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 تقدمي
يتابع راصد التحريض أهم التصرحيات التحريضية والعنصرية يف إسرائيل ذات الصلة 

، حيث  2018 ثاينلابلفلسطينيني والقضية الفلسطينية، ويتناول القسم األول من شهر تشرين ا
ى خلفية العدوان قطاع غّزة والغّزيني علكانت أبرز هذه التصرحيات تلك املتعلقة ابلتحريض على 

بة قطاع، وما خلفه من استشراء ابرز للتصرحيات املطالبة بتوجيه ضر الاإلسرائيلي األخري على 
 .ضدهعسكرية 

 
 اية يف مستواهالتحريضات اإلسرائيل الباب األوليتناول أبواب رئيسية:  ةينقسم الرصد إىل أربع

ضد الشعب تحريض حيث برز فيه ال ،اسيني وعسكرينياملتعلق بتصرحيات حتريضية لسي الرمسي
الفلسطيين عموما، وقطاع غّزة حتديدا، والتحريض على اقتحام غّزة. فضال عن التحريض على 

 املقاطعة والقيادات الفلسطينية وغريها.حركة و  ،األسرى
 

عامة، حيث برز سات الاملؤسمستوى المي و أما الباب الثاين فيتناول التحريض يف مستواه اإلع
فضال  ،اإلعالميني ووسائل االعالم جلوقة التحريض يف القضااي أعاله الغالبية الساحقة منجتّند 

هري الشعيب هليمنة خلق الظ عمليةاليت تستمر يف  يف اجملتمع املدين وغريها عن املؤسسات العامة
سرائيلي، إللرصد التحريض يف مستوى الشارع ا. بينما خيّصص الباب الثالث وحتريضه اليمني

 ، أما الباب األخري فيتابع أهم السياسات التحريضّية.واالعتداءات العنصرية
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 الباب األول
 التحريض يف املستوى الرمسي

 
ن م يشمل هذا الباب عرًضا ألهم ما مّت رصده من حتريض يف املستوى الرمسي يف إسرائيل، كما جاء وظهر

 خالل حديث، تصرحيات وكتاابت السياسّيني أو العسكريني.
 

 التحريض الرمسي والعسكري على قطاع غّزة والفلسطينّيني (1)
 

سيطرت يف األايم األخرية موجة مستشرية من التحريض اإلسرائيلي )رمسيا، إعالميا وشعبيا( على الشعب 
سرائيلي العسكرية خالل األايم األخرية إثر العدوان اإل الفلسطيين وقطاع غزّة حتديدا، وذلك على خلفّية املواجهة

فلسطينّيني  7استشهاد  من واقتحام فرقة من جيش االحتالل منطقة خان يونس يف قطاع غزّة، وما خّلفه االقتحام
 ومقتل قائد الفرقة اإلسرائيلية.

 ليت جاءت من شىتوا باشرةفيما يلي نعرض ملّخصا ألبرز التصرحيات اليت اّتسمت ابلتحريض والعنصرية امل
ات سواء جتاه قطاع غزّة أو القيادة الفلسطينّية. حيث استشرت التحريض اخلارطة السياسية اإلسرائيلية، مكوانت

مبثابة فشل  ةسرائيليإحتليالت عدة واستقالة ليربمان، ما اعتربته  ،النار إطالقالعنصرية حتديدا بعد إعالن وقف 
 يف العدوان األخري.

 
املؤمتر  ليربمان استقالته من منصبه كوزير لألمن يف الرابع عشر من تشرين الثاين يف قدم ليربمان: حتريض (1.1)

ل السياسة إلسرائيلية حو بينه وبني احلكومة ا مسوغا ذلك ابخلالف ،الذي عقده هلذا اهلدف يفاالصح
، ملخربنيانشطي مسرية العودة اب ، ووصفوخضوع مهادنةسياسة جتاه قطاع غزّة اليت اعتربها املتبعة 

 يف: اخالل املؤمتر الصح ليبرمانحديث جاء يف 
." بخنوع لإلرهاوالتسوية مع "محاس" هو مبثابة  النار إطالقعالن وقف إما جرى يف األمس من ن إ" 

،  من متابعتنا لإلعالممليون دوالر مبوافقتنا.   15دخال إهي  ىلإابلنسبة  نتاين املصري تاالنقطوأضاف: " 
ىل عائالت املخربني الذين اشتبكوا على السياج احلدودي مع إن هذا املبلغ سيذهب أكلنا نعرف 

 ه العائالتهذستكون ايذاءهم وقُتلوا أثناء هذه املواجهة. جنودان، والذي ألقوا عليهم القنابل وحاولوا 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5401728,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5401728,00.html
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مليون دوالر. أي أننا من جانب منرر قانون خصم  15 ـأوىل العائالت اليت ستحصل على أموال من ال
ل الثانية قطة التحوّ تمرير أموال إلرهابيني يف قطاع غزّة..ونب بالغ اإلرهاب، ومن جانب آخر نسمحم

