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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  الم اإلفتراض ّي اإلسرائيلّي عددشغل الع حيث 11.11.12-11.11.12 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 ة عضو الكنيست الليكودي، دافيد بيطان. ستقالاب

من منصبه كرئيس اإلئتالف الحكومي، على خلفية التحقيقات الجارية معه حول شبهات حصوله على رشوة وكان بيطان قد قّدم استقالة 

منه إال أنه ثّمن الخطوة ودعا رئيس  عالم اإلفتراض ّي الذي بدا مستهزءا،، األمر الذي اشغل الن شخصية مركزية في تنظيم إجراميم

 ه. حذو الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي يخضع إلى تحقيقات، ايًضا إلى الحذو 

د ترامب، كي، دونالير تصويت الدول في الجمعية العامة لألمم املتحدة ضد قرار الرئيس األمإلى  هذا األسبوع وتطرق العالم اإلفتراض يّ كما 

 رائيل. اعتبار القدس عاصمة إلس

 مدعًيا أّن القدس ليست بحاجة العتراف العامة لألمم املتحدة باألغلبيةدان العالم االفتراض ي اإلسرائيلّي القرار الذي اتخذته الجمعية و 

 دولّي على انها عاصمة الشعب اليهودي منذ القدم وحتى األزل.

لذي تظهر فيه الفتاة عهد التميمي، من النبي صالح، تقوم بصفع إلى ذلك، تطرق العالم االفتراض ي وبكثرة هذا األسبوع إلى الفيديو ا

 جندي. 

فتراض ّي على التميمي وقريبتها التي تظهر معها في الفيديو مطالًبا بمحاسبتها حيث وصل التحريض حد شرعنة االعتداء وحّرض العالم اال 

 عليها، بقطع يدها او تقطيعها كلًيا!!

 تبنا عنها.التي كقد تطرقنا إلى العنصرية ورصدنا املنشورات العنصرية ضمن فئات االهتمام  النشرات السابقةفي أعاله، كّنا  إلى ما ذكر 

، في محاولة مّنا لرصد مستوى التحريض بند اهتمام، وتحمل مضامين عنصريةبرصد منشورات ال تقع ضمن أي النشرة قمنا  في هذه

  والعنصرية في العالم االفتراض ي اإلسرائيلّي. 

 

 

 

 

 

 ان: طاستقالة عضو الكنيست بي .1
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ان، يوم األربعاء األخير، استقالته من منصبه كرئيس اإلئتالف الحكومي، على خلفية بيطقّدم عضو الكنيست عن الليكود، ديفيد 

صبه ان سيستمر في منبيطالتحقيقات الجارية معه حول شبهات حصوله على رشوة من شخصية مركزية في تنظيم إجرامي. مع اإلشارة أّن 

 كنائب في الكنيست عن حزب الليكود.  

امسالم  ىان في رئاسة اإلئتالف الحكومي. وبحسب االعالم العبري، فقد التقبيطهذا، وتقرر أن يستلم عضو الكنيست دودي امسالم مكان 

 ن استقالته صباًحا.ابيطنتنياهو، في وقت سابق من يوم األربعاء، لبحث أمر استالمه هذا املنصب بعد تقديم ب

من املوضوع ومطالًبا رئيس الحكومة بإتخاذ ذات  اثافة كبيرة جًدا، بالغالب مستهزءوتطرق العالم اإلفتراض ّي إلى موضوع اإلستقالة بك

 .اآلن دور نتنياهو -استقال بيطان، على التوتير:  ايالن غلئون الخطوة، وفي تعليق له، قال عضو الكنيست عن ميرتس، 

 رئيس حكومة ال يستطيع أن يؤدي وظيفته تحت التحقيق. يعني أّن إذا لم يستطع رئيس االئتالف أن يؤدي وظيفته تحت التحقيق، 

 عضو الكنيست دافيد بيطان استقال من وظيفته كرئيس االئتالف على ضوء التحقيقات ضده التي تصعب على أدائه وأداء االئتالف.

