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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 

 انيةامليدالتطورات باألساس باإلسرائيلي  فتراي يانشغل العالم اال حيث  15.12.18-12.12.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

النتقام لسقوط قتلى ابدعوات الفلسطينيين و ن عوباستخدام تعابير تنزع اإلنسانية وتميز بتصاعد التحريض  ،حتلةالتي شهدتها األراي ي امل

 . فلسطيني منزوع عن سياق االحتالل شّر بالتعامل مع الوضع امليداني كو  ،بين الجيش واملستوطنين

 . 48التي تحمل تحريًضا على الفلسطيني ككل، سواًء في الضفة الغربية أو غزة أو داخل الـ املنشورات أهم  إلى ذلك، رصدت النشرة

يد عحتجاج "السترات الصفراء" بسبب الغالء املعيش ي، إال أنه وبسبب التصاب بدؤوا هذا األسبوع نيمئات اإلسرائيليمن املهم التنويه إلى أّن 

 عدا عن عدة منشورات.  فتراي يم اال حتجاج في العالاألمني لم يتم التطرق إلى اال 
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  سرائييي يددد ييزن  عي  الححايااإل  تفرااي يالعالم ال  .1

وتم  عن تصفية أربعة فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات مسلحة ، تصعيدا ميدانيا، أسفرشهدت الضفة الغربية، األسبوع املاي ي، 

 صيبت والدته أتوفّي بعد أن لى طفل حديث الوالدة ، باإلضافة إأدت الى سقوط جنديين ،فلسطينية مسلحة في منطقة رام هللا ذ عملياتتنفي

 .فلسطينية خاصة مستوطنة عوفرا املقامة على أراض بالقرب من

 وزير األمن، كتبجية و رئيس حكومة إسرائيل ووزير الخار  ،بنيامي  نتنياهو وكتبالقتلى اإلسرائيليين سقوط إلى  فتراي يوتطّرق العالم اال 

 : معلًقا على مقتل الجنديين

ي وحدة ، مقاتل فلتكن ذكراه مباركة ،يوسيف ل مور الرقيب أول يوفا ؛تعازيَّ لعائالت كل منأحر ال، أرسل باسم كل شعب إسرائيل

من بيت  عاًما 19لتكن ذكراه مباركة، مقاتل في وحدة "كفير"، ابن  ،من أشكلون، ورقيب يوسيف كوهينعاًما  20"كفير"، ابن 

 . "أساف" مستوطنة مفترق  قطا اليوم في عملية إطالق النار علىن سيش، اللذشيم

 

 :معلًقا على موت الرضيع ،بنيامي  نتنياهووفي منشور آخر، كتب 

  بعد. قتله حقيرون. اسماأيام الذي حتى لم يحمل  4بن الـ نشاطر شيرا وعميحاي حزنهما على وفاة طفلهما ا 

ااملجرمون األكثر 
ً
 على وجه األرض.  انحراف

 ونقوم بمعاقبتهم. لن نتوانى إلى أن نجدهم تكون هنالك أخبار قريبة. آمل أن و  ،قوات األمن تطارد القتلة
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 : معلقة على موت الرضيع كتبت ووزيرة القضاء، ،"يت اليهوديبال"كنيست عن  عضو ،أييليت شاكيد

 ران حزنهما الشديد. قلبي معكما. - شيرا وعميحاي إيش أشاطر

إلى ذلك يجب فعل كل ش يء ملنع مخصصات السلطة عن عائالت األشرار. ، قتلة، أحياًء أو أمواًتاعلى ال بالقبض جهاز األمنسيقوم 

 يجب وقف نقل األموال للقتلة وعائالتهم.