   ".طالق النار اليت وافقنا عليهاف إطبعا هي وق
 

 
 

ش اإلسرائيلي ياجل: أجرت إذاعة دخيرت حيّرض على احتالل/اقتحام قطاع غّزة عسكراي من جديديف آ  (1.2)
يف دخيرت، آة وعضو الكنيست األمن الربملانيّ مع رئيس جلنة اخلارجية و  مقابلة مذاعة)"جايل تساهل"(، 

. وقد متحورت املقابلة، اليت كانت ضمن برانمج "ما احلارق؟"، حول ثايناليف الرابع عشر من تشرين 
بعملية "الدرع  سوةُ أ على ضرورة اقتحام غزّة عسكراي حيث حّرض دخيرت ،األوضاع األخرية يف قطاع غزّة

 اء ضمن تصرحياته:يف الضفة الغربّية. وقد ج 2002ذار آالواقي" يف 
 
العمل الصحيح كنا قد قمنا به سابقا يف يهودا والسامرة وجيب فعل ذلك اليوم، ماذا ستكون النتيجة؟  " 

الذرائع انت لقد ك.." وأضاف معلال ومسّوغا: " آالف املخربني يف السجون وآالف املخربني يف املقابر
 ".ليوميف النهاية جنحنا، هذا ما جيب فعله ا ىل خميمات الجئني واخل، لكنإشبيهة، من الصعب الدخول 

ياهو، ننت أدىل رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامني نتنياهو يشّبه "محاس" ابلتنظيم اإلرهايب "داعش": (1.3)
بتصرحيات حتريضّية ضد قيادة "محاس" وذلك أثناء زايرته األخرية لفرنسا مشّبها إايهم بتنظيم "داعش" 

أثناء مؤمتر  اتالتصرحين متّهد القتحام غزّة. وقد جاءت أحتريضّية ممكن  فضال عن تصرحيات اإلرهايب،
جراه يف احلادي عشر من تشرين الثاين على هامش احتفال ذكرى انتهاء احلرب العاملّية األوىل أيف اصح

اع يف غزّة فيني حول تطور األوضاعلى سؤال الصح يف فرنسا، نقلته القناة اإلسرائيلية العاشرة. وردا
ليس إبمكاين أن أقوم بتسوية سياسيّة مع طرف يرى أيديولوجيا ضرورة تدمريك. األمر الوحيد فقال: " 

https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%A8/%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%A814-11-2018-0901/%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%95%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%96%D7%94%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%A1%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA-%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%90-%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%94-%D7%97%D7%93-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%90-%D7%95%D7%91%D7%A7%D7%91%D7%A8
https://www.10.tv/news/175913
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املمكن إما احتالل وتغيري، أو الوصول اىل حالة من التهدئة مستمرة بفضل قوّة الردع اليت لديك. ال 
  ".فال يوجد حلّ سياسي مع داعشيوجد حلّ سياسي مع محاس، 

 

 
  

 
ن جانب مل هتّب موجة التحريض األخرية مىل جوقة التحريض: إسة املعارضة اإلسرائيلّية تنضّم رئي (1.4)

عسكر الكنيست عن امل ئيسة املعارضة اإلسرائيلّية، عضوفقد شاركت ر  االئتالف احلكومي فقط،
ين الثاين ريض على قطاع غزّة وضرورة ضرهبا. ففي الثالث عشر من تشر الصهيوين، تسييب ليفين ابلتح

دلت والبناايت اليت أصيبت يف املواجهة األخرية، حيث أ عسقالنقامت ليفين بزايرة ميدانّية ملدينة 
 تلفزيونية جاء فيها: بتصرحيات

 
ن يعيشوا أ ة لنقطة الصفر. حيّق ألهل اجلنوبما أقرتحه هو طريق اثلث بني طريقيّ اخلضوع والعود"  

 ، وبتسوية ضد محاس، ال يوجدال من خالل الردع ضد "محاس"إ هدوء، واهلدوء احلقيقي لن أييت يف
 ".مسه تسوية مع محاساشيء 

 لعاشرةاضرورة توجيه ضرابت لغزّة مبناسبات أخرى خمتلفة، ففي حوار للقناة وأكدت وقد عاودت ليفين 
 قالت:  ،اإلسرائيلية

 
عند  هذا أكيد، ولكن أيضاإسرائيل فقدت قوّة الردع. الردع أييت من خالل ضرابت عسكرية قوية " 

 ". ىل هتدئة جيب املبادرة ملسار سياسيإالوصول 

http://actualic.co.il/%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%90%D7%A9%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%9B%D7%96%D7%94-%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%A2/
https://twitter.com/news10/status/1062357056617938944


