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 تقديم

 

الطابع يمتابعة ورصد املقوالت والتصريحات والعبارات والسلوك ذ إلىيهدف املشروع   

، وذلك فلما يتعلق بالقضلة الفلسطلنلة. ينقسم ي العامرسرايل في الحيز ال  التحريض ي العنصري 

حكومة  ألعضاءتصريحات تحريضلة  عسكري ويضمالسلاس ي وال املستوى  :أبواب ةثالث إلىالرصد 

عالمي ل ستوى اامل منلة وعسكرية، الباب الثاني يتناول أوشخصلات ذات مهام  وكنيست ووزراء

العام ويضم  املستوى  إلى، أما الباب الثالث فلتطرق وما ظهر من تحريض فله املكتوب واملرئي

ن نخب فنلة وثقافلة ي مرسرايل العام ال  في الحيز تأثير شخصلات عامة وذات تصريحات تحريضلة ل

 ، وغيرها.ودينلة مؤثرة
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 األول  الباب

 املستوى السلاس ي والعسكري 

 

 :ي الررسمي املستمر ع ى قطاع غزة ومسيرات العودةرسرايل التحريض ال  (1)

يرات مسالفلسطينيين ويركز ع ى تجاه  املتصاعد والعام ي الررسميرسرايي يتابع التقرير التحريض ال 

باملخربين، ورسلوك وصم املسيرات بالرهاب، واملتظاهرين  الررسمية إرسراييلالعودة، حيث تواصل 

 وغيرها. واملخلة باألمنعمال الرهابية املتظاهرين باأل 

، 14.05.18ثنين رسرايي ي بنيامين تتنياهو، مساء اانشر رييس الوزراء ال  :بنلامين نتنلاهو (1.1)

يسبوك"، يتطرق لألحداث عي "ففي موقع التواصل ااجتما صفحته الشخصيةمنشورا ع ى 

لرهابية املظاهرات باألعمال ا وصف، شهيدا رستينقطاع غزة التي خلفت ع ى شريط الدامية 

بأته يريد حركة حماس، قايل: "التنظيم الرهابي حماس يصر ح  ومعتبرا املظاهرات من تنظيم

 اف اقتحام الجدار الحدودي كي يحقق هذه الغاية".تدميرتا، ويررسل اآل

 

األمن وزير  ففي تصريح له، وص ردان يصف املظاهرات بالعمل الرهابي وحماس بالنازية:إ (1.2)

تصريح ردان، املظاهرات الفلسطينية بالرهاب وذلك من خلل إجلعاد   ي،الداخ ي الرسرايي

، قايل: "ا يدور الحديث عن 2018ي صباح الرابع عشر من أيار رسرايي ال   ملوقع "واي تت"

. ليس هنالك من إرسراييلابي يهددون أمن مواطني مخربين من تنظيم إرهعن متظاهرين بل 

ررسال مخربين اختراق أراضيها، وكل املسؤولية عن دمائهم تقع بإدولة تسمح لتنظيم إرهابي 

ع ى قيادة حماس، التي ومن وحي تازي، تسفك الدماء لتلهي الناس عن فشلها في إدارة القطاع، 

 هذه هي الحقيقة".

صل صر ح أردان ل ، 2018، في السادس من أيار في مقابلةستوديو موقع "واي تت" وفي رسياق مت 

رهابيون، قايل: " كل إرهاب هو إرهاب، ويجب التعامل مع هم إ ن مطلقي الطايرات الورقيةبأ

 مطلقي الطايرات الورقية كمخربين".

https://www.facebook.com/Netanyahu/photos/a.10151681566507076.1073741841.268108602075/10155586403542076/?type=3&theater
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5260267,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5260267,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5252563,00.html
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، 2018في السادس من أيار  ،صفو  كحلون  هي موشيرسرايي ال املال وزير : كحلون  لةاملال وزير  (1.3)

حكم من يطلق رسرايي ي: "ستوديو "واي تت" ال رات الورقية باملخربين، قايل لمطلقي الطاي

 ق قذيفة صاروخية".الطايرات الورقية كحكم من يطل

 

