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 عن النشرة: 

�. �سلط ي�سرائ" ما يكتب و�نشر �� فضاء اإلعالم ا�جديد الفاعل �� ا�ح�� العام اإل إسرائيلترصد �شرة "متا�عات من اإلعالم ا�جديد �� 

النشرة الضوء ع�� أهم القضايا ال�ي تطرح وكيفية التفاعل معها، كما وتركز ع�� تدو�نات وأقوال السياسي�ن، ال�حافي�ن، و�شطاء �� 

 ونة األخ��ة.� اآلخذة �� االزدياد �� اآل سرائي�ية من اليسار واليم�ن. إ�� ذلك، ترصد النشرة مظاهر العنصر�ة �� ا�جتمع اإل سرائيلالساحة اإل 

 � عدد من املواضيع و��:سرائي�ي اإل ف��ا��حيث شغل العالم اال  29.12.18 -26.12.18 ب�نتتطرق النشرة ا�حالّية إ�� الف��ة الواقعة ما 

 ات القر�بة. نتخاباال  .1

 تخر�ب ضر�ح والد املستشار القضائي ل�ح�ومة.  .2

 وفاة ال�اتب املعروف عاموس عوز.  .3

غر�ية � وال�ي تحمل تحر�ًضا ع�� الفلسيط�ي ك�ل، سواًء �� الضفة السرائي�ّي اإل ف��ا��أهم املنشورات �� العالم اال  إ�� ما ذكر، رصدت النشرة

 . 48أو غزة أو داخل الـ 
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  ف��ا��يّ �شغل العالم اال  تزالات الكنيست ال انتخاب .1

 انتخاب ال تزال 
ُ
 � الذي بدأ يتحضر لها جيًدا. سرائي�ي اإل ف��ا���شغل العالم اال  9.4.18قرر عقدها بتار�خ ات الكنيست وامل

ية ل�حزب الذي يرغب نتخاباال ات حيث طرق املوضوع من عدة جوانب، سواًء من خالل الدعاية نتخابّي إ�� اال ف��ا��وتطرق العالم اال 

ا بي��ا و��ن اال  ،بالتصو�ت لھ
ً
�ات جم ونقد تصرفات وحر أو من خالل التّ�  ،اتنتخابأو من خالل تفس�� تحر�ات ا�ح�ومة األمنية رابط

 السياسي�ن اآلخر�ن.

ديد س�ي زب البيت ال��ودي و�شكيل حزب جّي إ�� انفصال �ل من وز�ر التعليم نفتا�� بينت ووز�رة القضاء عن حف��ا��كما وتطّرق العالم اال 

 بـ "اليم�ن ا�جديد".

 بالقراءة املقبل نيسان 9 يوم مبكرة اتانتخاب و�جراء نفسھ حل حول  قانون  مشروع ع�� ، هذا األسبوع،صادق قد �سرائي�اإل  الكنيستو�ان 

 .ال��ائية

 �و�التا� اللي�ود، حزب عن نائب أحدهما ،القانون  مشروع عارضا صوت�ن مقابل الكنيست، حل النواب من 102 ال��ائي التصو�ت خاللأّيد و 

 .إسرائيل �� رسميا انطلقت قد يةنتخاباال  ا�حملة ت�ون 

ات نتخاب، ع�� الفيسبوك مؤكًدا انتصاره �� اال وز�ر ا�خارجية ووز�ر األمنو  إسرائيلرئيس ح�ومة  ،بنيام�ن نتنياهوو�� السياق، كتب 

 :ط مقالة تؤكد أنھ ومصوتيھ مالحقون القادمة، �عد أّن شارك راب

 .ا عليناغلبو تلن ي

 

 :"، �� السياقاللي�ود"كنيست عن حزب  وز�رة الثقافة والر�اضة، عضو ،م��ي ريغيفبدورها، كتبت، 

 
ُ
 دهش �� الكنيست.أ��ينا ثالثة أعوام ونصف من العمل امل



4 
 

تفاالت حنالّية �� الر�اضة والثقافة واال و��دف إ�� ز�ادة امل إسرائيلمتنوعة، تخدم س�ان  عل�ى �شريع قوان�ن الف��ة خاللعملت 

 الرسمّية واملوروث. 

