فرح كبير، كارثة طبيعية رهيبة وطالب بالتحضيرية التي تسبق الجيش يخرجون ليستكشفوا بالدنا الطيبة والجميلة، في ذروة تفتحهم وب

 قطف الورود هذه في مقتبل حياتهم. ال كلمات، حزن كبير، ألم رهيب.ت

 ي الذي سقط. مؤسسة للذكرى محترمة.سرائي جيش اإل الي يتم الحديث عنها ع ى اسم جندي تنحن نعرف التحضيرية ال

 للجرحى. شكرا لقوى اإلنقاذ واإلنتشال. تاماهالي والعائالت ع ى الفقدان، نتمنى شفاء بألم عظيم أعانق األ 

طفوا بمقتبل العمر مباركة.
ُ
 لتكن ذكرى الشباب الذين ق

 

 ينكسر القلب. تعازي للعائالت وللزمالء.، قال: رئيس ومؤسس حزب يش عتيد وعضو كنيست عن الحزب ،ئير لبيداي

 ظروف صعبة.وببشجاعة ساعات طويلة املدنية الذين عملوا القوى التابعة للجيش و اإلنقاذ أشد ع ى أيدي قوات 
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ينكسر القلب للكارثة الصعبة التي ، قال: وزير البناء، عضو مجلس الوزراء السياس ي األمني وعضو كنيست عن حزب كلنا ،تالنايوآف غ

تسفيت وأشد  واديبكارثة  تاقت أرواحهم للتنزه ببالدنا الجميلة. أرسل تعازي لعائالت الذين القوا حتفهم الذينحصلت مع الفتية والفتيات 

 ع ى أيادي قوات اإلنقاذ واإلنتشال.

 

ونائب رئيس  الدفاععضو كنيست عن حزب العمل في قائمة املعسكر الصهيوني، وزير حماية البيئة وشغل سابقا وزير  ،تسعمير بير 

ع صالة من أجل إيجاد الشبان والشفاء العاجل تسفيت بالجنوب العاصف. قبل كل التحقيقات أرف بواديكارثة رهيبة في رحلة  :، قالالوزراء

 .والتام للجرحى

 

 تسفيت ولم يعودوا إلى بيوتهم. واديقلبي مع عائالت الفتية الذين خرجوا لرحلة في ، قال: عضو كنيست عن حزب الليكود ،دافيد بيتان

 أتمنى شفاء تاما للجرحى وأن يتم العثور ع ى املفقودين سريعا ساملين ومعافين. 

 ارثة كبيرة عمت ع ى الدولة اليوم.ك

 يوم حزين جدا.

 

 ، رئيس التحضيرية ال.ألقي القبض ع ى الحراس املناوبين، قال: قيادة اإلتصالمدرب ع ى  ،أفيشاي ماتيا

قيم بالشرطة للتحقيق بالكارثة في "
ُ
"بني تسفيت، أوقف الليلة إثنين من رجال طاقم التحضيرية  واديطاقم التحقيق الخاص الذي أ

 تسيون" في تل أبيب بتهمة التسبب باملوت نتيجة اإلهمال" )واينت(
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 تعود إلشغال العالم االفتراض ّي: حنين زعبي  .2

قصاء عضو الكنيست حنين زعبي عن الكنيست، إال أّن هذا اإلنشغال جاء ي بعريضة إسرائي لم االفتراض ي اإل نشغل العااسبوع الثاني لل 

 مستقبل(.  يوجدمات داخل حزب "يش عتيد" )نقساابعد أن اثار املوضوع 

 بادرةامل أثارتها انقسام حالة ،إسرائيل في الشعبية حيث من حزب أكبر ثاني املعارض، الليبرالي الوسطي "،مستقبل يوجد" حزب يشهدو 

 .اإلسرائي ي الكنيست من الزعبي حنين العربية النائبة عضوية سقا إل 

 .بالزعبي لإلطاحة ليبرمان، أفيغدور  الدفاع وزير يرأسه الذي ،"بيتنا إسرائيل" حزب طرحها مبادرة يؤيد إنه ،بيدل يائير  الحزب رئيس وقال

