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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:  حيث شغل العالم االفتراض ي 25.8.18-19.8.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

ا لشروط الشرطة. جنازة الشه .1
ً
 يد الفحماوي محاميد والتي شارك بها اآلالف خالف

 وري افنيري. وفاة الصحفي والسياس ي أ .2

 عمال بناء جسر "يهوديت" في السبت والخالف بين العلمانيين واملتدينين. أ .3

فتراض ي اإلسرائيلي والتي تحمل تحريًضا على املجتمع الية أهم املنشورات في العالم اال إلى ما ذكر أعاله من مواضيع رصدت النشرة الت

، وداخل الـ 
ً
.  48الفلسطيني عامة

ً
 خاصة
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  االفتراض يالجنازة في أم الفحم تشغل العالم  .1

 بعد أّن شاركمطلع األ اإلسرائيلي  االفتراض يتطّرق العالم 
ً
 1500رابة الـ بها ق سبوع الفائت إلى جنازة الشهيد الفحماوّي أحمد محاميد، خاصة

 مشيًعا فقط وكفالة مالّية. 150والتي اشترطت تحرير الجثمان بحضور  ،مشّيع، رغم تقييدات الشرطة للجنازة

تمع العربي بناء املجأت من نطلقت الجنازة فجر يوم الثالثاء بعد أيام من مماطلة الشرطة بتسليم الجثمان، حيث شارك بها املئااوكانت قد 

، م
ً
 م الفحم. أالذي حّرض على سكان  االفتراض يثار سخط وحفيظة العالم ا أعامة

أّن  ، علًما17.8.18، يوم الجمعة محاولته تنفيذ عملية طعن في القدسبإدعاء  وقتل الشهيد محاميد بعد أّن اطلقت الشرطة النيران عليه

 ضطراب نفس ّي. االشاب محاميد كان يعاني من 

 : ، على الفيسبوك"يسرائيل بيتنو"وزير األمن وعضو الكنيست عن  ،أفيغدور ليبرمان وفي تعليق له على الجنازة، كتب

 من فلسطين وليس من إسرائيل؟ اأم الفحم جزءً تكون  أّن ال زلتم تسألون أنفسكم ملاذا يجب 

 ،هيد"بالدم نفديك يا ش"بالروح  في جنازة املخرب مع أعالم فلسطينية وهتافات يناملشارك نلعشرات الشبا ،املشاهد من األمس

  .بصورة نهائّية على السؤالتجيبكم 

 مالئمة أكثر من أي وقت مض ى. قترحتها قبل سنوات، باتتاراض ي والسكان، والتي كنت قد خطة تبادل األ 

 

 :يًضا وعلق على الفيسبوكأ، كتب في السياق عضو كنيست من الليكود ،أورين حزان
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  تلكو  ،ل أسبوعينبق ،رابينمن ميدان صور املظاهرة قارنت بين 
م
عدا  -، وبحثت عن الفوارق خرب أمس في أم الفحممن جنازة امل

 !ختالف في املوقع لم أجد شيًئااال 

رى بتمجيد مرة أخيقومون هذا املساء  برعاية من اليسار، "،بالروح بالدم نفديك فلسطين" بهتافات تل أبيبحتالل اقاموا ب بعد أّن 

  وغناء. بهتافات ،يهودّي خرب حاول قتل شرطي مم 

 قلب الدولة. سكن فيالتي ت عش دبابير سام مليء بالديدانأم الفحم هي  للجميع أّن  املرفق، وبرهنوا الفيديو طأعزائي، شاركوا شري

  ؛فرض سيادتها من خاللعلى الحكومة 
م
والعالج الجذرّي لجرثومة اإلرهاب  ،اعتقال كل املحرضين، طرد عائلته، خربهدم بيت امل

 املنتشرة بيننا. 

نما إ حن لسنا بحاجة إلى تبادِل أراِض رهاب. نراض ي يعني الخضوع لال ، تبادل األ تجعل األمور تختلط عليكال وكلمة أخرى لليبرمان، 

 تبادل سكانّي. 

