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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 

 اإلسرائيلي عدد من املواضيع وهي؛ فتراي يحيث شغل العالم اال  17.11.18-14.11.18 نبيتتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما 

 زير األمن، افيغدور ليبرمان، من منصبه. استقالة و  .1

 التصعيد األمني في الجنوب.  .2

أو  اإلسرائيلي والتي تحمل تحريًضا على الفلسطيني ككل سواًء في الضفة الغربية فتراي يأهم املنشورات في العالم اال  إلى ذلك، رصدت النشرة

 في غزة أو في الداخل الفلسطيني. 
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 استقالة ليبامان:  تفرااي يال  كيف قرأ العالم .1

ا على قرار جاًج حتافيغدور ليبرمان، األربعاء، استقالته من حكومة "االئتالف اليميني" بزعامة بنيامين نتنياهو، ااإلسرائيلي  مناأل أعلن وزير 

 وإسرائيل. ةالفلسطينيالنار في قطاع غزة بين الفصائل  إطالقوقف 

إلى إجراء  اداعيً "حماس" بأنه "استسالم لإلرهاب"، يوم الثالثاء، مع حركة  التوصل إليه بوساطة مصرية،ووصف ليبرمان االتفاق الذي تم 

 انتخابات مبكرة. 

ومن وجهة نظري، ال يمكن  .لإلرهاب.النار مع حركة حماس، استسالم  إطالقالنار في غزة، قائال: "وقف  إطالقوهاجم ليبرمان قرار وقف 

 صاروخ باتجاه إسرائيل". 500 إطالقالصمت على 

 جًدا، حيث دعمه قسم من اال  فتراي يوتفاعل العالم اال 
ً
سته بشكل كبير ين فيما انتقد سيافتراضيمع تصريح ليبرمان واستقالته بصورة كبيرة

 قسم آخر. 

 ، موجًها رسالة عبر التوتير: ليبامانوفي السياق، كتب 

 أكون وزير أمنكم.  الشرف أّن حصل لي وزارة األمن.  يوموظف ا، جنودقادة-لكم الجميع، شكًرا قبل

 م الطالئعيون الحقيقيون في هذه األيام. أنتأحيي سكان الجنوب على صمودهم وإظهارهم لشجاعة شخصّية ومدنّية. 

هم" علىيا أبناء  واجلسوااآلية " تحقيققلبي وأملي مع عائالت األسرى واملفقودين، ليتنا نستطيع   حّدِّ

 

 ، كتبت نائبة وزير الخارجية )الليكود(، تسيبي حوتوتفيليبدورها، 
ً
 :مهاجمة

 .ستقالته في البالداا متهكًما. ال يوجد مواطن يحزن على يبقى سياسيً سليبرمان كان و 

 تدير أمورها بدونه.  أّن الحكومة األكثر يمينية  تستطيع
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 .املصلحة القومّية لحصد مكاسب سياسّية. حساب العيب السياسّية على أّي فضل ملن يفضل األ الجمهور لن يمنح 

 

 من حزب العمل في املعسكر الصهيونّي، كتب:عضو كنيست ، آفي غباي

 إلى تفكك الحكومة.حد اإلنفجار، وأدت نتنياهو وليبرمان والناتجة عن تحالف ة الصهيونية السياسيّ وصلت ذا يوم أمل. ه

 

بليبرمان والذي صّرح عند توليه ملنصبه أنه سيقض ي  امستهزءً   ، كتبعضو الكنيست من حزب العمل في املعسكر الصهيوني ،ميكي روزنطال

 :ساعة 48على حماس خالل 

 .ساعة 48قض ى على ليبرمان بأقل من  ،قائد حماسهنية، 

 

 :، كتب وحّرضرئيس جهاز الشاباكوسابًقا شغل منصب عضو كنيست من حزب الليكود، رئيس لجنة الخارجية واألمن،  ،آفي ديخرا

 .من املعركة وتعد هروًباة اعتبارات سياسيّ تحركها  استقالة وزير األمن

 ة لحماس في غزة.أن نهدم البنى التحتية اإلرهابيّ األمنية. موقفي واضح: يجب  بما يخص السياسة  
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 ، علقت وكتبت: كنيست من املعسكر الصهيوني عضو ،ستاف شاتفيا

 الحفاظ على أمن مواطني إسرائيل.  وهي ،ةوظيفتها األساسيّ بداخل حكومة فشلت  ا، يشغل منصبوزير أمن فاشال ليبرمان كان 

