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 عن النشرة: 

من اإلعالم الجديد في إسرائيل" ما يكتب وينشر في فضاء اإلعالم الجديد الفاعل في الحيز العام اإلسرائيلي. تسلط  ترصد نشرة "متابعات

النشرة الضوء على أهم القضايا التي تطرح وكيفية التفاعل معها، كما وتركز على تدوينات وأقوال السياسيين، الصحافيين، ونشطاء في 

 واليمين. إلى ذلك، ترصد النشرة مظاهر العنصرية في املجتمع اإلسرائيلي اآلخذة في االزدياد في اآلونة األخيرة. الساحة اإلسرائيلية من اليسار

من املواضيع كان أهمها العملية  عالم االفتراض ي اإلسرائيلّي عددحيث شغل ال 7.2.18-5.2.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

ها عبدال
ّ
 ايتمار بن جال.  الحاخامكريم عاص ي قرب مستوطنة أريئيل وأدت إلى مقتل التي نفذ

تل، هذا األسبوع، مستوطن إسرائيلي، يدعى إيتمار بن جال، عند مدخل مستوطنة اريئيل القريبة من نابلس شمال الضفة الغربية وكان قد 
ُ
ق

 طعنا بسكين، وفق ما اعلنت الشرطة االسرائيلية. 

 لسطينيف ذ بالفرار، في حين أّن املنفذستوطن االسرائيلي "توفي متأثرا بجراحه" وان البحث جار عن املهاجم الذي ال وقالت الشرطة إن امل

عاما(، يعيش في مدينة تل ابيب يافا ويحمل الجنسية اإلسرائيلية، والدته  19يحمل الجنسية اإلسرائيلية ويدعى عبدالكريم عادل عاص ي )

 إسرائيلية ووالده فلسطيني من نابلس.

ف جًدا، حيث تنو 
ّ
 على عائلة املنفذ خا حرضوما بين م ،ع التعامل مع الحدث ما بين معزوشغلت العملّية العالم اإلفتراض ّي بشكل مكث

ً
صة

. والفلسطينيين داخل إسرائيل 
ً
 وفي الضفة الغربّية عامة

 التصريحات على ادً ر  لوارسو بينيت نفتالي االسرائيلي والتعليم التربية لوزير مرتقبة زيارة البولندية الحكومة ، هذا األسبوع،ألغتإلى ذلك، 

 .اليهودية املحرقة في  البولنديين دور  ينفي قانون  على ملصادقتها بولندا ضد تيبين أطلقها التي

 القانون  لىع الرسمي اسرائيل احتجاج لتسليمه  غوبين يروسلف البولندية، الحكومة رئيس نائب للقاء لبولندا زيارته في بينت وخطط

 .البولندي

، مما االتهامات تلكل بولندا نفي رغم اليهودية املحرقة في باملشاركة البولنديين متهما ،اغضبً  تيبين استشاط الزيارة بولندا الغاء اعقاب وفي

 حّرك تفاعال كبيًرا في العالم اإلفتراض ّي. 
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 ال: بن ج حاخاملإلنتقام لدم ال دعو ض ّي يالعالم األفترا .1

تل  
ُ
عند مدخل مستوطنة اريئيل القريبة من نابلس شمال الضفة الغربية طعنا  يدعى إيتمار بن جال، مستوطن إسرائيلي، ، هذا األسبوع،ق

 بسكين، وفق ما اعلنت الشرطة االسرائيلية. 

 لسطينيف، في حين أّن املنفذ وقالت الشرطة إن املستوطن االسرائيلي "توفي متأثرا بجراحه" وان البحث جار عن املهاجم الذي الذ بالفرار

عاما(، يعيش في مدينة تل ابيب يافا ويحمل الجنسية اإلسرائيلية، والدته  19يحمل الجنسية اإلسرائيلية ويدعى عبدالكريم عادل عاص ي )

 إسرائيلية ووالده فلسطيني من نابلس.