 

 :علقت وكتبت، لها ماٍض عسكري و كنيست من حزب الليكود، أكاديمية  عضو ،د. عنات بيركو

 أنت مريض نفسًيا؟  هلعليكم سؤاله قبل كل ش يء: ، أحدهم لطعنكم ، إذا جاء1يريف أوبنهايمر وفق

 ض نفسييكان املخرب، والذي يحمل رغبة في القتل، مر إذا عرفة ما ملعملّية إرهابّية لن تتاح فرصة ، للمقتول بصدقوني
ّ
يعاني ، أو ا

 من عاملة إجتماعّية. من 
ً
 مشاكل بالبيت تتطلب تدخال

 املخرب، هو مخرب. 

رغم أنني عملت على تشريع قانون يساعد الشرطة في أم الفحم،  مثل هذهجنازة عنيفة بتظيم شرطة إسرائيل سمحت  وخسارة أّن 

 جية.ات لحشود مشبعٍة بالتحريض والقومبمنع جناز 

 !يراهم أحد أّن دون يدفنوا كدفن الحمير بالليل  أعود وأكرر، املخربون يجب أّن 

                                                           
  سابًقا رئيس حركة السالم اآلن، وناشط يسارّي. 1
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 و  ،دفيئة إسالمويةإلى ومرة أخرى أشدد، أم الفحم تحولت 
م
مة صعاصمة املخربين املنتحرين، هكذا أم الفحم هي عابسمى جنين كما ت

 دولة إسرائيل.اإلرهاب اإلسالمي داخل 

 من الشرطة الذين دافعوا بأجسادهم عن مواطني إسرائيل.مؤخًرا نفذت عدة عمليات ضد أفراد لرجال الشرطة،  رسالةلدي 

ن قبل حوالّي السنة، وهذه املرة، ولحظنا، العملية انتهت بتصفية املخرب دون خسائر جسدية الألسف، في عملية معينة قتل شرطي

اجزين عن عفراد الشرطة أ سيكون ، لهم في صفوفنا، اذا لم يتم ايجاد صيغة لدفن هؤالء املخربين الحقيرين بصورة تشكل رادًعا

 حماية مواطني إسرائيل.  عاجزين عن ةوبصورة مؤكد نفسهمأحماية 

 

 سرائيلّية، علق: إمعروف، يكتب في عدة وسائل إعالم ، إعالمي معروف وكاتب مقالة دان مرغليت

تل. " املؤيدين للمخرب اعرب أم الفحم"شعور بالنفور من ينتابني 
م
سؤولية امليتحملون  "أم الفحم عرب"لذي حاول قتل شرطي وق

  عن تدهور العالقات.

اهرات. هذه املظفي تراح الغبي بمنع رفع علم فلسطين القساهم في هذا املنزلق الخطير. أيًضا ا ستفزازي قانون القومية اال لكن، 

 نها فقط لكسب األصوات(. ـالداخلّية لحزب الليكود )القصد  نتخاباتالخطوات مفيدة فقط في اال 

 

 :معروف، علق مغرًدا رجل أعمالو  ، ابن رئيس الحكومة السابق ارئيل شارونغلعاد شارون

في  وذلك فحم،في أم ال ، أمس مساءً مئات املواطنين اإلسرائيليينطلقها أالهتافات التي حر" هذه هي ب"فلسطين عربية من النهر إلى ال

 جنازة املخرب الذي حاول قتل شرطي.