من خالل  -ن هو ضعيف ومستضعفالتخلي عن كل مو ، التي قاموا بإغراقنا بها ، موجات الكراهيةإضافة إلى ملفات الفساد

 . الحفاظ على أمن مواطني إسرائيل ًبا فيفشلوا فشال رهي ،مناصبهم

 تعود.
ّ

 حكومة يجب أن تنهي أيامها وأال

 

 :، كتبتكنيست في املعسكر الصهيوني عضو كسنيا سفتلوتفا،

)من  ساعة 48لكن بمقابل ذلك،  كما وعد. -ساعة 48لتصفية هنية خالل فيغدور ليبرمان ن لم يكفيا أعاميعلى ما يبدو فإن 

 شغال ليبرمان ملنصبه كوزير لألمن.إكانت كافية للقضاء على فترة  التصعيد األمني(

 

 :، كتبتكنيست من كديما في املعسكر الصهيوني عضو ،تسيبي ليفني

 ّن الحكومة هشة األمام اإلرهاب.إليبرمان على حق بقوله 

 مطلقي الشعارات. نحن الحل. أو بقية  ،تالحل لدى ليبرمان، بين مخطئ من يظن أّن   



6 
 

 

 :، كتبتكنيست في املعسكر الصهيوني عضو ،بينأييليت نحمياس تفيا 

أن  كومةيتوجب على نتنياهو وكل الحفي. كان اوحده في املؤتمر الصحكان  ، هي أنهاستقالة وزير األمن ليبرمانة في الوحيداملشكلة 

 تنضم إليه.

املجلس الوزارّي املصغر ببساطة عن السكان. من غير الضرورّي أّن تخلى أشهر، معركة جديدة في الجنوب، و  8قبل حوالّي الـ  بدأت

 كانت عسكرية أم مدنّية. أندخل إلى حرب كرد على أي خطوة، سواًء 

جاد ألحزابهما، على إي املصلحة الحزبّية وكسب أصواتلكن املجلس الوزارّي برئاسة "سيد األمن" )نتنياهو(، ووزير األمن، فضال 

 طرق سياسّية أو أمنّية الستعادة الهدوء إلى الجنوب.

ب قكنت هذا املساء في "سدروت" مرة أخرى، وصلت إلى هناك ضمن وفد من أعضاء الكنيست من لجنة الخارجّية واألمن ولجنة مرا

قترح افراد الشرطة علّي طريقة للتهرب من ات، ملواجهة الجنوبّي. عندما غادر ساسّية تخص خط اأالدولة، هنالك ناقشنا مواضيع 

 املتظاهرين الذين قاموا بإغالق املفترق، لكن قلبي لم يطاوعني. 

 غفلتهم، لكنني غير مستعدة ملمارسة هذا النهج بغض النظر عن مدى صعوبة نقدهم لي. هذا حقهم. استلربما هذه الحكومة 

أّن يعيش أحفادها اليوم ذات الواقع علًما أنهم يرفضون الخروج من امللجأ املعد للحاالت  أطفال، 4سيمون، والتي ربت ترفض 

التي تخاف عاًما، و  11نه يتمنى أّن تطلق الصواريخ على تل ابيب. ليئيل، ابنة الـ إلم يكن من السهل عليه القول لي  األمنّية. افيحاي،

 خذتها معي. أمن أي باب يغلق بقوة، 

الحالّية بالحديث عن هدوء، بصورة مفاجئة، وهذا ممتاز. لكن املؤسف أنكم ال تتذكرون ذلك عندما يتوجب العمل  لحكومةا بدأت

بصورة أمنّية شجاعة وبصورة سياسّية غير مترددة، وليس عن طريق السماح بضخ ماليين الدوالرات للقطاع، وذر الرماد بعيون 

 مواطني إسرائيل.

.  شجاعة، قيادة، استقامة، هذا
ً
 ما ينقص سكان الجنوب خاصة واإلسرائيليين عامة
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 :، كتبت وقالتاملعسكر الصهيوني، نائبة رئيس الكنيست كنيست من عضوو محامية  ،راتفيطال سويد

 .أغدقوهم بوعودات فارغةت و الذين غرر بهم كل من ليبرمان ونتنياهو وبين ،على ناخبي اليمين أسفي

 ازءً ، جن زالو ييؤملني رؤية مدى اإلحباط الذي يعيش به سكان غالف غزة اليوم، بعد أّن قام وزراء في الحكومة بخداعهم. كانوا وما 

 من حكومة الوعودات الفارغة. 