 البحث عنه". قوات الجيش ب وقال بيان للجيش ان "ضابطا اسرائيليا تعرف على املهاجم والحقه بسيارته واصابه بسيارته لكنه فر، وتقوم

خدمات اجتماعية، بما يشمل العالج، في مصحة داخل تل ابيب تدعى "بيت الشانتي" وهي جمعية  تلقىعاص ي  وقال جهاز األمن العام على أّن 

بل عناصر غل من قتهدف إلى مساعدة الشباب املعرضين للخطر. وقالت املصحة "غادرنا بعد أن منعناه من السفر إلى نابلس خوفا من أن يست

 معادية".

ف جًدا، حيث تنو 
ّ
 على عائلة املنفذ خاص ع التعامل مع الحدث ما بين معز وما بين محرضوشغلت العملّية العالم اإلفتراض ّي بشكل مكث

ً
ة

. والفلسطينيين داخل إسرائيل 
ً
 وفي الضفة الغربّية عامة

يل أطلب باسم كل مواطني إسرائ، تطّرق إلى املوضوع على الفيسبوك وكتب: الخاجية اإلسرائيليحكومة ووزير الرئيس  ،بنيامين نتنياهو

 لتبق ذكراه مباركة. ،أيتمار حاخاماملشاركة بحزن عائلة بن جال العميق على مقتل ال

فعات شموئيل. يبا في جا في املدرسة الدينية بني عكبن جال كان متزوجا من مريم، أب ألربعة، سكن في هار براخا في السامرة وكان مربيً  حاخامال

 
ً
 ا وأبً ا محبً ا حكيما ورجل تربية، زوًج كان تلميذ

ً
 ا، لتكن ذكراه مباركة.ا مدهش

 ، قريبا سنستنفذ معه الحكم.الذين يالحقون اآلن املخربأشد على أيدي جيش الدفاع اإلسرائيلي والشاباك 
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اإلجرامية  تلقيت بحزن كبير الخبر عن عملية الطعن، علق على املوضوع ايًضا على الفيسبوك وقال: رئيس دولة إسرائيل ،روبي ريفلينرئوبين 

 ورة: بطهور ابنه(الصاركة )بق ذكراه مبن جال على يد شرير. أيتمار لتبأيتمار  حاخامال االتي حصلت اليوم بمدخل مدينة أريئيل، التي قتل فيه

 ينسوه إلى األبألرملته، ألربعة أوالده الصغار جًد  ةقو معانقة عزاء و عث با، وجميعنا يا ومربيً كان معلًم 
ّ

د. أنا ا، لعائلته ولتالميذه املحبوبين، أال

ه املخرب  ومساعدي ن أن قوات األمن سيجدو  واثقو  معتمدذي طارد املخرب وأصابه بسيارته، فخور بضابط جيش الدفاع اإلسرائيلي ال

 بالقريب ويقدموهم للمحاكمة.

 

 ،قم هللا لدمهلينت ،أيتمار بن جال حاخامال، قال على التوتير: عن إسرائيل بيتنا وزير األمن ورئيس ومؤسس وعضو كنيست ،أبيغدور ليبرمان

عند مقتله على يد مخرب شرير. القلب ينكسر، هذا فقط مسألة وقت، قوات األمن  29ن ب، أب ألربعة أوالد، إمن هار براخا، معلم ومرب

 مع السفاح.الحساب  غلقست

 

: ، قال في السياقليل ومؤسس وعضو كنيست عن حزب شاسالضواحي في النقب والج تنمية  وزير الداخلية ووزير ،أرييه مخلوف درعي

ا. القتل وديً فقط لكونه يه ،أب ألربعة، مربي، قتل على يد شرير ،ن جال، لينتقم هللا لدمهبأيتمار حاخام ال ؛مبارك أنت يا هللا، ملك الحقيقة