 حاجة قانون القومّية. يجب أن يكونوا مواطني إسرائيل؟ هناك من ال يفهم بعد  هل حًقا
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  وناشط يميني معروف، علق وكتب عن مشاركة املئات في التظاهرة:  محام أيتمار بن جبير،

 ردان )وزير األمن الداخلّي( نائم. أم الفحم، والوزير أال قانون وال حاكم في 

 

 القناة العاشرة في حيفا والشمال، علق:  مراسل ،إيلي ليفي

م ألى إ جنازته، قرار الشرطة، تصريح ليبرمان، يصل إلى الشرطة الهم األكبر. ايتمار بن جفير ورفاقه سيصلون قريًباخرب، امل دبع

 حتجاًجا على خروج مخرب منها. االفحم للتظاهر مرة أخرى 

 

 معروف، علق وكتب: ممثل هزلي ،إلداد شيتريط

 شارة للمشاركين في الجنازة(؟إمجموعة من الخرداوات)في جنازة املخرب أو 
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 االفتراض ييشغل العالم  فنيري أوري أموت  .2

 عاًما. 94في السابق، عن عمر ناهز اعضو الكنيست اإلسرائيلي، والصحو ، أوري أفنيري مؤسس "كتلة السالم"،  سبوع الفائتاأل  توفي،

 أيام، وكان في وضع خطر، حتى أعلن األطباء وفاته صباح اإلثنين. 10أفنيري تعرض لنزيف دماغي قبل نحو  وذكرت صحيفة "هآرتس"، أّن 

 تحقيق السالم وإقامة دولة فلسطينية. من أجلوأفنيري، من أبرز الشخصيات اإلسرائيلية التي عملت 

، رفع العلم الفلسطيني 1981الكنيست عام في وداع اب ال، وواصل طريقه السياسية، وفي خط، انتخب عضًوا في الكنيست1977 عام في

 بجانب العلم اإلسرائيلي.

ا من منصة الكنيست، لن يتوقع أن يلقي عرفات (، خطابً 1981 -1970وقال إن من لم يتوقع أن يلقي الرئيس املصري، محمد أنور السادات )

 خطابا هنا.

 أفنيري إليه مع محاصرين آخرين.، انضم 2002في  ة حصار عرفات في مدينة رام هللاخالل فتر 

 في صفوف اليسار،حيث هنالك من حزن لوفاته ،اإلسرائيلي بموت أفنيري  االفتراض ينشغل العام او 
ً
لوفاة ح لهذه افي حين أّن اليمين فر  ، خاصة

 !!حتفال بهاوحتى أنه دعا لال 

، قام بنشر نعي ملوت افنيري على صفحته على الفيسبوك، األمر الذي أدى إلى شِن وعضو حزب الليكود ريفلينريئوفين الرئيس اإلسرائيلي 

 هجوم عليه، وجاء في النعي: 

ليها ، متبنًيا التحدي في املكانة الخاصة التي حصل عبأيام الكفاح من أجل تحرير إسرائيل، قاتل أوري أفنيري في صفوف اإليتسيل

 األبدّي. وجعلت منه املعارض 

 ،ية التعبيروحروباته من أجل حر  ،رسمي بمقاتلي اإليتسيلالعتراف ال ل "الصمت، وحل". في نضالهكلمات جابوتنسكي نى تبأفنيري 

جتمع حر مبناء  رغبة فيأمام الختالف تقزم بشكل حاد، إال أن اال مختلفة  راؤناآ تكان الطريق إلى دولة إسرائيل الشابة. كان قد هيأ

 . راسخ هناو 
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 في نعيها:  ت، كتبت عن حزب ميريتس وهي رئيسة الحزبكنيس عضو ،تمار زاندبيرغ

ناز  -بكثير أكثر  التأثيرق، يمكن الح  املتطرف و املأثبت أنه بالذات من مكان و جل الذي أحدث ثورتين على األقل الر  ؛أوري أفنيري  في جم

 كان دائم التفاؤل. 