ي اليميني رسرايي : في تعقيب له ادعى وزير التربية والتعليم ال بلنت التربلة والتعللم نفتالي وزير  (1.4)

طلق الطايرات الورقية عمل بأن إتفتالي بينت، رييس حزب املستوطنين "البيت اليهودي"، 

يسبوك" في في موقع التواصل ااجتماعي "ف منشور له ع ى صفحته الشخصيةإرهابي، وذلك في 

علم حديثا عن مطلقي الطايرات الورقية، لكن رسمعت في ال ، قايل: "2018الرابع من أيار 

ن املخرب مع رشاش هو ليس مطلق ليسوا مطلقي طايرات ورقية، كما أ ؤاءوجب التنويه، ه

 عمل "إرهابي" ع ى حد توصيفه. والطايرات الورقية ه إلى أن إطلقفي إشارة  رصاص"،

 

ية الثاتية، رسراييل: في مقابلة له ع ى القناة ال رييس لجنة األمن والخارجلة البرملانلةآفي ديختر،  (1.5)

إمكاتية قتل وتصفية جميع  إلى، آفي ديخترن والخارجية البرملاتية، أملح رييس لجنة األم

ون في ذا ارستمر املتظاهر إ: 2018املتظاهرين، قايل في تصريح له للقناة في الرابع عشر من أيار 

ي لست قلًقا،فإ، إرسراييلمواطني رسرايي ي و محاولة التعرض لجنود جيش الدفاع ال في غزة 
 
إذ ن

حة لوصف في إشارة واض ،"ي رصاصا كافيا لجميع املخربينرسرايي ن لجيش الدفاع ال إ

 مكاتية قتلهم جميعا.املتظاهرين باملخربين وإ

 

 أعمال إرهابية، بأنها كوت املظاهرات يزت: وصف أتجادي أيزنكو  يرسرايل ال رييس األركان  (1.6)

في األول من أيار ي، رسرايي نشره موقع "كول ريجع" )كل لحظة( ال  في تصريح لهذلك جاء و 

ذت إيتعامل جنودتا في الواقع مع : "تيزتكو ، حيث قال أ2018 خلل بالنظام، في رعايته تف 

ض للجنود، محاوات اختطاف ومحاوات اختراق للمدن أعمال  تيزتكو كان أو . "إرهابية، تعر 

ق أعمال الحكومة ال قد أ ية في األراض ي رسراييلدلى بهذه التصريحات في حفل ارستبدال منس 

 الفلسطينية املحتلة.

 

 رساملة: لال مازن ووصفه با أبو ي ررسمي ع ى إرسرايل تحريض  (2)

، موجة تحريضية 2018محمود عباس في األول من أيار  ثار خطاب الرييس الفلسطينيأ

 ردان.األمن الداخ ي إية ررسمية، برز من بينها تحريض لرييس الوزراء تتنياهو ولوزير إرسراييل

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5252563,00.html
https://www.facebook.com/NaftaliBennett/photos/a.656000644421607.1073741830.396697410351933/1786405058047821/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AviDichter1/videos/vb.276394881722/10155477449301723/?type=2&theater
http://kore.co.il/viewArticle/39874
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ي بنيامين تتنياهو رسرايي نشر رييس الوزراء ال مازن بالالرسامي:  أبو ( نتنلاهو يصف 2.1)

يسبوك"، يرد فيه ع ى خطاب ية في موقع التواصل ااجتماعي "فع ى صفحته الشخص منشورا

طب " أبو مازن يخرسامية، قايل: ، واصفا إياه بالل 2018من أيار  مازن، وذلك في الثاني أبو

رسامية قمة الجهل والوقاحة يعيد أبو مازن ترديد املقوات األكثر حقارة بالل برساميا، خطابا ا 

دعو املجتمع الدولي ارستنكار املتنكر املحرقة يبقى متنكرا لها، أن ضد اليهود، ع ى ما يبدو فإ

 ".ن ترحل من العالملدى أبو مازن، التي آن األوان أل اللرسامية الخطيرة 

: فضل عن رييس الوزراء "ويبقى كذلك اكان الرسامل" مازن  أن أبو دان يدعي إر ( 2.2)

