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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 وهي:  فتراي ي اإلسرائيلّي عددحيث شغل العالم اال  28.8.18-26.8.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 إسرائيل. هيئات األمم املتحدة للتنديد ب ئمة املشتركة في الكنيست إلىتوجه القا .1

 جون ماكين.  ميري وفاة السيناتور األ  .2

، وفلسطيني الـ 
ً
.  48إضافة إلى ذلك، رصدت النشرة التالّية أهم املنشورات التي تحمل تحريًضا على املجتمع الفلسطيني عامة

ً
 خاصة
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 ضد القائمة املشراكة تفرااي يالعالم ال  .1

َع، هذا األسبوع، اليسار اإلسرائيلي مع اليمين العنصرّي، في العالم اال 
َ
جهودهم  ، بالتحريض على نواب القائمة املشتركة، في أعقابفتراي يتقاط

 .دولًيا الدبلوماسّية لشرح مخاطر "قانون القومية" وعنصريته

 التحريض األخيرة، 
ُ
ِّ شركة األخبار اإلسرائيلية )القناة الثانية سابًقا(، األحد، تقريًرا عن مبادرٍة فتراضًيا وواقعًيا، اوانطلقْت حملة

ّ
بعد بث

في األمم  يللقائمة املشتركة إلدانة إسرائيل في الهيئة العامة لألمم املتحدة، باعتبار "قانون القومية" عنصرًيا، بالتعاون مع املندوب الفلسطين

 رياض منصور.املتحدة، السفير 

شارك وفوٌد تمثيلية من لجنة املتابعة العليا والقائمة املشتركة بلقاءات دبلوماسية رفيعة املستوى، في مقّر االتحاد األوروب ، في
ُ
روكسل، ب وت

 ومقر األمم املتحدة في جنيف، لشرح مخاطر قانون القومية.

 من املبادرين إلى قانون القومّية، على الفيسبوك: و  وزير السياحةوهو  ، )الليكود( يريف ليفينعضو الكنيست وفي السياق، كتب 

  ، ُيعدمبادرة أعضاء الكنيست العرب لشجب إسرائيل في األمم املتحدة عقب سن قانون القومية
ً
يل دولة  في وتعريفه اإجراء منحط

 خيانة. -واضح ديمقراطية

 

ومعروفة بتحريضها الدائم ضد النواب العرب، ويانت قد طرحت إمكانّية عضوة كنيست من الليكود،  ، وهيد. عنات باركوكتبت بدورها، 

 رفع الحصانة البرملانية عن الوفد، على الفيسبوك: 

 القائمة املشتركة! آن األوان إلزالة الكفوف من
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ئنا في مع أعداالطيبي اليوم، تواصل عضو الكنيست أحمد طيبي.  -لعرفات نبدأ مع من شغل سابًقا منصب املستشار الشخص يّ 

ب رئيس نائ، والقصد منصب محترمالحديث عن  العالم، على الرغم من أنه يخدم كنائب رئيس الكنيست اإلسرائيلي. واضح لكم أّن 

 الكنيست. آن األوان لعزله من منصبه!

ارب وال شك أّن هنالك "تضالقدس،  –ام هللا ر قائمة املشتركة مستمرون في الخدمة على الخط الواصل بين ه من الؤ زمال الطيبي و 

 مصالح" بين البرملان الفلسطيني والكنيست اإلسرائيلي!.

 يلضد دولة إسرائيلفرصة للعمل  أّي وال  ،كراهيتها إلسرائيل، أي فرصة إلعالن القائمة املشتركة تفوت ال
ً
نبر في العالم. م ، مستغلة

جوازات سفرهم الدبلوماسّية للمشاركة في سفرات تدعو إلى مقاطعة إسرائيل، فآن اآلوان  نواب العرب في القائمة املشتركةاليستغل 

 ملقاطعتهم ايًضا. 