 

 كتب ناشًرا مقابلة مع والد الجندي الذي سقط:  وزير التربية والتعليم،و  ،"هوديالبيت الي"عضو كنيست عن حزب  ،نفتالي بينت

 ، تؤكد املحبة املتناهّية. صرخة تقشعر لها األبدان

 يًضا خدم فيأسابًقا ، "جفعات أساف"بعملية  ، لتكن ذكراه مباركة، والذي قتلالراب إلياهو ميراف، أب الجندي يوس ي كوهين

 الجيش برتبة طيار حربّي، في مقابلة مع الصحافية تمار ايشالوم: نؤمن بوحدة الشعب اإلسرائيلي، لنحترم بعضنا البعض. 
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 في منشور مع عائلة الطفل الرضيع:  ،نفتالي بينتوفي منشور آخر، تضامن 

تل طفل يهودي لم ُيمنح اسًما بعد.
ُ
 ق

 ولد من رحم النار.  على طفل يهودي لم يولد بعد:مخربون فلسطينيون أطلقوا النار 

 قلبنا مع شيرا وعميحاي. القلب يصرخ. صراًعا على الحياة،  حياته القصيرةكانت 

قدت.يجب إعادة  وا عن الخوف مًنا.هذا قتل حقير من قبل مخربين توقف
ُ
 قوة الردع التي ف

 

 ، وزير بال حقيبة، كتب وعلق: "الليكود"ن عضو كنيست ع ،تساحي هدغبي

 لتكن ذكراهما مباركة. ،الرقيب يوسيف كوهين والرقيب أول يوفال مور يوسيفقلبنا يساند عائالت املقاتلين الشجعان، 

 وعليه نصلي من أجل شفائهما.  خطرة جندّي آخر ومواطنة جرحا جروًحا

م هروبه من العدالة. بالضبط كما تم األمس عندما لتأكد من عدالدفاع االسرائيلي للقبض على القاتل واالشاباك وجيش ينشط 

 تحقق العدل بتصفّية املخربين من عمليتي بركان وعوفرا. 

 تزالعاًما وال  42، وقعت على مذكرة تلزم بالبدء بتسوية مستوطنة عوفرا وأخذ التدابير الالزمة لذلك. عوفرا، أقيمت منذ باألمس

 والبيرقراطية.القضائية تعاني من التحديات 
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 لإلرهاب، الذي يضعضع مكانتنا.  االستيطان في أرضنا، أكثر جواب واضح تعميق جذور 

 يًضا. أ، وهذه املرة سنقوم بذلك من يحاولون املّس بناوتغلبنا على صمدنا  لكن دائًماصعبة،  عرفنا أياًما

 

 : معلًقا على موت الرضيع تساحي هدغيوفي منشور أضافّي كتب 

 ران.  -نقاذ طفل شيرا وعميحاي ايشإفشل األطباء املتفانين في  يرفض تقبل خبرالقلب 

 ويشاطرها حزنها. جيدة، يتألم أللم العائلة الغالية  االذي تمنى أخبارً  ،كل شعب إسرائيل

 على قناعة أّن قوات أمننا ستصفي الحساب مع القتلة الحقيرين قريًبا. 

 

 :كتب معلًقا عن موت الرضيعوزير الداخلية ووزير تطوير الضواحي في النقب والجليل، "شاس"، و عضو كنيست عن  ،أرييه مخلوف درعي

 يتألم لسماع خبر موت الرضيع الذي قتل في رحم أمه من قبل شرير. قلبي 

 الحساب مع القتلة. ددإلى أن ُيس وات األمن ولن يهدأ لهم بالقالجيش الدفاع اإلسرائيلي و لن يستريح 

 وارحم أوالدنا وأطفالنا.إرحمنا  ،ملكنا ،: أباناوأصلي عذبةللعائلة امل الخالصة عث تعازي بأ
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 :، علق وكتبووزير السياحة "،الليكود"عضو كنيست عن حزب  ،ياريف يلي 

 موجة العنف هذه!يجب كسر 

 والتصديق عليه في لجنة الوزراء يوم األحد القريب. قديم قانون تسوية االستيطان للشبابأدعو لت

 . اوواضًح  اعلى اإلرهاب اإلجرامي حادً  ردنا يكون  أّن  يجب

ولتقوية  ،الحقة املخربين الحقيرين في كل مكان وفي كل وقت، وسوية سنعمل على استمرار البناء في كل أجزاء إسرائيلبمسنستمر 

