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  عن النشرة

ي. تسلط يلسرائ" ما يكتب وينشر في فضاء اإلعالم الجديد الفاعل في الحيز العام اإل إسرائيلترصد نشرة "متابعات من اإلعالم الجديد في 

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

 وةة اخأخيةة.ي اآلخذة في االزدياد في اآل سرائيلية من اليسار واليمين. إلى ذلك، ترصد النشرة مظاهر العنصرية في املجتمع اإل سرائيلالساحة اإل 

، من املواضيع منها عملية "مبو دوتان" حيث شغل العالم االفتةاض ّي عدد 21.3.18-18.3.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفتةة الواقعة ما بين

 يًضا عملية القدس. وأ

مطلع اخأسبوع  ايضً إلى أّن العالم االفتةاض ي تطرق أ دهًسا، تمت اخأسبوع الفائت مبو دوتان"، التي قتل فيها جنديانوعلى الرغم من أّن عملية "

 ة كبيةة جًدا. إلى العملية وبمساح

، مطالبين بمعاي، ال سيما السياسيون، على املجتمع الفلسسرائيلوحّرض العالم االفتةاض ي اإل 
ً
، والقيادة الفلسطينية خاصة

ً
قبة طيني عامة

 . ي أكد أّن الحادث كان غية متعمدوهو مواطن من برطعة الذ ،الفاعل

 ا بجراحه.ي الذي تم طعنه في القدس املحتلة متأثرً سرائيلحارس اخأمن اإل وفيما يتعلق بعملية القدس، توفي مساء اخأحد، 

 .نة القدس استشهد متأثًرا بجراحهمنفذ عملية الطعن في البلدة القديمة بمدي إلى أّن  وسائل اإلعالم وأشارت

  لسطينية. املسؤولية للسلطة الفل ، حيث حمّ باملوضوعمن خالل انشغاله  ينعلى الفلسطيني العالم االفتةاض ي  حّرض ،يًضا في هذه الحالةوأ

فتةاض ي بشكل مكثف جًدا بتصريحات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والذي وصف خالل خطابه في مستهل نشغل العالم اال إلى ذلك، ا

 بن الكلب. ا، ديفيد فريدمان، بإسرائيللدى  ميةك في رام هللا السفية اخأ  الفلسطينية للقيادة اجتماع

 للسامية اةمعاد أهذا!! الكلب بابن يصفني( عباس محمود) مازن  أبو: “نشغال بعد أن علق فريدمان على التصريح بالقول على التوتيةوجاء اال

 .”لكم الحكم سأترك شيًئا أقول  لن سياس ي؟ خطاب أم

 . إسرائيلي إلى جاةب فريدمان، معتبًةا الهجوم هجوًما على سرائيلووقف العالم االفتةاض ّي اإل 

كثة الفيديوهات تداوال في العالم االفتةاض ي، وكاةت شبكة التلفزيون "ريشت" قد نشرت مقطًعا عاله، تطرقت النشرة الحالية إلى أإلى ما رصد أ

لسطيني، ف ةوع بيتبول، على قطيع اغنام لراعمصوًرا على صفحتها على الفيسبوك، يظهر من خالله قيام مستوطن بإطالق كلبه الشرس، من 

 منها.  لكلب بتقطيع اخأغنام وتشويه عددحيث يقوم ا

 وأّن الحاد ومعارض ملا فعله املستوطن، وبرز  تداول العالم االفتةاض ّي هذا املقطع بكثافة كبيةة جًدا بين مؤيدو 
ً
ثة وقعت التأييد أكثة خاصة

 "مبو دوتان".  ةبعد عملية القدس وبعد عملي
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  فتراض ي  ل عملية القدس تحرك العالم ا .1

 طعنه في القدس املحتلة متأثرا بجراحه. ي الذي تمسرائيلحد، حارس اخأمن اإل توفي مساء اخأ 

وقالت وسائل اإلعالم العبةية، إن الحارس توفي جراء إصابته إصابة خطيةة بعد تعرض لطعنات عدة في املنقطة العلوية من جسده، حيث 