 

 ، كتب في النعي: أمن رئيس نقابة الهستدروت ووزير  ، كانالعملعضو كنيست من حزب  ،عمير بيريتس

 اركة.بلتكن ذكراه م ،ألوري أفنيري  اا أخيرً ألقدم احتراًم  إلى الجنازة وصلت

 رفض الكثيرون رؤيتها. مناطق لنا أضاء  اكان أوري نبيً 

 ولته. حبه لشعبه ود، من منطلق املواطنينعلى املساواة لكل  نيتاملبنيحتى يومه األخير ناضل من أجل السالم والديمقراطية 

 األفق.في والعدل املجتمعي ال يبدو  كوك بوجودها،السالم يبتعد، املساواة مشأوري في الواقع لم يعد معنا، 

 مهمتنا إعادة األمل.
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 وسياس ي في حزب "قوة يهودية" املتطرف، كتب محرًضا: مستشار إعالمي  ،عوفر غوالن

ملناسبتين سعيدتين؛ األولى على شرف العام الجديد القادم علينا بالخير، والثاني على شرف موت أحد الجميع مدعو لرفع كأس 

 الخونة الكبار التي عرفتهم بالدنا، أوري أفنيري )اللعنة على ذكراه(. 

 بيننا. فرح لرؤيتكم ن

 

 رائه املتطرفة، كتب: ًقا، معروف بآحركة كاخ ساب ا، عضوحزب اإلتحاد القومي سابًق عضو في  ،ميخائيل بن آري 

نها إلى عدٍد من املواضيع بي سأقوم بالتطرق ، "غالي يسرائيلراديو " عبرستمعين امل حدث إلىأتس 14:00و  12:00 الساعات ليوم بينا

 تصلوا. اة أوري أفنيري، ابعثوا رسائال واوف
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 ناشط سياس ي يميني متطرف، كتب محرًضا:  ،باروخ مرزيل

  حتفال بموته. توضيًحا ملاذا ال يوجد أي سبب لال . في الفيديو التالي أقدم حاربنا الخائن أوري أفنيري  عاًما 40ل أكثر من بق

 

 ، كتب: حاصل على جائزة إسرائيل لإلعالم إعالمي إسرائيلي مشهور في الراديو والتلفزيون، ،مئيريعكوف أحي

ألخبار هل ِذكر هذه الحقائق بنشرة ا بيب.شارك في الجنازة في تل أوفد فلسطيني و  ،أوري أفنيري  وتبمتعزية بعث برقية أبو مازن 

 هذا الرجل؟ بذلك دم األخبار يهين ّق يمس بذكرى أفنيري؟ هل مم 

  ن!ألن افنيري ساند أبو ماز مشكلتهم وليست مشكلتها، تعد أفنيري  داعمي هانةبالنسبة لها إهكذا تصرفت غيئوال إيفين، 

 

 كما والناطق بلسان إذاعة الجيش سابًقا، كتب:  لرئيس الحكومة ووزير األمن سابق مستشار إعالمي ،آفي بنياهو

 
م
الذي لم يمنح أي جائزة في الصحافة أو في والسياسيي الشجاع ا، الصحاستقاللهامن أجل  بحار خسرت إسرائيل أوري أفنيري امل

 على مشروع حياة، رغم أنه يستحق هذه الجوائز. 

 أي وزير، وكان بعيد الرؤى والرؤية. أكثر من  اكان شجاعً  .مم صحافة عبرية شجاعةص

 لتكن ذكراه مباركة.
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 ، كتب في السياق: القطرية للطالب الثانويين اليهودرئيس اللجنة  ،إيليئاب بطيطو

نؤكد هكذا  ،سم أوري أفنيري في رام هللاالى ع اسطينية: أريد أن أرى شارعً ملمثلي السلطة الفل في رسالٍة عضو الكنيست أيمن عودة 

 رغبتنا بالسالم. 

 

 االفتراض يالعمل يوم السبت، صراع ينعكس في العالم  .3

 الرئيسية لشوارعا شبكة تدير التي ،"أيالون  ناتيفي" شركة إعالن بعد األحداث، واجهة إلى إسرائيل في والحريديين العلمانيين بين الصراع عاد

 ". هوديتي جسر" باسم يعرف كبير، جسر بناء أعمال بسبب سبت، أيام ستة مدار على الشوارع هذه إغالق عن أبيب، تل شرقي إسرائيل، في

 قدسيته بببس فيه العمل منع إلى الحريديون  يسعى الذي السبت، يوم تجري  كونها األعمال هذه على حريدية إعالم ووسائل سياسيون  واحتج

