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 )الملحق االول( "ٌد إسماعٌل المتوحش تضرب أوروبا" ؛81.2.2.81صحٌفة "ٌتد نؤمان"؛ بتارٌخ 

تحرٌضٌة ضد المسلمٌن عامة والمسلمٌن فً أوروبا بشكل خاص، حٌث وصفتهم بـ "بقعة  نشرت صحٌفة "ٌتد نأمان" الدٌنٌة افتتاحٌة عنصرٌة

 النفظ السوداء". 

إلسالم المتطرف غرز أسنانه الحٌوانٌة فً لحمها وتسبب بمقتل سال فٌها الدم. احٌة: "أوروبا لم تتعلم الدرس. فقط قبل أسابٌع وورد فً االفتتا

بعد بضعة أسابٌع من عملٌة القتل فً صحٌفة "شاربً إٌبدو" والمجزرة الفظٌعة فً "ماركول كاشٌر" فً بارٌس، وصلت ٌده الطوٌلة  األبرٌاء.

قتل فً معرض عرضت فٌه كارٌكاتٌرات لم ٌحب المسلمون رؤٌتها واطالق نار  عملٌة هناك ضاعف اإلرهاب اإلسالمً شره: إلى كوبنهاغن،

 إسماعٌل المتوحش، ٌده فً كل شًء".تجاه كنٌس تسبب بمقتل الحارس، من أبناء الجالٌة، 

الى القارة ازدادت كالطوفان. كلهم عرفوا لماذا ٌأتً المسلمون.  لفترة طوٌلة أغلق زعماء القارة األوروبٌة أعٌنهم وهجرة المسلمٌنوأضافت: "

شوارع مشارٌع احتالل أوروبا من قبل المسلمٌن لم تكن خافٌة على أحد. ُمنظروهم لم ٌخفوا أسالٌب العمل. هكذا تحولت أحٌاء كاملة إلسالمٌة. 

فً الدخول إلى هذه المناطق خطر جًدا لرجال األمن.  بالغٌوم. المدن تبدو كبقعة نفط سوداء. مآذن المساجد علت وطعنت السماء الملٌئة

 المساجد ٌجري تحرٌض ال ٌتوقف على الجهاد. الشبان الم ّحرضون ٌتجندون لجٌش محمد، المستعد لسحب سٌفه".

 لثانً(؛ القٌادةالعربٌة هً مؤساة للعرب والتصوٌت لها امر سًء )الملحق ا52325112صحٌفة "ٌدٌعوت احرونوت"؛ بتارٌخ 

انتقد من خاللها القائمة العربٌة المشتركة  920223.9نشرت صحٌفة "ٌدٌعوت احرونوت" مقالة كتبها الصحافً بن درور ٌمٌنً بتارٌخ 

والمرشحة لخوض انتخابات الكنٌست مدعٌا ان التصوٌت لها هو بمثابة تصوٌت ضد المساواة والتعاٌش. وذلك فً اعقاب رفض القائمة المشتركة 

 قٌع على اتفاقٌة فائض اصوات مع حزب مٌرتس الٌساري.التو

طً، وقال: " ال ٌوجد قائمة عربٌة دٌموقراطٌة. هناك قائمة عربٌة قومٌة واسالمٌة. وبضغط من االسالمٌٌن والقومٌٌن من حزب التجمع الدٌمقرا

دو، فان مرتس ومنذ سنوات لم ٌحصل على هذا قررت القائمة بانه ال مكان التفاق فائض اصوات مع مرتس، لكونه حزب صهٌونً. وعلى ٌب

 المدح. و على الرغم من القرار، ال ٌمكن القول ان "كل العرب" هم متطرفون قومٌون. لقد حصل هنا ما حصل مرات عدٌدة فً العالم االسالمً

ٌ هددون وٌروالعربً عبون.واالن هناك احتجاج كبٌر على : المتطرفون هم الذٌن وباغلب الحاالت ٌحددون النهج. هم ٌصرون على مواقفهم، 

قرار القائمة. المشكلة ان الوحوش ٌكسبون. باالضافة، ان الدمج بٌن القومٌٌن واالسالمٌٌن ٌمٌٌز قسم كبٌر من العالم العربً: كراهٌة 

 ".اسرائٌة. هذا الدمج ٌنجح فً فرض نفسه فً القائمة المشتركة

لٌبرمان. فهً خرجت ضد حزب ضد من خرجت القائمة المشتركة؟ لٌس ضد اللٌكود. لٌس ضد أضاف: " ٌستحسن االنتباه الى مركب التعاٌش. 