 املرعب ال يضعف أيدينا. نستمر بتقوية أخوتنا بأنحاء يهودا والسامرة.
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، غردت وقالت مشجعة على اإلستيطان ومهاجمة السلطة الفلسطينية: الخارجية وعضوة كنيست عن الليكودنائبة وزير   ،تسيبي حوتوبيلي

ذ حياة . مقابل أخهار براخا، أب ألربعة أوالد، قتل على يد إرهابي فلسطينين جال من بأيتمار  حاخامفي حداد ونتألم على القتل الرهيب لل

 بقتل األبرياء شريكة بالجريمة.أبرياء واجبنا أن نضيف حياة باالستيطان بكل أجزاء البالد. السلطة الفلسطينية التي ال تندد 

 اخامحقتل الالقمامة الذي ، قالت في ذات السياق محرًضا على الزواج املختلط بين عرب ويهود: ضو كنيست عن الليكود، عأورين حزان

 أيتمار بن جال، هو نتيجة انصهار )أم يهودية وأب مسلم(.

 نصهار؟ال تعارض اال  ال تزالحضرة الرئيس: أنت 

 

حزن هذا م، قال محرًضا على السلطة الفلسطينية: واالستيعاب والشتات عضو كنيست عن الليكود ورئيس لجنة الهجرة ،أبراهام نغوسا

ة، ه مباركأيتمار، لتكن ذكرا حاخامأبدا لإلرهاب اإلجرامي للفلسطينيين، أبعث تعازي لعائلة بن جال على مقتل ال ستسلمومؤلم، لكن لن ن

 رهاب يعطي مساندة إليذاء اليهود األبرياء!أب ألربعة أوالد، التحريض الجامح وتمويل السلطة الفلسطينية لداعمي اإل 

 

أ لتكن ذكراه مباركة، القلب يتمزق لسماع النب ،تعازيَّ لعائلة أيتمار بن جال، قالت بدورها: عضوة كنيست عن حزب الليكود ،كارين إلهرار

  ومرسليه.الحقير الحكم مع القاتل  دأعتمد على قوات األمن في استنفا الصعب الذي ألمَّ بالعائلة.
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 أشارك عائلة بن جال مصابها الثقيل، التي فقدت أيتمار، لتكن، قالت بدورها: عضوة كنيست عن املعسكر الصهيوني ،شيلي يحيموفيتش

سيعيشون  ااألربعة الصغار، املعلم واملربي الشاب. الذي من اليوم وصاعًد  حاخامذكراه مباركة، بالعملية اإلجرامية. القلب ينكسر على أوالد ال

 في ظل العملية. لتكن ذكراه مباركة.

 

 -تقم هللا لدمهلين ،أيتمار بن جالحاخام تعازيَّ لعائلة املقتول بالعملية بأريئيل، ال، قالت ايًضا: عضوة كنيست عن حزب كلنا، ميراب بن آري 

 نفذ العملية الرهيبة هذه. ، أعتمد وأثق بأن قوات أمننا سيعرفون الوصول إلى املخرب امللعون الذيومرب حاخامأب، 

 

ألب  لى القتل اإلجراميعحزن وأبعث تعازيَّ لعائلة بن جال بالالقلب يتمزق. أشارك ، قالت: عضوة كنيست عن حزب يش عتيد ،عليزا البي

 أوالد صغار، الذي طعن حتى املوت على يد مخرب. لتكن ذكراه مباركة 4 ـأيتمار بن جال، أب ل حاخامالعائلة ال

 

أبعث تعازيَّ لعائلة أيتمار بن جال. ، قال: ضو مجلس الوزراء السياس ي واألمنيوزير البناء وعضو كنيست عن حزب كلنا وع  ،يوآب غاالنت

 نالحق ونلقي القبض على القاتل. ال يوجد مساومات بالحرب على اإلرهاب.
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 .أيتمار بن جالحاخام لينتقم هللا لدم ال، قال: عضو كنيست عن الليكود، يهودا غليك

