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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 كان أهمها قرار  حيث شغل العالم االفتراض ّي عدد 11.99.91-91.99.91نتتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بي

 ، رؤوبين ريفلين بعدم منح العفو للجندي معدم الشهيد عبد الفتاح الشريف.سرائيليرئيس اإل ال

 نقسم ما بين مؤيد ومعارض. احفيظة العالم االفتراض ّي، الذي  اثار قرار ريفلين، بعدم منح الجندي الئور أزريا،و 

 استنفار اوهو يعتمر الكوفّية الفلسطينية األمر الذي استدعى  ريفلينفي العالم االفتراض ّي صورة رئيس ت وبرز االنقسام أكثر بعد ان انتشر 

 من قبل املعسكر املؤيد للدفاع عنه.  اتام

قد رفض، مساء األحد، طلب العفو الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الجندي قاتل الشهيد الشريف من الخليل، الئور  ريفلينوكان 

 أزريا.

ما جاء في  على كل واالطالعاألخذ بعين االعتبار الجرائم التي ارتكبتها والظروف املحيطة بها،  وجاء رد ريفلين على طلب العفو أنه "بعد

 طلبك، وجميع املواد التي عرضت علي، قررت رفض الطلب".

 ، بنيامين نتنياهو، والذي بات محط انظار جميعلحكومةبموضوع التحقيقات مع رئيس ا إلى ذلك، عاود العالم االفتراض ي االنشغال

 . هوتقديم نتنياهو للمحاكمة او عدماالفتراضيين املترقبين نهاية التحقيق 

، مساء االحد، للتحقيق هو السادس، ملدة تزيد عن أربع ساعات، في مقر إقامته الرسمي في القدس، في قضيتي خضع قد وكان نتنياهو

" )إبرام اتفاق سري مع مالك "يديعوت 0111" )شبهة تلقي هدايا من شخصيات ثرية بشكل غير قانوني(، و"امللف 0111فساد، "امللف 

 مواجهة نتنياهو باألدلة التي جمعها املحققون في األشهر األخيرة. تتم أحرونوت" من أجل تغطية صحفية مؤيدة له(، حيث

هذا األسبوع ايًضا، نظم عضو الكنيست، ميكي زوهر، وهو رئيس اللجنة الخاصة للعدل التقسيمي واملساواة االجتماعية، جلسة برملانّية 

 .  ناقشت موضوع التحرشات الجنسية في البلدات النائّية والبعيدة عن املركز

 حة. علًما أّن الشرطة أكدت أّن فرضّية زوهر غير صحي ،وبرز في النقاش بشكل كبير اتهام الشباب العرب بالتحرش الجنس ّي بفتيات يهوديات

 ودعت اللجنة إلى النقاش رئيس منظمة "لهافا" العنصرّية، بنش ي غوفشطين، والناشط ملنع أي عالقات بين يهوديات وعرب. 

العالم االفتراض ّي الذي تطرق لها مدافًعا عن فرضّية زوهر وعن محاوالت منظمات اليسار بمنع غوفشطين من وشغل نقاش اللجنة 

 حضور النقاش بادعاء أّن غوفشطين محرض والنيابة العامة تنوي تقديم الئحة اتهام قريبه ضده بسبب التحريض. 

، حيث الصحافي عبد الحكيم مفيد  ليمين بتداوله بكثرة تطرق إلى وفاةباإلضافة إلى ذلك، رصدت النشرة التالية منشوًرا عنصرًيا قام ا

 هنأ اليمين الصحافي مفيد على هذه "الوفاة"!
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 !رئيس الدولة يرفض منح ازريا العفو .1

أزريا، معدم الشهيد عبد الفتاح الشريف في  اثار قرار رئيس الدولة اإلسرائيلي، رؤوبين ريفلين، هذا األسبوع بعدم منح الجندي الئور 

 . نقسم ما بين مؤيد ومعارضاالعالم االفتراض ّي، الذي  حفيظةالخليل، 

من  اتام استنفار اوهو يعتمر الكوفّية الفلسطينية األمر الذي استدعى  ريفلينوبرز االنقسام أكثر بعد ان انتشر في العالم االفتراض ّي صورة 

 قبل املعسكر املؤيد للدفاع عنه. 