ىلع ة ويعملون قانون القوميّ ل املعارضينهؤالء و الكنيست الطيبي من منصبه الرفيع، كما وسأعمل ضد عزل عض علىسأعمل 

 سأهتم بفرض غرامة عليهم واملس بمعاشاتهم.  ،العدل العليا(. باإلضافةمحكمة بفي األمم املتحدة )هم ال يكتفون  ناهضتهم 

"، مكفول، مارة اإلسالمّية في غزةأو "اإل "ديمقراطية" السلطة الفلسطينية  ، بالتمتع بـالحق ألعضاء الكنيست من القائمة املشتركة

 هم ال يرغبون بالتنازل عن مواطنتهم اإلسرائيلّية. لكن ليس صدفة أنّ 

 هم أّن في إسرائيل هنالك قانون قومّية، ويل يوم يمر يؤكد الحاجة إليه في الحفاظ على طابع الدولة. نذكر 

 

ر يًضا وعلق في السياق، منتقًدا النقد الذي وجه للمعسك، كتب أعضو كنيست عن املعسكر الصهيون  ونائب رئيس الكنيست ،يوآل حسون 

 الصهيون : 
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  .د من سمات القيادةعّ يُ هذا ب توجههم إلى األمم املتحدة، بأعضاء الكنيست من القائمة املشتركة بس أّن تدين

ستحواذّية، ئتالف الذي يمرر قوانين اوتقوم بتنسيق التصويت مع اال تتصرف بنفاق "القائمة املشتركة"،  منتكون عضو كنيست  أّن 

 هذا ُيّعد معارضة واهّية.  

 

 يًضا: عن الليكود، كتب وعلق في السياق أ، عضو كنيست أورين حزان

 : خونة!(املشتركة)ة أعضاء القائمة الحمساويّ  صفتفقط يلمة واحدة 

 منعرف ال أ، أؤدي بأمانة رسالتي في الكنيست"لدولة إسرائيل وأن  فاٍء الو بالحفاظ "أنا ألتزم في القسم للكنيست جملة:  رددوا

 ألنه بالتأكيد ليس إلسرائيل! !، يمكن للبرملان الغزاوي؟"ألتزم"أنا قصدوا عندما أجابوا 

 
ً
 انزلهم من مقعد رئيس الكنيست، بدال من تقاسمه معهم.  1،يولي اإذ

 

 ، كتب في السياق ايًضا: وزير حماية البيئةعن حزب العمل و عضو كنيست  ،آفي غباي

 يل مكان. سنستمر بمحاربة هذه الظاهرة. بالتشهير بدولتنا فيستمرون مأعضاء كنيست القائمة املشتركة 

                                                           
 ، حيث يشغل النائب الطيبي منصب نائب رئيس الكنيست. القصد، يولي أدلشطين، رئيس الكنيست 1
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 ، كتب وقال على الفيسبوك: ممثل إسرائيل في األمم املتحدة، داني دنون 

 ال حدود للتلون والنفاق. 

  عضو الكنيست
ُ
 من القائمة املشتركة، عايدة سليمان، ت

ّ
وتشتك  من "انعدام  ،أقبية األمم املتحدةفي هر بدولة إسرائيل ش

 .الديمقراطية"

 من ضمن الدول األعضاء في األمم املتحدة، ال يوجد دولة، يتواصل عضوها مع أطرافِّ ناشطة ضدها. 

 ة.ة اإلسرائيليّ قوة الديمقراطيّ  فقط مع املبادرات الفلسطينية، يثبتون  املتعاونون أعضاء الكنيست 

 ة!!!ة وديمقراطيّ دولة إسرائيل دولة يهوديّ  بإعتزاز. الشرق األوسطفي الديمقراطية الوحيدة مستمرون بتمثيل 

 

، محامّية وصحافّية، ضيفة دائمة في برنامج الظهيرة في صوت إسرائيل بالعبرّية )يان(، كتبت معلقة على التوافق بين عنات ساراغوستي

 اليسار واليمين في انتقاد خطوة القائمة املشتركة: 

 ة غير ضروري.قانون القوميّ  يمكن أّن 

 يسار:الركز و امليمين، من ال -يل الخالفات وتضارب اآلراء اعدهم على تجاوز ويس ببعضهم، ش يء عميق يربط اليهود ، يوجدمع ذلك

 كراهية العرب.
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 . القائمة املشتركة لألمم املتحدة من كنيستالتوجه أعضاء  شجبوا يلهم

 