ا الداخ ي الخالف وبدا  بيان عبر ،شيلح ر عوف املعارض "مستقبل يوجد" لحزب البرملانية الكتلة رئيس أعلن عندما ملحوظ، بشكل واضح 

ا الحزب، رئيس ملوقف الشديدة معارضته العبري، اإلعالم يتناقله  ."العكس وليس الزعبي مصلحة في يصب" بيدل موقف أن معتبر 

ا، يحاول  من كل   أن إلى ،قاله ع ى صفحته ع ى الفيسبوك ما بحسب وأشار املبادرة، ع ى التوقيع سيرفض أنه وأكد  وألغراض حالي 

 .قوله حّد  ع ى ،"تستحقها ال ةخدم لها يقّدم إنما" الكنيست من الزعبي حنين بالنائبة سياسية،اإلطاحة

 الفلسطينيين حشود خاللها دعت إليها، منسوبة تصريحات خلفية ع ى ،"املشتركة القائمة"لـ تنتمي التي بالزعبي، لإلطاحة املبادرة وتأتي

 .القدس إلى للتوّجه

  :وجاء في منشور نشره ع ى صفحته ع ى الفيسبوك

 ؟!ي أوقع ع ى مبادرة إبعاد زعبأاليعني  ماذا

ن وجودها في الكنيست هو عالمة إى القول عنها ت. من الصعب حأنا ال أطيق حنين زعبي. هي محرضة واطية، تجاوزت كل حد من أجل عنوان

لدية الناصرة حصلت الزعبي ع ى نسبة ضئيلة، حتى باالنتخابات لرئاسة في ، ألنها ال تمثل شخصا عداها. إسرائيلإحترام للديمقراطية في 

 دفعها إلى خارج القائمة. "بلد"أن 

بالديمقراطية ومنشغلة  ئابنفس الدرجة أنا أعترض ع ى قانون اإلبعاد. هذا قانون آخر من القوانين املميزة للحكومة هذه، التي ال تفهم شي

 فقط بالتحريض. 

زت زعبي قانون مكافحة اإلرهاب أو رئيس كتلة وعدت نفس ي أن أعمل كل مابوسعي كي ال يطبق وال مرة. إذا تجاو كعارضنا هذا القانون، و 

 اسل غطاس. ليس بهذه الطريقة.بقدم ضدها الئحة اتهام وننزع عنها حصانتها كما حصل لتُ ، لالتحريض أو أي قانون آخر
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يليق لة إلبعاد زعبي عن الكنيست، يعمل لها خدمة ال تستحقها. بدل أن تختفي من الوعي كما محمن دوافع ضائقة سياسية،  ،من يفتح اآلن

 لها، نساعدها لتظهر كضحية وكمحاربة من أجل الديمقراطية. 

رها من الهيئة العامة لنصف عام، وتصل لنفس النتيجة بطريقة مناسبة. طّيِّ
ُ
 وباملناسبة، شكوى بسيطة للجنة اآلداب ت

 ا. لذلك لن أوقع ع ى املبادرة إلبعادها.هستعمل األداة الخسيسة التي أوجدي، ممنوع أيضا إعطاء االئتالف أن الهديةممنوع إعطاء زعبي هذه 

 

وهو اليوم ينشط سياسيا  2015تلقى هزيمة في انتخابات عام شاس كان عضو كنيست عن الحزب و  زعيم سابق لحزب ،إيلي يشاي

ا ع ى منشور شيلح: واجتماعيا . عضو كنيست يدعم اإلرهاب بالعلن مكانه ليس في إبعاد زعبي من الكنيست ليس موضوعا سياسيا، قال رد 

 الكنيست اإلسرائي ي إنما بالسجن.

كي يعملوا من أجل أعضاء الكنيست بها وتتمتع بحصانة برملانية هي تختلس ثقة الناخبين الذين بعثوا بها زعبي في مكتفيكل لحظة تجلس 

 مصالح دولة إسرائيل.