 للشباب بشكل خاص.االستيطان بالعموم، واالستيطان 

 لمواطنينلالتصديق عليه في لجنة الوزراء يوم األحد القريب. يحق  بمهم وإيجابي ويج هو قانون  قانون تسوية االستيطان للشباب

 فيه ربط بما -مثل كل مواطن آخر في إسرائيلطار التسوّية، الحصول على كل الخدمات إموجودة في الذين يسكنون في مستوطنات 

 من ماء وكهرباء.بالبنية التحتية  املستوطنة

 

 :، علق وكتبوهو عضو كنيست ووزير للمالية عن الحزب "كلنا"،مؤسس ورئيس حزب  ،موشيه كزلو  

 ،ركةلتكن ذكراه مبا ،والرقيب يوسيف كوهين ،لتكن ذكراه مباركة ،يوسيف كل من الرقيب األول يوفال مور مع عائالت  قلوبنا

 الدفاع عن دولة إسرائيل.أثناء ن سقطا ياللذ
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 من أجل الشفاء العاجل للجرحى. صلواتنا 

 

 :"، ووزير الزراعة والتنمية الريفية، كتب وقالالبيت اليهودي"عضو كنيست عن حزب  ،أيري أريئيل

بهدف فحص  "،االتحاد القومي"حزب في ركز املعقد اجتماع هذا املساء )الخميس( ألعضاء  ،خطيرةالعمليات ال بعقتقرر 

 استمرارية طريقنا في الحكومة واالئتالف.

هدم  العمل علىعادة نصب كل الحواجز في كل يهودا والسامرة، إبخطوات فورّية، منها: أوامر  صدارإتوجهت لرئيس الحكومة بطلب 

 فوري لبيوت املخربين وطرد املخربين املوجودين داخل يهودا والسامرة.

 سريعة القادم، إليجاد حتى يوم األحد مئ، أن يلتاألمني -الوزاري السياس ي أبعد من ذلك، أطلب من املجلس
ً
عادة إمن شأنها  حلوال

 األمن لسكان يهودا والسامرة. 

 لوزير األمن ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.  قمت بإرسالهما اناللت انالرسالت بهذا مرفق
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ق العلوم والتكنولوجيا والفضاء،وزير ، و "الليكود"عضو كنيست عن حزب  ،أيتفيا إكونيس
ّ
 :كتب وعل

 لينتقم هللا لدمهم. ،يوسيف كوهينوالجندّي قتل جنودنا الوحش ي، البطالن الرقيب يوفال مور يوسيف مل ي حزًنانننح

 ماذا نفعل اآلن؟

 !السيادة اإلسرائيلية على املناطق اليهودية في يهودا والسامرة نفرض .1

 .وبزخم املستوطناتبناء في كل ال في . نبدأ2

 .، قبل أو بعد هدم بيوتهمطرد عائالت املخربيننقوم ب. 3

 خرجت من منطقة السلطة الفلسطينية.، و التي تسير على قدمين ،الحيوانات . نصفي4

 

 :، كتب وعلقوعضو كنيست عنه "يوجد مستقبل"مؤسس ورئيس حزب  ،يئيا لبيد
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لعائالت ل الحارة اركة. أرسل تعازي باركة، الرقيب يوسيف كوهين لتكن ذكراه مبالرقيب األول يوفال مور يوسيف لتكن ذكراه م

 وللزمالء.

 

 :، كتب بدورهرئيس املعارضة في الكنيستو ، "الليكود"عضو كنيست عن حزب  ،داتفيد بيتا 

 ويوسيف كوهين لتكن ذكراه مباركة.  ،يوفال مور يوسيف لتكن ذكراه مباركة

 لينتقم هللا لدمهم.