 نلتقي �� الكنيست القادمة.. 20 ـ�� الكنيست ال إنجازا�يا بفخورة جًد 

 �عون هللا سنعمل وننجح!. 2019ات التمهيدية نتخاباال  -نبدأ مشوارنا

 

 :نجازاتھ وعلق �اتًبا�شر فيديو عن إ ،"اللي�ود"عضو كنيست عن حزب و وز�ر األمن الداخ��،  ،غلعاد أردان

 الفيديو املّروج لإلنجازات ال�ي قمنا ��ا خالل العام. الزميالت والزمالء األعزاء، شاهدوا 

 بإنجازات كب��ة.  قمنا �� هذه الدورةانضموا إ�� اللي�ود.  
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 :"، كتب ايًضااللي�ود"عضو كنيست من حزب و وز�ر بال حقيبة،  ،�سا�� هنغ�ي

 نبدأ معركتنا �� ا�حصول ع�� ثقة ا�جمهور. بالنجاح. . اتنتخابقرار تبك�� موعد اال تم هذه الليلة إ

 

 نضمام إ�� ا�حزب ا�جديد "يم�ن جديد"، علقت وكتبت: و كنيست عن "البيت ال��ودي"، وال�ي أعلنت اال ، عضشو�� معلم

إ�� نفتا�� بينيت وايليت شاكيد �� مساع��م لتشكيل قائمة يم�ن جديدة، وال�ي ستعمل ع�� الدمج ما ب�ن  املساء هذاانضممت 

 العلماني�ن واملتدين�ن. 

يادة الدولة �� قشر�اء ��  األخ��ة ا�خمس السنوات ��ودي والصهيونية املتدينة �ان البيت ال��لتوسيع البيت اليمي�ي.  حان الوقت

 �ل مجال. 

 نتصارات. إ�� مرحلة اال  بقيادة "اليم�ن ا�جديد" سرائيلإ ستعود

 

 علق وكتب: ، "اللي�ود"عضو كنيست عن حزب  ،دافيد أمسالم

 
ُ
  قّوي ن

ُ
 .األر�ع القادمةالسنوات كم كذلك �� العمل من أجلبنضموا إ��َّ �ي أستمر انتنياهو.  قّوِي اللي�ود، ن
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 :كتب"، يوجد مستقبل"عضو كنيست عن حزب ، ديئ�� لبي

 .(الواقع السيا��ّي) . جئنا لنغ��حان وقتنا

 

، حيث من اتنتخاب، سابًقا عضو كنسيت عن "اللي�ود"، صرح عن نيتھ خوض اال � وجن�ال عسكري إسرائي�سيا��ي  ،موشيھ (بو��) �علون 

 وكتب: ر�ان ا�جيش السابق، بي�ي غانتس، ر أن يخوضها إ�� جانب رئيس هيئة أاملقر 

 ات، ونخرج إ�� املعركة ع�� رئاسة ا�ح�ومة. نتخابطالق لال نقف ع�� خط االن 

ح�ى نحقق مهمتنا بتمثيلكم ع�� أكمل وجھ، نحن بحاجة إ�� دعمكم �� حملة التمو�ل ا�جماه��ية ال�ي قمنا بإطالقها أمس، 

 .Manhigut_Acheret-t.ly/Bogiehttp://biوتفاصيلها ع�� الرابط التا��: 

 . 2019ات انتخاب�� تصلنا،  انتظرنا هذه الفرصة، وهالطاملا 

خذ قرار �� عدد من املواضيع أإ��  خاللها من، سنضطر سنوات 10ات القر�بة �� ا�حدث األهم والفارق �� الدولة �� آخر نتخاباال 

 و اهتمام. ودفعها جانًبا، وعدم منحها أي أولو�ة ألها، همايع تم إمواض -إسرائيلاملهمة لنا جميًعا ولدولة 

ة، جر�ئة مينن أمن الدولة يجب أن ي�ون بأياد أح��ام؟ من مّنا ال �عتقد أالعيش با إسرائيلھ يحق للمسن�ن �� من مّنا ال �عتقد أن

 خ��ة؟ وة الردع ال�ي ضعفت �� األشهر األ نھ يجب �عز�ز قوصاحبة تجر�ة؟ من مّنا ال �عتقد أ

من مّنا ال يضيع ساعات يومًيا �� الشوارع املكتظة بالسيارات و�أمل أّن ي�ون نظام من مّنا لم يصطدم بمر��ى جهاز ال�حة؟ 

 مواصالت يضمن لنا ا�حد املعقول؟ 

ذلك  حفادنا دون عدالة، إ��واإلنجازات �� التعليم �ستصرخ، أيًضا غالء املعيشة الذي يأ�ل جيو�نا و�مس بأطفالنا وأ الفجوات

 �� جذري. يبحاجة إ�� �غ إسرائيلالبناء والتطو�ر لألزواج الشابة �� دولة 

 هذا جزء من املواضيع ال�ي تبحث عن قيادة، تبحث عن �غي�� وقدرة ع�� التأث��، تبحث عن �خص �عمل ع�� تنظيمها، و��� األبد. 