ٌسار المجتمع الٌهودي.  حزب الذي وقف الى جانب الفلسطٌنٌٌن فً كل اختالف بوجهات النظر. والشًء ٌفٌد. هذا ال ٌعنً ان القائمة ٌمثل 

قال عزمً بشارة قبل عشرة سنوات ان العدو الحقٌقً هو الٌسار مٌرتس. المشتركة ترفض التعاٌش مع اللٌكود. فهً ترفض التعاٌش مع 

 ".الصهٌونً. لٌس واضحا ان كان هو من فرض القرار االخٌر من مكانه فً الدوحة، لكن من الواضح ان عقٌدته مسٌطرة

فهً تإكد ان الهدف لٌس . عرب اسرائٌلولكن قٌادة عرب اسرائٌل هً مؤساة لوقال: " للمجتمع العربً ادعاءات جٌدة ضد حكومات اسرائٌل، 

مساواة او تعاٌش. الهدف هو تآمر مستمر ضد تحقٌق المبدأ االساسً لتقرٌر المصٌر. لٌس النهم مع منح الحقوق للعرب. هم فقط ضد منح 

الضرائب. هم ٌستحقون  من مواطنٌن مخلصون، ٌعملون، ٌدفعون –وهو الغالبٌة  –حقوق للٌهود. ٌجب ان نتذكر ان هناك جمهور عربً كبٌر 



لمساواة بالحقوق. ومن المستحسن لهذه الغالبٌة ان تقوم بمراجعة النفس. الن التصوٌت للقائمة المشتركة هً تصوٌت ضد المساواة 

 ".والتعاٌش. تصوٌت كهذا هو سًء للٌهود وسًء اكثر للعرب

 )الملحق الثالث(سطٌنٌة امر خطٌر ؛ وجود الٌهود تحت سٌطرة فل52325112صحٌفة "ٌدٌعوت احرونوت"؛ بتارٌخ 

ان وثٌقة التنازالت التً قدمها رئٌس الحكومة  920223.9ت" بتارٌخ اعتقد الصحافً نوح كلٌجر فً مقالة نشرتها صحٌفة "ٌدٌعوت احرونو

 االسرائٌلً بنٌامٌن نتنٌاهو والتً تشمل ابقاء المستوطنٌن تحت سٌطرة فلسطٌنٌة، انه امر خطٌر ٌهدد حٌاة الٌهود.

تكون تجمعات سكانٌة ٌهودٌة تحت حكم الدولة ال ٌمكن الموافقة وال بؤي شكل على البند الذي ٌنص بؤنه وبعد اتفاق مع الفلسطٌنٌٌن سوقال: " 

بأنها  -وبالتأكٌد انه ٌعرف –. من الصعب ادراك كٌف شمل بنٌامٌن نتٌاهو بند كهذا فً اقتراحه. من غٌره علٌه ان ٌعرف الفلسطٌنٌة التً ستقام

ٌجب عدم االبحار بعٌدا لتفهم ذلك. ٌكفً فقط . احًتجمعات سكانٌة ٌهودٌة تحت حكم فلسطٌنً؟ هذه كارثة من كل النوفكرة ٌمنع مناقشتها بتاتا. 