 ، كتب: رامج في راديو إسرائيلبومقدم  بيات، ةساخر  شخصية ،يوتام زيمري 

ارير تظهر شهاداتهم بالتقالكنيست عن نشاط أعضاء منظمة "كسر الصمت"، والتي ب لعنصرّية هؤالء الذين يدافعون في استغر 

 "في الجرف الصامد ألقى جيش الدفاع اإلسرائيلي ممثلتهم أمام البرملان األوروب  أّن دعت سابًقا او  ،ضد إسرائيل في األمم املتحدة

 حدة. املنددين في إسرائيل باألمم املتدة أعضاء القائمة املشتركة يهاجمون بحمن ناحية أخرى، من الشباك"، لكن  ةاألخالقيّ بالقّيم 

 

 :، كتب" املوقع اإلخباري الحريديتفي يكتب في موقع "كيكار هشبااصح ،بيني رابينوتفيتش

ية وممثلي لسطينعن املبادرة الف ، وتحدثنادان  دنون  ،سفير إسرائيل في األمم املتحدة "يول باراما" راديو قابلت هذا الصباح في

 . بإسرائيل في الجمعية العامة لألمم املتحدة املنددة القائمة املشتركة

 

 :، كتبت مدافعة عن النواب العربلها أبحاث باملجال ةخبيرة في التفكير السياس ي ومحاضر  ،د. رتفيتال عمياان

يين القائمة املشتركة بالخيانة. ملاذا؟ ألن يلمات السياس الكنيست من أعضاء " مبادرةغالي تساهالراديو "اآلن في  صفليفين ي الوزير

فرق ة، لكن عندما يتم الحديث عن العر قد تكلف الحيالكن ال تكلف املال، 
ُ
 .ب، حياتهم ال ت

 

 ًعا ايًضا: ، كتب مدافعمل في القناة العاشرة وقناة الكنيست واألخبار املحليةاالقتصادي، و  في في املجال السياس ياصح ،حاييم هار زهاف
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إدعاء ببالقدوم إلى البالد البت السماح لها دة وطتوجهت للجنة حقوق اإلنسان في األمم املتح جورجّيةة ، عائالت يهوديّ 1969في آب 

لى إسرائيل إ الطريق للقدوم من االتحاد السوفييتي هذه العائالت، مهدت املعاملة التمييزية للنظام السوفييتي. بهذا العمل الشجاع

 .70 ـسنوات الفي 

 في أعقاب التعامل التمييزّي للنظام.  ، اليوم،وبموضوع آخر: توجهت القائمة املشتركة لألمم املتحدة

 هؤالء العرب. ليخجل 

 

 :، كتب في السياقالفلسطيني –اإلسرائيلي يكتب باألساس عن الصراع و بالتاريخ،  هيعد الدكتورا، أرنون ديغاني

ّعدشتركة القائمة امل علينا أّن ال ننس ى أّن 
ُ
 إنجازات ليبرمان. من  ت

 

 :، كتبعام وزارة شؤون االستخبارات ووزارة الشؤون االستراتيجية رلرئيس "املوساد" ومدي ايان نائبً  ،رام بن باراك

مهور الجمهور اإلسرائيلي. آن األوان أن يختار الج عننفسها والجمهور الذي "تمثله"  قص يالقائمة املشتركة يل ش يء ي  ت تعمل قيادة

 أخرى كتلك التي تؤمن بإسرائيل وليس كتلك التي تخدم السلطة الفلسطينية. العرب  قيادة 

  ط.بالشرق األوس قانون القومية يجب تغييره، لكن النضال من أجل التغيير يجب أن يكون في إسرائيل، الديمقراطية الوحيدة

 

 ، رئيس منظمة الصحافيين في إسرائيل، كتب وعلق في تغريدٍة: يائيا تارخيتسكي

يكون الحزب الرابع بحجمه  النطاق، على من ضيق ،الكفاحهو ضمن حزب العمل بالذات ضد القائمة املشتركة هجوم  بتقديري 

 بعد اإلنتخابات القريبة.
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 :كتب وعلقرجل قانون، بروفسور بالقانون في جامعة تل أبيب، و  ، صحافيّ هدار سيغل

 يلي.عضو كنيست إسرائ يشغل منصب بهدف املس بدولة إسرائيل، ال يستطيع أّن  أجنبّيةأطراف  التواصل مع من يعمل عن طريق

 تفتقر إلى املنطق. حرية تعبير، هذا حرية تحقير  تليس ههذ

  كة في األمم املتحدة إلى تنديد بإسرائيل، يجب إخراجهم من بيت املشروع اإلسرائيلي. تطّورت مبادرة القائمة املشتر  في حال

 مكانهم بالبرملان في رام هللا.