 

، مساء األحد، طلب العفو الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الجندي قاتل الشهيد الشريف من الخليل، الئور  قد رفض ريفلينوكان 

 أزريا.

ما جاء في  على كل واالطالععلى طلب العفو أنه "بعد األخذ بعين االعتبار الجرائم التي ارتكبتها والظروف املحيطة بها،  وجاء رد ريفلين

 طلبك، وجميع املواد التي عرضت علي، قررت رفض الطلب".

ت عتبار كل الظروف التي تزامنوأضاف أنه "بعد مراجعة جميع املواد املتعلق، تبين للرئيس أن هيئة املحكمة العسكرية أخذت بعين اال 

 مع ارتكاب الجريمة، والتي أرفقت بطلب العفو، وبناء على ذلك تم إصدار حكم مخفف أخذا بهذه االعتبارات".

 وكتب ريفيلن على الفيسبوك رده، وقال: 
ً
 ترر واآلراء التي قدمت  أمامي، قجرائم التي نفذت  على يد إلئور أزريا، املواد لا بالحسبان باأخذ

ن أجل مالصراع العادل على حقنا في وقفت لنا هي أساس مؤسسة بقوتها ودائما  -السالح ةطهار العفو. قيم الجيش ومنها برفض طلبه 

 . كل مس بها هو مس بقوة الجيش األخالقية وبمناعته.معافىبناء مجتمع في و قومي بيت
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نا أوالرياضة وعضوة كنيست عن الليكود، على قرار ريفلين وقالت منتقدة على الفيسبوك: وزيرة الثقافة  بدورها، ردت ميري ريغيف،

 ذلك أيضا ضد رئيس الدولة.وبضد كل إنسان  ي أستنكر كل نشاط تحريض ي وعنصر 

 سوية مع ذلك يجب علينا أن نفهم أنه ال يصح أنه في كل مرة يوجد نقاش معين، حاد بقدر ما يكون، نحوله إلى تحريض.

 .تحول صحيح ويجب أن ُيسمع وأن ُيقال. هذا ليس تحريضا. هذا األوان أن يفهموا جميعا أن النقد املوضوعي  آن

دة والرسمية كان عليه أن ينهي املسألة هذه بعفو. مؤسف جدا أنه بالذات من قوة وظيفته املوّح   -نقد رئيس الدولة موضوعي ومبرر

 خاف أن يفعل ذلك.

 

، قال ايًضا على الفيسبوك منتقًدا: ر الداخلي ووزير التنميةمؤسس حزب شاس وعضو عن الحزب في الكنيست  ووزي، أرييه مخلوف درعي

 أن يسلك. من املناسبيؤسفني أن الرئيس ريفلين لم يستجب لطلب عفو إلئور عزريا، كما تصرف بحاالت مشابهة، كذلك كان 

 جميعنا.مسموح أن نتجادل، ممنوع أن نكره. يناحكومة خطيرة علن قبل أعضاء من اللكن التهجمات على سيادة الرئيس م
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سمعت هذا الصباح الوزيرة ريغيف تقول أن النقاش على ة حزب ميرتس وعضوة كنيست مستقيلة، قالت مغردة: زهافا جلئون، رئيس

 .)األّمان الكهربائي( لفيوز قرار ريفلين هو "موضوعي". طار لي ا

 

 ثالث مراحل:بتفكك مؤسسة الرئاسة ورين حزان، عضو كنيست عن الليكود، قال بدوره: أ

 "أبناء شعبي اختاروا اإلرهاب".-0

 .اتخاذ الجانب السياس ي اليساري املتطرف -0

 واألخير. عدم إعطاء إلئور أزريا العفو! -3

مثل كل لكنيست. التي تإلى ال ريفلين نفسه رئيسا يمثل فقط ثلث الشعب )اليسار(. آن األوان لنقل صالحية العفو حو   البائسبقراره 

 الجمهور، والعفو عن أزريا.