 أن يستقيل من منصبه. -رئيس الحكومة نتنياهو تحت التحقيقات، يجب أن يعمل ما عمله بيطان

 

كن لدي تقدير كبير ليوآز هينديل، ل، قال بدوره: رئيس الكنيست عن حزب االتحاد الوطني بعضو كنيست ونائ، بتسلئيل سموطريتش

لتظاهرة التي ينظمها، صدفة تقريبا مثل توقيت تحقيق بيطان إلى جانب التصويت اب مقترن  توقيت النشر عن أدائه بقضية نتان إيشيل

بدو أيضا االنكشافات الجديدة بقضية إيشل، لكن التوقيت فاسد توهكذا كما التحقيق ضد بيطان شرعي  فعال على قانون التوصيات. 

 حقا مثل األشياء التي يطلب هينديل التظاهر ضدها .

 

، عضو كنيست عن حزب الليكود، قال: آسف على قرار صديقي دافيد بيطان أن يتوقف عن أداء منصب رئيس االئتالف، أمير أوحنا

 . أتمنى لصديقي دودي أمسالم الكثير من النجاح، بنظري هو اإلنسان املالئم للمنصب.وجهمنصب قام بأدائه على أفضل 
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 املحلي، يقود االئتالف بثقة، ونيتي أن أساعده أن يعمل كذلك. أمسالم، مثل بيطان، سيأتي بتجربته الكبيرة من الحكم

 

أموت من أجل أن ُيغلق امللف ضد بيطان، فقط كي لسبت وهو أكبر موقع إخباري متطرف، قال: مؤلف موقع ساحة ا، شمعون ليبرتي

 نتصر بيطان".اأغرد: "

 

عل د، الثالثاء والخميس، ماذا يفق معه باألسبوع القادم بأيام األححق  دافيد بيطان سيُ ، كاتب وناشط على الفيسبوك، قال: ريتمانأوري 

 يسن قوانين ضد التحقيقات، التوصيات والشرطة.  -أه، نعم ربعاء؟اإلثنين واال يومي 

 

بيطان أين الليكود الذي عرفناه مرة، املعتدل، مشرق الوجه، لدافيد صحافي معروف جًدا، قال مغرًدا على التوتير: ، عميت سيغل

 وجابوتنسكي؟

 

نكنيك ل مث سوفغانيا )كعك الحانوكا( بدون مربىمثل الـ  ثقافة بدون بيطان، فنان رسام ورسام كاريكاتير معروف، قال: رمانعاموس بيد

 .( دون خردلسجق)
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ن املشبع الده كثيروكتابات النعي على دافيد بيطان، ؤسس وناشر صحيفة وموقع كالكاليست، قال: صحفي ومحرر، م يوئيل إستيرون،

بلطجة  تهم جنائية،بهي شهادة أخرى على ارتباك السياسية اإلسرائيلية، بيطان غارق حتى خناقه "دبدوب الحبوب"،  ـمن الود والتسامح ل

لة س القانون. هو ليس أهال للتعاطف، إنما إلى تنفيذوأجهزة األمن و األعداء السياسيين بأسس الديمقراطية واستخف  كلأيضا الذي ر 

 .قمامة التاريخ

 

عد باآلن بدأ عهد التوق لدافيد بيطان )حائز على جائزة إسرائيل لإلعالم، قال:  ، من كبار صحافيي التلفزيون واإلذاعة،يعكوف أحيمئير

 عدد من األلحان الغرامية تغنى له )املحللين(، كم أحببناه، سنشتاق، خسارة أنه ذهب...ما اسم هذه الظاهرة؟ أن استقال بالطبع(، 

 

مخبز بلفور:  و مجرمإدارة وأداء املجموعة اإلعالمية، قال:  إسرائيل، رئيس مجلس -رجل أعمال ورئيس ماكان تل أبيب إيالن شيلواح،

، بيطان فساد، كاتس إيشل املتحرش، شرن فساد، بار يوسف فساد، شومرون فساد، مولخو احتيال، آري أرو احتيال، سارة سارقة

 رئيس ي املتهم بالفساد.لاستخبارات داخلية، درعي سرقة، وعلى رأسهم الفاسد ا

 فاسدون سئمناكم. من الصعب التصديق أن هذا حقيقي.
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تصاالت التفاق شاهد ملك مع تقدم مهم باال بار القانونية في القناة العاشرة، قال: نشر أول؛، صحفي ومراسل األخغليكمانأفيعاد 

اصيل كل التف رئيسية عن املخالفات التي قام بها كما يتضح للنيابة العامة. فصوال  ون ه العامو مدعمرر . مقرب بيطان، موشيه يوسف

 اآلن بالنشرة املركزية.