يسبوكي ع ى ف بنشر منشور ردان، ي، جلعاد إرسرايي ال  األمن الداخ يي، قام  وزير رسرايي ال 

مازن باللرسامية، قايل:   أبو، يصف من خلله 2018صفحته الشخصية في الثاني من أيار 

حان ليسقط أبو مازن عن منصة ن األوان ارساميا....هذا الخطاب يظهر لنا أاللرسامي يبقى 

 مضاعفا..". بامازن ر  ، مع كل يوم يمر تتحمل عنصرية أبوتهى وظيفتهالتاريخ، لقد أ

 

 :إرسرايللريض ررسمي ع ى الفلسطلنلين مواطني تح (3)

 

نشرت الوزيرة اليمينية  :ميري ريغف تحّرض ع ى الناشطة دارين طاطور ومسرح يافا( 3.1)

، وذلك تعقيبا 2018ف، وزيرة الثقافة والرياضة، فيديو مصورا، في الثالث من أيار ميري ريغ

دارين طاطور من قرية والشاعرة داتة الناشطة ية في الناصرة إرسراييلع ى قرار املحكمة ال 

قصيدة كتبتها تضامنا مع هبة القدس  بتهمة التحريض ع ى الرهاب، بسبب الرينة في الجليل،

ضد التقسيم الزماني لألقص ى، حيث كاتت قد اعتقلت ع ى ضوء هذه القصيدة في تشرين 

 . 2015ول األ 

ية بإداتة رسراييلقرار املحكمة ال  "إتني أباركع ى القرار قالت الوزيرة ريغف:  وفي تعقيبها

" وأضافت الوزيرة محرضة ع ى مسرح يافا الشاعرة دارين طاطور بالتحريض ع ى الرهاب.

دعوتي لوزير املالية موشيه أوجه "  عرة قايلة:الذي كان قد ارستضاف أمسية تضامنية مع الشا

 ".حلون ارستخدام صلحياته وسحب الهبات الحكومية من مسرح يافاك

 

:  يسعى الوزير رسرى الفلسطلنلين ويطالب بتجفلف مخصصاتهمللبرمان يحّرض ع ى األ  (4)

عدم  ى عجبار السلطة الفلسطينية إ إلىي، رسرايي ال  الدفاعفيغدور ليبرمان، وزير الفاش ي أ

، وكان قد وعوايلهم تحويل املخصصات الشهرية لألرسرى الفلسطينيين في سجون ااحتلل

مع أربعة أرسرى فلسطينيين يحمل صور  ورا تحريضيامنشفي هذا السياق،  ،نشر ليبرمان

خلل صفحته الشخصية ع ى موقع  هم، وذلك منتفاصيل املخصصات التي صرفت ل

https://www.facebook.com/Netanyahu/photos/a.10151681566507076.1073741841.268108602075/10155560481427076/?type=3&theater
https://www.facebook.com/gilad.erdan/photos/a.225201850853267.56972.207139259326193/2125056524201114/?type=3&theater
https://www.facebook.com/miri.regev.il/videos/1685884718175003/
https://www.facebook.com/AvigdorLiberman/photos/a.845752448771038.1073741828.178433145502975/1920720601274212/?type=3&theater
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ن تبقى كاملنصوب علينا، يجب منع "رسئمنا أ: ، قايل2018يسبوك" في السادس من أيار "ف

 السلطة الفلسطينية من تحويل مبالغ للمخربين القت ى وعايلتهم". 

: قامت الوزيرة اليمينية ميري ريغف يري ريغف تحرض من خالل دعمها للجندي القاتلم  (5)

ن عن إطلق رسراحه من زاريا، وذلك بعد العل ئور أليصال لتهنئة عايلة الجندي القاتل إباات

مقطعا ف من الخليل، حيث نشرت ريغ الشريفعبد الفتاح داتته بقتل الشهيد السجن بعد إ

ل للمكاملة التي أجرتها مع والد الجندي القاتل، في الثامن من أيار  مصورا ، معلقة: 2018ومسج 

ل الجنائي رسررت ملباركة عايلة أزاريا، واملطلوب اآل "   لليئور".ن مسح السج 

 