 ! دثلهذا أن يح سمحما كنا لن’ معا’بـنحن 

 

، قالت معلقة ع ى الخالف ورابطة بينه وبين وعضوة كنيست من قبل حزب الليكود عسكري مرموق، أكاديمية لها ماض ،د. عنات بيركو

رئيس الحزب عضو الكنيست يئير لبيد يدفع باتجاه إبعاد عضوة الكنيست حنين فاف ع ى قرارات العليا(: لتقانون "فقرة التغلب" )لإل

 ا جميل...زعبي، إلى هنا حق
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لكن، في نفس الوقت عضو الكنيست لبيد ورجال وأعضاء حزبه يلعبونها كمدافعين عن محكمة العدل العليا...لكن، يوجد تناقض: لجنة 

 للكنيست. ااالنتخابات أسقطت عضوة الكنيست زعبي وعزمي بشارة من ترشحهم

نوا من قرر أنهما مناسبان للخدمة في الكنيست؟ محكمة العدل ا  األساس أنهم يريدون أن يبعدوا عضوة الكنيست زعبي. لكن وخّمِّ
 
لعليا. إذا

 في يش عتيد ال يعترفون أن حنين زعبي في الكنيست بسبب قرار محكمة العدل العليا.

 ينقص أيضا نفاق اليسار؟ إليكم لؤلؤة أخرى.

الذي سن جملة  إسرائيلنوا أعضاء الحزب الوحيد في الذين تظاهروا "مع" املحكمة العليا يوم السبت، كا ،نفس أعضاء املعسكر الصهيوني

 س بحرية الفرد وبقدرته ع ى الترزق، عندما أرادوا أن ُيمرروا اتفاق أوسلو.املالتغلب و 

 ، عندما جاءت جملة التغلب من الجانب األيسر للخارطة!حدثهكذا 

 .حاللجملة التغلب هي أداة ديمقراطية 

". ال املحكمة التي تدوس بقدم فظة ع ى ا
 
 وجد دكتاتورية قضاة.تلسلطة املشرعة يجب أن تتلقى "كرتا أحمرا

 

ا، قال: أرماندو بوالك  لحزب "يش عتيد"، يعارض إبعاد زعبي! واقعيال "الدفاع"وزير ، ناشط افتراض ي معروف جد 

 .الئتالفحسب رأيه رئيس الحزب السيد يئير لبيد موجود بضائقة سياسية ألنه مستعد أن يوقع ع ى مبادرة ا

 "ديمقراطي يوجد مستقبل"، من هنا ينتج أنه ال يوجد مستقبل مع "حزب يوجد مستقبل"!!! ـوجد آراء أخرى أو خالف بالرأي  بالحزب التال 
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ية تخص ي روحك، مرأة عرباك خسارة أن هللا لم يعطح أنت إنسان مسكين، خرقة، عوفر شيل، قال: ناشط ع ى الفيسبوك ،يحيئيل شلومو

 . عمومنت بالأمعفن، من  إنسان

 

هؤالء هم أعضاء الكنيست الذين يرفضون/ يمتنعون عن ع ى الفيسبوك، علقوا بالقول:  "،ننقل حنين إلى جنينالقّيمون ع ى صفحة "

 التوقيع ع ى إبعاد حنين من الكنيست!!

بيتنا. وأنتم املتابعون  إسرائيلمن  -د فورريدنستمر بالكشف عن وجوه املنافقين الذين يرفضون االنضمام إلى مبادرة عضو الكنيست عو 

 سائل هاتفية. فقط بذلك نبعد الطابور الخامس حنين زعبي من الكنيست!!بر أكتبوا لهم، إبعثوا لهم  ،األعزاء إضغطوا عليهم

 إليكم القائمة:

 ليكود -يهودا غليك

 املعسكر الصهيوني -ستعمير بير 

 املعسكر الصهيوني -وجي( هرتسوغبيتسحاك )

 املعسكر الصهيوني -تسيبي ليفني

 يش عتيد -حعوفير شيل

 كلنا -تيوآف غالن

 كلنا -يفعات شاشا بيطون 
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 يش عتيد -عليزا الفي