 

أحترم وأشكر ، قال في تعليٍق له: "كوالنو"األمني وعضو كنيست عن حزب يوأف غالنط، وزير البناء وعضو مجلس الوزراء السياس ي و 

 فلسطيني. -جندي واحد ضيقان ليحمل عليهما النزاع اإلسرائيلي االرئاسة والرئيس ريفلين.كنت سأقرر غير ذلك، كتف  مؤسسة 
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رئيس حزب العمل، علق ايًضا على املوضوع وقال: كل من يهاجم اليوم الرئيس ريفلين يبقى نقطة ال أهمية لها في تاريخ هذا  ،آفي غباي

 في بحر اإلجراءات املناوئة للديمقراطية. يكمصباح قيمي وأخالق الشعب. هو على النقيض سُيذكر 

 

ن فظاظة على رئيس الدولة ريفليبعار كيف أن الحزب الحاكم يتلفظ صحفي وكاتب صحفي ومقدم تلفزيوني، علق وقال:  دان مرغليت،

 ، ورئيس الحكومة يصمت.سجينحزان بشأن  -ملجرد أنه اتخذ قرارا يخالف ريغيف

 

يتجول شارون جال بأروقة الكنيست ويطلب توقيع أعضاء الكنيست على طلب ، قال مغرًدا: 01مراسل عسكري للقناة إليران طال، 

  .رسالة للرئيس ريفلين ليعيد تقييم قراره بخصوص عفو عن أزريا

 

الحديث عن تحقيقات رئيس الحكومة،  عندما يتم لة ومذيعة تلفزيونية وراديو، قالت: مثير لالهتمام؛رينا متسلياح، صحفية ومراس

 الكوفية، فجأة يوجد له رأي.بيتدخل بقرارات الشرطة . بخصوص تحقيق ريفلين الوزير أردان أن يعلن أنه ال  يحرص
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ون ريفلين،  الشرطة عقبهاإلعالم و  أنشاهدون كيف تاآلن عندما ، عالم آثار، إعالمي وناشط يميني، قال: شمعون ريكلين همون تفيتحد 

ق ضده؟  أنه لو   دعوا رئيس الحكومة ريفلين وليس نتنياهو، ما كان سُيحق 

 

 تاريخ الشعب الخالد،ب وينسودا قوسينالذي يقتلهم هو أن كل حكومة اليمين ستبقى م زيمري، ساخر ومذيع راديو وكاتب، قال: يوتا

 .والعاطفةبينما هو، الرئيس ريفلين، سيدخل لقاعة الشاهد كمنارة للحكمة 

 

من املفضل أن يمس رئيس المي سابق لرئيس الحكومة ووزير الدفاع، قال: صحفي ومعلق، قائد راديو الجيش، مستشار إعآفي بنياهو، 

 "مؤسسة الرئاسة". ـيكون عفو شعبوي يمس ب نعلى أ -"مؤسسة العفو" ـالدولة على ما يبدو ب

 أزريا هو ليس "ولدا"، هو محارب أثم ولم يتراجع.

 .حمايةالزيادة وايضا ، تقدير الويستحق االعتراف،  -ريفلين هو قائد دوريات توازننا وديمقراطيتنا

 .وصلت إلى أسفل الدركنقيضه، أجزاء بسياستنا على 

 

ن، قال: عيدان لنداو، أستاذ علم ا نما إالكوفية ولو كنت مكانه ملا شعرت باإلساءة بيبدو ريفلين جيدا للغة في جامعة بن غوريون ومدّو 

علق الصورة بمدخل 
ُ
 يت الرئيس. ترجم األب القرآن، اإلبن يستمر بدربه للمصالحة بين الشعبين.بأ
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ريفلين الذي منح عفوا عن أصدقائه من اليسار، تسفي بار وإهود أوملرت، وناشط على مواقع التواصل، قال:  ، محامدانيئيل جينات

تقد يعن الكثير إملحارب جيش الدفاع اإلسرائيلي إذ  اغتصاب حسب جدول أعمال نسوي، غير قادر أن يعطي عفو اليونتان هيلو ضحية 

ا وعلى "أبناء شعبي اختاروا طريق اإلرهاب وفقدوا كل الزبد على ريفلين، على هذ هذا خرجأنه عمل ما ألقي عليه بخدمة الدولة. على 

 .إنسانيتهم"

 

إذن يهاجمونها. إلى أين  ةشرطالتحقيق  وا، بدل أن يشجع 0991 ـهكذا هذا بدأ بالفيسبوك، قال: وملحن وناشط على  مغنريني جوالن، 