 الباب الثاني

 ن و لعالمإعالم و إورسايل 

 

ية املختلفة رسراييلعلم ال تستمر بعض ورسايل ال  :عالميبدعم وتهللل إلة إرسرايللمجزرة  (1)

ي ع ى قطاع غزة، رسواء كان رسرايي ة والعدوان ال زر بتقديم الدعم والتغطية الكاملة للمج

ي روايته الكاملة وان أبالتهليل للعد و بتقديم الدعم غير املباشر له من خلل التغطية وتبن 

 مورسه ااصطلحي.وقا

علم املعروفة بارسم "الظل" نشر لة ال ورسي: تستمر عالم "الظل" يدعم الفاشلةإ (1.1)

مجموعة  املنشورات التحريضية الفاشية ع ى قتل الشعب الفلسطيني، حيث نشرت

 منشور املنشورات في األرسبوعين األخيرين لقتل املزيد من املتظاهرين. فقد جاء في من 

ي يقوم رسرايي جيش الدفاع ال ن "، أ2018حة في الرابع عشر من أيار نشرته الصف

ن وجرح أكثر مخربي 9ن قتل ربين ااقتراب من الجدار، حتى اآل بواجبه، وا يسمح للمخ

تفس اليوم قبل األحداث منشورا يحرض ع ى  نشر صباحوقد كان قد  ".500من 

جاه الجدار، ون باتلف مخرب رسيتجهأ 100ب ما يقار القتل وزرع األلغام، وجاء فيه: " 

جيشنا األخلقي أحضر خراطيم املياه لتفريقهم، ا تدري ملاذا ا يتم زرع األلغام، 

  ملاذا؟!".

مجموعة من التقارير  : نشرت صحيفة "يسراييل هيوم"لوم"صحلفة "يسرايلل ه (1.2)

ل غطاًء تحريضيا ضد الشعب الفلسطيني واملتظاهرين مت
 
ية الخبتشك

 
طاب ن

لالعسكري والسياس ي الررسمي، حيث نشرت، في الرابع عشر من أيار،   تقريرا مفص 

"إرهاب الطايرات الورقية: موجة حرايق لبلدات طوق غزة"، شمل مقابلت   أرسمته

ل من جهتها فضل عن نشرها تقريرا، في تف ،مع مزارعين وعسكريين س اليوم، يفص 

https://www.facebook.com/miri.regev.il/videos/1690808611015947/
https://www.facebook.com/miri.regev.il/videos/1690808611015947/
https://www.facebook.com/TheShadow69/photos/a.10152453447630255.1073741826.189064565254/10156083310980255/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TheShadow69/photos/a.10152279651915255.1073741825.189064565254/10156082111250255/?type=3&theater
http://www.israelhayom.co.il/article/555939
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وصف املسيرات "، وذلك محاولة الجدار في غزة إلى"كيف تررسل حماس األواد 

مقتحمون من قطاع، وفي تحقيق للمخابرات، " جاء في مقدمتهبالرهاب، حيث 

ذرع العسكرية لحماس، لتشجيع أعمال يشرحون عن أرسلوب العمل الذي تنتهجه األ 

 أرسمته"، حيث يشمل التقارير ما إرهاب وعنف في املنطقة املحاذية لجدار غزة

"اعترافات املعتقلين من غزة للمخابرات". تأتي هذه التقارير مضافة لنشر حثيث 

تصفية خليا "ألعمال التصفية والقتل والتي ينشرها موقع الصحيفة باعتبارها 

را، 2018حيث نشر في الرابع عشر من أيار  "،إرهابية لعملية تصفية  مقطعا مصو 

متظاهرين اقتربوا من الجدار، تحت العنوان "تصفية خلية إرهابية قريبة من 

 ية من تفس اليوم.رسراييلغطاء إعلمي للمجزرة ال كالجدار"، وذلك 

 

 باب الثالثال

 مؤثرةشخصلات عامة 

 

نشر الكاتب املحامي موريس هرش، في مقاالت رأي في "واي نت" تحرض ع ى األرسرى:  (1)