 

نسانية اهو أكثر  -رئيسهدافيد بيطان، لكن مقابل  ملصيبة هذا مريح أن تفرح ، صحافية إسرائيلية، قالت على الفيسبوك: حنه كيم

 ومسؤولّية. 

علم لم يت -ة خارج البالد ويعيش منذ سنين على حساب مليارديراتبدكان أثاث، سجل حسابات بملجأ ضريببيبي، الذي بدأ  أن خسارة

الطريقة التي استقال بها بيطان من منصبه بدون أن يتهم أي أحد، فقط أشار أنه ال يمكن االستمرار والخدمة كرئيس االئتالف شيئا من 

 وأيضا أن ُيحقق معه من قبل الشرطة.

 ، هو معتاد أن يستعمل ويرمي خدامه.نتنياهو ال يحارب عليه بالطبع
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 يؤثر على العالم االفتراض ي:  قرار األمم املتحدة .2

، هذا األسبوع، القرار الذي اتخذته الجمعية العامة لألمم املتحدة باألغلبية، والذي من خالله رفضت ان العالم االفتراض ي اإلسرائيليّ د

 كي، دونالد ترامب، اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل.ر يقرار الرئيس األم

 قراره.من يناهض طع املساعدات عن لدولّي الذي لم يذعن لتهديدات ترامب بقوهاجم العالم االفتراض ي موقف املجتمع ا

 دولة في الجمعية العامة. 891دولة رفضت قرار ترامب من أصل  821ُيشار إلى أنه 

مضيًفا: القدس عاصمتنا، منذ  أن اسرائيل ترفض هذا القرار )في الجمعية العامة( قطعًيا ،نتنياهو على الفيسبوك قال وفي تعقيب  

 القدم وحتى األزل. 

لكنني أقدر أّن عدد الدولة التي لم تشارك في هذه املسرحية الهزلية آخذ في الكبر، اقدر هذا واثمن مرة أخرى مساعي الرئيس ترامب 

   والسفيرة هيلي، لوقوفهما الصلب إلى جانب إسرائيل والحق. 

 

فقدت اليوم األمم املتحدة نهائيا احترامها، إسرائيل ئيس وعضو كنيست عن حزب "يش عتيد"، مغرًدا: ، مؤسس ور يئير لبيدبدوره، قال 

هي عاصمة إسرائيل، دائما كانت ودائما ستكون، وال أي تصويت منافق يغير هذا. القرار الذي اتخذ اليوم سيمحى من صفحات التاريخ، 

ب الوقوف إلى جان منشعب بدل  -لن هذا املساء إلى جانب داعمي اإلرهاب وقتليؤسفني أن صديقاتنا في أوروبا خضعن للضغوط وامتث

 الشرق األوسط.بالديمقراطية الوحيدة 
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"مصير أورشليم ومصير البالد مرتبطان عارضة وعضو الكنيست عن حزب العمل، قال ايًضا في ذات السياق: ، رئيس املهرتسوغ إسحق

 لكعاصمتنا األبدية وال نحتاج لتصديق هذا من أي كان! عادت األمم املتحدة لتر  خر". القدسال يكون واحد دون اآل ببعضهما البعض و 

 -جيدة بالكالم وتفشل بالتطبيق -بخصوص الهزيمة السياسية لحكومة وعدت "بازدهار"يعي املعادي إلسرائيل. بالدلو وللوضع الط

  سنخصص بعد لهذا على انفراد نقاش عام ثاقب.