7 

 

 
 

سرائيلّية اإل لقناةاحلوار مع  داعش" وأضافت"بـوافقت ليفين على نعت محاس  ،ويف سياق مّتصل ومشابه
 : الثانية يف الثاين عشر من تشرين الثاين

 
ن تصل إاس وليس مع محاس. احلكومة حتاول أرجل للحل: ردع وتسوية ضد محطرفا  توافرن يأجيب " 

   ".ا هبدوء، وهذا لن ينتهي أبد"داعش" وحبقّ  ـإرهايب، نتنياهو ينعته ب سالمويإلتسوية مع تنظيم 
 

 
  

 ة: يف الرابع عشر من تشرين الثاين للقناة اإلسرائيلية التلفزيونّية الثانية، مضيف التصرحياتكما وأكّدت هذه 
 

نوب جلن احلكومة تركت اأعلى حّق  . ليربمان.لإلرهابليربمان على حق، هذه احلكومة استسلمت "
 ".ن احلل لدى ليربمان أو بينت أو نتنياهوأملصريه ولكن خمطئ من يظنّ 

https://twitter.com/Tzipi_Livni/status/1062253030677057536
https://twitter.com/Tzipi_Livni/status/1062747520047165446
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 ثانية:ال "صوت إسرائيل" إذاعةوذكرت يف مقابلة هلا يف 
إرهايب وتركت  لتنظيم احلكومة املوجودة مت ابتزازها، دفعت أمواال" نتنياهو ليس مبقدوره توفري أمن، 

 سّكان اجلنوب رهائن لإلرهاب". 
: ضمن حوار مذاع له مع رئيس االئتالف دافيد أمسامل: كمواطن كنت أمتىن أن ندخل وندّمرهم (1.5)

يف اخلامس عشر من تشرين الثاين، أدىل رئيس االئتالف احلكومي دافيد  إسرائيل الثانّيةإذاعة صوت 
 امساليم بتصرحيات حتريضّية على قطاع غزّة. فقد قال خالل املقابلة رًدا على قرار نتنياهو: 

 
الواضح كنت سأقول وأشعر دعوان ندخل هبم، وهو الشعور األويل لديّ، ، من يطبعا كمواطن إسرائيل" 

 ".ولنحطّمهم ونفجّرهم، لكن أحياان حنن حباجة لرؤية كل العوامل
كر الكنيست عن املعس أجرت عضو شايل حييموفتش حتاول كسب التأييد من مهامجة القطاع: (1.6)

 املقابلةن ائيلي، وقد تناولت يف جزء متش مقابلة إلذاعة جيش االحتالل اإلسر فالصهيوين شايل حييمو 
دف تل ستهتمل  اقم بعمليات كبرية كوهنتن محاس مل إهنغيب، الذي قال ى تصرحيات تساحي تعليقها عل
 بني يفهم من التصريح أنه يفاضل هكون  ،احملاذية لقطاع غزّة املناطقا أاثر حفيظة سّكان أبيب، م

سّكان مة يف محاية فشل احلكو "ىل إتش بتصرحيات، تؤشر فدلت حييمو أالسّكان. ويف تعليقها على ذلك 
 قائلة:  "اجلنوب

فهذا مباح،  نوباجلن تضربوا إهنا تقول حلماس إذ إ هذه التصرحيات متثّل سياسة احلكومة األمنية،" 
ة ". حيث تقصد ابلتصريح مهامجة سياسىل رهائن عند املدافعإحىت هنا مسموح، ما حيوّل اجلنوب 

 زيد من الضرابت.ىل أتييد املإتراها ضعيفة أمام محاس يف إشارة احلكومة اليت 
 

ول ضرورة استخدام ح تصرحيات حتريضيةدىل نتنياهو بأ ظهار قّوة إسرائيلية:إحتريض نتنياهو على  (2)
 القوة، داخل اجتماع كتلة "الليكود"، يف اخلامس من تشرين الثاين، حيث جاء يف تصرحياته: 

القوّة هي األمر األكثر أمهية يف السياسة اخلارجيّة. "االحتالل" هذا سخافة، هنالك دول عظيمة " 
دول يف العامل  وهذا ما يغرّي سياستنا جتاهومل يكّلمهم أحد. القوّة تغرّي كل شيء  احتلوّا واستبدلوا سّكاان

