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 تقديم
 

هم التحريض راصد يتابع
 
 الف سطينيينب الص ة ذات إسراييل في والعنصرية التحريضية التصريحات ا

ول تشرين شهر من الثاني القسمغطي وي الف سطينية، والقضية
 
 التصريحات برزت حيث ،2018 ال

 ستمرارا وع ى منظمة "بتسي م"، كذلك ،الداخلعنصري ضد ف سطيني  ي ال بالتحريض المتع قة

 .غّزة خاصة وقطاع ،الف سطينيين عامة ع ى التحريض

ربعة إلى الرصد ينقسم
 
بواب ا

 
ول الباب: رييسية ا

 
 حيث رسمي،ال مستواها في التحريضات يتناول ال

ية، "المدن المخت طة" عشية انتخابات الس طات المح ضد ف سطيني  ي الداخل في  التحريض فيه برز 

ثر ع ى" بتسي م" مدير إلعاد حجاي وع ى
 
  خطابه ا

 
من، مج س ماما

 
 عموما ينيالف سط وع ى الشعب ال

 .تحديدا المحاصر غّزة وقطاع

ما
 
 من عدد جّندت برز  حيث العامة، والمؤسسات اإلعالمي مستواه في التحريض فيتناول الثاني الباب ا

عاله، و القضايا في التحريض لجوقة اإلعالم ووسايل اإلعالميين
 
ينيين في التحريض ع ى الف سط برز ا

خص غزة، 
 
طفال استشهدوا في المواجهات مع جيش الحتاللنزع الصفة اإلوبال

 
 ،نسانية عن ثالثة ا

نهم "مخربوو
 
-ينيةالف سط ، كما استمر التحريض ع ى الطالبةن"تم التعامل معهم إعالميًا ع ى ا

م
 
 لرا القاسم. كيةير ال

ما لعنصرية،ا والعتداءات ي،سرايي اإل الشارع مستوى ع ى التحريض لرصد الثالث الباب ويخّصص 
 
 ا

خير الباب
 
هم فيتابع ال

 
 .التحريضّية السياسات ا
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ول
 
 الباب ال

 التحريض في المستوى الرسمي

 ظهرو  جاء كما ،إسرائيل في الرسمي املستوى  في تحريض من رصده تم   ما ألهم عرًضا الباب هذا يشمل

ين وكتابات تصريحات حديث، خالل من ينسرائي ال  السياسي   .ي 

 في "املدن املختلطة" عشية االنتخابات املحلية 48تحريض عنصري ضد فلسطينيي  .1

 في  30.10.18تاريخ والتي عقدت ب إسرائيل،نتخابات الس طات املح ية في شهدت ا
ً
تعاظما

أغ بية  م" التي تضالب دات املخت طةيسمى " فيماالعنصرية اتجاه املواطنين العرب، خاصة 

ه تزايد نمما يدعون أ. حيث قامت قوائم اليمين بالتخويف يهودية وأق ية عربية ف سطينية

تهم، د العرباعدتل  لُقطري، نشرتيهدد هذه املدن وطابعها اليهودي. على املستوى ا وقو 

 ،يرائيلسمن وزير التع يم ال  ةمقرب شخصية رأسهاية تدعى "املنتدى العمومي"، التي تجمع

 الجديد"، لكون  إسرائيلعومين من "صندوق يدعو إلى عدم التصويت ملرشحين مد فيديو

ناريو يسرد الفيديو سي .إسرائيلالصندوق، بحسبهم، يريد تقويض الطابع اليهودي لدولة 

 ،سراطين"ليصبح "إ إسرائيلاسم  تبديلبحسبه  ، سيتم2048سوف يحدث في العام 

حداث الفيديو في وتدور أ .كتب الدين اليهودية يحظررأس الحكومة نائب عربي وسوف ي

ِتَب ع يها الفتة على مدخلوتظهر شهيد ياسر عرفات، مدرسة على اسم ال
ُ
نها إ املدرسة ك

 . ، بجانبها صورة لعرفاتالجديد" إسرائيلأقيمت بدعم من "صندوق 

 

 

https://www.haaretz.co.il/news/politi/1.6590130
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قبل قوائم  من فقد رصدنا التحريض على العرب في املدن املخت فة ،ما على املستوى املحليأ

اليمين، التي است همت حمالتها من حم ة ال يكود وبنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست 

 :2015عام 

 الرملةاللد و   .1.1

دي قادر "فقط البيت اليهو ، شعار دعايته االنتخابيةرفع حزب "البيت اليهودي" املتطرف في 

 قد تكون هذه ابنتك" على 
ً
 عبارة أخرى "غدا

ً
على حماية الرم ة وإبقائها يهودية"، مضيفا

، في إشارة إلى أن زواج العرب من يهوديات، ذات مالمح "غربية" صورة تظهر فيها فتاة محجبة

 ععلى أن الف سطينيين مع العربحم ة اليؤدي إلى أس متهن. تتعامل 
ً
لى هم يشك ون خطرا

  أنهم أق ية هناك. من رغمال ، علىالرم ة

 

 

 

يخائيل يظهر فيها رئيس الب دية م ،على تطبيق واتساب فيديواليهود  الرم ةسكان  ت قىكما 

"، لى رام هللاب "ابو فيدال. الرم ة سوف تتحول إفيدال، وهو من حزب ال يكود، وفوقه مكتو 

ي فوفي الخ فية يظهر أعضاء عرب ويهود من القائمة املشتركة وصوت املؤذن في الخ فية. 

https://twitter.com/suleimanmas1/status/1052168114664873985?s=12
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001257070
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لن يقوم ما يريدون"، و "سيعطي العرب كل  مرة أخرى  ذا ما نجحاملرشح إ ن هذا إشارة إلى أ

ن قول إت على هواتفهم النقالة ت قاها السكان بالضافة إلى رسائل عديدة بإسكات األذان.