 في مستشفى "هداسا".
ً
 توفي الحقا

د تنفيذه عملية طعن ضد حارس أمن استشهد متأثًرا بجراحه، بعوأشارت إلى أن منفذ عملية الطعن في البلدة القديمة بمدينة القدس 

 .يإسرائيل

عاما( من بلدة عقربا قضاء  28وذكرت صحيفة "يديعوت أحروةوت" العبةية"، أن منفذ عملية الطعن عبد الرحمن بني فضل ويبلغ من العمر )

 ي عاديئيل كوملان. سرائيلالقتيل اإل يدعى ةابلس، في حين 

، وضد القيادة وع بصورة مكثفة جًدا، حيث حمل االاالفتةاض ي باملوضوانشغل العالم 
ً
نشغال تحريًضا ضد املجتمع الفلسطيني عامة

 .
ً
 الفلسطنية خاصة

للعائالت  سأربعة أيتام أضيفوا أم، تطرق إلى املوضوع وقال على صفحته على التوتية مغرًدا: إسرائيلدولة  رئيس ،ريئوفين )روبي( ريفلين

تل أمس  ، الذي عمل بتفان32ركة، فقط إبن . عاديئيل كوملان لتكن ذكراه مباحمله، واخألم صعب الثكلى
ُ
 ةالبلدفي بحفريات مدينة داهود، ق

 بعملية طعن إجرام  ورهيب. القديمة
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إرسال تعازي  أطلب إسرائيلاسم كل مواطني بجيتها وعضو كنيست عن حزب الليكود، قال: ووزير خار  إسرائيلرئيس حكومة  بنيامين نتنياهو

كوخاف هشاحر  ي ف. عاديئيل سكن في القدس البلدة القديمةالقلب لعائلة عاديئيل كوملان لتكن ذكراه مباركة، الذي قتل بعملية في  عمقمن 

   اركة. باملوجودة في بنيامين وترك وراءه زوجة وأربعة أوالد. القلب يتألم. لتكن ذكراه م

 

 ببناء، . تعازيَّ للعائلة خأييليت واخأوالددمهجنازة عاديئيل كوملان لينتقم هللا لباشتةكت اليوم ، وزير ملف القدس، قال مغرًدا: أوري أريئيل

 نعزيه. إةتقامنا هو االستيطان، ال يوجد خأحد آخر حق على هذه اخأرض. البالد

 

وملان لتكن ذكراه مباركة أب خأربع، قتل في الطريق لبيته، عاديئيل كورئيس وعضو كنيست عن حزب يش عتيد، قال: مؤسس  ،يئير لبيد

القتلة ومساعديهم بكل مكان. يجب إعادة قاةون طرد  إلى ن لن تسكت على قتل مواطنين وجنود. قوات أمننا سيالحقون ويصلو  إسرائيل

 لعائلة كوملان وبيت كوخاف هشاحر. عائالت املخربين إلى الطاولة. أبعث تعازّي 
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طعن على يد مخرب منحط. صباح صعب مساء آخر فيه يسلك طريقه إنسان من العمل إلى القطار ويُ ، رئيس حزب املعراخ، قال:  آفي غباي

 عائلة كوملان من كوخاف هشاحر علىأشارك بالحزن الثقيل  إسرائيلأربعة أوالد بدون أب. سوية مع كل شعب مع فيه امرأة تستيقظ أرملة 

  املخرب بالساحة. الذي عزل وأشد على يدي الشرط   ،فقدان عاديئيل

 

ت زوجة القلب يتمزق: أييليبيتنا، قال:  إسرائيلملدة ستة أشهر عن  في وشخصية إذاعية وتلفزيوةية، كان عضو كنيستاصح ،شارون غال

 لينتقم هللا لدمه، تقول لي في غالي يسرائيل: "سألني الولد أمس، أم ، من يرفعني على الكتفين". ،عاديئيل كاملان

 

ق النياط مع بمحادثة تمز و  ،مريم بيةيتس إسرائيلئزة على جائزة ااآلن مندي وبيتان: الح :، قاليعمل في وسائل اإلعالم الحريدية ن،اإيلي بيت