 قتل فقط ألنه كان يهوديا. القلب يبكي على يهودي آخر 

 .ال أحد يوقف سيرورة الخالص

 .سنبني ونبني أخرى وأخرى وأخرى وأخرى 

 .بكامل النشاط جبل الهيكلسنستمر بصعود 

 

أربعة  الذي قتل بالعملية اإلرهابية بأريئيل وراءه أيتمار بن جال حاخامترك ال، قالت: من قبل املعسكر الصهيوني عضوة كنيست ،ليئة فديدة

 . راه مباركةلتكن ذك أوالد صغار،

 عث تعازي للعائلة. قلبي مع زوجته مريم واألوالد.  بألم القلب عظيم، أ

 

رب قتل اليوم على يد مخ ذيأيتمار بن جال ال حاخامأبعث تعازي لعائلة ال، قال: و كنيست ومؤسس ورئيس حزب يش عتيدعض ،يئير لبيد

 وا معهم الحكم.دويستنفعملية بأريئيل. أعتمد على قوات األمن ليصلوا إلى املخرب ومرسليه بسافل 
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لشعب  إنطفأ اليوم، قال: عضو كنيست عن البيت اليهودي ورئيس لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست ،نيسان سلومنسكي

 مليئ توراة، مليئ خشية ومليئ حب إسرائيل انتزع مّنا.إسرائيل ضوء كبير، شاب يافع 

 ر عن حجم األلم.بالقلب يتألم والعينان دامعتان وال كالم كي أع

 أيتمار بن جال قتل بيد شرير. حاخامال

 أشارك بحزن العائلة الحيبة وبحزن إليئور دهان مستشاري البرملاني العزيز إبن عم أيتمار، لينتقم هللا لدمه.

 

تمار أي حاخامال ؛آخر يقتل وحاخامة أخرى بعملية صع، قال: املعسكر الصهيوني ورئيس املعارضةعضو كنيست عن  ،يتسحاك هرتسوغ

 ونتغلب، سوية.نثابر ن جال. تعازيَّ من أعماق القلب لعائلته، لزوجته وأوالده ومحبيه، نستمر، ب

 

أب،  -هلينتقم هللا لدم ،أيتمار بن جال حاخامعملية أريئيل، البتعازيَّ لعائلة املقتول ، قالت: عضو كنيست عن حزب كلنا  ،ميراب بن آري 

 الوصول إلى املخرب امللعون الذي نفذ العملية الرهيبة هذه. تعرف، أعتمد وأثق أن قوات أمننا سومرب حاخام

 

أيتمار بن جال الذي قتل اليوم بالعملية املخيفة بأريئيل. مرة أخرى قتل  حاخامقلبي مع عائلة ال، قال بدوره: رئيس حزب العمل ،ايبآبي غ

 على القاتل الحقير. يقبضواألب عائلة الذي يبقي أربعة أيتام. أشد على أيدي قوات األمن وأعتمد وأثق أن  حقير
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كن ذكراه لت ،أيتمار بن جال حاخامطعن املخرب السافل ال ،بكراهية وبجبن :قال معلًقا ايًضا، السابقرئيس األركان ، موشيه بوجي يعلون 

ضابط  .يدي سكان هار براخا والسامرةأا بالصراع الذي لم ينته من أجل حريتنا. تعازيَّ للعائلة، معانقة وشد على شهيًد مباركة، الذي سقط 

إلى أن  الوطنأرض ب نتمسك راسخون ن بمطاردة خلفه يثبتون له وألمثاله أننا و الحقة وقواتنا املوجوداملجيش الدفاع االسرائيلي الذي باشر ب

 بالد.تهدأ ال

 

قالظلاملحّرض الدائم في العالم اإلفتراض ي، املغني 
ّ
 إنكسر القلب.. :، كتب وعل

 أوالد. 4 ـوأب ل أيتمار بن جال مرب حاخامقتل ال ،بالعملية اليوم في أريئيل

مع قاتل  "الفلسطينيين" سوية ـمن أصل عربي، الذي نجح أن يهرب، واآلن يصبح بطل لل بشرقتل بطعنات كراهية في الصدر على يد حثالة 

 .ةأن تطرد عائلتهم إلى غزة أو سوريلتكن ذكراه مباركة، نطلب من قوات األمن أن تصفي املخربين و  ،رازيئيل شيباححاخام ال

 دم اليهودي ليس مشاعا!