 

 :، كتبسلطة البثل اعاًم  اومعلق سياس ي، يان مديرً  فيّ اصح ،يوني بن مناحيم

 قانون  راحمنصور، يقدمون اقترياض  ،املتحدةألمم في امع السفير الفلسطيني  بالتنسيق لكنيست من القائمة املشتركة،أعضاء ا

 قانون القومية "يذكر بقوانين األبارتهايد". دعاء أّن إبضد إسرائيل 

 

 ، كتب واصًفا الهجوم من اليمين واليسار على القائمة املشتركة: املراسل البرملان  لصحيفة معاريف ،أريك بندر

ن جبهة موحدة مال يوجد أي موضوع ممكن الحصول على ردود تتعلق به أفضل من ردود أعضاء الكنيست ضد القائمة املشتركة. 

 اليمين حتى املعسكر الصهيون .

 

 :، كتبفي موقع واينت معلق سياس يّ و مراسل  ،أتيال سومفالفي



10 
 

 للجمهور العرب .  اضرًر  تسبب لقائمة املشتركةا

ابط و سؤولون عن فقدان الثقة والر املالجمهور. هم  بين صفوفوالكراهية في التقسيم  بأعمالهمأعضاء الكنيست العرب  يساهم

 ين اليهود والعرب.ب

ة، خيانة وباألساسيجب أن نناقش قانون القومّية، لكن ليس في األمم املتحدة.  سَّ  خطر على التعايش. -هذا خزي ، خِّ

 

 يعزي بوتفاة جون ماكين تفرااي يالعالم ال .2

 سرطان من العدوانية شديد نوع مع صراع بعد اعاًم  81 عمر يناهز الـ عن ماكين جون  ميري األ  الجمهوري السيناتور  ، يوم السبت األخير،توفي

 . الدماغ

 . أوباما باراك الديمقراط  املرشح أمام وخسرها 2008 عام ةميركياأل  الرئاسية لالنتخابات ترشح قد الراحل السيناتور  ويان

 اكتفى الذي رامبت لدونالد العلنية بمعارضته عرف كما. وفي إسرائيل بالده في كبير باحترام ،فيتنام في السابق الحرب أسير ماكين، ويحظى

 بعد أّن طلب ماكين عائلته بتعزية
ً
 .منع ترامب من حضور جنازته، خاصة

 إلسرائيل"!. عّبر عن حزنه وأسفه ملوت "صديق اإلسرائيلي الذي فتراي يوشغل موضوع وفاة ماكين العالم اال 

 : ، كتب في السياق على الفيسبوكاإلسرائيلية حكومةالرئيس  ،نيامين نتنياهوب

  .بحزن كبير تلقيت نبأ وفاة جون ماكين

التحية  . دولة إسرائيل تلق ولي شخصًياه الراسخة إلسرائيل صداقتسأذكر دائًما قيق  إلسرائيل. وصديق ح أميري وطني ماكين، 

 لجون ماكين. 
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 :، كتبت بدورهاوزيرة القضاء اإلسرائيليو عضوة كنيست عن حزب البيت اليهودي،  ،أييليت شاكيد

الذي رفض إطالق سراحه من أسره في حرب فيتنام قبل إطالق سراح مقاتلين و أصدقاء إسرائيل، أهم  من  اواحًد يان جون ماكين 

 آخرين. 

صه و حر بالده  بكل جواأحب 
ّ
 ، يان صديًقا إلسرائيل. خدمته العامة  عاًما من 36دولة إسرائيل. على مدار ب املحيطة تحدياتال شخ

 

 عن حزب العمل، كتبت: كنيست  عضو ،ميااف ميخائيلي

" قال الرجل الذي رفض أن ُيطلق سراحه من األسر قبل أسرى التحرر الحقيق  هو أّن تناضل من أجل تحرر اآلخرين وليس ذاتك"

 آخرين. 