 وأنه "سيقوم ببيع الرم ة ل عرب". ،فيدال عقد اتفاقات سرية مع العرب

 

 

 

 يافا  .1.2

 ىعل صممت عنصرية وشعارات عبارات ،دعايته االنتخابية فياستخدم حزب "ال يكود" 

 التحرير منظمة أو العبرية املدينة""، "إما نحن وإما هم بينها متعددة، شعارات شكل

 أو العبرية املدينة"و ،"يافا في السالمية الحركة أو العبرية املدينة"و ،"الف سطينية

 أبيب تلل الصهيوني اليهودي الطابع على للحفاظ األولى ل وه ة تدعو وجميعها ،"ن املتس  و 

 .ميةوالسال  الف سطينية بالرموز  صورها وأمتألت واألجانب، واملس مين العرب" خطر" من

ن قبل لك ا،مما أدى إلى إزالته وتم تقديم التماسين ضد هاتين الدعايتين االنتخابيتين

 .يسرائيلا، كانت الرسالة قد وص ت للجمهور ال مشطبه

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5363613,00.html
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 نتسيريت عيليت  .1.3

 صريةعن قائمةة الناصرة، االنتخابات في ب دة نتسيريت عي يت، املحاذية ملدين خاضت

 من مدعومةو  واملتدينين،" اليهودي البيت" من مؤلفة وهي ،"اليهودية عي يت نتسيرت" اسمها

 ،ديةيهو  مدينة عي يت نتسيرت تكون  على أن برنامجها االنتخابيبنت  الحاخامات، قبل

 العرب.  من خالية ن تكون بمفهوم أ

 

 

 حيفا .1.4

 ضد العنصرية حم تها عن رسميا،" اليهودي البيت"لـ التابعة القائمة تراجع من الرغم على

 يهودال التجار أكشاك تصويروالتي قامت من خاللها ب ،"ت بيوت" سوق  في العرب التجار

 على ووقعت فعال انط قت العنصرية الدعوة فإن فقط؛ منها الشراء إلى الجمهور  ودعوة

 اطعةبمق واملتمثل منها، العنصري  الغرض بذلك وحققت ،ع يها تقع أن يجب التي اآلذان

 برنامجعو يدكما . إسرائيل دولة قيام قبل املدينة في الكائن الب دي السوق  في العرب التجار

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5363613,00.html
https://www.haaretz.co.il/news/local/.premium-1.6533446
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 رموزهاو  الدولة سيادة وفرض وتهويدها حيفا صهينة إلى" اليهودي البيت"لـ التابعة القائمة

 .شوارعها في التظاهر من العرب منع وإلى أحيائها، جميع على

ة هجرة تخيفهم من ظاهر  رسائل ملواطني حيفاقائمة البيت اليهودي  تبعث بالضافة لذلك،

 تق قكحيفاوي! هل ": حدى الرسائلالشباب من قرى الج يل إلى مدينة حيفا. وجاء نص إ

ربعة أيام من اآلن عربي( وهروب الشباب اليهود؟ بعد أظاهرة سيطرة سكان الوسط )ال

 شارته "ط.ب". إذا صوتت ل بيت اليهودي وإيمكنك تغيير هذا الوضع 

 

 

حزب البيت متحالف مع يضاف إلى ذلك حم ة املرشح الرئاس ي دافد عتسيوني، وهو 

  عتسيوني بنى حيفا.اليهودي في 
ً
  جزءا

ً
من حم ته االنتخابية حول التحريض على  كبيرا

 بأنه سوف ينهي ظاهرة "استيالء العرب على حيفا". ومما نشرهالعرب
ً
ى منشور عل ، مدعيا

فيناملت" ن  إجاء فيه  حيفا في التعبير حرية وضد العرب ضد صفحته على الفيسبوك  من طر 

 المأع ويرفعون  قانونية غير مظاهرات ينظمون  العرب وأن   ،"املدينة على يسيطرون القرى 

 يونا بقالسا الب دية رئيس متهًما الشرطة، رجال ويهاجمون  الدولة لتدمير ويدعون  ف سطين

 ".حيفا في بالتعايش تخل  " سياسته وبأن   ،القائم بالوضع بالخالل ياهف

https://www.haaretz.co.il/news/local/1.6593998
https://www.facebook.com/haifamayor/videos/%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A1-%D7%A7%D7%95%D7%95-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2-%D7%95%D7%94%D7%90%D7%A9%D7%9D-%D7%94%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%99%D7%94%D7%91%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A2-%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%99%D7%93-%D7%90%D7%AA-%D7%96%D7%94-%D7%97%D7%99%D7%A4/249149422459135/
https://www.facebook.com/haifamayor/videos/%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A1-%D7%A7%D7%95%D7%95-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2-%D7%95%D7%94%D7%90%D7%A9%D7%9D-%D7%94%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%99%D7%94%D7%91%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A2-%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%99%D7%93-%D7%90%D7%AA-%D7%96%D7%94-%D7%97%D7%99%D7%A4/249149422459135/
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 العفولة  .1.5

 حم ته ،"آفي الكاباتس" ويدعى  ،خاض أحد مرشحي الرئاسة في مدينة العفولة شمالي البالد

 التحريض العنصري ضد ف سطينيي الداخل، حيث اقترح أ االنتخابية
ً
كون ن يمستعمال

 في العفولة مقابل رسومفي العفولة دخول الحدائق العامة 
ً
ارة في إش ،ملن هو ليس مقيما

ل ف سطينيين من القرى الذين يذهبون ل تنزه في الحديقة العامة ل عفولة، وذلك من أجل 

تيه بأنه سوف يحافظ على " ،منع "احتالل املكان" اليهودي ل مدينة  الطابعووعد مصو 

لها ل ح، باستعمال دعاية ضد منافسه  .""مدينة مخت طة"ـوسوف يحارب تحو 
 

وقام هذا املرش

أضاف نه ت ط، حتى ألى مخيهودي إنه يريد تغيير طابع املدينة من ون يتهمه فيها أإسحق مير

 في صحيفة حدفي أ
ً
 سابقا

ً
 يمكنفيه إميرون يقول  مح ية م صقاته خبرا

ً
 ويهودا

ً
هم ن عربا

 العيش في ب دة واحدة. 