 

 :، كتبتوهي رئيسة الحزب "تس"مير كنيست من حزب  عضو ،زاندبياغتمار 

 المةسالحزنهم العميق وأتمنى ي يوفال مور يوسيف ويوسيف كوهين عائلتكل من  تخلله عدد من العمليات. أشاطريوم صعب 

 نهائه. إراد وكل يوم يمر يؤكد على ضرورة فأحياة هذا النزاع  يكلفلجرحى. والشفاء ل

 . ، وكل مطالب التصعيد األمني ال تحسن الوضع، على العكسالنزاع لهذا عسكري ال يوجد حل 

يس كومة. كما أّن الحل لجابات من الحإ فيها وجدتفي كل مرة ال يتم سحبها  "رد فعل استجابّي )بافلوفّي(بطاقة "هدم البيوت هو 

 آف البيوت في املستوطنات. بتسوية 

ر
ّ
 طويلة من التصعيد في الضفة الغربية مع غياب الخطوات السياسية.جهاز األمن منذ فترة تقديرات  تحذ
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 االتجاه املعاكسب، لكن الحكومة تختار الذهاب سياس ي وجد لهذا النزاع فقط حلنهاية اليوم، يفي 

 

 صندوق إسرائيل الجديد في إسرائيل، كتب:مدير عام مكتب  ،ميكي غيتسي 

 ا.شاطر العائالت حزنهأتعرض مواطنين أبرياء للقتل.  بعدعملية إرهابية مروعة بجانب عفراه، هذه هي األوقات التي نتحد بها 

 

 

 

 

 

 عقاب التصعيد األمني: أالتزريض عي  الفلسطيني في  .2

اإلسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني، حيث طالب من خالل  فتراي يمقابل التشديد على مشاطرة عائالت القتلى حزنهم، تطّرق العالم اال 

 عليه. االنتقامية املنشورات املختلفة بتطبيق مختلف العقوبات 

اس ي طان وانغالق األفق السيالسياق السياس ي العام الستمرار االحتالل وترسيخ االستي، عدا بعض األصوات، فتراي يوتجاهل العالم اال 

، مطالًبا هدم منازل فلسطينيين، تسويات لوضعية املستوطنات، نشر قوات إسرائيلية في الضفة والقطاع وفرض ت املستوطنين وانفال 

 السيادة مجدًدا وما إلى ذلك. 

 : نتنياهو وفي السياق، كتب
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 أوامر رئيس الحكومة نتنياهو لجهاز األمن:

 عمليات الهدم. ستّنفذساعة  48هدم بيوت املخربين، في غضون ب* التسريع 

 * استمرار الجهود للقبض على املجرمين وإحباط البنى التحتية التي خرجوا منها.

 االعتقاالت اإلدارية لنشطاء حماس في يهودا والسامرة.* زيادة 

 قوات جيش الدفاع االسرائيلي في يهودا والسامرة.تواجد * تكثيف 

 ز في شوارع يهودا والسامرة.ووضع حواج ،الدفاع على املحاور عداد قوات أ* زيادة 

 * تطويق البيرة ونزع التصاريح من أبناء عائالت املخربين واملساعدين.

 * تسوية مكانة آالف البيوت في يهودا والسامرة.

 "عوفرا".وحدة سكن جديدة في  82* اتخاذ خطوات قضائية تسمح ببناء 

 ."بيتار عيليت"وبجانب  "يتسأفني حيف"* إقامة منطقتين صناعيتين جديدتين بجانب مستوطنة 

 

 :، ووزيرة الثقافة والرياضة، علقت وكتبت"الليكود"كنيست عن حزب  عضو ،مياي ريغيف

 للتصعيد وصعود درجة. آن األوان 

 ما يجعلهم مثل البط في ميدان الرماية. ، املخصصةحطات املنتظار في من الوقوف واال  مواطني إسرائيل علينا منع

اللعبة  أّن قواعد، سيفهمون في قيادة التنظيم اإلرهابي باإلطاحة برؤوس قيادات حماسوقمنا فقط إذا قمنا بتحطيم رأس األفعى 

 تتغّير.
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سننجح ا حينه، بيوتهمالتصفيات ستصل إلى  ، ويعون أّن مقاتلي جيش الدفاع االسرائيلي أهدافمرمى  عندما تكون رؤوسهم في

 بإعادة قوة ردعنا.