 .العريب، هنالك مثّة دول يف الطريق
 

https://soundcloud.com/kan-bet/borsqoua6qaa
https://soundcloud.com/kan-bet/0xmrjbj2zoxt
https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8-%D7%98%D7%95%D7%91-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A9/%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8-%D7%98%D7%95%D7%91-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A916-11-2018-0701/%D7%97%D7%9B-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%91%D7%98%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%91%D7%99-%D7%A8%D7%A7-%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%92%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%AA%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%97%D7%99%D7%AA
https://twitter.com/HauserTov/status/1059440177599393792
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يميين جلعاد تستمر محلة الوزير ال أردان حيّرض على منظمات دعم املقاطعة ويتهتم ابلصلة ابإلرهاب: (3)
ة التواصل على صفح منشوراأردان على انشطي ومنظمات أتييد محلة املقاطعة ضد إسرائيل. حيث نشر 

رد و  ،حيث نشر تقريرا حمّرضا على ذلك ،ابلعالقة مع اإلرهاب BDS ـاالجتماعي "تويرت" يتهم فيه ال
 يف صحيفة "يديعوت أحرونوت" مع التعليق اآليت:

 
حرونوت" أة ضد إسرائيل. اليوم يف "يديعوت حقرية، هؤالء هم منظمات املقاطعتنظيمات كراهية "  

انكشف اجلانب املظلم يف منظمات املقاطعة الذين ينادون بتدمري إسرائيل كدولة يهودية: االرتباط مع 
 ا وشاركوا".أو منظمات إرهاب أيديهم ملّطخة بدماء إسرائيليني ويهود حول العامل. اقر 

 

https://twitter.com/giladerdan1/status/1060791524118720512
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ريي ريغف يف اخلامس حّرضت الوزيرة اليمينية م :واملثقفني الفلسطينينيحتّرض على الثقافة  مريي ريغف (4)
 إقرار قانون داوالتمفلسطينية وذلك خالل ية ثقافمنظمات من تشرين الثاين على شعراء فلسطينّيني و 

 "الوالء ابلثقافة" يف القراءة األوىل. حيث جاء يف دفاعها عن القانون يف اهليئة العامة للكنيست: 
، ذلك الذي منوّلتريدون منا أن  ومن كان عليّ أن احتمل كميّة النفاق اليت قيلت هنا، عمّن تدافعون "

ور، أو عن دارين طاط آكل حلم مغتصيب" )تقصد الشاعر حممود درويش(، إذا ما جعتيقول " ولكيّن 
 . واتبعت: ""اليت ُسجنت بسبب التحريض ومسرح ايفا الذي استضاف ندوة لدعم أشعارها احملرّضة

ن أ عرضا يقّدم هذا املخرب، تريدين أنتم تدافعون عن املخرّب وليد دقة وعن مسرح امليدان الذي نظّم
كتاابت دارين طاطور وال أي خمرب أو موّل  أموّل هذا العرض وال أموّل هذا العرض؟، كال وكال. لن أ

 ". خمرّبة
 

https://www.facebook.com/miri.regev.il/videos/2405608972999784/
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 حتريض على حزب التجّمع الوطين الدميقراطي (5)
ناء : حّرض وزير البيؤاب جالنت حيّرض على حزب التجّمع ويدعو إلخراجه عن القانون (5.1)

يف  حزب التجّمعواإلسكان يؤاب جالنت، يف الثاين عشر من تشرين الثاين، على نّواب 
حيث  ،القائمة املشرتكة، وذلك على خلفّية تصرحياهتم األخرية تعليقا على األحداث على غزّة

لقد حانت الساعة إلخراج التجمع وقد قال جالنت تعقيبا على ذلك: "قطاع. لأبدوا دعما ل
غّل مكان ملن يست القانون. ال يوجد يف الكنيست اإلسرائيليالوطين الدميقراطي خارج 

 ".قانونالتجمع عن ال إلخراجهبدف خراب الدولة. لقد حانت الساعة سرائيليّة الدميقراطية اإل
ياق آخر، : يف سشهار كتاب األسري وليد دقةإريض على احلزب بسبب تنظيم أمسية حت (5.2)

جمموعة من أعضاء الكنيست على حزب التجمع بسبب استضافة وتنظيم احلزب  تحّرض
أمسية أدبية إلشهار كتاب األسري وليد دقّة اجلديد "حكاية سّر الزيت"، حيث أرسلت عضو 

قضائي ، وكذلك للمستشار اليربمانولاحتجاجّية للوزيرين أردان  رسالةالكنيست شارون سخل 
 التجمّع الوطين الدميقراطي للحكومة ورئيس بلدية حيفا )مكان عقد األمسية(، وقالت: "

يستغل أموال اجلمهور إلعطاء منصّة للمخرب الرببري على حساب مواطين إسرائيل وعائلة 
 ".اجلندي الثكلى...هذا شرعنة لعملية إرهابية

جمع استخدام حزب التفورر، للتحريض على احلزب قائال: "  وانضم عضو الكنيست، عودد
 ت".ضافيّة ملنع احلزب من الرتّشح للكنيسإب كي يدعم إرهابيني تشّكل شهادة ألموال األحزا