في حزبه  يان أحد القليليننساًنا مستقال وقيمًيا طوال حياته، و إيان . سيناتور جون ماكين مات هذه الليلة. صديق كبير إلسرائيل

 الذين وقفوا أمام دونالد ترامب. إنسان نادر وشجاع.
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 كتبت: كنيست عن املعسكر الصهيون  ورئيسة املعارضة في الكنيست، عضوة ،تسيبي ليفني

 مسرح حياته كبطل، مقاتل شجاع وإنسان أصيل. السيناتور جون ماكين  غادر

 .حتى يومه األخير بصوت واضح وصاٍف  ، واسمعهامن أجل مواقفه من خالل مناصبه العامةاستمر بالنضال 

 .تذكر هذا اإلنسان النادرسأ .لي الشرف أن أعمل معه. يان دائًما حب إسرائيل ودعم أمنهاأ

 

 :كتبرئيس الويالة اليهودية،   ، حالًياهرتسوغ يتسحاق

 شجاعة قلبه، ودعمه للصهيونية ولدولة إسرائيل.  سأتذكر دائًماكبير سمعت عن وفاة السيناتور جون ماكين. بألم 

 . دون هوادة على أمن إسرائيلالرابط العميق ما بين التاريخ اليهودي  والحفاظ  ماكينعزز 

 الشكر أحد كبار أصدقائه. لتكن ذكراه مباركة.و دع الشعب اليهودي بالعرفان يوّ 

 

 :، كتبومحاضر لإلعالم اإلسرائيلي، محرر برنامج تحقيق  في القناة الثانية صحافيّ  ،أتفنيا هوتفشتاين

  .الحداد على ماكين ، أعلنترامب ،الرئيس املنافق

 مثير للغثيان. األسر. #في ألنه سقط  ،نه ليس بطل حربإنتخابّية قال عن ماكين في حملته اال 
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 :، كتب11يان  -ـل عاملّيةومحرر األخبار ال فيّ اصح ،موئاب تفاردي

 . في االنتخابات الرئاسّية للواليات املتحدةجون ماكين خسر مرتين 

طل جسد قيم : بأميري يرغب به يل  احلميان  ، مع ذلك،، لكنمع بقية الجنود البقاء باألسرفي باألساس العسكرية  خبرته تلخصت

  عكس ذلك لم يشارك في الجنازة.  ما هو أّن الرجل الذي يمثل يلاالستقامة، التواضع والتضحية من أجل الجميع. من غير العجيب 

 

 :منتقًدا اليمين على "الحزن ملوت ماكين" ، كتبإسرائيلفي ومؤرخ فن اصح ،سيفي هيندليا

 احتضان اليمين اإلسرائيلي، 
ُ
لرئيس الحالي، لتام لا النقيضعتبر الرجل الذي يُ  ،يللسناتور ماكين املتوف ،غرم حتى آخر نفس بترامبامل

 حًقا هذيان رائع وشّيق لشهر آب. هو 

 

 :، كتبتلفزيون مقدم ومراسل  ،إسرائيليّ  فيّ اصح ،أراد نيا

 موت السيناتور جون ماكين.  نع نشر إعالن تعزية مفصال ، يرفضامبدونالد تر  ،رئيس الواليات املتحدة

 .ةفضل تغريدة قصيرة وموجز  أظهر ماكين كبطل حقيقّ ، إال أنه مفصال اإعالنً  يانوا قد حضروا مساعدوه
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 :، كتبفي القناة العاشرة عاملّية، محرر األخبار الفيّ اصح ،نداف أيال

ة بالثقافة السياسي اه هو ياذب، كذلك هو ال يفهم شيئً ماكين حتى ممات عطاء قدرلم يُ  ميري اليسار أو املركز األ  أّن  دعيمن ي

إدوارد ص مثل واقفهم، أشخابمبدون صلة  وراتاسيين قدماء في السناتمن التقدير لسي حيز ،ترامب فوز  قبليان بها، ة التي ميركياأل 

 كينيدي وماكين على سبيل املثال.