بدعم أعضاء كنيست  الغوغاء؟ يوجد لدينا رئيس رسمي وقيمي لم يخضع إلمالءات يعتبرون من الدرستصل تراجيديا  دولتنا؟ ال 

 .امنتخب االذين من أجل هيبتهم الليكودية يلعقون أسفل املجاري ويهاجمون شخصيا رئيس  نيوحكومة بائس

 

 الشرطة تفحص؟إنتهت التحقيقات!!!إيلي يوسف، ناشط على الفيسبوك، قال: 

 وأورين حزان هم املحرضون!!!، دافيد بيتان، ميري ريغف ماذا يوجد للفحص، أوقفوا
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 : التحقيقات مع نتنياهو .2

لتحقيق هو السادس، ملدة تزيد عن أربع ساعات، في مقر إقامته الرسمي في القدس، في قضيتي فساد، نتنياهو، مساء االحد، خضع 

" )إبرام اتفاق سري مع مالك "يديعوت أحرونوت" 0111" )شبهة تلقي هدايا من شخصيات ثرية بشكل غير قانوني(، و"امللف 0111"امللف 

 ياهو باألدلة التي جمعها املحققون في األشهر األخيرة.مواجهة نتن تمن أجل تغطية صحفية مؤيدة له(، حيث تم

فيما كشفت القناة اإلسرائيلية الثانية أن الشرطة عرضت على املحامي دافيد شمرون، املقرب من نتنياهو وأمين سره، صفقة "شاهد 

 ملك"، ورجح املحققون أن توقع شهادة شمرون بـ"مسؤولين كبار"، إال أن األخير رفض عرض الشرطة.

وبعد خضوعه للتحقيق، قال نتنياهو إن "الليلة أيضا، أنا واثق تماما: لن يكون هناك ش يء، ألنه لم يكن هناك ش يء". غير أنه ووفقا 

لالنطباع الذي شكله معنيون في سلطة إنفاذ القانون، لم ينجح نتنياهو بعد في دحض الشكوك الرئيسية ضده بعد مواجهته بالشهادات 

 لتحقيق. وذلك باالعتماد على تقييم وتقديرات معظم األطراف املشاركة في التحقيق، بحسب القناة اإلخبارية الثانية.التي جمعت أثناء ا
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نتنياهو  تقديماالفتراضيين املترقبين نهاية التحقيق و بهذا املوضوع والذي بات محط انظار جميع  االنشغالوعاود العالم االفتراض ي 

 . تقديمه للمحاكمة او عدم

تحقيق سادس، الخاتم  :اإلسرائيلي، سابًقا، علق على التحقيق وقال مغرًدارئيس وزراء ووزير أمن ورئيس أركان الجيش راك، تإيهود  ب

الشرطة  ةاستقامبلوائح إتهام،  مسيرته. الدائرة القريبة تقدم للمحاكمة كما يبدو: ينهي نتنياهو تتعرى يستمر باالشتداد، الدفاعات 

ب  ’.التلطيخ الكبير’جدا على  والشيخ تصّع 

 بيبي بنفسه أقر بالنسبة ألوملرت أن رئيس حكومة ال يستطيع أن يدير األمور بموازاة التحقيقات الجنائية، آن األوان لتطبيق ما طلبه في

  حينه. إلى البيت.

 

عامة، إذن يوجد مشكلة في النيابة ال فيلبر.ضد بيبي بقضية  لم ُيفتح تحقيقاآلن إيال لوطم، ناشط على الفيسبوك، علق بدوره وقال: 

 فتح تحقيقات كما يجب...على هذا نحن اإلثنان نتفق.على ال يتجرأون 

 

 فعال نفس التحقيق، نفس املوضوع، نفس الحجم.اشط على صفحات التواصل االجتماعي ايًضا، قال: ناروخ هعتسني، ب يإيتا

 لم تصرخوا تحريض وخطر لقتل سياس ي، هيي أنظري هذا يعمل باإلتجاهين! ،مشنقةومع  ،على نتنياهو بزي ذلك الحين همثير لالهتمام أن

 

دعوا  و لالشرطة يتحدون ريفلين، أتفهمون  و عقباآلن عندما نرى اإلعالم و وعالم آثار وناشط يميني، علق وقال:  شمعون ريكلين، إعالمي