 .لتكن ذكراك مباركة أيتمار بن جال

 

، طعن حتى املوت، املخرب هرب. ال تقصوا 29ن بأيتمار بن جال، إ ؛عملية في أريئيلصاحب وكاتب مدونة معروف، علق وقال:  ،أوري بريتمان

 على بيبي وليبرمان، كي ال نخرب لهم اليوم.
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ارد قتل بدم ب افي كل مرة أن يهودي" يحب الصالحون أن يقولوا لنا فردي أذى"هذا ، ناشط افتراض ّي معروف، قال محرًضا: مناحيم كوهين

د. منهجية أوالدها على قتل اليهو ب"، هذه أمة إجرامية وسافلة التي تربي فرديعلى أرض بالدنا، فقط لكونه يهوديا. أن هذا ، هذا ليس "أذى 

  لدمه، القلب يتألم على أرملته واأليتام األربعة.أيتمار بن جال، لينتقم هللا حاخاماليوم دفع ثمن الكراهية هذه ال

 

 .لُيعدم املخرب وتطرد العائلة إلى األردن، قال: ناشط على الفيسبوك ،تشارلي أزوالي

 

 لي معروفا، اسدوا :ومحرض دائم على العالم اإلفتراض ي قال محام، دانيئيل جينات

 ن جال اليوم.بأيتمار  حاخاماملخرب الذي قتل ال ،الجندي رون كوكياندو الذين قتلوا بنشأت ملحم، ال. توقفوا عن الكذب 

 ن هوية زرقاء.و كلهم "إسرائيليون" يحمل

 
ً
 .عندما يكون داعش بداخلناتحدثوني عن التعايش ال ، إذا
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ول حه، لتتلينتقم هللا لدم ،ن جالبسلسلة لسيارات تصفر، مظاهرات فرح وهتاف على موت أيتمار  :معروفة، كتبت صحافية، روث كيرياتي

 .آمين فرحتهم إلى عزاء.

 

تصفح بالفيسبوك للمخرب الذي قتل ، قال: ’حنانو’يهودي" وناطق باسم جمعية ت الو تهمة التجسس/ مراسل "صباعتقل  ،إلحنان غرونر

على عالقة  دو كانبلينتقم هللا لدمه: أعداد كثيرة من النشرات عن مخربين، اليكات متكررة لفتيات يهوديات الذي على ما ي ،أيتمار بن جال

 .( مع بلوزة "عوز لجوالن" )شجاعة للجوالن(اليد ومن يحمله )قد يكون أباهبوأيضا هذه الصورة له وهو طفل مع سكين  ،معهن

 

اللعنة على اسمهم وعلى ذكر كل العرب وكل اليسار الذين يدعمون العمليات ، قال:ناشط على الفيسبوكخبير تغذية  ،شارون غلشنوبيتش

 األشرار؟ إلى متى يرتفع لدمه. لينتقم هللا ضد الشعب اليهودي!!!!
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 .لدمه لينتقم هللاكم هللا، آمين! إلى متى؟ لعنة هللا على كل املخربين ليحرقوناشط على الفيسبوك، قال:  مغن ،ميخائيل بيريتس

 

 العربية؟؟؟بسنرى متى تتعلم حكومة إسرائيل التكلم ، قال: ودة الضمان في البناء واملقاوالتمؤسس مدير مشاريع واسعة ومحد ،روعي حخام

 ل بالعنف!!!كل مواطن بسيط... العنف ُيح   هيفهم سنرى متى يفهم "القادة" ماالتعلم؟ وقت ثمن سنرى ماذا يكون 

 