ت قدرا��ا �� السابق، هذه قيادة قو�ة، مسؤولة تثبية، ذات تجر�ة، وأالبديل لقيادة حقيق ا�حزب الذي �عمل ع�� تأسيسھ يخلق

 . إسرائيلمامها فقط مص�حة س�ان دولة اب، مصممة ع�� امل��ي قدًما وترى ألع�� م��اونة، قيادة دون مناورات وأوغ

http://bit.ly/Bogie-Manhigut_Acheret
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 علقت وكتبت: �� املعسكر الصهيو�ي،  "ا�حركة"كنيست من حزب  عضو ،�سي�ي ليف�ي

 . 20الذي قدمتھ �� ا�جلسة األخ��ة للكنيست الـ  خطا�يمرفق 

 قدمت خطاًبا من القلب، تطرقت إ�� الشعور �� السنوات األخ��ة و��� الوضع هنا ما �عد التغي��. 

 

 :، علق وكتبية ��وديةإسرائيلحركة  ،رئيس حزب هو�ة ،موشيھ فيغل�ن

 !إسرائيلات تمهيدية متاحة ل�جمهور، ألول مرة �� انتخاب 

ات تمهيدية للكنيست، حيث سيتاح ل�ل مواطن إم�انّية املشاركة وتدر�ج انتخابثا�ي، سينظم حزب "هو�ة"، المن �انون  29�� الـ 

 نواب القائمة للكنيست. 

 اطن، ح�ى و�ن �انام�انية التصو�ت ل�ل مو نظام التصو�ت ا�خاص واآلمن، والذي طور خصيًصا من أجل حزب "هو�ة"،  سيتيح

 ن �ان ال ينوي التصو�ت لها. غ�� عضو ف��ا، أو ح�ى و�
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اتف و الهعن طر�ق الكمبيوتر أن يقوم بالتصو�ت وتدر�ج النواب بطر�قة آمنة، سواًء عاًما، أ 18ل�ل مواطن، �عدى الـ النظام  سيتيح

 ماكن التصو�ت. النقال، دون أي حاجة للوصول إ�� أ

 

�� ابو كسيس  ، سابًقا عضو كنيست عن حزب "�سرائيل بيتنا"، ا�شقت عن ا�حزب واليوم ش�لت قائمة "جسر"، أعلنت ع�� الفيسبوك: اور

 . سرائيلأك�� إل  فضل وعادالا أانضموا إ�ّ� �حار�ة ما نؤمن بھ جميًعا. �عالوا لنب�ي مجتمع 

 

 "العمل"، �� "املعسكر الصهيو�ي"، علقت وكتبت:  كنيست من عضو ،م��اف ميخائي��

 تدق! بدأت الساعة  رفيقات ورفاق

ب ات التمهيدية �حز نتخابما يمنحكم/ن فرصة التصو�ت للمساواة والسالم �� اال ساعة لالنضمام إ�� حزب العمل  24لديكم/ن 

 العمل. 
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 :، علقت وكتبتكنيست عنھ وعضو "�سم�� "رئيسة حزب  ،تمار زاندب��غ

تدعو �ي الديمقراطية، ا�حرة، ال إسرائيل�� "م���س"، نمثل إ�� اتخاذ قرار حول مستقبل دولتك.  �� التاسع من نيسان ستضطر�ن

 تطمح للسالم. للمساواة و 

ق ألننا �ستح -حقاق العدالة �� املوارد. هذا الوقت لدعمناال��بية والتعليم. تحارب من أجل إ�عز�ز ودعم جهازي  م���ستدعم 

  أفضل مما �� عليھ اآلن.  إسرائيل

 

 عن ا�حزب ا�جديد "اليم�ن ا�جديد":  زاندبرغ و�� منشور إضا��، علقت وكتبت

 "اليم�ن ا�جديد"، حزب أك�� عنصر�ة، محرض وخط��.  