 تحقيق ضده.فتح أي ريفلين وليس نتنياهو، لم يكن ليُ رئيس الحكومة 
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، أي ساعة وأيضا يستطيع أن يوقف التحقيق. ن زمة، نتنياهو يقرر متى يحققو تتحقيقات ملتمار حداد، ناشطة على الفيسبوك، قالت: 

 فخامة كهذه؟؟؟

 

ادس سلن يكون أي ش يء ألنه لم يكن ش يء.الشرطة بمشكلة جدية، أيضا بعد تحقيق يوس ي إلباز، ناشط على الفيسبوك، قال بدوره: 

 ليس لها ش يء، فقط نتنياهو!!!

 

 حكومة. أي إزعاج أن تبدأ اليوم بعناوين مثل، تحقيق سادس لرئيساشط على صفحات التواصل االجتماعي، قال: آدي أور، ن

ردود و  ،إذا لم يكن ش يء ولن يكون ش يء، ملاذا تحقيق سادس؟ صورة لرئيس الدولة مع كوفية ونازية ضده ألنه قرر قرارا ذكيا وصحيحا 

أنه هكذا يبدأ الصباح. إزعاج، بالتأكيد في إنجلترا )الصورة ال يصدق  .يطان، حزان وريغيف ضد قراره الصحيحبفعل "أناس" من الليكود، 

 األخيرة( هكذا بدأوا الصباح.
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ال يوجد  هر مؤهلين= أو أنتحقيق سادس لرئيس الحكومة؟ أو أن املحققين غية على صفحات التواصل االجتماعي، قالت: نافا كورن، ناشط

 ملف مؤامرة بكل ثمن؟ يخيطوا أن كارهي نتنياهو مصممون  = أو أنشيئ ولن يكون شيئ

 

نياهو يامين نتعد التحقيق السادس، رئيس الحكومة بنبأيضا هذا املساء االجتماعي، قال: منش ي ليفي، ناشط على صفحات التواصل 

 .دولة قوية. بالنجاحالبيبي قوي  .يصرح لم يكن شيئ، ألنه لم يكن شيئ

 

 

 

 العنصرية في العالم االفتراض ّي، ميكي زوهر والتحرشات الجنسّية:  .3

نظم عضو الكنيست، ميكي زوهر، وهو رئيس اللجنة الخاصة للعدل التقسيمي واملساواة االجتماعية، هذا األسبوع، جلسة برملانّية ناقشت 

 موضوع التحرشات الجنسية في البلدات النائّية والبعيدة عن املركز.  

 . وديات علًما أّن الشرطة أكدت أّن فرضّية زوهر غير صحيحةوبرز في النقاش بشكل كبير اتهام الشباب العرب بالتحرش الجنس ّي بفتيات يه

 ودعت اللجنة إلى النقاش رئيس منظمة "لهافا" العنصرّية، بنش ي غوفشطين، والناشط ملنع أي عالقات بين يهوديات وعرب. 

منع غوفشطين من حضور اليسار زوهر وعن محاوالت منظمات وشغل نقاش اللجنة العالم االفتراض ّي الذي تطرق لها مدافًعا عن فرضّية 

 النقاش بادعاء أّن غوفشطين محرض والنيابة العامة تنوي تقديم الئحة اتهام قريبه ضده بسبب التحريض. 

 تاألسفنا نساء كثير آن األوان لوقف غسل الكلمات: عضو الكنيست، زوهر، علق على النقاش وقال على صفحته على الفيسبوك: 

النقاش الذي أجريته اليوم بلجنة العدالة التوزيعية، طرحت أدلة صعبة عن في بواسطة أبناء أقليات.  معرضات للتحرشبالضواحي 
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إن فالتحرشات من مصدر أول. آن األوان أيضا أن يتكلموا في املجتمع العربي عن التحرشات ويعملوا على تقليصها. ألنه إذا تغاضينا 

 املشكلة ال تختفي. 

 

كر أنه ضد التحرشات الجنسية، خصوصا على التوتير غردوا في السياق: "، يتسمير القّيمون على صفحة "
ُ
عضو الكنيست ميكي زوهر ذ

 الخاصة بالعرب، في حينه فحصنا ماذا فكر عن املالحقات الجنسية قبل ذلك.