 كوملان الذي قتل أمس.اخأم الثكلى ياعيل، أم عاديئيل 

 .أغلقنا ميكروفوةات ك  ال يسمعوةا ةبك 

 

قدر لجعل ة كل ماهو بحالة خطرة، وضع حرج، نعمل في في مجال البيئة واملجتمع، قال:  اه كصححاصل على جائزة برات لتميز  يئير كراوس،

ساعات  4. إنعاش. يأس. الطبيب يخرج، الوجه يقول كل ش يء. الكن الوضع خطر. ةدخل لعملية طارئة أمل. يفقد دم وضعه مستقرا. ةجحنا،

ا فقط خأنهم اليهود الذين قتلو  لعشرات آالفأعدائنا. عاديئيل كوملان ينضم  لدى وتاملبين اخأمل واليأس. قيمة وقدسية حياتنا مقابل قدسية 

 كاةوا يهودا.

 لينتقم هللا لدمه.
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عاديئيل كوملان كان تجسيدا لكل الخية الذي تتخيلوةه. لم يكن صديقا قريبا، ل أعمال، قال: حريدي يتكلم العربية ورج يهودي ،مئير ليوش

 ، تعبنا.حقاإةما أخ صديق، لكن ما كان ممكنا تضييع بسمته العظيمة وقلبة الال متناهي، تعبنا من فقدان أخوة 

 

ضل، لو عرفت أةه حسب القاةون، فقط خالل يوم من اللحظة التي بني فقل لي عبد الرحمن ، ةاشط افتةاض ي معروف، قال: حنان عميئور 

ْون ك، اوالد، أوالدكقمت بالعمل، كاةوا زوجتك، 
َ
الشاحنات إلى خلف الحدود وفقط على أجسادهم مالبسهم، كنت بأخوك وأخواتك، ُملق

 ، لتكن ذكراه مباركة؟ طعنا بسكين ستستمر بقتل عاديئيل كوملان

 

قالت  خأةه فعال أمس قالت أم عاديئيل كوملان، اآلن طلبُت  :قالي، محرر صحيفة مكور ريشون، إسرائيلداعية  ساخر،في، اصح -حغاي سيغل

كنا من ال فرصة للعنف الفلسطيني أن يحر  الحياة رغم كل ش يء. مع أمهات كهؤالءخأوالدها أةه يجب التعلم من مريم بيةيتس كيف يتم اختيار 

 القدس أو من كوخاف هشاحار.
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ل عاديئيل يعبة بتسيلم عن أسفه على مقت، علقوا بالقول: ي لحقوق اإلنسان في اخأراض ي الفلسطينيةسرائيلمركز املعلومات اإل  بتسيليم،

م تبعث بشرقي القدس. بتسيل بالبلدة القديمةوأب خأربعة، من سكان املستوطنة كوخاف هشاحر الذي طعن على يد فلسطيني  32بن اكوملان 

 للعائلة. الهجمات املوجهة ضد مواطنين تقوض كل قاعدة أخالقية، قضائية وإنساةية. بتسيلم تشجب كل عملية تستهدف املواطنين.تعازيها 

 

سيلف  على جبل الهيكل: بعد هذه الصورة خرج املخرب ام السياس ي، من جماعة مئية كهاةا، قال: يهودي متطرف وأدين باإلجر ، باروخ مرزل

 القتل. محتمل أن يمنع كانلالبوابات املمغنطة بقيت ديئيل كوملان، في شارع هاجي. لو الذي قتل بقسوة عا

 

من . 2أطلب منك، إعمل حملة الجدار الواقي . تعزيةالمن  أما تعبتسيدي رئيس الحكومة ، ةاشط على الفيسبوك، قال: إيتاي حكيمي

 .فضلك، الشعب يحتاج أن تعود للدفاع عن الجبهة الداخلية
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  ل زالت تشغل العالم الفتراض ي  عملية مبو دوتان  .2

 افي الوقت الذي 
ً
نشغل العالم االفتةاض ّي بكثافة في عملية القدس، عملية "مبو دوتان" ال زالت ايًضا تلق  بظاللها على العالم االفتةاض ّي خاصة

 وأّن دفن الجنود القتلى في العملية تم هذا مطلع هذا اخأسبوع. 