 هذا ا�حزب �عاوًنا ما ب�ن من حاولت تصفية الديمقراطّية و��ن الراغب بتصفية العلمانّية.  �عد 

 

 :، علق وكتب�� عمل كمراسل ومعلق سيا��ي �� مغاز�ن، محاضر ومعلم ومخرجا�ح ،أوري مسغاف

 نحو تصعيد �� الشمال �عد أّن فقد نظام الضرب التوازن مفعولھ.  إسرائيلتتجھ 

اقھ غارق ح�ى خننھ علًما أ، األب الرو�� للشعبا بأيدي أودع حصر�ً األم�ي  إسرائيلمص�� و  ،نق أنفاس النظام الديمقراطيتم خ

 لتقديم لوائح ا��ام ضده.بتوصيات 

 



10 
 

 مراسل برملا�ي، علق وكتب عن ا�حزب ا�جديد "يم�ن جديد":  عكيفا نوفيك،

ضمام إ�� نوطالب��م ب��ك البيت ال��ودي واال تصال بالساعة القر�بة بنشطاء مركز��ن �� البيت ال��ودي، باال شاكيد ايليتقامت 

 حزب "اليم�ن ا�جديد". 

 

 �� ومحرر �� "معار�ف"، علق وكتب: ا�ح را�� مان،

هال وسهال بالنادي الذي يجمع األحزاب ال�ي تلوح با�جانب القومي، وتفضلها ع�� القيم املتنورة للديمقراطّية أ -اليم�ن ا�جديد

 اللي��الّية. 

 

 �� ومراسل قانو�ي، علق وكتب: ا، �حيوفال �ار�ي

ات ما �عد نتخابات القر�بة، �� اال نتخابن تركيبة القائمة لال بينيت وشاكيد، سيقررو  -ا�جديد" �ن�حزب "اليم الرؤساء املش���ون 

 ات تمهيدية. انتخابسي�ون  ،ذلك
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 :�حكومةل القضائي املستشار  والد ضر�ح تحطيم .2

 ية،سرائيلل�ح�ومة اإل  القضائي املستشار لها �عرض ،والتلميح بالتصر�ح وضغوطات ،��ديدات سلسلة �عد األسبوع، هذا مجهولون، أقدم

 . والده ضر�ح تخر�ب ع��) اللي�ود( ا�حاكم حز�ھ وأعضاء نتنياهو بنيام�ن رئيسها مقر�ي قبل من ،مندلبليت أفيخاي

 .نتنياهو ضد بالفساد ا��ام الئحة تقديم ع�� املصادقة عن لثنيھ محاولة أ��ا و�رجح

�ام اللي�ود ��ذا �االعتداء حيث قام باستن�اره، فيما قام أيًضا �عض املقر��ن من حزب "العمل" با� ��ذا سرائي�ي اإل ف��ا���شغل العالم اال وا

 التخر�ب �ش�ل عل�ي. 

 "اللي�ود"، ع�� الفيسبوك مستنكًرا: من حزب  إسرائيلئيس دولة ر  ،رو�ي ر�فل�ن، كتب و�� السياق

 ومث�ً�ا لإلشم��از.  عمال أحمق ،املستشار القانو�ي ل�ح�ومة تخر�ب ضر�ح والد ُ�عد

 

 "، علق بدوره وكتب: اللي�ود"ن عضو كنيست م ،أم�� أوحانا

نو�ي، هو املستشار القا والد لتكن ذكراه مباركة، ،مندلبليتعتداء وتخر�ب ضر�ح العسكرّي املعروف، مي�ي قام باال  ا�حق�� الذي

 نف��ّي. ومر�ض  ،قاذورة مقيتة، حثالة

 

  غرد وكتب:  ،"يوجد مستقبل"حزب مؤسس ورئيس  ،يئ�� لبيد

 املستشار القانو�ي.  بتخر�ب ضر�ح والد مجهولون  قامط آخر تم تجاوزه اليوم عندما خ

ة نما وصل إ�� حد األعمال ا�جائر � املستشار القضائي ا�ح�ومي ع�� مالحقتھ أثناء خروجھ من الكنيس، إعتداء ع�اال  يقتصر لم

 وا�خجلة.