ات ووعوداذكركم، بأن هذا املعسكر سبق وأّن وعد بضم نهر األردن، السيطرة على أرض إسرائيل الكاملة، القضاء على اإلرهاب، 

ّن أوأقنعوهم ة هنية، وتدمير حماس، محبطين، فهم قاموا بوعدهم بتصفي أخرى، عليه من الطبيعي أّن يكون سكان غالف غزة

ا 
ً
تم سيقومون بتدمير حماس. لكن أنو  بطالأأّن نتنياهو وليبرمان كما و  ،من حرية التصرفالجيش  تمنعاملشكلة فقط بأن أطراف

 تخالف الواقع. التصريحات-الحكومةتعرفون كيف تتصرف 

ثبت أفترة اشغال ليبرمان للمنصب املثال األوضح: عدد غير نهائي من الوعودات العلنّية مقابل صفر نتائج على أرض الواقع. كانت 

منشورات  في الواقع يبدو. فتراي ياال ليبرمان من خالل توليه للمنصب أّن منصب وزير األمن مهمة أعقد من مهمة ناشط في العالم 

ا، يمكن نشر منشورات تعد بتصفية هنية وتدمير حماس، بدون أي مشكلة،  فتراي يالعالم اال 
ً
ور مركبة علًما أنه في الواقع األمبسيط

 ومعقدة أكثر. 

بتته ثأفعلًيا، وهذا ما ها جديون جًدا مقابل املعسكر الثاني. ءفي األمن، بأن أعضا حكومة اليمين هذه بمدى خبرة أعضائها تتفاخر

 اليمين ال يملك أي حلول واقعّية. -فترة تولي نتنياهو وليبرمان للمنصب

 أن قياديي املنظومة األمنية وأجهزة االستخبارات
ً
كبح يقوموا ببأن  ،لوزراء، يوصون مرة تلو األخرى، انهاية اليوم، وليس صدفة

ون م ملتزمهجهاز األمن العام ينشط من أجل السالم، أو ألن القائد العام للجيش شخصّية يسارية، انما ألن جماحهم. هذا ليس ألن

 تجاه أمن إسرائيل، وللنتائج على أرض الواقع، والحفاظ على حياة وأمن املواطنين. 

هم سياسيو اليمين قاموا بوعد-والجنوب عليه، هذا اليوم وأكثر من أي يوم مض ى، أفهم تماًما اإلحباط الذي يعيش به سكان الغالف

 وعودات فارغة وكذبوا عليهم على مدار سنوات.
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ق رئيس حكومة،سابًقا شغل منصب سياس ي وعسكري إسرائيلي،  ،إيهود براك
ّ
 :كتب وعل

 عن مستوى من االستقاللية واالتساق. ، ومن خالل استقالته، نليبرما يكشف

"بيت الورق" املحاط به نتنياهو، الفاسد، ينهار، والنهاية  فإن ليبرمان يكشف اليوم خزي نتنياهو. امللك عاٍر. ،مع كل النقد عليه

 تقترب. 

 ألمن املواطنين ومستقبلهم. ومتزنة تهتم  قيادة مسؤولة  إلسرائيل، مطلوب

 

 :سابًقا شغلت منصب عضو كنيست، كتبتتس، حزب مير  ، عضوزهاتفا غلئون 

 لن نشعر بغيابه. . . دخل صفًرا وغادر صفًرال منصب وزير األمن ملنصب رمزي حو   كان أول من، ليبرمان
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 مراسل عسكرّي ومذيع راديو وتلفزيون، علق وكتب:  ،يوآف ليمور 

 . فإن نتنياهو يستطيع أن يعين بيني غانتس خلًفا لهإذا استقال ليبرمان 

هني له غانتس كتدارك أي تهديد مستقبلّي يشيكما و  ،ليس كصفقةو يعي بتعيينه كأمر ط ُيفسروالذي  خبرة طويلة، اذ ابذلك هو يربح مِّ

 وحده، من خالل ضمان مقعد له في الليكود. اذا ما قام بتشكيل حزب 

يرغبون والذين  ،شطاينيتسيوفال و ب غالنت، ا؛ يسرائيل كاتس، نفتالي بينت، يؤ الخمسة وزراءالمن  أّي إلى ذلك، يمنع هذا التعيين، 

  بالترقية، من التفكير في هذا املنصب.