.  ينفتةاض ّي على الفلسطينيالحالة حّرض العالم اال  ا في هذهوايضً 
ً
 وعلى القيادة الفلسطينية خاصة

ً
 عامة

، وبخالف "من برطعة بتنفيذ عملية دهس أودت بحياة جنديين بالقرب من مستوطنة "مبو دوتان اية شابسرائيلوللتذكية، تتهم السلطات اإل 

م تصفّية املنفذ الذي ينكر جملة وتفصيال أّن الحادث جاء على خلفية قومية مؤكًدا أّن الحادث كان حادث دهس تتالعمليات السابقة لم 

 عادي. 

 رئيس قيادة عمليةاخأمني، لواء متقاعد، كان  -وزير البناء وعضو كنيست عن حزب "كلنا"، عضو مجلس الوزراء السياس ي ،يوآب غالنت

الحرب على بالعملية اإلجرامية في مبو دوتان هي ةتيجة مباشرة الستمرار التحريض الفلسطيني. ال مساومات الرصاص املصبوب، قال معلًقا: 

زي سيجد ةفسه بالسجن أو بالقبة. تعا إسرائيلي ومواطني سرائيلضد جنود جيش الدفاع اإل  عثةةةالحق وةصل إلى كل مخرب. كل  -اإلرهاب

 للجرحى. لعائالت الشهداء، تمنيات بالشفاء العاجل

 

الن  لتكن والرقيب ةتنئيل كه النقيب زيف داوس، قالت: عضوة كنيست عن حزب البيت اليهوديي و سرائيلوزيرة القضاء اإل  ،أييليت شاكيد

 . أشارك عائالتهما الحزن وأتمنى شفاء عاجال للمقاتلين اآلخرين الذين جرحا.وحشيةعملية دهس بذكراهما مباركة، مقاتالن شجاعان قتال 
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حسابا مع  تجري  إسرائيلفي حين أن املخرب خرج من بيته ليأخذ حياة، سعى املقاتلون بخدمتهم العسكرية أن يقاتلوا من أجل الحياة. دولة 

 القاتل الحقية.

 

أبعث ال:  ، قة اخأمنية وعضو كنيست عن الليكوداخأمان على الطرقات ووزير االستخبارات وعضو الحكوموزير النقل وزير  ، يسرائيل كاتس

حاء ، تمنيات  بالشفاء العاجل للجرحى. هذه عملية أخرى بإينئيل كهالن  لتكن ذكراهما مباركةتعازّي لعائالت النقيب زيف داوس والرقيب ةت

 العدالة مع املخرب. دنفذي العمليات. سنعمل على استنفامن حماس وبتشجيع من أبو مازن الذي يستمر بدفع معاشات مل

 

 بصعقال:  ،عن املعراخ في املعسكر الصهيون  ة في الكنيست ورئيس املعسكر الصهيون  وعضو كنيستضرئيس املعار  ،هرتسوغيتسحاق 

، النقيب زيف داوس والرقيب ةتنئيل كهالن  لتكن ذكراهما مباركة، للعائلتين داوس وكهالن  على فقدان عزيزيهما خالص تعازيَّ ومؤلم. 

 د قليل تصل أيام الذكرى واالستقالل وةتذكر الجميع بمحبة وحزن. ةصلي للشفاء الكامل للجرحى.أمس. بع إلجراميةعملية االب

 

بالخطأ ’: ، قالتحثة، عقيد احتياط  سابق في الجيشعضوة كنيست عن حزب الليكود، محاضرة في علم اإلجرام، كاتبة وبا ،يركود. عنات ب

 جدة أخرى، واحدة من قصص عديدة!حكايا ’جل املخرب على دواسة البنزين...أطبقت ر  

لم يبق  كما قلت فورا بعد العملية: الحديث عن عملية دهس وقتل! وقت عندما يرون يهودا!ال طوالن يهذا يحدث لقتلة فلسطيني