 .نون ظ ع�� الديمقراطية وسلطة القا�حفاع�� تقديم هؤالء ا�جرم�ن للمحاكمة، لع�� رئيس ا�ح�ومة ووز�ر األمن الداخ�� أن �عمال 
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 "، كتب م��ًما: املعسكر الصهيو�ي"ضو كنيست عن ، ع"العمل"رئيس حزب  ،آ�� غباي

عندما يقومون بت�جيع العنف ضد اليسار و��ددون املستشار القضائي ل�ح�ومة، بصورة بلطجّية، فال �جب أّن هنالك من ي��جم 

 هذا ال��ديد و�قوم بتنفيذ القانون بيده. 

 ، ذات ال�خص وذات األسلوب �� التلميح. 96رأينا إ�� أين قادنا هذا ال��ديد عام 

 

 :"، علق وكتبم�ان" -مراسل سيا��ي لألخبار بالعر�ية ،أرانشمعون 

 :�� تصر�ح خاص وز�ر األمن الداخ�� أردان

�� �افة التحقيق ح�ى الوصول إ�عليما�ي للشرطة  صدرتع. ألتكن ذكراه مباركة، عمل حق�� ومرّو ، مي�ي مندلبليت "تخر�ب ضر�ح

 ا�جرم�ن". 

ال تحاول استغاللھ ألهداف واعتباره تجاوًزا ل�خط األحمر، وأأن ��جب العمل بصورة وحدو�ة،  أتوقع من القيادة السياسية

 سياسّية. 
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 :"، كتب�ان"مراسل برملا�ي لهيئة البث  ،زئيف �ام

تنياهو ننواب اللي�ود، هذا الصباح، من املستشار القضائي ل�ح�ومة عدم  تقديم الئحة ا��ام ضد مطالبات من يد�� أن  هنالك

 .مندلبليتات قد أدت إ�� تخر�ب ضر�ح والد نتخابقبيل اال 

 لكن ال حاجة إلر�اكهم با�حقائق.أيام.  10عملية التخر�ب ال�ي وقعت تمت قبل  -ة واحدة مع هذه النظر�ةمش�ل هنالك
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 ّي يودع ال�اتب عاموس عوز: ف��ا��العالم اال  .3

 .السرطان مرض مع صراع �عد اعاًم  79 يناهز عمر عن عوز، عاموس �سرائي�اإل  ال�اتب �، مساء ا�جمعة،تو�

 �حل �دينواملؤ  الدعاة أبرز  أحد وهو السبع، ب�� �� غور�ون  بن جامعة �� األدب وأستاذ ا،يً إسرائيل افيً او�ح اوروائيً  �اتبا عوز  عاموس ويعد

 .الدولت�ن

 عام للسالم فرانكفورت وجائزة ،1984 عام الفر�سية ا�ح�ومة من ضابط برتبة واآلداب الفنون  وسام م��ا ا�جوائز، من عددا عوز  حاز

 بارك وجائزة ،2007 عام إسبانيا �� لآلداب أستور�اس أم�� وجائزة ،1997 عام ش��اك جاك الفر���ي الرئيس من الشرف ووسام ،1992

 .2015 عام ا�جنو�ية �ور�ا من �ي-كيو�غ

 . سرائيلإضافها عوز إ�� ا�جتمع �� لعائلة، كما وعدد املساهمة ال�ي أعوز حيث أبدى �عاطًفا مع اي إ�� وفاة ال�اتب ف��ا��وتطّرق العالم اال 

 ، وز�ر املالية وعضو الكنيست عن حزب "�لنا": موشيھ كحلون و�� السياق، كتب 

 املوت �غيب عاموس عوز، رحمھ هللا.  

 رثھ الرا�خ معنا إ�� أبد اآلبدين. سيبقى إ، إسرائيلك�� الكتاب �� عوز �عد من أ 

 لتكن ذكراه مباركة.  

 

 ت عن "ا�حركة"، �� "املعسكر الصهيو�ي": س، عضو كني�سي�ي لف�يبدورها، كتبت 

"ال يمكن �عليم ا�حب، ال حب األرض وال حب أي منظر، با�حب يمكن فقط أن �عدي اآلخر�ن، و�مكن ا�حافظة عل��ا، لكن ليس 

 ية" (عاموس عوز). نمرفوعة أو منحبيد 

 رجل مثقف، رجل سالم، رجل سنفتقده كث�ً�ا �� هذه الف��ة، وال�ي نحتاج ف��ا إ�� األصوات العقالنّية، كصوتھ. 