 يش عتيد -كارين إلهرار

 يش عتيد -إليعيزر شطيرن 

 املعسكر الصهيوني -نحمان شاي

 شاس -يوآب بن تسور 

 

 

 

... يمكن أنه يجب إبعاد لبيد وزمالئه من "لبيد: "أؤيد إبعاد زعبي، قالت: اجتماعية، ناشطة سياسية و نظافة أعمالمقاولة ، ريفكا فيتينبرغ

 .الكنيست
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ها  -مي حزان، فورتمان، زهافا غلئون و زعبي، أحينوعام نيني، زاندبرغ، نع، ناشط افتراض ي، قال: يانيف جونام كذلك أنتم تميزون خطا موّجِّ

 ؟والدولةمن قبل أعداء الجمهور  أهداف إبرازباختيار و 

 ل وسموتريتش هم األساسيون. الظن حزان، هوا َمن هم القادة الدائمون: أور وانتب

 

 

 سياسيون يحرضون في العالم االفتراض ي:  .3

، منها ع ى 
 
إلى املوضوعين أعاله، رصدت النشرة منشورات من قبل نواب وأعضاء كنيست قاموا بالتحريض ع ى املجتمع الفلسطيني عامة

 عدالة وامليزان، أو ع ى شخصيات فلسطينية، مثل الفتاة عهد التميمي.  تية، مثل مؤسسمؤسسات فلسطيني

ا سواء من نقرات إوقد القت هذ  بالردود.  تعجاب أو مشاركات أو تفاعال ه املنشورات تفاعال كبير 

مؤسسات فلسطينية  ، هاجمت، عضوة كنيست من قبل حزب الليكودشخصية لها ماض عسكري مرموق، أكاديمية ،. عنات بيركود

 وكتبت ع ى الفيسبوك: 
ُ
لرئيس األركان "عدالة و"امليزان" عن كل الدرجات أو أنها تتيح لهم أن يقرروا  يدحرج محكمة العدل العليا تنظيمهل ت

 تعليمات فتح النار؟هي  ما عامةي سرائي جيش اإل لول

  لة من أجل تفريق املظاهرات".ملحكمة العدل العليا بادعاء أن القنص " ليس وسي االتمس نالتنظيما

، ة(، حرق إطارات سيارات، إلقاء زجاجات حارقايحبون التمسك به تيال 67منذ متى كان اختراق حدود دولة ذات سيادة )نعم، نفس حدود 

إلى منطقة  تدخل عارمة بموجات بشريةطائرات ورقية مع مواد مشتعلة، وضع عبوات ع ى الجدار، دعوات ألكل "لحم الجنود" والتهديد 

 ، يتحول إلى "مظاهرات"؟إسرائيلدولة 

 "مسيرات العودة" بقيادة حماس، تنظيم إرهاب يحكم باإلمارة اإلسالمية التي أقيمت في غزة، هي تهديد واضح ع ى أمن الدولة.

 من هو تنظيم عدالة؟ تنظيم يستخدم منصة الديمقراطية الخاصة بالدولة كي يهدمها من الداخل. يحرض ض
 
شكل ب إسرائيلد دولة إذا

ألسف، سمحت امع  ،النسبة لدفن قتلة رجال شرطتنا بجبل الهيكل، ومحكمة العدل العليابدائم. تنظيم فقط مؤخرا قدم اإللتماس 

 رفرفت هناك بحرية.بالجنازة الحاشدة وبحملة التحريض ضد الدولة بأم الفحم، في حين أن أعالم حماس 

"الصندوق نتاج تنظيم عدالة برئاسة املحامي حسن جبارين  ع ى ،اللعنة ،يا هذه املرة وترسللالعنأمل بأن ال تتدخل محكمة العدل 

 الجديد"!