 غتياالت. واال قلت وأقول مرة أخرى: يجب أن نعود لسياسة التصفيات 

 

 :"، ووزيرة القضاء، كتبتالبيت اليهودي"كنيست من  عضو، أييليت شاكيد

 . سننتصر على األشرار.صيبة، ننظر إليكم بانفعال وبتقديرع امبأيتمرون  نتمأخوتنا في يهودا والسامرة، ا جميع ىإل

 لعائالت القتلى، لينتقم هللا لدمهم. الحارة تعازي 

 بيت في يهودا والسامرة. 2000أكثر من  ، نصادق على تسويةشتركاملعمل من السنوات  3عد ب

، على "اقر امكانية تطبيق "أمر السوق أللحكومة، افيحاي مندلبليت، فيها ملستشار القضائّي ااستشارة قدمها املصادقة بعد تمت 

و فيها "مخطط أء يًضا بناأوتم فيها و مع الوحدة من أجل اإلستيطان، أبادلة توقيع اتفاقية مع املالك ثناء املأكل األراي ي التي تم فيها 

 وحدة سكنية. 2000تم شرعنة وتسوية ما يقارب الـ تذا القرار من املستشار القضائي سنفذ بعد. وفق هيبناء" لم 

 قد انتهت. ،وتهديد بالهدم ،. سنوات من الركود، انعدام اليقينبشارة حقيقية لالستيطان القضائي للحكومةقرار املستشار يشكل 

شمولّي لكل أعمال القتل الوحشّية التي وقعت في  من خطاب اإلخالء لخطاب التسوية والبناء. هذا جواب صهيوني  ،رنا الخطابغيّ 

 األيام األخيرة. 

  .من أجل سكان يهودا والسامرة للحكومة على قراره املهم واألخالقي جًداملستشار القضائي أشكر ا
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 ، ووزير حماية البيئة، القدس واإلرث، كتب وحّرض: "الليكود"عضو كنيست عن حزب ، زئيف إلكي 

عن العمليات  هي املسؤولة على اإلرهاب، وبالتالي بالدفع لعائالت املخربين وتشجع ،السلطة الفلسطينية بقيادة أبو مازن تستمر 

 اإلرهابية األخيرة.

ات يجب اتخاذ إجراء ، عليهاإلرهاب بمدح املخربين وتشجيع رئيس الحكومة الفلسطينية وحركة فتحيقوم  عقول أّن املغير من 

 ة  تجاه السلطة الفلسطينية.عقابيّ 

 للشباب.واملصادقة على قانون تسوية االستيطان  ،يجب تقوية االستيطان اليهودي في يهودا والسامرةإلى ذلك، 

 

 :كتب وحّرض وزير األمن الداخلي،و  ،"الليكود"، عضو كنيست عن غلعاد أردا 

 والفخر الهائلّين. صباح العزة 

 كيم وزيف، لينتقم هللافخر لوحدات "اليمام" في الشرطة، والذين قاموا مساء اليوم، بتصفية اإلهابي الحقير الذي قام بقتل 

 لدمهما، في بركان، كما وقاموا بتصفية أحد املخربين الضالعين في عملية عوفرا. 

 ال يوجد في العالم وحدة محاربة لإلرهاب كما وحدة "اليمام" الخاصة بالشرطة اإلسرائيلية. 
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ًء مس مساأثناء حراستهم أالخاصة بشرطة إسرائيل، والذين و  يًضا للرد السريع واملنهي لوحدة "املغاف" )حرس الحدود(،أفخر 

 وحماية القدس، تعرضوا لعملية طعن من قبل مخرب حقير، إال أنهم تغلبوا عليه سريًعا وقاموا بتحييده. 