بيت النقاش الدائر حول عرض مشروع قانون "ال إطاريف  الشهداء: عائالتنفتايل بينت حيّرض على   (6)
الشهداء الذي قضوا يف أثناء عمليات. حيث نشر الوزير اليميين  ائالتعاليهودي" الرامي لتهجري 

اح قانون هتجري قّدم اقرت اليوم سن جاء فيه: " تعقيبا حتريضيانفتايل بينت وأحد املبادرين ملشروع القانون 

https://www.0404.co.il/?p=297252
https://www.makorrishon.co.il/news/90835/
https://www.facebook.com/NaftaliBennett/photos/a.656000644421607/2036682453020079/?type=3&theater
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ملغري ماداي اعائالت املخربني كي جُنرب وزير األمن ليربمان أن يردع املخربني. املشكلة األساسية أنه من 
الثة ىل عقل خمرب فلسطيين ابن الثإدخلوا عن اخلوف. حاولوا أن ت نو املخرب توقف ن تكون خمراب،أ

ذا إ، و اوها هي الفرصة. يذهب فيقتل يهودوالعشرين للحظة. يشعر أن أمرا ما ليس جيدا يف حياته، 
 12عونة شهرية منا مإو  ا، تُقام له جنازة حمرتمة، لكن ليس فقط احرتاماقومي وبطال اقُتل يُصبح شهيد

 مل تقتل وتكون يف السجن، فإن عائلتك لن تُعاقب ويف السجن ستكون وإذاىل األبد...إ يكلألف ش
ف وقل ....يون بقتل اليهود؟ ببساطة ذلك مغر  الفلسطين ن يقومأالظروف ليست سيئة، هل من العجب 

 ذلك سنقدم اليوم اقرتاح قانون لتهجري عائالت املخربني، كي يفعلوا ذلك على األقل".
 

 
 
 
 

ودي" عن "البيت اليه انضم عضو الكنيست اليميين الشهداء: عائالتموطي يوغف حيّرض على  (7)
ف الوزير بنيت ضد عوائل الشهداء الفلسطينيني. ويعترب يوج دأه التحريض الذي بإىلف جموطي يو 

من املبادرين األساسّيني ملشروع قانون هتجري عائالت الشهداء الفلسطينيني الذي قاموا بعمليات ضد 
من شأنه  االطرد الفوري لعائلة املخرب القاتل ردعيشكل على القانون: " تعقيبهيث جاء يف إسرائيل. ح

. وال يوجد فإن الردع يفقد مفعوله اينقذ حياة. لكن عندما تستمر اإلجراءات القضائية أسابيع وأشهر أن 
 ".ردع بطرد متأخر

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%B1/2018/11/04/%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
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جافيم" نّظمت احلركة اليمينية "ر : ان األمحر" ويطالب بتهجري سّكانهاخليؤاب كيش حيّرض على " (8)
حيل ان األمحر" مبرافقة عضو الكنيست اليميين يؤاب كيش للمطالبة برت اخلىل "إحتريضّية  زايرة ميدانّية

ر هو اعتداء ان األمحاخل، اوكالم أقواال ىكفوقد جاء يف تصرحيات كيش أثناء الزايرة: "  سكانه.وهتجري 
ن نسمح هلا أن أ، للسيطرة على منطقة "ج"، ممنوع على السيادة اإلسرائيلية بدعم السلطة الفلسطينية

 حوار، هذا من ورائنا،ان األمحر" ليس من خالل حماوالت اخلتفعل ذلك. حان الوقت إلخالء وهدم "
 ".نقوم بذلك بشكل فوري ن الأ هنالك مكان معّد وجاهز، هذا خطأ

 
 
 

 الثاين الباب 
 اّمةاملؤسسات اإلعالمية والع

 
شخصيات  صدرت عن ،يف هذا الباب نعرض أهم ما مت رصده من مظاهر حتريض وعنصرية

 ومؤسسات إعالمّية، فضال عن مؤّسسات وشخصيات عاّمة ومجاهرييّة.
 

 القسم األول| التحريض اإلعالمي
 
  عالمي على قطاع غّزة وجتّند كامل جليش االحتالل إحتريض  (1)

كان التجّند اإلعالمي اإلسرائيلي والتحريض يف هذا املستوى فيما يتعلق ابلعدوان األخري على غزّة من أبرز 
أكيد نار والتطالق الإترّكز التحريض يف تسويغ رفض وقف مظاهر التحريض اإلعالمي هلذا الشهر، حيث 

 التحريضات: ز ر ربة عسكرية ضد قطاع غزّة. فيما يلي نعرض أبعلى ضرورة توجيه ض
 

https://www.facebook.com/regavim/videos/398040650735972/
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ريض صحفة لقد برز حت على قطاع غّزة: فيهاحتريض صحيفة "يديعوت أحرونوت" وصحافيني  (1.1)
 تغطية الصحيفة الرمسّية أو على يد صحافيني وكّتاب خمتلفني يف"يديعوت أحرونوت" كما جاء 

عدم توجيه  وسلبيات ،طالق النارإظهار سلبيات رفض وقف إفيها. حيث متركزت التغطّية على 
 ضربة عسكرية قوية ضد قطاع غزّة.