 لتكن ذكراه مباركة. 
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 ، عضو كنيست من "العمل" �� "املعسكر الصهيو�ي": ستاف شف��

ية، األك�� صهيونية، األك�� �جاعة، وذ�اًء، الرجل الذي يحتل القلوب و�حرك إسرائيلالصوت األك��  -ال أصدق، عاموس عوز 

 النفوس، والذي �لماتھ �عد رسمة للغة الع��ية، غادرنا. 

 من أك�� الكتاب �� العالم. لتكن ذكراه مباركة. سنستمر �� النضال للمحافظة ع�� البيت الذي أحبھ.  عوز �عد 

 

 لعمل"، �� "املعسكر الصهيو�ي"، علق وغّرد: ، عضو كنيست من "اارئيل مرغليت

 بًدا، ليس قبل هذه الليلة أو �عدها" (كتب عاموس عوز لتا���ن �� الغابة، علما أ�ي لم أراهم أ"أ�ي وأمي وقفا متعانقّ�ن كما الولدين ا

 وعن قرار التقسيم).  عن ا�حب والظالم

 رواياتھ عن املا��ي تحمل الكث�� من األمل والطر�ق ا�جديدة. الرجل الذي �انت 

 

 ، عضو كنيست عن حزب "م���س"، غرد وكتب: تمار زاندبرغ

 . إسرائيلف النضال من أجل مستقبل ع�� مر األزمنة. رجل مثقف لم يخ ارقد �سالم. عاموس عوز من أك�� الكتاب 
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 ، عضو كنيست عن حزب "العمل" �� "املعسكر الصهيو�ي"، علق وكتب: أ�� غباي

 وفاة عاموس عوز محزنة جًدا، �اتب ومثقف كب��.  

 . إسرائيلبالسالم، املساواة، وا�حب ألرض  املتعلقةمن القيم ا�حقيقية  ارثترك خلفھ إ 

 اللقاءات معھ مث��ة، م��ية ومليئة بحكم ا�حياة غ�� ال��ائّية. �انت  

 

 �� معروف، كتب: ا، �اتب، روائي و�حن�� برعام

 �� السنوات األخ��ة �� التعرف إ�� عاموس عوز عن قرب أك��، حيث بات هو ووالدي أصدقاء مقر��ن.  نجحت 

 . �عد حّد جل ذ�ي جًدا، مستقيم، وكر�م إ�� أالصورة ال�ي �عرفها، �� الصورة ا�حقيقية، ر  

 يًضا من الكتاب النادر�ن.عوز من القراء النادر�ن وأ�عد  

 

 �� �� ا�جال القانو�ي، علق وكتب: ا، محاضر �� مجال القانون و�حيوعاز هندل

 عظيًما جًدا، و�ان محط غ��ة ل�ل �خص كتب، ح�ى لو مقالة، �� عالم القانون.  عوز  عاموس�ان  
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 ي: ف��ا��التحر�ض �� العالم اال  .4

ي وال�ي تحمل تحر�ًضا ع�� الفلسطي�ي ك�ل، سواًء �� الضفة الغر�ية أو ف��ا��املنشورات �� العالم اال  إ�� ما ذكر أعاله، رصدت النشرة أهم

 . 48�� غزة أو داخل الـ 

 ختيار منشورات لسياسي�ن ومؤثر�ن ملا تحملھ منشورا��م من تأث�� ع�� ا�خطاب �� ا�حّ�� العام. �شار إ�� أنھ يتم ا

 من "اللي�ود": كنيست  عضو ،ب��كو . عناتدو�� سياق التحر�ض، كتبت 

�ن ا�خاص كتاب القوان�� القراءة الثانية والثالثة ودخل قانو�ي الذي يل�� تخفيض مدة مح�ومية ا�خر��ن، تمت املصادقة عليھ 

 !إسرائيلبدولة 

جزء ف��ة مح�ومي��م بال�امل، ك��اء ي�ن، مع دم ع�� أيد��م، ح�ى قبل إطالق سراح إرهاباإلم�ان إقبل �شريع هذا القانون، �ان ب

ّية ضد جراممتواصل إلنتاج عمليات إرهابّية إ تخطيط -من محاولة عملية إعادة تأهيل غ�� منطقية، علما أ��م سيعودون إ�� عملهم

 . إسرائيلمواط�ي دولة 

 هؤالء اإلرهابيون �� ال�جن وسيقضون �امل مح�ومي��م. سيتعفن 

  عدائنا من البيت وخارجھ. ر�ي املتواصلة وغ�� املساومة ضد أمن حهذا القانون جزء ال يتجزأ �عّد 

 

 