 

 داناسومبرغ 22بقناة  عقبل الجمي 28:22األمم املتحدة ضدنا؟ صغير علينا!هذا املساء ب ، قال: 22، مراسل سياس ي للقناة ليران طلإ

 

 .جيد، هذا غير مهم وال يقول شيئا عن عالقات الواليات املتحدة بعد إعالن ترامب؛ يساريون، قال:  ،يعكوف ليفيالناشط املعروف جًدا، 

 ل بتعزيز عالقات إسرائيل والعالم.: أههه إذن بيبي فشهاملتحدة ضدبعد تصويت األمم 

 

 قرار األمم املتحدة، ال أفهم هذا.بيوجد مبتهجون ب ثقافي ومذيع تلفزيوني إسرائيلي، قال:  ، كاتحاييم إتغار
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رار األمم املتحدة ويعبرون عن في إسرائيل يرفضون ق معروف، غرد وقال: مكتب رئيس الحكومة؛، صحفي مراسل سياس ي يارون أفراهام

 من العدد العالي للدول التي لم تصوت مع القرار. رض ى

 كا الالتينية.في أوروبا، أفريقيا وأمير  -حكومةالدول التي زارها رئيس ال

ويشكر الدول التي صوتت معا مع إسرائيل. سوية مع  ،القدسمع  ،إسرائيل تشكر الرئيس ترامب على موقفه الذي ال يقبل التأويل

 الحقيقة.

 

 ال  أن نذكر السياسيين اإلسرائيليين؛ بعلى فكرة، أيضا هذا املساء يج، قال: 88األخبار األجنبية في القناة  ، صحفي ومحرر موآف فاردي

ل هو ليس "األمم املتحدة" ولذلك إخراج الزبد يوجد ش يء كهذا "األمم املتحدة"، يوجد دول أعضاء، من صوت هذا املساء ضد إسرائي

 والبخار على املنظمة هو إسفين، من صوت ضد إسرائيل هم دول صديقة مثل بريطانيا، أملانيا، فرنسا، الصين، اليابان وروسيا.

 

 لألرض املقدسة". شاهدوا:لبعثات األمم املتحدة ال يوجد انتماء " ، مهندس معماري، قال معلًقا: الراب مليوفافيتش؛مناحيم كوهن
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، غواتيماال حفي ومراسل سياس ي للقناة العاشرة، قال: دبلوماسيون إسرائيليون؛ الواليات املتحدة، جنوب السودان،، صبراك رفيد

 .ضد القرار بالجمعية العامة لألمم املتحدة ن ئو، جزر املرشال والكاريبي يصوتو طوغو، ناورو، بال

 

لو كان لحكومة إسرائيل نقطة عزة وطنية، ملا استثمرت ثانية من الجهد الدبلوماس ي مراسل صحافي معروف، قال:  ،أنشيل بفويفير

وى س ال تحتاج إلى اعتراف من أحد كعاصمة إسرائيل امب، إنما ببساطة قالت أن القدسبتصويت هيئة األمم املتحدة وملا أذعنت أمام تر 

 .كي تخلق هنا أماكن عمل( القدسسيادتنا. )أه، ولكانت نقلت وزارة األمن إلى 

 

سرائيل إ ؛ تحولت األمم املتحدة إلى عدو لياملتحدة لألمم املتحدة، نيكي هي سفيرة الواليات، مراسل سياس ي، قال بدوره: يارون أفراهام

ؤسسة؟ وعندها أتذكر أنها اختارت العدائية، إسرائيل اختارت أن تبقى بهذه املا، أنا أعجب كيف مع مستوى كهذا من وهذا ليس جديًد 

 .هذا كي تصارع البقاء ومن أجل قيمها

 

عن عدد الدول التي لم تؤيد قرار األمم املتحدة،  عندما يقول نتنياهو أنه راض، محرر الرياضة في صحيفة هآرتس، قال: يفعودد شل

 لويس فرناندو راضيا أننا لم نخسر الجولة الثانية؟ يكون  هذا مثل أن
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 العالم االفتراض ّي يحّرض على عهد التميمي:  .3

بتها املقبل، بعد انتشار فيديو تظهر فيه مع قري االثنينمددت محكمة االحتالل العسكرية، يوم األربعاء، اعتقال الفتاة عهد التميمي، حتى 

 .النبي صالح بمحافظة رام هللاعن عتبة منزلهما في قرية وهما تصدان اثنين من جنود االحتالل 

عاما( ابنة الناشط باسم التميمي، الذي يقود تظاهرات  81وقررت محكمة عوفر العسكرية، قرب رام هللا، تمديد اعتقال عهد التميمي )

 أسبوعية في قريته النبي صالح احتجاجا على استيالء املستوطنين على أراض ي القرية.