 .بللفلسطينيين بعد أيام ليست أيام غض

 أن ةنتظر مختلف االلتماسات اآلتية...بيت املخرب وأفضل أن يتم تعجيل ذلك. ممنوع . يجب تدمية االعقاب يجب أن يكون فوري

 الحياة ويتلقى عالجا طبيا على حسابنا. عبثي باملطلق.على قيد ق  بخأسفنا الكبية، القاتل 
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اب دافع ( لن يكون على حسةحسب قاةون  )الذي مر بالقراءة التمهيدية(، عالج املخربين الطبي )يشمل أولئك الذين اةضموا لداعش في سوري

 ي!سرائيلالضرائب اإل 

 قلبي مع العائالت الثكلى وتمنيات  للجنود الجرحى بالشفاء.

 

من  ،مباركة لتكن ذكراه ،وصلت لتعزية عائلة املقاتل الرقيب ةتنئيل كهالن ، قال: عضو كنيست عن املعسكر الصهيون  ،إيتان بروش ي

االستعداد  بومتزايدة وللحكومة ال يوجد إجابات، يج تواصلةموجة إرهاب م ذروةمستوطنة إلياكيم سوية مع رئيس املجلس اإلقليمي. ةحن في 

 .املجال اخأمني ك  ُيمنع اإلرهاب وبالتوازي لتجديد املسيةات من أجل تسوية سياسيةفي أكثة  بقوة كبيةة

 

، هميهود اإلثيوبيين ويدعم استيعابرئيس لجنة الهجرة والشتات واالستيعاب، عضو كنيست عن الليكود، يشجع هجرة ال ،وسهأبراهام نغ

  رَ اإلرهاب الفلسطيني لن يُ قال: 
ّ
ن يالن  اللذداوس والرقيب ةتنئيل كه، النقيب زيف ندييني أبدا. أشارك بحزن عائالت الجسرائيلع الشعب اإل ك

 بعملية الدهس في السامرة، لتكن ذكراهما مباركة.قتال 
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بن االنقيب زيف داوس والرقيب ةتنئيل كهالن ، مقاتالن شجاعان قطفا على يد ، قالت: عضوة كنيست عن حزب يش عتيد ،كارين إلهرار

 شرير. لتكن ذكراهما مباركة.

 

ركة جنازة الرقيب ةتنئيل كهالن  لتكن ذكراه مبابسوية مع مئات، ، قالت:  من املعراخ في املعسكر الصهيون  عضوة كنيست، ليئة فديدة

. . رؤية العائلة والشعور بالعجز أمام اخألم الكبيةيرفض أن يصدق ويتقبل عقلاإلجرامية. حزن كبية، القلب يتمزق والالعملية بالذي قتل 

 ن وألميوكل ما تبقى هو الصالة. هللا ال ُيرينا ثكلى آخر 

 

يبوتس بن قرية وابنة كاالن  الذي سقط بالجمعة اخأخيةة. عمي، والدي ةتنئيل كهو أتيت لتعزية دان  وة، قال: العملرئيس حزب   ،ايبآفي غ

 ةموذجيا. قالت ةوعمي فقط اآلن تعرف ما هو اخأس ى. القلب يتمزق سوية معهم.ن أقاما بيتا ياللذ

 



12 
 

اعة نية في هيئة اإلذواليوم يعمل كرئيس مكتب الشؤون الفلسطي إسرائيلعمل مراسال للشؤون الفلسطينية في صوت  ،غال بيرغر

كنت في برطعة، القرية التي خرج منها املخرب للعملية بمساء السبت. صورة صدام  أمس، قبل العملية بالبلدة القديمة، قال: يةسرائيلاإل 

الة: ةحن ، طلبوا أن ةوصل رسةفسه ن أن هذه كاةت حادثة طرق. وفي الوقتالقرية يعتقدون في  .يّ ه خطفت عينيحسين على املرآة بمحلقة أب

 اليهود الذين يأتون إلى هنا. ال ةدعم اإلرهاب. ةدافع عن

 