 

 ، كتب: 10لق السياس ي للقناة عامل ،باراك راتفيد

  ظهًرا، ، املزمع عقدهفياإذا كان مؤتمر ليبرمان الصح
ُ
 . ابومطلو  اهذا سيكون إجراء طبيعيلإلعالن عن استقالته، فصص قد خ

 تأثير. حقيقية على القدرة  وال يحمل أّي  ،أصبح غير مناسب انليبرم، بموضوع غزة وبمواضيع أمنية  أخرى 

يقوم رئيس الحكومة واملجلس الوزاري املصغر برفض موقف وزير األمن بصورة دائمة، فال يوجد له ما يبحث عنه أكثر في عندما 

 الحكومة.

 

 :لليهود الحريديم، علق وكتبثير راديو "برما" أ، املقدم عبر "جديد في الصباح"يقدم برنامج  ،نوعام زيغمان

 حدهم يستقيل وآخر يبدأ مهام منصبه الجديد. أ
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 من املليبرمان من منصبه و  استقال
ّ
كانها لصالح م الكنيست يوليا ميلنوفسكي ستخلي وبأن عض ن يعود للكنيست، هذا يعنيتوقع أ

 في الليكود: جاكي ليفي استقال هذا الصباح من الكنيست بعد أّن 
ً
 فاز في االنتخابات لرئاسة بيسان. ليبرمان. وحاليا

 

 ومراسل سياس ي في القناة الجديدة، كتب وقال:  معلق ،عميت سيغل

 . بقوة جديدةفي أنه يريد العودة بعد االنتخابات اقال في املؤتمر الصح ليبرمانعملًيا، 

 من، سيستقبله كوزير لألمن. يرغب به كوزير لأل من ال 

 

 ومراسل عسكري في القناة العاشرة، كتب:  معلق ،أور هيليا

 الصورة املرفقة هي التي يقوم مكتب رئيس الحكومة بنشرها حالًيا في ذكرى وفاة بن غوريون. 

. "هل أنت قلق؟" أجاب ال يخاف تعيين ليبرمانأئل نتنياهو من قبل مواطن قلق، ُس  ،2016عندما عين ليبرمان وزيًرا لألمن عام 

 نتنياهو، "بكل األحوال آيزنكوت وأنا سندير كل ش يء".

 

 كنيست لألخبار في القناة العاشرة، كتب:مراسل من ال فا نوتفيك،عكي

 . سيطلب توكيله بملف األمنت ": واضح أنه في الوضع الحالّي، بيناستقال ليبرمان ما "إذا وفي سياق،

 يفضل أّن يمنح ملف وزارة األمن أللداد ينيف وباسل غطاس بالتناوب على أّن يمنحه لبينت. نتنياهو
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 مراسل األخبار العاشرة في الجنوب، كتب:  ،أملوغ بوكيا

 لإلصغاء للسكان. مرة في غالف غزة مرة كل أسبوعين بلدات أن يصل إلى ليبرمان اعتادكلمة حق لوزير األمن افيغدور ليبرمان: 

 ومرة في الكيبوتسات واملوشافيم.  سدروت

 وقال بالضبط بما يفكر. ،على األسئلة، لم يتهرب دائًما أجاب

 

 

 التصعيد األمني:  .2

 الوضع األمني في بلدات جنوب إسرائيل، ال زال يشغل العالم اال 
ً
 اإلسرائيلي لهذا األسبوع ايًضا.  فتراي يالتصعيد األمني، وخاصة

له إلى ، بإصدار تصريح عبر اإلذاعة مشيًرا من خال)الليكود( وزير التعاون اإلقليمي اإلسرائيلي، تساحي هنغبيوجاء التركيز بالذات بعد أّن قام 

 بيب. أزة ولم تصل إلى تل بلدات غالف غ نظًرا وأّن معظم القذائف سقطت في ،أّن الخسائر التي أحدثتها حماس ليست بالكبيرة

 ومن تصرياإلسرائيلي الذي أ فتراي يوأثار تصريح هنغبي، باإلضافة إلى الوضع األمني في غزة، العالم اال 
ً
ا من الوضع عامة

ً
ح هنغبي بدى تحفظ

 .
ً
 خاصة

 وزيرة الثقافة والرياضة: )الليكود(، يفمياي ريغوفي السياق، كتبت 

 ، أخطأت!صديقي، تساحي هنغبي

 لم يكن في مكانه. قولك

 وفي سدوت نيغيف: "حكم غالف غزة كحكم تل أبيب". ثناء جولتي في سدروتأكما قلت هذا األسبوع ا
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 يلقى رًدا مشابًها وبذات القوة.يهدد سالمة وأمن مواطني دولة إسرائيل، يجب أن  ،نار إطالقكل 

 

 :كتب وقالوزير االقتصاد والصناعة،   )كلنا(، إيلي كوهين

  يوًماأنهي 
ً
 في بلدات غالف غزة.  قمت خالله بجولة طويال

 وصلت إلى هنا ألساند وأدعم السكان وأصحاب األعمال. 