 

https://news.walla.co.il/item/3181648
https://news.walla.co.il/item/3181648
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وز مناهضة لف شارك في مظاهراتن هذا املرشح، والذي نجح في االنتخابات، كان قد يذكر أ

 في مناقصات لشراء بيوت في العفولة. من قرى ومدن الج يل عرب

 

 

 كفر سابا .1.6

حيث  ،الس  طات املح ية اليهودية "غير املخت طة"هذه االنتخابات إلى وصل التحريض في 

 كفر سابا ةمدين ن فيت قي مواطنيي، فقد رصدنا سرائيلاليسار ال  حر ضت جهات يمينية على

 نطهر "بالتصويت لتطهير الب د من اليساريين:  قترعينتطالب املرسالة  في مركز البالد،
ً
غدا

 ال تصوتوا ألحزاب اليسار."ابا، سكان كفر سكفر سابا من اليساريين! 

https://news.walla.co.il/item/3181648
https://www.haaretz.co.il/news/local/.premium-1.6609142
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 امام مجلس األمن على أثر خطابه "بتسيلم" حجاي إلعاد مدير التحريض على  .2

 ،"حت ةامل األراض ي في النسان لحقوق  يسرائيلال  املع ومات مركز – بتسي م" عام مديرتعر ض 

 طاباخه على أثر إلقائ إسرائيلفي رسمية من عدة جهات  تحريض عنيفإلى  إلعاد، حغاي املحامي

 من" الفعل وقت اآلن حان" أنه أضافو  وصف فيه الف سطينيين باألبطال، ،األمن مج س أمام

 غزة طاعوق الغربية الضفة في الف سطينيين بحق القمعية يةسرائي ال  املمارسات وقف أجل

 ل. االحتال وإنهاء

على صفحته على الفيسبوك  صورةأورن حازان نشر عضو الكنيست عن حزب ال يكود  .2.1

 أ يظهر فيها حغاي
ً
".ج عاد وحوله عبارة "مط وب حيا

ً
 و ميتا

 

 

https://twitter.com/arikbender/status/1053903945532346368?s=12
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 سي مبت" أن، على مداخ ة ج عاد بدانون  داني املتحدة األمم في يسرائيلال  السفير أجابو  .2.2

 وليفيا،ب سفير قبل من األمن ملج س إلعاد دعوة وتمت األوروبي، االتحاد من تمويال تت قى

 ذهه مثل في واألصل ،إسرائيل صورة تشويه أجل من النسان، حقوق  تنتهك التي الدولة

". أعداءنا يخدم يإسرائيل مواطن ألنه السجن، هو املتحدث هذا مصير يكون  أن الحالة

 
ً
 ن يدافعو  يسرائيلال  الجيش جنود: "واتهم دانون العاد بالتعاون مع العدو وخاطبه قائال

 ".العدو مع املتعاون  أيها نفسك من اخجل ع يهم، التحريض على تعمل هنا وأنت عنك،

 

 

ن خطاب العاد هو بمثابة في األمم املتحدة دوري جولد، إ سرائيلالسفير السابق ل وقال  .2.3

ا يرائي إسي يهاجم إسرائيلمن اقتباس  أفضل إسرائيلال يوجد ألعداء ""طعنة بالظهر" وأنه 

 .خر"آ

 

 

: أيوب قرا يسرائيلوزير العالم ال  وهاجم  .2.4
ً
مدير بتسي م يتحدث على األقل مثل " العاد قائال

أدعو لخطوات ضد  ا؟ أنإسرائيلممثل حماس في األمم املتحدة. يدعو لخطوات ضد 

https://news.walla.co.il/item/3194434
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/384573
https://www.srugim.co.il/284211-%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%A4-%D7%A1%D7%A2%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C-%D7%91%D7%A6%D7%9C%D7%9D-%D7%91
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تعاون تبتسي م. لقد حان الوقت لخراج منظمات مثل بتسي م عن القانون. هذه املنظمات 

 ويشهرون ضدنا في العالم، ويعم ون على مقاطعتنا وال يساندون جنودنا." إسرائيلمع اعداء 

 

 

له يدعمون الال وري اريئيلاملستوطن أ يسرائيلوزير الزراعة ال  واتهم .2.5 سامية -بأنه ومن يمو 

ألكاذيب من على منصة حجاي العاد املحَرض الرئيس ي، يبث ا "مدير بتسي م في العالم:

-مم املتحدة. لم نتوقع منك أكثر من ذلك. تحريض برعاية جهات خارجية المج س أمن األ 

ي الال  .سامية في العالم ك ه"-سامية تقو 

 

 

 أنه ال توجد أ : "أكاذيب مدير بتسي مقال ينيولي ادلشطارئيس الكنيست  .2.6
ً
ي تثبت مجددا

ن قام مخربون ف سطينيون بإطالق صاروخ على بيت عية لهذا التنظيم. يوم واحد بعد أشر 

بث األكاذيب بمحاولة ل نيل من نه من الصحيح ة أوالد صغار، يجد حجاي العاد أفيه ثالث

 ."ل دفاع عن نفسها إسرائيلشرعية 

https://twitter.com/saruriariel/status/1052944402191126528
https://twitter.com/YuliEdelstein/status/1052963963552624645
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الجتماعي التواصل اعلى موقع  صفحتهاعلى  ميري ريغيف يةسرائي وكتبت وزيرة الثقافة ال  .2.7

 إلى مجموعة تويتر: "كم هذا مخجل. كم هذا حقير. 
ً
حاجاي العاد، اليوم انضممت رسميا

 لها أحصنة طروادة من الق
ً
ار د الجيش والضر املس بجنو ائمة املشتركة، التي وضعت هدفا

 ".إسرائيلدولة ب

 

 

ة ل مستشار القضائي للحكوم برسالةوتوجهت عضو الكنيست عن ال يكود، نافا بوكير،  .2.8

 يلإسرائلكي يع ن عن "بتسي م" منظمة خارجة عن القانون، وذلك ألنها تعمل "لتقويض 

 كدولة يهودية وديمقراطية".  