 نشرت الصحيفة، يف عددها الصادر يف احلادي تغطية حتريضّية سابقة للعدوان: (1.1.1)
ت عنوان قبل العدوان األخري، حت نيعشر من تشرين الثاين، تقريرا وتغطية حتريضي

زّة، ىل قطاع غإللهجوم على السماح إبدخال نقود  " كمحاولةدوالرات مقابل هتدئة"
من  ّد مبلغبع حيث تظهر الصورة األساسية التوضيحية للتقرير امرأة منّقبة تقوم

الدوالرات وذلك احياء عنصراي حملاولة إظهار أن املبالغ ستذهب جلهات يعتربها 
 معظم الشعب اإلسرائيلي إرهابية.

 
 
 
 
 

 
 (13.11.18)"دوالرات مقابل هدوء": عدد "يديعوت أحرونوت"، 
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ل من ك  نفسه العددنشر يف : نفسه صحافّيان حيرضان على غّزة يف العدد (1.1.2)

ى السماح ّرضان علفيني يوسي يهوشع وشلومو بريوتركفسكي، مقالنّي حياالصح
ل بىل غزّة. حيث جاء يف مقال يهوشع حتت عنوان: " نقود مقاإإبدخال النقود 

مقابل دوالرات، ممكن أن  اإسرائيل عمليا حتاول أن تشرتي هدوءهدوء" اآليت: " 
(، أو جائزة لإلرهاب...هذه الصورة أزعجت أاتوىنسّمي ذلك "بروتكشن" )أي 

رائسة منا بسبب أهنا أتت من قبل حكومة ميني بإالكثريين ليس فقط بسبب النقود، و 
 ".خمتلفة جتاه محاسنتنياهو، نظّرت طيلة الوقت حول سياسة 

 
 (11.11.18)"نقود مقابل هدوء". يديعوت أحرونوت، 

 
ويف أتييد هلذا اخلط جاء مقال آخر، يف نفس العدد، للصحفي شلومو برتكفسكي 

ىل إحقائب النقود القطري اليت مرّت حتت عنوان " رشوة لإلرهابيني"، جاء فيه: " 
كشن" )أاتوى( لإلرهاب، رشوة قطاع غزّة هي عبارة، عما ابلتحديد ظاهر، "بروت

..." ."ن يتوقفوا عن اإلرهاب ضد دولة إسرائيلأ إلقناعهم، يف حماولة لإلرهابيني
هدف األموال القطرية هو إعادة تفعيل منظومة اإلرهاب حلماس يف القطاع، 

  ".ن للتنظيم اإلرهايبو يد منه ابلدرجة األوىل أانس اتبعوسيستف
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 (.11.11.18". يديعوت أحرونوت )"رشوة لالرهابّيني

 
" يف عدد الحق لصحيفة "يديعوت أحرونوتيف على نتائج املواجهة: احتريض صح (1.1.3)

ع مقال يف، يوسي يهوشاالصادر يف الرابع عشر من تشرين الثاين، أصدر ذات الصح
قطاع غزّة  على عدم ضرب ج العدوان األخري، جاء فيه حتريضحتريضيا على أثر نتائ

ن إدعوة لالستيقاظ"، جاء فيه: " وقد كان املقال حتت عنوان: "وة. عسكراي بق
 انتائج اجلولة القتالية األخرية جيب أن تزعج كل مواطن يف الدولة. ليست املسألة ميين

و معارض لتسويّة مع محاس. عندما تعرض الشاشات املنقسمة أو مؤيد أهنا،  اويسار 
اإلحساس ابألمان، ويف املقابل صورة أهايل غالف غزّة يتظاهرون نتيجة فقدان 

ولة هذه اجل"...." وجد هنا سؤال من انتصريات االحتفال حلماس يف غزّة، ال مسري 
انتهت بصورة سيئة جدا من انحية جيش الدفاع اإلسرائيلي وإسرائيل يف كل 

أقل من عشرة قتلوا يف املعركة، استهداف قيادات  -استهداف املخربنياجلوانب: 
 أي منهم....". مل يتضرر -محاس
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 (.15.11.18)"دعوة لالستيقاظ". "يديعوت أحرونوت"، عدد 

ددها : أسوة بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، يف ع(إسرائيل اليوم)حتريض صحيفة "يسرائيل هيوم" (1.2)
 تغطّية حتريضية على نتائج ،"يسرائيل هيوم"، مشلت صحيفة 15.11.18الصادر يف اتريخ 