 .اليهودية الشريعة وفق

 يسرائيل ي،اإلسرائيل املواصالت وزير دفع ما السبت، أيام في األعمال تنفيذ تم حال في الحكومي االئتالف في أزمة بإحداث الحريديون  وهدد

 . الجسر بناء أعمال تجميد عن وأعلن ،"له حاجة وال للغضب مثير" بأنه الشركة إعالن وصف إلى كاتس،

 امًس  تلحق أن أنهاش ومن أيضا إشكالية تبدو الجسر لبناء اختيرت التي التنفيذ طريقة" إن ، نشر منه نسحة على التوتير،بيان في كاتس وقال

 ".األسابيع نهايات خالل الجمهور  بمجمل اشديًد 

ياع إلى اإلمالءت نصنه ببناء دولة علمانية رافًضا اال اإلسرائيلّي، والذي يرغب جزٌء م االفتراض ير هذا النقاش ما بين كاتس والحريديم العالم وأثا

 املتدينة، فيما يدعم الجزء اآلخر موقف اليهود املتدينيين مؤكًدا أن إسرائيل دولة الشريعة اليهودية. 

 كتبت في السياق:  ،رئيسة املعارضة في الكنيستو لصهيوني، كنيست عن املعسكر ا عضو وحاليا ،  ارئيسة حزب كديما سابًق  ،تسيبي ليفني

 نتنياهو ال يرغب بحراسة قدسية السبت إنما نفسه. حكومة الخنوع، في ال جديد 
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  الجمهور.مصلحة يختار نتنياهو البقاء الشخص ي على حساب  -الجمهور وصراع البقاء السياس ي مصلحة بينما باالختيار 

 ائتالف طوارئ. خلقمقابل ائتالف املتطرفين يجب عليه، 

 

 ، كتب: ، رئيس لجنة االقتصاد في الكنيستعضو كنيست عن حزب العمل في املعسكر الصهيوني ،إيتان كابل

وقف  ية عناملسؤول -خلط بين األمور نحن ال ن ،. رئيس الحكومة نتنياهوحًقا للمتطرفين الذين ال يمثلون اليهودية اخنوعً  ،مرة أخرى 

 هي عليك وعليك فقط.الجسر في أيلون  بناء أعمال

 ،كل أجزاء املجتمع اإلسرائيلي ،نجلس ونفكر سوية علينا أّن  ،والذي بحاجة إلى انعاش حسب رأيي) بالوضع الراهنأنا مؤمن كبير 

 أعمال بنى تحتية إلزامية في السبت. هنالك ادائًم  تكانقيام الدولة،  ذمن اعامً  70ن يكون السبت(، لكن خالل كيف يجب أ

 حق مواطنيسيلهو جزء مني ومن عائلتي، لكن مع ذلك، الضرر الذي  في الحفاظ على قدسيته جوارحي والتقليدأنا أحب السبت بكل 

 تقليد.الدين وال عنكبير  ابتعادالناتج عن رفض األعمال في السبت، سيضر بالسبت ويعمق الكراهية وسيؤدي إلى و  ،إسرائيل

هل سمعتم سابًقا عن النسبية والقياس )التي  –تصل الحكومة  س باملواطنيناملنغالق و االو  تذللمن ال ةأرقام قياسيّ مدهش ألي 

 2يفرضها  الدين، حال هنالك نية بخرق قدسية السبت( ما بين تعب الجمهور والدفاع عن الذات؟

الواقع الحالي يشير إلى اكتظاظ مروري شديد على مدار العام، وأّن نضيف إلى هذه الخطيئة خطأ )بوقف أعمال بناء الجسر( سيكون 

 من الصعب املغفرة لنا عليه. 