 

 

https://twitter.com/regev_miri/status/1052959543611809792
https://www.patrioti.co.il/Article.aspx?guid=084cd605-4c2f-4de0-ae28-5436187d6ac4
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 سلطة الفلسطينيةال على نتنياهو يحَرض .3

 نتنياهو، نيامينب ية،سرائي ال  الحكومة رئيس قال ل كنيست، الشتوية الدورة افتتاح في ك مته يف

" ركانب" لعم ية إدانة أي منه يسمع لم إنه عباس، محمود الف سطيني، الرئيس عن حديثه في

". القت ة تمويل الوقت كل تواصل الف سطينية الس طة" أن وتابع. مستوطنان فيها قتل التي

 ن ماز  أبو. القومية قانون  يهاجم اليهود من خالية قومية بدولة يطالب الذي مازن  أبو" وأضاف

 يتمس ل يهود أرضا يبيع من فإن بموجبها قوانين يتبنى والتعايش السالم عن يتحدث الذي

 ."يكافأ يهودا يقتل ومن إعدامه،

 

 

 حماسعلى إلنزال ضربة قاضية  املصغر  الوزاري  يدعو  ليبرمان .4

 أنبش قرار اتخاذ إلى املصغر الوزاري  املج س ،ليبرمان أفيغدور  ي،سرائيلال  األمن وزير دعا

 تقييم ج سة عقد قد ليبرمان وكان". حماس حركةب قاسية ضربة إنزال" يتضمن غزة قطاع

 في بالجنو  منطقة وقائد كوخافي، أفيف الجيش أركان رئيس نائب مع" ةعز  أوغدات" في ل وضع

 تيجةن إلى توصل إنه قوله عن ونقل. فوكس يهودا" عزة أوغدات" وقائد ه يفي، هرتس ي الجيش

 نأ وأضاف. اليوم ع يه هو كما يستمر أن يمكن ال الوضع أن يدركون  باتوا الجميع أن مفادها

 واآلن. أسبوع بعد أسبوعا نراه الذي العنف مستوى  مع ل تعايش استعداد على ليست إسرائيل"

 كان ما إلى الوضع إعادة على عمل األمن وجهاز إسرائيل أن يدرك أن الثاني الطرف على يجب

 الطريق" أنها بداعي حماس، حركةب قاسية ضربة إنزال يجب فإنه وبحسبه، آذار ". 29 في ع يه

https://www.youtube.com/watch?v=IaUqE-8cAVo
https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2018/10/16/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
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 توى مس إلى أو الصفر، درجة إلى العنف مستوى  وخفض ع يه، كان ما إلى الوضع لعادة الوحيد

 آذار". 29

 

 

بشكل دوري منشورات تحريضية ضد العرب  عنات بركوالكنيست عن ال يكود  تنشر عضو .5

، كان 
ً
 والف سطينيين. ومما نشرت مؤخرا

ً
 تحريضيا

ً
ت على صفحتها على الفيسبوك حرض منشورا

في غزة تتطاير في الهواء،  ان نرى فيه أبراجع غزة: "لقد حان الوقت الذي يجب أفيه على قطا

"
ً
 ت و اآلخر! من األفضل لقيادة حماس ط ب املغفرة فورا

ً
 ونصطاد قيادة حماس واحدا

 

 مركزي  تهديد اإليرانية الصاروخية القدرات: املوساد رئيس .6

 مركزيا داتهدي تشكل املدى البعيدة اليرانية الصواريخ أن كوهين، يوس ي املوساد، رئيس اعتبر

 مرورا ط،األوس الشرق  في ل توسع إيران سعي بأنه وصفه عما حديثه سياق في وذلك ،سرائيلل 

 أن ،"أحرونوت يديعوت" صحيفة موقع بحسب وأضاف، .ب بنان وانتهاء وسورية، بالعراق

 ريةوسو  العراق طريق عن إيران فيه تصل وضع في إسرائيل تضع العراق على إيران سيطرة"

https://www.facebook.com/Dr.AnatBerko/videos/293895131543162/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5376966,00.html


 

17 
 

 الواليات أن لوال ممكن، أنه يعتقدون  جغرافي تواصل لتشكيل الشيعي الهالل اعتبر ما إلى ولبنان

 ."األوسط الشرق  في املتوسع اليراني النظام تجاه سياستها غيرت املتحدة

 

 

 

 الباب الثاني

 املؤسسات اإلعالمية والعامة

ة، شخصيات عن صدرت وعنصرية تحريض مظاهر من رصده تم ما أهم نعرض الباب هذا في  إعالمي 

ة، مؤسسات سات إعالمي  ة وشخصيات عامة مؤس   .عام 

 القاسماستمرار التحريض على الرا  .1

ي احتجزت الت ية في قضية الطالبة الرا القاسمسرائي السياسية واالعالمية ال  الساحة شغ تان

، ومنعت من دخول البالد حتى سمحت لها املحكمة الع يا يسرائيلال " غوريون  بن" مطار في

ة تعودو  .يام من االحتجازة، بعد عدة أيسرائي ال   لطالبةا احتجاز املطار س طات قرار إلى الخ في 