 

 

 

 

 اإلسرائيلي   تفرااي يفي العالم ال  التحريض.3

إلى ما ذكر أعاله، رصدت النشرة التالّية أهم املنشورات التي حملت تحريًضا على املجتمع الفلسطيني ككل، على قيادته، وعلى املجتمع 

 . 48الفلسطيني في الـ 

 ل. تأثيرهم على النقاش في الحيز العام اإلسرائيلّي وعلى مواقف املجتمع في إسرائياملنشورات التي رصدت يان قد كتبها سياسيون ومشاهير لهم 

الذي أوقفته  ،، كتبت محرضة على القيادّي الفلسطيني جبريل الرجوبوزيرة الثقافة والرياضةو كنيست من الليكود،  عضو ،ياي ريغيفم

 :الالعب ميس ي حول الفيفا في أعقاب تصريحاته 

خصصة ألهم الشخصيات في مالعب كرة القدم. محل جبريل الرجوب خلف القضبان وليس في 
ُ
 منصات الشرف امل
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ون يمنع تقديم مشروع قانومحرضة دائمة، كتبت محرضة على نواب القائمة املشتركة، ومفسرة عضوة كنيست من الليكود،  ،د. عنات بياكو

 رفع العلم الفلسطيني في إسرائيل. 

 !بدل إسرائيل ة فلسطينيةعضو الكنيست جبارين يريد دولة قوميّ 

 للشعب اليهودي. محو هوية دولة إسرائيل كبيت قومّ   من خالله يقترحقانون بهذه الروح، م اقتراح حتى أنه قّد 

 التي تحملو إسرائيل،  في عربللجنة املتابعة لالصادرة عن  لتصّور املستقبليّ ا عضو الكنيست جبارين مسؤول عن صياغة وثائق

 العالم.في لتخريب الدولة اليهودية الوحيدة ة متذاكيّ  اأفكارً 

 م ،بكراهية القائمة املشتركة إلسرائيل همال شك أنّ 
ً
زحالقة  )عضوا الكنيست تجاه حزب التجمع الديمقراط بإ استقيمً يمدون خطا

ل إلى ووص هقامت بشطب ةلجنة االنتخابات املركزي ن على يل منبر، على الرغم من أّن الذي يدعو إلبادة دولة إسرائيل موزعبي(، 

 الكنيست بعد مصادقة من املحكمة العليا. 

دولة لعلم "فلسطين" بالحيز العام رفع ، مقابل ذلك يريد دولة قومية للشعب اليهوديال يحترم هوية دولة إسرائيل ك ،جبارين

 إسرائيل.

 دينته؟خرج من مأعمال اإلرهاب التي ت ونظًرا وأننا نتحدث عن الكراهّية هنا، ملا ال يقوم عضو الكنيست الفحماوي جبارين، بشجب

 من املهم أّن أذكر، أنه وخالل مكوث  في نهاية اإلسبوع في املطلة )مستوطنة شمالّي إسرائيل(، وخالل جولة حدودية بالقرب منها، رأيت

 أعالم حزب هللا، منظمة التحرير، ولبنان...

 حتى لبنان حاول الفلسطينيون تدميرها وتم طردهم منها بمساعدتنا. 

 ، العلم األبيض واألزرق، علم إسرائيل. اواحد اعضو الكنيست جبارين، من املهم أّن تعرف: في حيزنا العام سنرفع بفخر علم
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 ، عضو كنيست عن الليكود، قال محرًضا بدوره: ميكي زوهر

لم ع ل ابيب، وهم يلبسون قمصاًنا رسم عليهاستفزاز، وصل مئات العرب من إسرائيل إلى شاط ىء البحر بتفي محاولة منهم لال 

 . 48السلطة الفلسطينية ومكتوب عليها: فلسطين الـ 

 طئنا شرط الحفاظ على النظام.هذا صحيح، هنالك حق ديمقراطّ  يسمح لكم بالوصول إلى شوا

 فيما يتعلق برغبتكم في السيطرة على أرضنا الرائعة، أقترح أن تنسوا الفكرة تماًما.  

 الحديث عن شباب من الضفة الغربية الذي سمح لهم بالدخول إلى إسرائيل تفراة عيد األضحى. 
 
 ُيشار إلى أن

 