 رازيئيل شيباح اللذان قتال بقسوة على أيدي قتلة عرب.  حاخامأيتمار بن جال وال حاخاماملقدسان ال، كتب وقال: صحفي ،يشاينحمان 

 .بصورة مشتركة

 

 إستثنائي بالعالقة مع تاريخ العمليات بالسنتين األخيرتين:، قال: مراسل عسكري ،يوآب زيتون 
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وه فلسطيني ب، مواطن إسرائيلي من سكان تل أبيب، أ19لتكن ذكراه مباركة، باملدخل إلى أريئيل، هو ابن  ،املخرب الذي قتل أيتمار بن جال

 مستمرة. وأمه إسرائيلية. املطاردة خلفه 

 

 بهم؟ أحد تمزق القلب...متى يدخل ، ناشط افتراض ّي، قال محرًضا: غليإيان نا

 

سالإنتقم يا هللا لدم عبيدك ا، قالت: صحفية في هآرتس اليومية ،أييلت هرمل
ُ
 .مل

 . قومية -خلفية -على -#قتل بمنحدر شارعي. امترً  250قتل . أيتمار بن غال لينتقم هللا لدمه
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 بولندا تلغي زيارة بينيت: .2

 أطلقها التي تصريحاتال على اردً  لوارسو بينيت نفتالي االسرائيلي والتعليم التربية لوزير مرتقبة زيارة البولندية الحكومة ، هذا األسبوع،ألغت

 .اليهودية املحرقة في  البولنديين دور  ينفي قانون  على ملصادقتها بولندا ضد تيبين

 القانون  على الرسمي اسرائيل احتجاج لتسليمه  غوبين يروسلف البولندية، الحكومة رئيس نائب للقاء لبولندا زيارته في تيبين وخطط

 .البولندي

، مما االتهامات تلكل بولندا نفي رغم اليهودية املحرقة في باملشاركة البولنديين متهما ،اغضبً  تيبين استشاط الزيارة بولندا الغاء اعقاب وفي

 حّرك تفاعال كبيًرا في العالم اإلفتراض ّي. 

ء السياس ي في مجلس الوزرا كنيست عنه، وزير التربية والتعليم ووزير شؤون الشتات وعضو ورئيس البيت اليهودي وعض ،فتالي بينيتن

تل حوالي ولنديين عن مقبحكومة بولندا ألغت زيارتي  املزمعة ألنني ذكرت مسؤولية ال، قال معلًقا على الغاء الزيارة على الفيسبوك: األمني

 يهودي بالكارثة. 200000

 الحترام هو لكل شعب إسرائيل. أنه الحترام لي.

 هاهو ردي:

 سكت هذا.رض وال أي قانون يُ دم يهود بولندا يصرخ من األ 

 يتعلموا هذا. اآلن، يوجد للجيل القادم درس مهم عن كارثة شعبنا، وأنا أعتني أّن 

ر الكارثة، أيضا إذا قصدوا أن يحصلوا على شيئ آخر.كبير  جزءلقرار حكومة بولندا هذا سيكون   بنقل ِعب 

لت على يد  ّعِ
ُ
 األملان وممنوع السماح لهم التهرب من املسؤولية هذه.حقا معسكرات اإلبادة في بولندا أقيمت وف

 عدها.بيهودي بالكارثة وحتى من  200000أو اشتركوا بأنفسهم بقتل حوالي  سجنواأنحاء بالدهم وشوا، ولنديين كثر بكل بلكن 

 صالحي أمم العالم خاطروا بأنفسهم من أجل إنقاذهم.ضع آالف بفقط 

 هذه حقيقة.

 املؤسس على حقيقة.تجاوبت مع الحوار 

 ولندا اختارت التهرب من هذه الحقيقة.بحكومة 

 وال أي تشريع قانون يغير املاض ي.