ة الواليات من قدومها بعد القاسم، ة الدراسة لبدء األميركية املتحد   في الثاني ل قب الجامعي 

ة الجامعة ، بسبب هاعالميين بحقتحريض السياسيين وال  رصدنا في التقرير السابق، وقد العبري 

 . BDSية وتأييدها لحركة املقاطعة العاملية سرائي ضة ل سياسات ال مواقفها السياسية املناه

ة.  دراسة في الجامعة العبرين هذا التحريض استمر حتى بعد السماح لها بالدخول ل بالد والإال أ

 نها سوف تستمر فيأ عالمبيان لها لوسائل ال  في الفاشية ترتسو"-"امع نت جمعية فقد أ

  نها ت تزم بشروط السماح لها بدخول البالد. لتتأكد أ ،الرا القاسم "عن قرب" خطوات "تعقب"

https://www.madarcenter.org/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6/7981-%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-1-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-15-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-2018
https://twitter.com/noa_landau/status/1053005411446603777?s=12
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" لالرا القاسم في الجامعة العبرية، حيث قامت بطباعة وإلصاق 
ً
رت الحركة "استقباال كما حض 

 لها املنشورات التحريضيةمئات 
ً
مي . تو ، وتحذر منها ومن مواقفهاضدها، والتي تحمل صورا

نا. غير مرغوب بها ه انهنحن نوضح لالرا القاسم أ" لعالموسائل قال ل "ترتسو م"إسانيس عضو 

تعامل يين ويهود، وسوف نإسرائي وأننا نذكر األمور التي قالتها في كامبوس ف وريدا ضد طالب 

  نأ ن نفهمأ)..( يجب معها على األقل كما تعام ت مع الطالب هناك 
ً
هذه الفتاة التي تمت ك وجها

 
ً
 رهابيين في الواليات املتحدة".قادت حمالت لدعم ال  ،بريئا

 

 

 مالبس مس يء إعالن في النقاب تخلع يةإسرائيل عارضة  .2

 وهي ية،رائي سال  الصحف في أسابيع قبل رفائيلي، بار الدولية، يةسرائي ال  األزياء عارضة ظهرت

ة،  لحم ةوا الصورة غاية عن كثيرون وتساءل. ”إيران؟ هنا هل: “تقول  كتابة صورتها وتحت منقب 

 حقيقةال أن إال اآلخر؟ قبول  إلى تنادي دعاية أنها أم تسويقية دعاية هي هل وراءها، التي الدعائية

 تدعى تم كها مالبس شركة تسوق  رفائيلي أن ليظهر ،منذ عدة أيام ظهرت الدعاية وراء

https://twitter.com/mairavz/status/1054040992351834112?s=12
https://www.youtube.com/watch?v=XuPE0o4VUFA
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. الرسالة هذه أجل من النقاب خ ع مستخدمة ،"أساس ي ش يء الحرية" شعار تحت "هوديس"

 اديةع بمالبس تظهر ثم منه، "تتحرر "و بقوة النقاب بخ ع الدعاية في األزياء عارضة فتقوم

ت قى هذا العالن انتقاداِت الذعة  ."أساس ي ش يء الحرية" وتقول  ،ظاهران وشعرها ووجها

 ل نسا
ً
 .ء املحجبات واملنقباتبوصفه مهينا

 

 

 حول "اإلرهاب الزراعي" ةذباكخبار الصناعة األ  .3

 وأن ،"الزراعي الرهاب" أو" الزراعية الجريمة" يسمى ما وجود إسرائيلجهات عديدة في  تزعم

في  قد قمناو . األخيرة السنوات في واستفح ت املاض ي العقد منتصف منذ واسعة، ظاهرة هذه

تقارير رصد  ، من خاللحول ما يسمى "الرهاب الزراعي" مركز مدار برصد صناعة األخبار

 مةالجري تنهار، يةسرائي ال  الزراعة" أن عن تتحدث رصدت أخبار التي ،التحريض العنصري 

 طينيون ف س هم" الرهاب"و" الجرائم" هذه في الرئيس ي املتهمان و ". أراض عن التخلي مستفح ة،

 نيتهبك املعروف يسرائيلال  املدون  نشره مطوال تقريرا لكن". األخضر الخط" جانبي كال من

 ههذ في يدور  الحديث أن على أكد ،مؤخرا االلكتروني" هآرتس" صحيفة موقع في" إيشتون "

 املزارعين منظمات هم أطرافها مؤامرة، إلى تكون  ما أقرب وهي مزعومة، ظاهرة عن الحالة

 . وصحافيون  وسياسيون 

 ت و الواحدة األطراف هذه ومزاعم ادعاءات كافة ،شامل تحقيق خالل من ،"إيشتون " يفند

 ،"الزراعي الرهاب"و" الزراعية الجريمة" حول  املزاعم هذه كل أن على" إيشتون " وشدد. األخرى 

 عن فويكش ،"أبدا "زراعي إرهاب" يوجد ال إسرائيل في" وأنه ،"كذبا تزال وما كانت" الواقع في هي

https://www.youtube.com/watch?v=qERfsVL3Yls
https://www.madarcenter.org/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6
https://www.madarcenter.org/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6
https://www.haaretz.co.il/blogs/eishton/EXT-MAGAZINE-1.6567649
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 خزينة نم ميزانيات على الحصول  تحاول  التي املزارعين، بتنظيمات ك ها القصة هذه مصدر" أن

 هي ذهه أن نفسه الوقت في اعترفوا الحقيقة، هي هذه إن لكم قالوا الذين والسياسيون . الدولة

 اتمئ وأن. الزراعي ال وبي وإرضاء ميزانيات على الحصول  أجل من روايتها، يجب التي القصة

 قة،حقي هي الظاهرة هذه إن وقالوا الخبارية التقارير آالف عشرات نشروا الذين الصحافيين

 ".املعطيات في التدقيق عناء أنفسهم يك فوا لم

 