"، ال يوجد سبب النتخاابت متسرعة، مقاال حتت عنوان " حاييم شاينيف ا، إذ نشر الصحاحلرب
سّكان غالف غزّة غاضبون، وحبّق، على ما يبدو هلم من عدم وجود رد فعل مالئم ملطر جاء فيه: "

  ".الصواريخ
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 (.15.11.18وجد سبب للذهاب النتخاابت متسرعة". صحيفة "يسرائيل هيوم" العدد ي)"ال 
 
تاب: شهار كإبسبب استضافة أمسية  ووليد دقة على حزب التجّمع وعام عالميإحتريض  (2)

وملان حزب فية فيه بتئيل كاوالصح يف احلادي عشر من تشرين الثاين، هاجم موقع "مكور ريشون"
التجّمع الوطين الدميقراطي يف الداخل الفلسطيين، وذلك على خلفّية استضافة وتنظيم احلزب أمسّية 

لتقرير احكاية سّر الزيت". حيث جاء يف األسري الفلسطيين وليد دقة " تابأدبية إلشهار ك
 من أموال اجلمهور، مت اشهار كتاب املخرّب الذي قتل جنداي.: "التحريضي

يغرّي وجهه ولكنه  رهابحنن ببساطة مصدومون....اإل: " اجلندي والدةكما جاء على لسان  
يّئ على الزاند، لكنها أيضا الكلمات اليت هت تضغطيبقى إرهااب، اإلرهاب ليس فقط اليد اليت 

ستة ماليني  زيون قتلالنا كيف استطاع." وأضافت مقارنة بني وليد دقة والنازيني: " اإلرهاب القادم
 ".ءلقتل يهود؟ هذا ذات الشيهنم مل يطوّروا قبلها محلة دعائية مكثّفة، تربية أيهودي؟، لو 

"، وذ توّجه مدير عام منظمة "بتسلمإ ،تمع املدين للمالحقة والتحريضوقد انضمت جهات من اجمل
 ىل جلنة التأديب يف الكنيست ضد حزب التجمع.إشاي جليك، 

 
حتت عنوان "رابطة دم" نشرت صحيفة  حتريض "يديعوت أحرونوت" على حركة املقاطعة: (3)

(، متهمة إايها ابالرتباط ابإلرهاب BDS" تقريرا حتريضيا ضد حركة املقاطعة )"يديعوت أحرونوت
فة. وقد ُنشر ىل الصحيإاستخباراتية خاصة وصلت وتنظيمات إرهابية بناء على ما أمسته معلومات 

األسري السابق . من بني احملّرض ضدهم يف التقرير 2018شرين الثاين يف السابع من ت التقرير
"واثئق"  ته الصحيفة منناشط يف حركة املقاطعة اليوم. فضال عن ما ذكرته وادع، اليعقوب عودة

  يران وحزب هللا ابملنظمة. أييت هذا التقرير مضافا الستخدام الصحيفة ملصقا حتريضياإتثبت صلة 
خالله انشط مقاطعة حبزام انسف، كجزء من حماوالت وصم احلركة  كخلفية له، يظهر من

 ابإلرهاب.
 

https://www.makorrishon.co.il/news/90835/
https://www.makorrishon.co.il/news/90835/
https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5392108,00.html
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افت القناة : استضاملدرسة ثنائية اللغة يف القدس منّفذ حريق" تستضيف 20القناة التلفزيونية " (4)
جباي، املدان يف عملية حرق املدرسة ثنائية اللغة يف القدس عام  " يتسحاق20سرائيلّية "اإل

ابستخفاف عن عملية احلرق وكيف أعّدها ونّفذها حيث  منّصة للحديث. وقد منحت له 2014
ف من منطلق اعر رمبا أان مع تعليم العربية تداولت األمر ضمن أجواء من التهّكم، حيث قال "

افتخار  و "، وأمعن يف شرح التفاصيل بتهّكم ، لكين قمت مبا قمت به لرفع الوعي اجلماهرييعدوك
مار بن وكان ضمن الربانمج املتطرف الفاشي ايت كيف قام بتحضري املواد وسائر متطلبات اجلرمية.