                                                           
 وع. املوض الشريعة اليهودية تتيح انتهاك قدسية السبت إذا كان املوضوع متعلًقا بمصلحة الجمهور والدفاع عن الذات. وهنالك معادلة دينية خاصة في 2
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 ، كتب: سكر الصهيوني ونائب رئيس الكنيستعضو كنيست عن املع ،يوآل حسون 

 العمود الفقري لوزير املواصالت!نا بإيجاد و أيها املواطنون األعزاء، ساعد

الذي  سرائيل كاتسليبناء عمود فقري ، إنما "يهوديالجسر "الهو ليس   نفذن العمل الوحيد الذي يجب أن يم اكتشفنا هذا الصباح أ

 املنهار. تخلى مرة أخرى عن مواطني إسرائيل فقط من أجل طلبات أصدقائه في االئتالف 

 

 كتب:  ، عملس حزب الرئيو عضو كنيست عن املعسكر الصهيوني،  ،آفي غباي

 وأفالموالحكومة تبحث عن طقوس  عدد السكان في تزايد
ً
 ؟املروري  االزدحامكيف ينقذون إسرائيل من  ا. إذ

الت العامة أن نستثمر في املواص يجببعد عقد من التبذير ببناء شوارع التفافّية، والتي حولت اإلزدحام املروري إلى الشارع املقابل، 

 ومرة أخرى في املواصالت العامة. 
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خطوط حافالت أقصر من حيث السفر، عدد املحطات التي تتوقف بها أقل، عدد حافالت تقل من النقاط املختلفة أكثر، بناء 

محطات قطار أرضية، مواصالت مجانية، ومواصالت بشكل محدد في السبت، هذا يعد مواصالت عامة ذكية وتشاركية، وهذا 

إلى خفض غالء املعيشة للشباب ويحسن من ظروف حياتهم، كما ويقلل من أرخص من بناء مفارق جديدة، وهذا بالطبع سيقود 

 التلوث البيئي الناتج عن زيادة عدد السيارات في الشوارع. 

منذ ساعات األمس والكل يتحدث عن جسر "يهوديت" وعن األعمال التي لم تكن أصال في السبت. في الحقيقة، الحكومة تفضل أن 

 وضع املواصالت اإلسرائيلية بشكل عام. نناقش هذا املوضوع ونتجاهل 

كتظاظ مروري كبير وهذا املوضوع ال يقلق أحًدا. ومن املؤكد ليس رئيس حكومتنا الذي يعرف شوارع إسرائيل إسرائيل تعاني من ا

سيارة وصعب  لكذي ال يملمن خالل قافلته التي يحظر عليها التوقف، أو وزرائه الذين ال يعرفون كيف تبدو حياة املواطن البسيط ا

 عليه السفر في السبت. 

 

 ، كتب: وباحثعميد في احتياطي الجيش،  ،أمير هاسكل

 .األسبوع" وسطغير معقول إغالق أيالون في من  : "العمل في الجسرنتنياهو عن 

 بوع.األس جد لك فرصة كرئيس حكومة، كمفوض على وزير املواصالت، أن تصادق على األعمال املطلوبة بنهاياتو نتنياهو، ي

 غالبية مواطني الدولة معك.

 

 ، كتب: ، مذيع في الراديو20ن في القناة مراسل لشؤون الجيش واألم ،نوعام أمير
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غلق الحركة في عقول أن تامل من غيرلحظة قبل الطيران إلى ليتوانيا: الجسر في تل أبيب  عمالعن أفي تصريح رئيس الحكومة نتنياهو 

 . مفهوم ويؤخذ بالحسبان برأيي هذا أمر، سبوعوسط اال  في أيالون 

 

 سياق: ، كتب في الئاسة بلدية تل أبيبر الترشح لب، له برنامج في القناة العاشرة، يفكر ، شخصية إعالميةممثل ساخر ،أساف هرئيل

ن و ملي 70 ـالجسر(. ملاذا يبنى جسر جديد ب هذا )من يحتاج عموما عوًضا عن السؤال املركزّي ( أعمال في السبتبالتفاهات ) الجميع منشغل

 وأن يتاح لسكان أحياء هتكفا ويد إلياهو إمكانية الوصول إلى املركز؟  ،جسور املوجودة 8يتم توسعة الـل وال يكش

 

 