جيش االحتالل، صباح األربعاء، أنه اعتقل الفتاة الثانية التي ظهرت في شريط الفيديو، وهي قريبة الفتاة، وتدعى نور ناجي التميمي وأعلن 

 والتي كانت موجودة خالل الحادثة. ،عاما(، واعتقلت ناريمان والدة عهد التميمي 28)

ألرجح، تظهر فتاتان )عهد ونور التميمي( وهما تحاوالن صد جنديين وفي شريط الفيديو الذي صور الجمعة بواسطة هاتف محمول على ا

 إسرائيليين عن ساحة منزلهما، وتبدأ الفتاتان بدفعهما ثم تقومان بركل وصفع ولكم الجنديين، ما أجبرهما على التراجع إلى الخلف.

قطيعها تميمي وقريبتها وصل حد مطالبات بقطع يدها او تومع انتشار الفيديو برز في العالم االفتراض ي االسرائيلي تحريض كبير على عهد ال

 إلى قطع صغيرة!

ا ملحاوالت التميمي بالدفاع عن منزلها وأرضها متسائال 
ً
اذا موقاد هذا التحريض اليمين اإلسرائيلي باألساس، فيما ابدى اليسار تفهًما بسيط

 يفعل الجنود هناك. 

على الفيديو بفظاظة وقال على الفيسبوك: جندي مثلّي الجنس، علينا اخراج جنود مثله  ، علقافنر شاؤولالناشط االفتراض ي املعروف، 

 من الخدمة.

 ،عندما تأتي واحدة مثلها وتقوم بصفعك... ايها املثلّي، قم بتقطيعها هي وأمها إلى قطع صغيرة، ال استطيع أن اشاهد هذا فهذا يثير غضبي 

 وأتعرق من شدة الغضب.
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دنا واليهود ويقوم بسرقة املال الذي يدفعه ، قال محرًضا ايًضا: علينا ابادة اليسار الذي يشجع صيد جنو إسحقحيال النشاط االفتراض ّي، 

 الجمهور بمساعدة الفاسدين الذين اعادوا الكارثة على اليهود وينكرون ذلك. 

 

"على فكرة الفلسطينيون يسيئون معاملة  ة عهد التميمي؛ملحامييشاي شنرب ا ناشط معروف جًدا، غرد وقال: ايض ،ميخائيل بوتر

 الجنود، أنت مثلت أيضا ديان يششخروف".

 

نا. من يرفع يده على جندي وكأنه رفعها على قائد ؤ لى الفيديو: مخجل ما يمر به ابنا، علق وقال عداني هيروفيتشالناشط االفتراض ي، 

 احدهم يده على قائد الجيش؟الجيش، وماذا كّنا سنفعل اذا ما رفع 
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، قال على الفيسبوك: تحذير، اذا ما رغبتم أال يعكر صفو نهاركم ال تشاهدوا الفيديو الظلاملغني اليميني املعروف بتحريضه الدائم، 

 املرفق. 

 اعجز  في حياتي لم ار  لجيش اإلسرائيلي.دقائق من الذل يمر بها جندي في ا 1اعدك انكم ستكونون بصدمة مما ستشاهدون، الحديث عن 

إلى هذا الحد، هكذا يظهر الجيش عندما يكون مخصًيا، وال اقصد أن يكون الحل بسالح في الوجه، ممكن استعمال الغاز املكلف  اجنسي

 فقط.  شيكال  12

 من ال يعرف من في الفيديو، فهم بنات عائلة التميمي في النبي صالح، نطالب باعتقالهن على الفور. 

 

 "منظمة كسر الصمت" يدعمون عائلة التميمي بتوزيع كاميرات علّيهن -طالبت على الفيسبوك: في "بتسيلم" و ياعيل تسفرير ةالناشط

إلى بيوتهم. عائلة التميمي مرتبطة باإلرهاب، في عملية القتل بمطعم سوبارو )القدس( وفي عملية قتل جندّي، وفي منشورات  وإحضار وفود

 ي أّن اليهود يقومون بقتل اطفال العرب واكل احشائهم وشرب دمائهم..استمعوا إلى التسجيل التالي وانشروه.  تطالب بقتل اليهود وتدع

 

، التميمي، تم اعتقالهم. اتمنى أن يتم محاسبتهم في ، وهو ايًضا ناشط معروف، كتب وعلق: من الجيد اّن عائلة اإلرهابييعوفر اشكاري 

 اروقة الشاباك، ألن من يرفع يده على جندي حل قطع يده!! 
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، نشر مقالة على مدونة على الفيسبوك وعلق قائال: من الحظ أنهم تمالكوا انفسهم ولم يقوموا بضربها بن كاسبيتالكاتب املعروف، 

 امام الكاميرات. 