 . لحفاظ على أمننا جميًعا ليل نهارعلى اشرطة إسرائيل، سيستمرون بالعمل  وقوات االمن، ومن ضمنها مقاتل

 

 :كتبوزير العلوم والتكنولوجيا والفضاء، و  ،"الليكود"، عضو كنيست عن حزب كونيسأأيتفيا 

لفنغورد يم وك ، منفذي عمليات قتل الطفل عميعاد يسرائيل في عوفرا،التحية ملقاتلي ولقوات األمن الذين صفوا اإلرهابيين كل

 لينتقم هللا لدمهم. ،ركانوزيف حغيبي في ب

 ن هذا مصيرها إذا ما قامت باملس بمواطنينا. أ، يجب أّن تعرف رجلينالحيوانات التي تسير على 

 

 ، علق وحّرض: "الليكود"كنيست، عضو كنيست عن حزب رئيس ال ،يولي إدلشتاين

ل، دفاًعا عن مواطني إسرائي الذين سقطوا ،جنودنا الشجعانأحر التعازي إلى عائالت رسل أ، باسمي وباسم الكنيست اإلسرائيلي

 عندما قامت نيران اإلرهاب بالنيل منهم.

 السلطة الفلسطينية مرة أخرى أنها املحرضة الرئيسية على اإلرهاب. تثبت 

 . يًضاا أخرج منها قوي إال أنه ،كثرأ عصيبة اأياًم  شعب إسرائيلعرف 
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 :علقت وحّرضت، "الليكود" كنيست عن حزب عضو ،باركود. عدات 

 ين إلى غزة!بيجب طرد عائالت املخر 

ي من يجري اإلجرام في دم الفلسطين. ال تختلف السلطة الفلسطينية عن حماسنتاج العمليات اإلرهابّية والتحريض، في إ

 قتل جنود ومواطنين إسرائيليين.بيقتلون ويحتفلون مع بقالوة  جيل الصفر،

سابًقا، رابين )رحمه هللا(، قام بطرد مخربين من حماس إلى لبنان، وهي دولة ذات سيادة، وقد جاء القرار بمصادقة من 

 املحكمة العليا التي ترأسها في حينه مئير شمغار، وكان براك )املعارض للقرار( نائًبا له. 

 نلزهار، عبد العزيز الرنتيس ي )الذي تم تصفيته مإسماعيل هنية، محمد اوباملناسبة، الذين تم طردهم في حينه كانوا: 

 قبل جيش الدفاع االسرائيلي(.

 بعد ضغط دولي وضغط قضائي قمنا بالسماح الحًقا لهم بالعودة. ألسفي، 

للكيان الفلسطيني. جمعيات اإلرهاب العائلية مارة اإلسالمية في غزة، الجزء اإلسالموي يجب إرسال عائالت املخربين لإل 

 لى مكانة شرف في حضن حماس. ستحصل ع

 

 ، علق وكتب: "الليكود"عضو كنيست من  ،داتفيد بيتا 

 الشاباك والجيش الطويلة ستطاله. قليل، أذرعيامه الذي ينوي تنفيذ عملية، أّن عدد أليعرف كل ابن شرير، و  

 عوفرا وتصفية أحدهم.، والقبض على منفذي عملية بركان فذ عمليةتصفية املخرب منب كلنا فخر، هذا الصباح،
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 :كتب وقال، "الليكود"عضو كنيست عن حزب  ،  حنا أير 

 .تصفية، تصفية، تصفية -أن يكون  هكذا بالضبط يجب

 تحية وفخر ملقاتلي الجيش على عملية التصفية املزدوجة. شعب إسرائيل يعتمد عليكم.

روع مشيجب تقديم  لكن -يل "قانون اإلعدام للمخربين"ال حاجة لتعد هنيين،أبطال ومهكذا مقاتلين مع : كمشرعّيناآلن دورنا 

 قانون لطرد عائالت املخربين. 