 

 مام مجلس األمنعلى أثر خطابه أ التحريض على حجاي إلعاد مدير بتسيلم .4

حم ة بعنوان "أبطال" يحر ض بها على حجاي إلعاد، تشمل صور  نشر العالمي يوتام زيمري  .4.1

 يها ع لعائ ة فوجل التي قت ت في إيتامار، صورة ، منهان و ف سطينينفذها عم يات قتلى ل

 بطال". ج س األمن أن "الف سطينيون هم األ مام ماقتباس من ك مات إلعاد أ

 

 

جاء فيه: "هل في مج س األمن العاد حول خطاب  استطالع رأينشر موقع "بروفيكاتور"  .4.2

شارك في االستطالع، حتى  اد مدير بتسي م خائن تجب محاكمته؟"ن حجاي العتعتقد أ

https://twitter.com/YotYotam/status/1053162467394838528
https://provokator.co.il/%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%A8%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA%D7%9A-%D7%97%D7%92%D7%99-%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%93-%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C-%D7%91%D7%A6%D7%9C%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%91%D7%95/
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منهم أن العاد "خائن يجب تقديمه  %96، أجاب اشخص 1666لحظة كتابة التقرير، 

 ل محاكمة".

 

 

مت منظمة "عاد كان"  .4.3 ل الجمعي   برسالةتقد  ات لكي يقوم بشطب جمعية بتسي م، في ملسج 

نسخة منها لوسائل وص ت أعقاب خطاب مديرها أمام مج س األمن. وجاء في الرسالة، التي 

 جريمة يرتكب الذي الشخص أن على تنص العقوبات قانون  من 121ن املادة االعالم، إ

 نبالسج يعاقب خرى أ مؤسسة أو منظمة أو دولةو  إسرائيل بين بالعالقات الضرار بقصد

 . سنوات عشر ملدة

 

 

ل ز  ي، املحسوب على اليسار وعلى اليمين، في شيطنة ف سطينيي غزة العسرائيلاستمر  العالم ال  .5

العالم  . وقد برز هذا األسبوع تعاملالذين يتظاهرون على السياج الفاصل لرفع الحصار

من عمرهم على أنهم "خ ية إرهابية".  14-12أطفال ف سطينيين في سن  3ي مع مقتل سرائيلال 

https://www.0404.co.il/?p=276437
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؛ كتب موقع "واال"فعلى سبيل املثال 
ً
بين وضعت لغما  3: "جيش الدفاع ضرب خ ية مخر 

 .ف سطينيين قت وا"

يومي، وعلى بالتحريض ال املعروف ب قبه "الظل" ي يوآف إلياس يسرائيلواملغني ال عالمي استمر ال  .6

ي. في أحد سرائيلمدار الساعة، عبر صفحته على الفيسبوك على الف سطينيين وعلى اليسار ال 

ذا كنت اليك إ ي وكتب ع يها: "اضغطواسرائيلوضع صورة ملتضامنين من اليسار ال  منشوراته

ي يأتي ألماكن التماس مع العدو يجب توقيفه، وتقديمه ل محاكمة بتهمة إسرائيلكل تعتقدون أن 

 الخيانة في زمن الحرب".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://news.walla.co.il/item/3196603
https://www.facebook.com/TheShadow69/photos/a.10152279651915255/10156466572640255/?type=3&eid=ARAHno32DDdVxKHFmFykhxdxA5YIjc4ugmtqc9NUXfLtcvqReZnyYRCFMRsZHLeUqL1BrTe5ZpjmCFXP&__xts__%5B0%5D=68.ARCBjwCXNhOVX8_eHVQ7Ym11w1cZ03E_4j4easnFlbd-hjzvtPv17dJJT-tHlKVOjQGbZFQcIQa75bkkiwdsZKg-qPWSoHp7C2sIJHBFeSJ6JtkWAv99CXtURECFZV4FcKFusjtYffcZToBU7y184-0tSrNMHkmtpToBkpdeDzAtxA4i8HlxRIuqnwpjgLiFTdbjQfB7bTub2T3jHhU1C_WOxff25Q&__tn__=EEHH-R
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 الباب الثالث

 يسرائيلعنصرّية في الشارع اإل 

ارع في الش يعرض هذا الباب مظاهر التحريض والعنصرية كما جاءت في مستواها الشعبي، أي

 ي.سرائيلال 

 

 وسيارات منازل  على واعتداءات" الثمن تدفيع" جريمة: الناصرة يافة .1

 ةمعادي عنصرية عبارات كتابة على" الثمن تدفيع" يسمى ما عصابة من متطرفون  أقدم

 على "داود نجمة" سمور  ،"انتقام"و" الثمن تدفيع" ومنها والف سطينيين ل عرب ومسيئة

 يعتدي تيال األولى املرة ليست هذه. الناصرة يافة بقرية الغزالن مراح حي في سيارة 20و منازل 

 أقدم فقد ،الداخل في العربية الب دات من وغيرها الناصرة يافة على متطرفون  فيها

 على عنصرية عبارات وكتابة سيارتين حرق  على 10.06.2016 تاريخ في يهود متطرفون 

 .الناصرة بيافة الغزالن مراح حي في شاحنات

 

 

 على الفلسطينيين الضفة مستوطنياعتداءات  .2

 الخليل. جنوب دورا في أثرية مناطق يقتحمون  مستوطنون  .2.1

 رق ش جيت بلدة من نابلس، تعود لعائلة السدة جنوب مركبة يهاجمون  مستوطنون  .2.2

 قلقيلة.

https://twitter.com/nassar_furat/status/1055680116049698816?s=12
https://twitter.com/nassar_furat/status/1055680116049698816?s=12
http://www.felesteen.ps/article/mstwtnwn-yqthmwn-mnatq-athryt-fy-dwra-jnwb-alkhlyl
http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=4118ca0y68258976Y4118ca0
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 ن،مستوطنو  اجمه نابلس.  جنوب عوريف في املواطنين منازل  يهاجمون  مستوطنون  .2.3