 

 :منتقًدا هنغبي كتبفي املعسكر الصهيوني،  ، عضو كنيست من حزب العملآفي غباي

 يجب عليها أّن تستقيل. و  إلى القّيم، ز بين دماء مواطنيهاالتي تميّ حكومة تفتقر ال

نار على تل ال إطالق، ألن ذا الصباح: "الخسائر التي نتجت عن هجوم حماس كانت طفيفةه ، يصّرح في مقابلة،الوزير تساحي هنغبي

عد عاصمة اقتصادية إلسرائيل".تل أبيب، التي  قصف غالف غزة أو قصف فرق بين أخرى. هنالك معان لهأبيب 
ُ
  ت

 القذائف على سكان الجنوب مسموح غير أنه خط أحمر على تل ابيب.  إطالقتساحي هنغبي،  وفق

 والحكومة ال تأخذهم بعين االعتبار. نار حماس تحرقهم،  ، ال يمكن الدفاع عن سكان الجنوب،الحكومة وفق

اطني شعر كل مو ي، بحيث يجب تغيير األولوياتلذلك بدون احتالل غزة، حتى يمكن تغيير هذا. يمكن إعادة األمن لسكان الجنوب 

 باملساواة والحماية. إسرائيل 

 القيادة. . من فقد األمل ال يستطيع قالتهاإيجب الطريق. فقدت هذه الحكومة 
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 كتبت: كنيست من كديما في املعسكر الصهيوني،  عضو ،يفنيتسيبي ل

قال أن يجبحقيقة  ،بالنسبة لها أهميةأقل حياة سكان غالف غزة  اعتراف حكومة إسرائيل أّن  حول 
ُ
  :ت

 تصل ايًضا إلى عدم املساواة بالحق في الحياة.  ،ن معارضتهم الدائمة للمساواة بين املواطنينإعلى ما يبدو ف

 

 :، كتبتكنيست من حزب الليكود عضو ،ياكود. عنات ب

 مريضة!و شريرة ، األمارة اإلسالمية في غزة

 النار فقط. إطالقمخاطبته بلغة التسوية، إنما بلغة وقف حماس هي عدو من الصعب 

 إذا .عينية سيقوم بقصفها ما كان للجيش اإلسرائيلي أهدافالنار سيصمد، وإذا  إطالقمن غير الواضح إذا ما كان اتفاق وقف 

 سيقوم الجيش بقصفها. بالطبع كانت حاجة لذلك، 

ا.  رئيس حكومتنا، خبير باملعارك العسكرية وذو خبرة،
ً
دائًما هنالك إمكانية للقيام بعملية عسكرية، رغم أن ذلك قد يكلفنا ثمًنا باهظ

ا بعين االعتبار القتال في كل الجبهات.  أالنار،  إطالقلحصول على اتفاق وقف قت لو الفع سنحاول د
ً
 خذ

عالن غزة كمنطقة منزوعة السالح، والسماح ألبو مازن بالسيطرة مجدًدا عليها، بعيدة عن الواقع، لن نقوم إقصص اليسار عن 

ا على غزة وندفع ثمن ذلك بدمبتنصيب أبو مازن 
ً
 جنودنا.  ملك
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 وجه غزة يجب أّن يتجه نحو مصر، عبر معبر رفح، وكلي أمل أن تحّرك املصالح االقتصادية ذلك. 

 من املواطنين، وهذا يعد قوة قومّية، كما ونهتم لسالمة جنودنا.جميعنا أيقلقنا 

 

 :، كتب محرًضاليكوديعضو كنيست  ،أورن حزان

 إذا لم يتم تدمير غزة، فاملوضوع لن ينتهي. ، على حكومة إسرائيل إيقاف الخزّي 

مع وابل من الصواريخ إلى ذروته اليوم  هذا التصعيدوصل واإلرهاب غير املتوقف. أكثر من نصف عام من التصعيد املستمر 

 ...بمعجزة بدون قتلى، حالًياانتهت  ، التيغير قليل من الجرحىعدد والقذائف  و 

 يكفي، متعب!