 :االفتراض يفي العالم والتحريض العنصرية  .4

، واملجتم االفتراض يأهم املنشورات في العالم  ذكر أعاله، رصدت النشرة  إلى ما
ً
ع والتي تحمل عنصرية وتحريًضا على املجتمع الفلسطيني عامة

.  48الفلسطيني في الـ 
ً
 خاصة

 و مشهورين إعالمًيا ملا تحمله هذه املنشورات من تأثير على املجتمع اإلسرائيلّي، ككل. تركيز هنا على منشورات لسياسيين أويتم ال

ت منشور وزيرة القضاء أيليت شاكيد، بشكل كبيًرا جًدا، حيث قامت الوزيرة، واملفترض أن تكون سبوع الفائومن بين هذه املنشورات، برز األ 

كافة الحقوقيين والقضائيين في إسرائيل، من اليهود والعرب، بتقديم تهنئة عبر الفيسبوك بمناسبة عيد األضحى فقط للعرب من لممثلة 

 الدروز دون ذكر بقية املسلمين. 

شار إلى أّن   بعد اعتراض األخير على نص قانون القومية العنصرّي، الذي دعمه يد شاكيم
ً
تحاول التودد وكسب رض ى املجتمع الدرزي، خاصة

 ودفع إلى تشريعه حزب البيت اليهودي. 

 وجاء في منشور شاكيد: 

 أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل وفي العالم.
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 بالرزق الجيد والنجاح في األعمال. ، املفترض أن يبدأ غًدا ،األضحىمناسبة عيد بأمنياتي لكم وألبناء عائالتكم، 

 أيام أمل وإيمان، نرجو أن يصبح التحالف بين شعبينا فقط أقوى. يًضا، وهي أبأيام مباركة كهذه

 . كل عام وأنتم بخير

 

ها سن تيها، على الفيسبوك، "مبشرة" عن نيمحرضة دائمة وعسكرية بماضكنيست عن حزب الليكود،  وعض ،د. عنات بيركو، بدورها، كتبت

 قانون جديد وأوضحت: 

بادرت إلى سن قانون، يحظى بدعم من قيادات في الحكومة، يهدف إلى منع رفع علم منظمة التحرير الفلسطينية في مظاهرات أو 

 تجمهر معّين. 

يل ال ما يعني أّن علم إسرائسرائيل ومبني على مبدأ التبادل، القانون يتطرق ايًضا إلى منع رفع علم كل دولة عدو أو هيئة معادية إل 

 يرفع عندهم فلماذا يرفع عندنا أصال. 
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ح بالتأثير على يًضا نجى تفاعال كبيًرا، وأ، وزير الداخلية اإلسرائيلي )شاس(، فقد نشر منشوًرا تحريضًيا ضد بلدية عرابة، القارييه درعياما، 

 بلدية عرابة وكتب به: 

كون تداعيات قاسية. لن طال" لشخص داعم لإلرهاب، لهذا االحتفال ستستقبال أب، والتي قررت أن تنظم "ابلدية عرابة احذر

 في اإلرهاب.  قوم السلطات املحلّية بأخِذ دور أسمح بأي شكل من األشكال أن ت

 

  وعد التميمي في الفيسبوك:  ة"، فكتب محرًضا على الناشطالظلاما املحرض الدائم، املغني املعروف "

 د التميمي. سم معروف ألنه أخ عهعلى وعد التميمي، يبدو لكم أن اال تعرفوا 

 ، لكن ال تقلقوا.لى مقاتلي جيش الدفاع اإلسرائيليحجارة ع وإلقاءعتداء اال  بتهمة اشهرً  14 ـبالسجن ل األمس تلقى وعد عقابب

 سيمول استئنافه.  ،"كير"مدير عام ، وبالتأكيد غوري مينتسر اوسعيد امشهور ، ا، متعلمامنّس سيخرج وعد مم  اشهرً  14بعد 

 
ً
 كيل املديح له. لن يتوقف عن  واإلعالم ،وسيجمع له املال للدراسة العليا اليسار سيسميه بطال
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