 مستوطني من مجموعة إنالذين أشاروا الى  ،ناب س جنوب عوريف ب دة سكان منازل 

 . هابعض نوافذ لتحطيم أدى الذي األمر عوريف، في املواطنين منازل  هاجمت" يتسهار"

 لحم. بيت شرق  جنوب تقوع لبلدة الغربي املدخل يغلقون  مستوطنون  .2.4

 الخليل. وسط تلمودية" "حديقة يقيمون  مستوطنون  .2.5

 ناملستوطني من مجموعة هاجمت الخليل. في الزيتون  قاطفي يهاجمون  مستوطنون  .2.6

 يتون الز  قطف منعهم وحاولوا الخ يل، بمدينة الرميدة تل منطقة في الزيتون  قاطفي

 أبو ةعائ  منزل  بجانب االحتالل ومعسكر" يشاي رمات" ملستوطنة املحيطة األرض في

 .عيشة

 على ناملستوطني من مجموعة استولت في الخليل. منزلين على يستولون  مستوطنون  .2.7

 لخ يل،ا في القديمة الب دة في" الفار خرق " منطقة في والحموز  عرفة لعائ تي منزلين

 ي.سرائيلال  االحتالل جيش من قوات بحماية وذلك

 في ون الزيت وقاطفي املزارعين مستوطنون  هاجم نابلس. مزارعي يهاجمون  مستوطنون  .2.8

 من مجموعة بأن القرية في عيان شهود وأفاد. بالضفة ناب س جنوب بورين قرية

 همل تصدى حيث أراضيهم، في عم هم أثناء بالحجارة املزارعين هاجموا املستوطنين

  واقت عوا الزبن، بشير املواطن منزل  هاجموا كما األهالي،
ً
 ذلكو  باملنزل، يحيط سياجا

  االحتالل. جيش بحماية

 املتكررة للمسجد األقص ى  اقتحاماتهمكما استمر املستوطنون في  .3

 

 

 

 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/10/17/1183548.html
https://www.albawabhnews.com/3340107
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=12e9c6c4y317310660Y12e9c6c4
http://alqudsnews.net/post/132563/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://www.arab48.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2018/10/29/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://www.alittihad.ae/article/70205/2018/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://www.alhadath.ps/article/87578/
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 الباب الرابع

 التحريض من خالل السياسات

ة ال  ة وعلى سرائي يتناول هذا الباب التحريض الكامن من خ ف السياسيات العنصري  ي 

 مستوياتها املخت فة.

 لألقص ى املستوطنين مجموعات اقتحامات يتقدم غليك املتطرف .1

هر منتصف ش غ يك، يهودا املتطرف، اليميني ال يكود، حزب عن الكنيست عضو أقتحم

 من معززة قوات برفقة املغاربة بابجهة من األقص ى املسجد ساحات ،تشرين األول 

 .الحرم اقتحموا الذين املستوطنين ولعشرات له الحماية وفرت التي الخاصة لوحداتا

 عناصر فإن الدبس، فراس األوقاف، دائرة في والعالم العامة العالقات مسؤول وبحسب

 حيث األقص ى، املسجد اقتحموا السريع التدخل بوحدات معززة االحتالل شرطة من

 مايةالح لتأمين الف سطينيين عشرات بإبعاد وقامت الحرم ساحات في القوات انتشرت

 يف استفزازية بجوالت قاموا الذين غ يك، واملتطرف املستوطنين مجموعات القتحامات

 تجوال  بتنظيم منهم مجموعات قيام خالل ل مستوطنين شرحا غ يك وقدم. الحرم ساحة

 .الصخرة قبة وصحن املسجد، ساحات في استفزازية

 

 

 إسرائيل مقاطعة نشطاء على سنوات 7 السجن: قانون  مشروع .2

https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2018/10/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2018/10/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
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 يقض ي قانون  مشروع األسبوعي اجتماعها في ل تشريع يةسرائي ال  الوزارية اللجنة تبحث

 مقاطعة حم ة إطار في نشاطا يمارس من على سنوات سبع مدة السجن عقوبة بفرض

 املستوطنات في املصنوعة املنتجات يةسرائي ال  اليمين حكومة وتعتبر. منتجاتها أو إسرائيل

 القانون، مشروع وينص. إسرائيل في مصنوعة املحت ين، الجوالن وهضبة الغربية الضفة في

 لىع العقوبة هذه فرض على ال يكود، حزب من بيركو، عنات الكنيست عضو تطرحه الذي

 أو لةدو  وبين إسرائيل بين والعالقات ،إسرائيل دولة بمصالح الضرار أجل من" ينشط من

 القانون  مشروع خالل من بيركو وتطالب". إسرائيلب باهتمامهم أو... مؤسسة أو منظمة

 أن ماوإن ،إسرائيلب تمس التي املخالفات فقط يشمل ال بحيث العقوبات قانون  توسيع

 بين العالقات أو إسرائيل دولة بمصالح الضرار شأنها من التي األفعال" أيضا يشمل

 ".مؤسسة أو منظمة أو دولة وبين إسرائيل

 

 حماس أسرى  عن الزيارات منع قانون  على تمهيديا يصادق الكنيست  .3

 ،"السجون  س طة أنظمة تعديل" قانون  مشروع على التمهيدية بالقراءة الكنيست صادق

 يتطرق  إذ حماس، حركة أسرى  خاصة الزيارات، من األسرى  بعض حرمان على ينص الذي

 شروعمل ووفقا. يينإسرائي  رهائن تحتجز التي ل فصائل ينتمون  ممن لألسرى  القانون 

 يهدف القانون " فإن حازان، أورن ال يكود، حزب عن الكنيست عضو قدمه الذي القانون 

 أمنهاب يمسون  الذين األسرى  إسرائيل بها تحتجز التي الشروط بين التوافق عدم ملعالجة