 

 :، كتبمراسل للشؤون العربية في هيئة البث اإلسرائيلي ،روعي قيس

ر الدارجة في غزة الالفتة ،بعد استقالة ليبرمان  هذا باإلضافة للحلويات التي توزع. ". الكابينيت: "الكورنيت طي 
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 :والسالم، علقوا وكتبوامبادئ العدل واملساواة  تنشط لتعزيزحركة عربية يهودية يسارية  "،نقف مًعاالقّيمون على صفحة "

داتهم لهط ومنير يسكن في عرعرة النقب. في بقب، في غالف غزة. ماجد يسكن في ر في الن "كيسوفيم"تسكن في كيبوتس  "ياعيله"

 تسمع صفارات اإلنذار.

 وأمال في إحالل السالم.مع أكثر من مئة يهودي وعربي في تل أبيب ضد التصعيد في الجنوب هذا املساء مًعا   تظاهر

 

 :، كتبفي إسرائيل مكتب الصندوق الجديد إلسرائيلمدير عام  ،ميكي غيتسين

وا جد حل عسكري أمام غزة. قامال يو السنين.  طوالوحكومته كذبوا علينا  نتنياهو الخروج للجمهور والقول بوضوح:على املعارضة 

 أشداء. مثلوا علينا بأنهم ، ستغبائنااب

يهودا والسامرة )الضفة الغربية( والدول العربية املستعدة  تتضمنيجب أن يكون تسوية شاملة  هدوءِّ واالمن،ال، للوصول إلى الهدف

 نخراط في هذه املسيرة. لال 
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 ، مراسل األخبار من الجنوب، علق وكتب: سطاينمان تميا 

 بالهدوء األمنّي. غالف غزة الذين يطالبون  بلدات فتيةلاحتجاج الصورة من 

 

 :، كتبمحرر صحيفة مكور ريشون ، لحجاي سيغ

 ل: هكذا تبدو الدولة الفلسطينية.قصة قطاع غزة هي فقط مثا ،هاية املطاففي ن

 

 

 

 : تفرااي يفي العالم ال  التحريض .3

والتي حملت تحريًضا على الفلسطيني ككل، سواًء في الضفة  فتراي يإضافة إلى ما ذكر أعاله، رصدت النشرة أهم املنشورات في العالم اال 

 . 48الغربية، أو في غزة أو داخل أراي ي الـ 

 ويتم التركيز على منشورات قام بكتابتها سياسيون ومؤثرون على الرأي العام في إسرائيل. 

 :محرضة على القائمة املشتركة، كنيست من حزب الليكود ، عضود. عنات بياكووفي السياق، كتبت 

 االجتماعي!في شبكات التواصل ينتهكون قوانين الرقابة العسكرية لحصد نقرات إعجاب مغردو املعارضة، 

تل
ُ
 ها.نحن بدورنا نتضامن مع العائلة في مصابوُجرح ضابط في القوة،  "،ميم"، العميد ءجري ضابط  ،في العملية البطولية في غزة ق

 في القوة!الكشف عن هوية الجنود  ، ويحظرعملية سرية في ميدان العدون الحديث عيدور 
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لون بشبكات يحتف ،بكراهيتها إلسرائيل ، املعروفةالقائمة املشتركةوايًضا في  ،أمر حظر النشرفي املعسكر الصهيوني ال يهمهم 

 ، خاصة حزب التجمع، الذي قرر مقاطعة الكنيست ملدة شهر. التواصل

ا
ً
لون إلى الكنيست. شهر وهم يتلقون معاش  باملجان وحتى أنهم ال َيصِّ

 أن يتم إبعاد التجمع )وأعضاؤه: الزعبي، زحالق
ً
 .فضلأكان  ة...وغيرهما( من الكنيست بشكل دائم وكلما كان ذلك أسرعآن األوان إذا

 

 :محرًضا على حماس وأهل غزة كتبعضو كنيست من الليكود،  ،حزان نأور بدوره، 

 .نحتويهم ونقوم بقصف الجدران واألخشابنحن و  هم يفجرون ويهددون "على العدو اال يتوقع ماذا سيحدث معه"،

 تصرفنا الرحيم كقوة أخالقية، إنما كضعف وخوف. فهم، حماس ال يسابًقا قلت

 للعدو وأن تبدأ بتصفية املخربين. لحكومة أال تكترث على ا

 