، وكل رغبتهم  اختراق الحد الفاصل إلى داخل دولة العارمة من املوجات البشريةمواطنو دولة إسرائيل، نحن الدفاع عنا، بجنودنا يستمرون 

 وذبح  يهود... إسرائيل
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جيش الكيف ينفذ  نلنا تعليمات فتح النار وبالطبع ال يقررا ان( يقرر دالة وال حتى تنظيم امليزان )املوجود في جباليا بغزةليس تنظيم ع

 ية، ال يوجد لنا أي قصد أن ننتحر، نحن هنا بدولتنا إلى أبد اآلبدين!عمالناإلسرائي ي نشاطات 

 

ا عهد التميمي: ، عضو كنيست عن حزب البيت اليهودي ،بتسيلئيل سموتريتش  عن الردع يسرائي جيش اإل لمفهوم األمن لقال مهاجم 

مفهوم امليكرو أمن )مقابل منظمات اإلرهاب(. عندما يتآكل الردع هذا، نضطر  حتىفاسد. من مفهوم املاكرو أمن )مقابل الدول العربية( و 

 أن يستعيده. لحملة من املفترضللخروج 

 و املفهوم الوقائي الذي ال يستطيع أن يكون محكم اإلغالق وال مرة.ما يتبقى فقط ه ،عندما يفتقد الردع

هدم بيوت، طرد عائالت وما  -وغير مقيد األبعاد بالغ بهاملواسطة ميزان التهديد الذي  يرتكز ع ى قدراتنا، ع ى العقاب بنحصل ع ى الردع 

غيظ وتضرب فيم تظهر يلاث التي صورت بفتؤدي إلى تآكل الردع مثل األحدشابه، فضال عن عدم التسامح إزاء أحداث 
ُ
ه عهد التميمي ت

 ي. الردع يحصل عندما ينتهي *كل* لقاء بين العدو وجنودنا بقرار حاد ومؤلم.سرائي جيش اإل المقات ي 

 د ال يخافون ي يختفي )إذا كان األوال سرائي جيش اإل الوجد مواجهات كهذه ألوالد وبنات ال يخافون املواجهة مع الجنود فإن ردع تعندما 
 
 اإذ

وجد أي طريقة تال  بحيثوعندها يتلقون عمليات طعن ودهس وإطالق نار من قبل مهاجم واحد ال يخافون(،  بالطبع الغينبن املخربين الإف

 بفوجد بنية تحتية تسمح بجمع معلومات مسبقا(.لذلك فإن ت)ألنه ال  للمنعمثبطة 
 
 كهذا مصورا

 
خطر م هو حدث شديد الصعوبة و يلحدثا

 نتيجته قتل ومس بالحياة.

 كي ُيمنع القتل القادم 
ُ
ي  أمام املخربين بيهودا والسامرة. لو كان هذا متعلقا بي سرائي جيش اإل الكل طريقة إلعادة ردع بر جدا العمل ر  بَ من امل

أن يكون عدد أقل  من املرجحاتهم حتى نهاية حي إلى كرس ي متحرك من أولئكالنتهى كل لقاء كهذا  بقرار حاد ومؤلم. بعد أن ينتقل عدد 

 الردع.يعود كهؤالء ممن يتجرأون ع ى عمل هذا، و 

 فتاة"عهد التميمي ليست 
 
األمن وتشكل خطرا ع ى مواطني بأعمالها تمس  ،ال سمح هللا، هي مخربة ا" ساذجة أطلب إطالق النار عليها عبث

 .إسرائيل

ع ى قساة  كي ن يشفق ع ى قساة نهايته أن يقسو ع ى رحماء. أنا أفضل أن أقسو أنا أحمي حياة مواطني إسرائيل وليس حياة أعدائي. م

 .إسرائيلأرحم مواطني 
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باملناسبة، بواقعنا  .حينه صفعة كانت كافية ي فيذالالتلخيص: من غير الصحيح تناول هذه الوضعية فقط ع ى قاعدة الحدث العيني )في 

 الفضاء العام.في  هأحداث كهذ هما تؤدي  بنظرة واسعة تفهم إنماالسجن....(،  العبثي  لو قام جندي بصفعها وتم تصويره لدخل

كل مع لذلك من الصحيح التعامل معها  كما  ،تماما ككل نشا  إرهابي آخر إسرائيلشكل خطرا ع ى مواطني يمس باألمن و ينشا  التميمي 

 مخرب آخر.

 