 .املقتولينأشفق على كرامة مخول أن  غيرنني أل ية لدولة اليهود، أقف منتصبا بكوزير التر 

 شعب إسرائيل حي.
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ان كقرار يلزم وزارة التربية وحكومة إسرائيل لتفكر بعناية ما إذا ، قال داعًما بينيت: ومعلم ثانوية متقاعدفي الجيش م مقدَّ   ،غادي بشيري 

 !؟ بمشروع رحلة التالميذ إلى بولندايوجد مكان لالستمرار 

 بو 
ُ
 بل القانون البولندي.العموم، كيف نرد بعد أن ق

توا أبدا!يو البولند ّوِ
 
 ال ساميون!!! ن لم يتعلموا ولم ُيذ

 تقم هللا لدمهم.لين واسطة األملان وأيضا بأيدي البولنديين الذين تعاونوا، قتلوا ودمروا يهودا!بأرض بولندا تغرق بدم يهود قتلوا على أرضها 

 لنتذكر وال ننس ى!!! 

 

 مشكلة قديمة، محل خالف وتستحق النقاش.، قال: مدرس خاص باإلنجليزية ،ماتان النديسمان
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 يدعو هين البولنديون وقرروا أبرأس أمام حكومة بولندا، إذا أ اأبدى مسؤولية كبيرة، قد يكون باإلمكان النقاش رأسبرأيي نفتالي بينيت 
ّ

ه ال

 هذا غير مفاجئ.

 

 حقيقة واحدة وحتمية واحدة. أبدا ليس بعد! الشعب البولندي ، ناشط معروف، قال في السياق: فيعاد إلبازأ
ّ

هنا ال يوجد يمين ويسار، إال

مع  دساهم بإبادة يهود بالده وكان شريكا فعاال وواضحا للنظام النازي. القانون الذي يحاولون تمريره بالبرملان البولندي يرتفع بمستوى واح

 ين واملتطرفين. ارتفاع اليمين املتطرف واشتداد قوة الالسامي

 

ن و خطأ يلحق خطأ. كم من الحماقات، غباء وُعته بسلوك بولندا. أوال يصادق، قال: مراسل هآرتس في األمور التاريخيةصحفي و  ،عوفير أديريت

يعلنون عن اتصاالت مع إسرائيل لتصحيحه، لكن عندها يصادقون عليه بشرط: بعد ذلك يدعون بينيت على القانون بيوم الكارثة: بعد ذلك 

 بساطة رهيببلحوار ويلغون الزيارة بعد بضع ساعات. من يقدم لهم االستشارة عن إسرائيل والشعب اليهودي؟ هذا 
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ا فقط ألنه ية نفتالي بينيت على القرار البولندي إللغاء زيارته إلى بولندبلتر رد فعل حاد جدا لزير ا، قال: املراسل البرملاني ملعاريف ،أريك بيندير

 أراد أن يواجههم مع ماضيهم.

 على إلغاء زيارته إلى بولندا: األسفل رد وزير التربية نفتالي بينيتب

 دم يهود بولندا يصرخ من األرض وال أي قانون يسكت هذا.

 إلى آخره إلى آخره.......

 التربية لدولة اليهود أقف منتصا ألنني غير مخول أن أشفق على كرامة املقتولين".كوزير 

 

لشرف  بينيت يرد على إلغاء زيارته إلى بولندا: "إنه، كتبت داعمة موقف بينيت: هآرتس باإلنجليزيةرئيسة هآرتس ورئيسة تحرير  ،نوعا لنداو

 ناسها".لي أن حكومة بولندا ألغت زيارتي ألنني ذكرت جرائم 

 

بية نفتالي حكومة بولندا تلغي زيارة وزير التر ، قال: الهجرة واالستيعاب من مصدر رئيس يمراسل لكل وسائل اإلعالم عن اليهود و  ،كالينتسفيكا 

  ليوم.اغلوا إزاء األمور وبينيت تلقى خبرا خالل بينيت إلى دولتهم عقب تصريحه بيوم والنقد الذي شنه عليهم. بالحكومة البولندية 

 

 