 "يينإسرائي  رهائن" الرهابية" املنظمات فيها تحتجز التي والظروف

https://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.6572165?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://www.20il.co.il/%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8-%D7%91%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%97%D7%9E%D7%90%D7%A1-%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%96%D7%9B%D7%95-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8/
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 "الثقافة في الوالء" قانون  على تصادق" للتشريع الوزارية" .4

 قانون  مشروع على ،األسبوعي اجتماعها في ل تشريع، يةسرائي ال  الوزارية اللجنة صادقت

 ،"ةالثقاف في الوالء" أسمته ما بشأن ريغيف، ميري  والرياضة، الثقافة وزيرة به تقدمت

 فيما ،"النكبة قانون " تتجاوز  ثقافية مؤسسات بميزانيات املس صالحيات يمنحها والذي

 الءالو " قانون  مشروع ويتيح. القانون  مشروع لصالح كح ون، موشيه املالية، وزير صوت

 ي تعتبر الذي ،"الثقافة في
ً

 خفض ية،ي سرائال  ل س طات والفنون، الثقافة قانون  على عديال

 قانون "لـ قهاتطبي في ريغيف العتبارات وفًقا بالكامل، هاإلغائ أو الثقافية املؤسسات ميزانية

 ".النكبة

 

 القدس في" أونروا" عمل إلنهاء بركات خطة تناقش الكنيست .5

 في يسرائيلال  االحتالل ب دية رئيس أعدها خطة الكنيست، في الداخ ية لجنة بحثت

. ملدينةا من( أونروا) الالجئين وتشغيل لغاثة املتحدة األمم وكالة لطرد بركات، نير القدس،

 ليست يةوامليزان عذرا، ليس املال: "قوله بركات عن ل كنيست، العالمي ل مكتب بيان ونقل

 وأضاف". مواطنون  وإنما الجئون  يوجد ال القدس في: ونقول  نخرج عندما اعتبار ذات

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5376290,00.html
https://www.israelhayom.co.il/article/599957
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 األممية الوكالة أن بركات وزعم ".لنا القدس في السيادة": "أونروا" عن متحدثا بركات،

 من أونروا لزالة الوقت حان لقد" أنه وتابع" العنف على مدارسها في الطالب تحرض"

". ديةالب  تقدمها بخدمات والتنظيف والرفاهية والرعاية بالتع يم واستبدالها القدس،

 خطةلا لتنفيذ فرصة خ ق ألونروا، الدعم خفض ترامب األميركي الرئيس قرار" أن واعتبر

 يف الجئين وجود حول  الكذبة هذه لوقف الوقت حان" أنه وادعى". التشويه لهذا حد ووضع

 أي لمث الب دية من خدمات على الحصول  يحتاجون  سكان بل الجئين، ليسوا إنهم القدس،

 ".عذرا ليس املال. آخر مقيم

 

 

 بالقدس األرثوذكسية للكنيسة أراض" تأميم"لـ تسعى شاكيد  .6

 إلى فيهد قانون  سن إلى ستسعى أنها شاكيد، أيي يت ية،سرائي ال  القضاء وزيرة أع نت

 يهاف أقيمت مبان" حماية" بادعاء القدس، في األرثوذكسية ل كنيسة تابعة أراض مصادرة

 ملقاولين األراض ي هذه باعت القدس في ةاألرثوذكسي البطريركية وأن يون،إسرائي  ويسكنها

 احيلر  الكنيست عضو أعدته قانون  مشروع تمرير تعتزم إنها شاكيد وقالت. يينإسرائي 

 أراض ي في السكان" حماية" هدفه أن  القانون  مشروع وجاء في". كوالنو" حزب من عزاريا،

 كان ذيال" ليسرائيل كييمت كيرن " من األراض ي هذه استأجروا املقاولين أن ع ما الكنيسة،

 استأجرها قد من عاما 99 ملدة

 في البطريركية .القدس

 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001257065
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 ملخص

م ة املظاهر ألهم رصدا السابقة ل تقارير مضافا الحالي التقرير قد  ة التحريضي  : أربع مستويات في العنصري 

، مستوى   يةالتحريض السياسات ومستوى  الشارع في العنصرية مستوى  وعام، إعالمي مستوى  رسمي 

 .العنصرية

، ةاملح ي االنتخابات عشية" املخت طة املدن" في 48 ف سطينيي ضد عنصري ال تحريضال األول  الباب في برز 

 الذي أدان فيه املمارسات األمن مج س مامأ خطابه أثر على" بتسي م" مدير إلعاد حجاي على التحريضو 

تحريض نتنياهو ضد الس طة الف سطينية بالضافة ية ودعا التخاذ خطوات اتجاهها، سرائي ال 

  واستمرار التحريض الرسمي تجاه الف سطينيين عامة وقطاع غزة خاصة.  

استمر التحريض ضد الطالبة  العامة، واملنظمات والشخصيات العالمي الجانب مستوى  على

 قاب.فيه النية تخ ع إسرائي عالن تجاري مس يء لعارضة الرا القاسم وبرز إ األميركية-الف سطينية

 لقطعان اشيةالف العنصرية مظاهر برزت فقد ،يسرائيلال  الشارع في العنصرية أي الشعبي، املستوى  على

عم ية تدفيع الثمن في ل بالضافةاستمرت في انتهاكاتها اتجاه الف سطينيين في الضفة الغربية،  التي اليمين

  يافة الناصرة في الج يل.

ة السياسات استمرار خالله من برز  فقد األخير الجانب أما ة من من خالل مجموع يةسرائي ال  التحريضي 

 نهاء عمل "اونروا" في القدس. قتراحات القوانين العنصرية وخطة إا