ي، وذلك ع ى ضوء رسرايي ، مقاا للرأي في موقع "واي تت" ال 2018السادس من أيار 

ته العمل ع ى منع السلطة  النقاش الداير حول مخصصات األرسرى وإعلن ليبرمان تي 

:  حيث جاء فيهعالة لعايلت األرسرى الفلسطينيين، سطينية من تحويل مبالغ دعم وإالفل

مدعومة ببعضها هي رسيارسة تحفيز الرهاب املستمرة منذ أكثر من عشرين عاما، والتي " 

ن تتوقف، كما وعد ية، يجب أرسراييلم، من الحكومة ال من أموال الجمهور املنقولة، بكر 

 ".الشأن، يجب املبادرة ملداوات ورسن قواتين في املواضيع هذا كل من تحدث في

نشر السياس ي والنايب البرملاني السابق "دولة املخربين":  أنهاملخايلل بن آري يصف غزة ب (2)

نشورا تحريضيا ع ى الشعب "، مرسراييلاليميني، ميخاييل بن آري، رييس حركة "قوة ل 

"دولة املخربين التي  أنهاقطاع غزة ب وصف، حيث 2018الفلسطيني، في الثاني من أيار 

وذلك ع ى خلفية تفاشه وتصريحاته بخصوص الطايرات الورقية  طاع غزة"،أقيمت في ق

 التي يطلقها البعض من غزة.

 

 

http://www.israelhayom.co.il/article/555835
http://www.israelhayom.co.il/article/555965
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5251584,00.html
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/photos/a.704104372997170.1073741830.703857626355178/1955207054553556/?type=3&theater
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ص
ّ
 ملخ

م التقرير الحالي رصدا ألهم التصريحات التحريضية والعنصرية في  
ة  إرسراييلقد  فيما يتعلق بالقضي 

يرتكز ع ى املستوى السياس ي  الفلسطينية. وقد رصد التقرير ذلك في ثلثة أبواب مركزية: الباب األول 

، من أع ى رأس الهرم ي الررسميرسرايي ، حيث برز فيه التحريض ال والعسكرية والقيادات السيارسية

طلق إ يةرسراييلالقيادة ال  وصفت إذمسيرات العودة، الشعب الفلسطيني في غزة و  ضد ي،رسرايي ال 

لجنود  دعمها ى قتل املتظاهرين من خللالطايرات الورقية بالعمل الرهابي، كما حر ضت القيادة ع 

ارتكاب ع ى ووصف املتظاهرين "باملخربين" ع ى حد تعبيرهم، فضل عن التحريض املباشر ااحتلل 

ي ررسمي ع ى إرسرايي ية بحق املتظاهرين، كما برز في هذا املستوى تحريض رسراييلاملزيد من املجازر ال 

دان ع ى القيادة تحريض تتنياهو وإر  م، فضل عناألرسرى الفلسطينيين ومحاولة تزع مخصصاته

رصدا  هذا البابمازن باللرسامية، كما شمل  والفلسطينية بوصف حماس بالحركة الرهابية وأب

ب الثاني تطرق التقرير ملستوى العلم والصحافة . في الباإرسراييللتحريض ررسمي ع ى الفلسطينيين في 

 بالرهابيين الفلسطينيينرات العودة ووصف املتظاهرين مسي العلمي ضد من خلل رصد التحريض

وبرز في هذا الباب  .عداد الشهداء الفلسطينيينلسقوط الشهداء واملطالبة بزيادة أفضل عن التهليل 

يا ع ى موقع التواصل ااجتماعي، كذلك تحريض صحيفة إرسراييلتحريض صفحة "الظل" املنتشرة 

دور فأشير إلى في الباب الثالث أما  ية. رسراييلاء للمجزرة ال وموقع "يسراييل هيوم" وتشكيله غط

حيث نشر الفاش ي بن آري منشورات ، تطرفة في التحريض ع ى الفلسطينيينة امليالحركات اليمين

تحريضية ضد قطاع غزة، فضل عن مقاات للرأي تحر ض ع ى األرسرى الفلسطينيين في سجون 

 ااحتلل وعوايلهم.

 

 