 وغطاًء من العائلة واألصدقاء!!!  ا، هم يتلقون دعًم وحدهمأعزائي، املجرمون السفلة ليسوا  يجب التذكر

ني

 

 :، كتبعن حزب الليكود رئيس بلدية القدس ، سابًقار بركاتنيا

 دمه في عنقه. كل الدعم لقوات األمن على تصفية القتلة الحقيرين.  أّن  إرهابّي ليعرف كل 



18 
 

 

 ، كتب: ل ويكتب في صحيفة يديعوت أحرونوتمؤرخ ومقدم في راديو إسرائي ،يوعاز هيددل

 مثير لإلعجاب.  "اليمامقوات الشرطة "عمل الشاباك و 

 من املفضل إيجاد فرصة لتصفيته.  ،، غير مطلوب للتحقيقيداه ملطخة بالدماءمخرب 

 طالق سراحهم )ضمن الصفقات(. املستوى السياس ي واملوافقة على إ يًضا، لضعفتصفيته مطلوبة أ

 

 :املحلل السياس ي لصحيفة "هارتس"، كتب  ،براك راتفيد

وفق مصدر مطلع، نتنياهو نقل رسالة إلى الرئيس الفلسطيني، عبر منسق عمليات الجيش في الضفة الغربية، مطالًبا أجهزة األمن 

 الفلسطينية بالعمل على وقف أي تصعيد أمني. 

 املصدر املطلع. "وضحنا ملسؤولي السلطة بأن الوضع الحالي غير مقبول ولن نسمح له باالستمرار"، قال 

يه أن الكين )الليكود( الذي ادعى ف ، وصاحب مدونة، كتب رًدا على تصريح الوزير زيفحاضر باحث في مجال ديانات العالمم ،توميا بياسيكو

 تدفع "للمخربين" )انظر اعاله(: السلطة الفلسطينية 
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 يًضا.للمخربين أع نتنياهو يدف –مستمرة بالدفع لعائالت املخربين"  ،بقيادة أبو مازن  ،"السلطة الفلسطينية

  –"لذلك يجب اتخاذ عقوبات تجاه السلطة الفلسطينية" 
ً
 ، أي العقوبات يجب اتخاذها ضد حكومة إسرائيل؟اإذ

 .!من املفترض أن يكون العقل الالمع للحكومةالكين 

 ذهبوا إلى البيت.اكفى.   

 

 في وصاحب مدونة، كتب وعلق محرًضا: ا، صحإليئور ليفي

 ملظاهرة تأييد للمخرَبْين أشرف نعالوة وصالح برغوثي. حصريةعة األخيرة في رام هللا: صور اهذا ما يحدث بالس

 .االنتقام!" -: "االنتقام يا قسامالهتافات في املظاهرة

 : السلطة الفلسطينية تسمح بذلك.املقلقة النقطة املهمة

 

 

 

 

 



20 
 

 درعي ارييهحّرض وزير الداخلية، استمرارا للتزريض في مواضيع مختلفة أخرى حيث  تفرااي يشهد الحيز ال  ،خريفي سياق آ

 )شاس(، في تغريدٍة نشرها، على الوقف اإلسالمي في عكا بسبب نصب تذكارّي للكاتب غسان كنفاني وقال: 

صب في مقبرة عكا، رئيس مجأبعد أن 
ُ
لي  لس أمناء الوقف العكّي قدممرت بإزالة النصب التذكاري لإلرهابي غسان كنفاني والذي ن

 التزاًما بإزالة النصب حاال. 

 في إسرائيل لن يكون أي نصب تذكارّي إلرهابّي.  

 

 ، عضو كنيست عن الليكود، قال محرًضا على سكان الخان األحمر:داتفيد بيتا 

 تحاد األوروبّي. ، واطلعت على التدخل الفاضح لالأجريت اليوم جولة في الخان األحمر

 .Cخالء الخان، كما والعمل على فرض السيادة على مناطق أذكر أنه علينا االلتزام بقرار املحكمة العليا وإ

 

 ، نجل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وقال محرًضا على اإلسالم: يئيا نتنياهويًضا، غرذد أوفي سياق التحريض 

 ين ال يوجد عمليات تفجيرية؟ في ايسلندا واليابان، منطقتان خاليتان من اإلسالم بالصدفة. هل تعرفون أ 
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