 

من  ر عضو الكنيست ميكي زوه النثناء بنس ي غوفشطينرد رئيس تنظيم لهافا  نحمان يشاي، ناشط على الفيسبوك، قال في السياق: 

 الليكود إلى اليسار املتطرف".

اللجنة، ني بينث، ومن وليس باللجنة إلرهاب القومي نحارب في الحقلبالجنة، لوالغى وصولي  انثنى"ردي لعضو الكنيست ميكي زوهر الذي 

 أيضا بالحقل". ينثني
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، مؤسس تنظيم لهافا الذي يعمل من أجل إنقاذ بنات من شعب إسرائيل من إغواء الغرباء لهن ويعمل من أجل عدم بنش ي غوفشطين

 الحقل.في اللجنة ال ينجح في ، من ينثني  قال: ردي لزوهر االنصهار في أرض املقدس. 

 

وافق عضو الكنيست ميكي زوهر!ر إيتسكوفيتش، ناشط على الفيسبوك، قال: درو 
ُ
 أ

 عرب بكل البالد يسمحون ألنفسهم بالتحرش الجنس ي بفتيات/ نساء يهوديات بكل مكان! شبيبة

في  شبالكورني، الشارع وآخر. كل من عيناه برأسه يرى هذا! أنا أرى ذلك كل مرة بساعات معينة باملتنزه )الكورنيش(على شواطئ البحر، 

 يب وحديقة تشارلس.بتل أ

ق مجموعات شبيبة عرب من يافا تضايق/ تتحرش فتيات ونساء يهوديات على خلفية جنسية كلور في منطقة الدالفين عندما تتدف

 خلفية  قومية.ب ةمختلط

هود هكذا أيضا رجال شباب يبالطبع أن يتصرفوا هكذا مع مرأة/ فتاة عربية كما هم يتصرفون مع فتيات/ نساء يهوديات.  ن هم ال يتجرأو 

 على التحرش الجنس ي أو بشكل عام. ال يتجرأون 
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ل بدي إلى عنف/ قتل من قيؤ بية من جانب رجل يهودي أو غير يهودي قد ر ة عباتجاه جنس ي/ رومانس ي مع عربية.... توجه ما لشابأن تفكر 

 أقاربها.

 ع قومي!بداف ختلطاملالجنس ي آن األوان لوضع خط أحمر للشباب العرب الذين يرون الفتيات/ النساء اليهوديات مباحات ونزوات للخيال 

 

أعضاء الكنيست من اليسار يقاطعون نقاش ميكي زوهر عن "التحرشات اشط على مواقع التواصل االجتماعي وصحافي قال: ن ييكي أدمكار، 

 يصل بنس ي غوفشطينالجنسية بالضواحي" على الرغم من أنه طلب باألمس من 
ّ

 .أال

 

 ن خضوع ميكي زوهر يعطي العدو شهية. تعلمو د الوطني وعضو في حركة كاش سابقا، قال: االتحاق في فصيل بعضو ساميخائيل بن آري، 

 النسبة لهم.بالن الجريمة القومية أحلى  غدا النقاش. نويفجرو  ؤثر أن تهديداتهم ت

 

 

 املنشور األكثر عنصرّية:  .4
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تم تداوله على صفحات العالم  اعنصريّ  االتالّية منشور  (، رصدت النشرة3باإلضافة إلى النقاش الذي افتعله عضو الكنيست زوهر )بند 

 اإلفتراض ي، خاصة بين صفوف اليمين من االفتراضيين. 

وتطرق املنشور الذي قام بنشره القّيمون على صفحة يمينية تدعي "يزأرون من أجل صهيون" إلى وفاة الزميل الصحافي والكاتب عبد 

 الحكيم مفيد. 

وجاء في املنشور: هذا هو عبد الحكيم مفيد، صحافّي وقيادي في الحركة اإلسالمّية. عبد، لتكن ذكراه لعنة، قرر هذا املساء أن يدخل 

 الفرح إلى قلوبنا واستقبل بيدين مفتوحتين مالك املوت، الذي اختطفه بنوبة قلبية حادة. 

  الجريء!شعب إسرائيل يشكر عبد على عمله 

 