 .: سيعود ويثأر من أعدائهثأردماء عبيده يجب أن ي، قال:  لي في التلفزيون والسينماإسرائيل ممثل كوميدي ،إيتسيك كوهن

 .زيف داوس لينتقم هللا لدمهو  ،ةتنئيل كهالن  لينتقم هللا لدمه؛ قتل أمس بعملية الدهس بقرب مبو دوتان

 

 ة.اجعالفاجعة، الفاجعة، الف القاتلأتمنى لعائلة ، قالت: سبت، أكبة موقع إخباري للحريديينصحافية تعمل في ساحة ال، عنات فيكنين

 

 ، قالت: ةاشطة على الفيسبوك ،ميري أشور 
ُ
 بن املوت.اطع على يد لتكن ذكراه مباركة وأسماء القدوس تنتقم لدمه الذي ق
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  يقف إلى صف فريدمان لم الفتراض يالعا .3

 الرئيس قبل من شتمه علىعلى صفحته على التوتية ،  اإلثنين، مساء فريدمان، ديفيد ،إسرائيل لدى ةميةكياخأ  املتحدة الواليات سفية علق

  عباس، محمود الفلسطيني
ً

 .”سياس ي؟ خطاب أنها أم للسامية معاداة“ تحمل تصريحاته كاةت إن متسائال

 .”الكلب ابن”بـ ،هللا رام في الفلسطينية للقيادة اجتماع مستهل في فريدمان، عباس وصف سابق، وقت وفي

 أتركس شيًئا أقول  لن سياس ي؟ خطاب أم للسامية معاداة أهذا!! الكلب بابن يصفني( عباس محمود) مازن  أبو: “على التوتية فريدمان، وقال

 .”لكم الحكم

 . إسرائيلعلى  االهجوم بشكل كبية جًدا، معتبًةا إياه هجومي بهذا سرائيلوانشغل العالم االفتةاض ّي اإل 

قول الكثية. للمرة ي ديفيد فريدمان ميةك سفية اخأ ، على صفحته على الفيسبوك:  الهجوم الذي شنه أبو مازن على النتنياهووفي السياق قال 

عن تدليل الفلسطينيين ويقول لهم: حتى هنا. على ما يبدو أّن الصدمة أفقدتهم القدرة  ميةك اخأولى منذ عشرات السنوات يتوقف الحكم اخأ 

 على التحكم بالذات. 
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و مازن يلقب ك  ال تخطئوا مرة أخرى، أب، قال في السياق: يةسرائيلفي اإلذاعة اإل  ايومي ااحيصب اي يبث برةامجإسرائيلفي اصح ،أساف ليبرمان

 .العامية العربيةبن الكلب" كأسلوب تحبب. أةتم مجرد ال تفهمون اديفيد فريدمان "

 

الشؤون الفلسطينية في هيئة اإلذاعة  باآلن يعمل كرئيس مكت ،إسرائيل في عمل بالشؤون الفلسطينية في صوتاصح ،غال بيةغر

 .ديفيد فريدمان قبل وقت قصية في رام هللا: هو ابن كلب ميةك أبو مازن عن السفية اخأ  :، قاليةسرائيلاإل 

 

هذه ’. لبإبن ك’السفية ديفيد فريدمان: "أبو مازن دعان  ، قال: في وخبية إعالم  ومعلماريشون وصح مراسل سياس ي ملكور ، أريئيل كهانا

 .السامية أم حوار شرعي؟! أترك لكم الحكم"
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أذكروا  بن كلب". فقطا -إسرائيلقال أبو مازن اليوم: "سفية الواليات املتحدة في  ةاشط افتةاض ي معروف جًدا، قال:  ،يفغيني زروفنسكي

 .أو العالم أةنا ةحن الذين ةمس بالعملية السلمية إسرائيلاملرة القادمة عندما يقول أحد من في هذا 

 

يخرب بيتك، إبن الكلب، لم تحصل كارثة، أبو مازن ، قال: التواصل االجتماعياشط على وسائل مؤلف إعالةات ومعلن ة ،ميخائيل بوتير