على عدم االستقرار بالجغرافٌا السٌاسٌة  فً الشرق االوسط، وعلى حروبات العرب  -نظرة خاطفة على ما ٌحدث فً منطقتنا بالسنوات االخٌرة

االمن او السٌاسة لفهم انه بكل لحظة ٌمكن  بالعرب، على عصابات االرهاب التً تذبح بعضها دون رحمة. واٌضا ٌجب ان ال تكون عبقرٌا فً

اسرائٌل  -ان ٌتغٌر وان الدولة الفلسطٌنٌة المستقبٌلة سوف ٌحكمها عصابات االرهاب امثال داعش ورفقاهم. فً هذا الوضع، كل ٌهودي

قه فً الحكم على االقلٌة ٌعٌش هناك سٌكون ضحٌة لرحلة القتل الفظٌع. من ٌضمن الحفاظ على امن الٌهود؟ هل سٌحافظ ابو مازن ورفا

 الٌهودٌة؟ بالتؤكٌد ال".

الدولة اضاف: " علٌنا اٌجاد طرٌق لالتفاق. لكن ولكن اذا كان االتفاق سوف ٌهدد امن الٌهود، فمن االفضل الغاءه والبقاء على الوضع الحالً. ف

ال تم االتفاق. ترتٌبات ٌقبلها الطرفان. السالم ٌحتاج الٌهودٌة قامت من اجل عدم التخلً عن حٌاة الٌهود. ٌمكن اٌجاد ترتٌبات اخرى فً ح

تنازالت، اشخاص كثٌرون عانون، لكن ٌمنع بأي شكل قبول تنازالت تهدد امن الٌهود الذٌن وبكل االحوال موجودون بخطر. علٌنا اٌجاد حل 

 .واقعً ومنطقً. على نتنٌاهو معرفة ذلك. اكثر من أي احد"

 )الملحق الرابع( ؛ اعضاء الكنست العرب ٌتآمرون ضد الدولة112325112رٌخ صحٌفة "ٌدٌعوت احرونوت"؛ بتا

مقالة كتبها الٌعزر تسفرٌر الذي شغل منصب مستشار رئٌس الحكومة سابقا لشؤون  20223.9..نشرت صحٌفة "ٌدٌعوت احرونوت"  بتارٌخ 

 للحصول على حقوقهم وانما لالحزاب الٌهودٌة الكبٌرة. العرب،الذي ادعى انه على الجماهٌر العربٌة عدم التصوٌت للقائمة المشتركة

ال تعبر عن الرغبة العملٌة والعادلة للمواطنٌن العرب  والحصول على كامل  –وقال: " جمٌعنا نعرف ان قادة القائمة المشتركة، على اقل تقدٌر 

تحت ماهٌة ورموز دولته الوحٌدة للشعب الٌهودي، ودعم كل تآمر الحقوق المدنٌة. غالبٌة اعضاء الكنٌست فً هذه القائمة ٌعبرون عن العكس: 

 قضٌة تناقض مكانة الدولة والغالبٌة الٌهودٌة. "الرإٌا المستقبلٌة" تعبر عن عدة اهداف "مستقبٌلة" مثل الغاء او تغٌٌر العلم والنشٌد

 الوطنً".

على نواٌا وافعال طٌبة بالمقابل. لكنت اعلنت من على كل واضاف: " لو كنت مواطن عربً فً الدولة، لكنت اظهرت نواٌا طٌبة، للحصول 

بدولة  -، اسقبال الضٌوفالكرم هو احد رموز البارزة للقرآن والرسول، ومتجذرة بالثقافة العربٌة، على سبٌل المثال -منصة باعترافً الكرٌم

ذلك هو عدم التصوٌت للقائمة المشتركة ولالحزاب الصغٌرة.  اسرائٌل كدولة الشعب الٌهودي ومطالبته بمساواة الحقوق الكاملة. واقتراحً لفعل 

ذز صوتوا للقوائم الٌهودٌة وخصوصا الكبٌرة منها، التً بحسب تقدٌرهم لهم االحتمال الكبٌر لتشكٌل الحكومة وبذلك القدرة والصالحٌة لتعزٌ

 الفلسطٌنٌة". المساواة. زمن هذا المكتن ٌكون سهال تعزٌز حل الصراع والمفاوضات امام السلطة
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