خل املقالة ينتقد رد فعل الجندي ويدعو إلى االعتداء على عهد التميمي إال أنه وفي ذات الوقت يثني على "تمالك األعصاب يشار إلى أنه ودا

 الذي ابداه الجندي امام الكاميرات"!
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 العنصرية تجتاح العالم االفتراض ي:  .4

نود السابقة البفي النشرات السابقة كنا قد تطرقنا إلى العنصرية ورصدنا املنشورات العنصرية ضمن فئات االهتمام ذاتها، كما قمنا في 

 لفتاة عهد التميمي وإلى قرار الجمعية العامة. لالتحريض  التي تطرقت

 وباإلضافة إلى ذلك، برصد منشورات ال تقع ضمن أي بند اهتمام، وتحمل مضامين عنصرية.  ،في هذه النشرة قمنا

 تاريخ، يعرف أن القدس من يعرف هذان وجهان لعملة واحدة. :عاموس بن هيمينيومن هذه املنشورات، كتب الناشط االفتراض ّي، 

 يوجد شعب فلسطيني والقدس عاصمته.من ال يعرف، يقول أنه  عاصمة إسرائيل، وأنه ال يوجد شعب فلسطيني.

 

ن ن غوريو ب، قال عد أن أخذت إسرائيل إستقالالباشط على مواقع التواصل االجتماعي، قال في منشور محرض ايًضا: ، نحايش هريئيل

 .رة بيدي" ولذلك ال وجود لشعب فلسطينيي"ورقة أخ

 

وف، يششخر  -فلسطينيا فجرُت  -انتتفاجأون ملعرفة أن غابي لسكي محامية ديّ طبعا ومديرة اإلعالم، قالت:  22محررة القناة  ،إلكانا شور 

 تميمي.  -ت الجنديصفع   -تمثل أيضا أعهد "عهد"

 

 -وحرق صاحبته إبنة ال ب"دين السالم واألخوة" اغتص ـع لبعربي باسم رمين عزيمي التا صحافي معروف، قال: فينلند؛، نحمان يشاي

 ألنها أرادت أن تتركه. 81
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ليلي وبعد ذلك أخذها بسيارته ملدينة أخرى، نقلها لبيت خشبي، صب عليها النفط وأشعلها حتى املوت. إذن من  في البداية اغتصبها بناد

 قال أن سلوكه ال يذكر بسلوك النازيين.

 اإلعالم الغربي.  قفالقة لها بموقف سياس ّي او ديني و يشار إلى أّن الحادثة شخصّية وال ع

 

د املوجود ربع يزراعيل الجديأنا حاضنة في روضة في العفولة حي . هيي الظل، نشر املنشور التالي لفتاة من العفولة: الظل حرض،املغني امل

 . عد ضغط هائلبلك هذا  بأكت. خضم البناءب

وفجأة طارت ، عامل في األسفل، بذلت جهدا أن أبتعد عن املبنىوقف مررت إلى جانب بناية، ، ل حوالي ساعة خرجت من العملبق

 مالصقات لي. تارض خشبية ضخمة وهو عو  1اتجاهي  تقريبا ب

 .اتجاهيبعيدا بمسافة ال تستطيع العارضة الخشبية أن تسقط بالخطأ، أحد العمال نظر بنصف ضحكة بت بذه

لوصول إلى املحطة لضطر وصلوا وادعوا أني سأ!. مكاملات هاتفية مني إليهم 1دقيقة  و 22ت سيارة شرطة التي وصلت بعد أكثر من بطل

 . كلي مخاوف. هذا بشكل جميل نهيأو أن مسؤول البناء يعتذر ونألقدم شكوى بوقتي الفارغ 

 . عرب لليهودأكون مسرورة إذا نشرتم كي يوقفوا إسكات محاوالت إيذاء . ي، ماذا كان سيحصل لو أن هذا أصابني مباشرةمهللا يح

 

 