 .يتمشكل كجدي املحرج الذي يتفوه بتةهات بليل السيدر )ليل التةتيب وهو عشاء ُيعد في أول يوم من عيد الفصح لدى اليهود(

 

يعطيني معاةقة وقبلة، ويقول  4.5الروضة، إبن بةفتةق اح عندما بكل صفي وصاحب مدوةة، كتب وعلق:   ي مهندس معمار  ،ميخائيل زلبرمان

 أشعر  غلب على ذلكوقتا لك  أت استغرق اخأمركلب"، بنظره كمحب للحيواةات هذه هي الطريقة ليمدحني وليعبة عن الحب. لي "باي أب  
ّ

وأال

 .باإلهاةة

 

 "؟ببن كلاديفيد فريدمان " امازن الالسامية الذي دعأبو ماذا أثبت عراد ةية من تصريحات ، قال: فياحاخام صح ،أبيشاي غرينتسيغ

 أن الواليات املتحدة ال تستطيع بعد أن تكون "وسيطا عادال".

 ستوديو.يجلس لنا في اال نعم. نعم. هذا ما 
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: "إفتةاء أبو ’بن الكلبا’ياهو يرد على خطاب أبو مازن ال رئيس ةتنـ قالت: يةسرائيلاسلة سياسية لإلذاعة اإل صحافية عملت مر ، غيلي كوهن

عن تدليل قيادة  ةميةكيفيها اإلدارة اخأ توقفت  كل ش يء، خأول مرة منذ عشرات السنين قول يمازن على سفية الواليات املتحدة، ديفيد فريدمان، 

 . سبب لهم فقدان العقل"ت قول لهم: إلى هنا. يبدو أن صدمة الحقيقةتالفلسطينيين و 

 

: سرائيلإملصق لحركة فتح ضد ديفيد فريدمان سفية الواليات املتحدة في ، قال: "إسرائيلفي شغل مدير "صوت اصح ،يوني بن مناحيم

 بن كلب" ا -مستوطن -"مستعمر

 

خنازير" موا من "أبناء قردة و ن تقدو مئة عام من العلمنة والفلسطيني، قال: اليوم إسرائيلب عمودا في صحيفة في يكتاصح ،عكيف بيجمان

 بعد مئة عام سالم.  أن يكون  احتمال ،هكذا واستمر ابن كلب". إذا أل "

 

  مستوطن وكلبه -العالم الفتراض ي يشغل فيديو  .4

كثة الفيديوهات تداوال في العالم االفتةاض ي، وكاةت شبكة التلفزيون "ريشت" قد نشرت مقطًعا تطرقت النشرة الحالية إلى أإلى ما رصد أعاله، 

فلسطيني،  يالشرس، من ةوع بيتبول، على قطيع أغنام لراي بإطالق كلبه إسرائيلمصوًرا على صفحتها على الفيسبوك، يظهر قيام مستوطن 

 منها.  عددحيث يقوم الكلب بتقطيع اخأغنام وتشويه 
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 وأّن الحادثةو 
ً
قعت و  تداول العالم االفتةاض ّي هذا املقطع بكثافة كبيةة جًدا بين مؤيد ومعارض ملا فعله املستوطن، وبرزت التأييد أكثة خاصة

 "مبو دوتان".  ةبعد عملية القدس وبعد عملي

ملشاهدة املقطع: 

-https://www.facebook.com/reshet.tv/videos/2103703103194663/?hc_ref=ARQidQzYklZaNiudppNbduRf8s_AuzXhN

M8c-Z_JwRNodQ-98mya2SBEO4MvSSzy9t 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/reshet.tv/videos/2103703103194663/?hc_ref=ARQidQzYklZaNiudppNbduRf8s_AuzXhN-98mya2SBEO4MvSSzy9t-Z_JwRNodQ-M8c
https://www.facebook.com/reshet.tv/videos/2103703103194663/?hc_ref=ARQidQzYklZaNiudppNbduRf8s_AuzXhN-98mya2SBEO4MvSSzy9t-Z_JwRNodQ-M8c