سرية ايسر  تعرض أان يف جانبك ومعك..املدرسةجفري حيث وّجه حديثه ملنّفذ احلريق قائال: "
". كما دافع الحقا بن جفري عن استضافة جباي عرفات وتنظّم دقائق حداد على أرواح خمرّبني

سي، لرجوب والرنتيلرازي بركاي يعطي منصة إف إم" اإلسرائيلية: "  103إلذاعة " تصريحقائال يف 
 ؟.ل هذا مباحه

 
 القسم الثاين| حتريض املؤسسات والشخصيات العمومّية

 
مكّملة للتحريض  بصورة حزب "قّوة يهودية" وميخائيل بن آري حيّرضان على قتل الفلسطينيني: (1)

، أصدر حزب "قوة يهودية" غري املمثل يف الكنيست، وزعيمه اليميين املتطرف الرمسّي اإلسرائيلي
قتل  مباشرة على تسلسلة فيديوهات يف األايم األخرية احتوت حتريضاميخائيل بن آري، 

ثالث عشر من املنشورة يف ال الفيديوهاتالفلسطينيني وهتجريهم من قطاع غزّة. فقد جاء يف أحد 

https://www.10.tv/news/175945
https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-670293
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/740900949618334/
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وجد ت الطالق النار: "إة احتجاجية يف "سديروت" على وقف مسري  تشرين الثاين، وذلك أثناء
هتدئة مع غزة، ال توجد معادلة غزّة وحنن، املعادلة هي إما غزّة وإما حنن. األمل الوحيد لنا يف العيش 

دون د حل آخر، ال تريطالق انر...ال يوجإىل غبار نقوم بوقف إبدل أن حنوّل غزّة  هو هنايتهم.
 ."أطفالنا سيدفعون الثمن ذاإهتجري غزّة 

 

 
 

قتنع احلكومة رمبا اآلن ست: حتت عنوان "أريه الداد حيّرض على السلطة الفلسطينّية يف القدس (2)
ادس يف الس ،مقاالنشر الربوفسور أريه الداد  بتدمري نشاطات السلطة الفلسطينية يف العاصمة"،

بعد اتفاق أوسلو بدأ عرفات وعصابته حماولة السيطرة على شرقي من تشرين الثاين، جاء فيه: "
ا نستطيع .....رمبالقدس... علم منظمة التحرير رفع على بعض املباين يف ذروة اإلرهاب العريب

طرد "حاكم  أيضا من ام هللا، نتمّكننقاذ مواطن إسرائيلي من قبو التعذيب يف ر إبفضل حماوالت 
" .القدس" هنائيا والذي عيّنه أبو مازن بوقاحة. ليس فقط احلايل وإمنا كل من يتجرأ على تعيينه

ض حنارب من أجل إسرائيل"، للتحري -مقال الداد أييت متزامنا مع محلة تقوم هبا منّظمة "بومرنج
مة التحرير واتريخ منظ صدار فيديوهات حتّرض على السلطةإعلى السلطة الفلسطينّية، تشمل 

الدعائية.  هاتالفيديو الفلسطينّية، أييت فيه نعت حركة "فتح" كحركة إرهابية كما جاء يف أحد 
لقناة  قريراتفضال عن اهتام جهاز التعليم ابلسلطة "بدعم وتشجيع اإلرهاب". سبق هذه احلملة 

نفة الذكر آ ضامنيفيه امل ت"، جاءاشريك تالسلطة الفلسطينية عدو وليس" حتت عنوان "20"
 وغريها من مضامني الفيديوهات التحريضية لذات املنظمة.

 
أصدرت  :ومنظمات جمتمع مدين فلسطينية حركة "رجافيم" حتّرض على السلطة الفلسطينّية (3)

ته اإلرهاب الزراعي" للسيطرة على أراضي منطقة "ج"، وما أمسرجافيم" املتطرفة تقريرا أمسته "حركة "
قع التواصل يف مو  صفحتهم". حيث جاء يف املنشور الدعائي للتقرير على 2018"االحتالل العريب 

ليس فقط يف غزّة، االنبطاح لبنيامني نتنياهو أمام اإلرهاب الزراعي عي "فايسبوك": "االجتما
 ".ابهظاسيدفّعنا مثنا 

 

https://www.maariv.co.il/journalists/Article-669291
https://www.youtube.com/watch?v=DzhUimDCOG4
https://www.facebook.com/regavim/photos/a.112918748780762/2354557961283485/?type=3&theater
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إعالمية لعرض التقرير، يف اخلامس من تشرين  منصة" 20هذا وقد أعطت القناة اإلسرائيلّية "
لسطينية أقامت السلطة الفالثاين، ضمن حتريض مباشر على السلطة الفلسطينية، حيث جاء فيه: " 

اهلدف هو السيطرة على أكثر عدد من مكتبا حكوميا خاصة هدفه السيطرة على أراضي "ج". 
 يان األمحر" هاخلطق أخرى، وقضيّة "األراضي من جانب، وبناء تواصل جغرايف مع مدن من منا

فقط منوذج، فضال عن السيطرة الزراعية بتمويل االحتاد األورويب واليت ال ختتلف عن االحتالل 
من كان عليه أن يقوم هبذا البحث هو ليس منظمة جمتمع . حيث عّقب املذيع قائال: "الفعلي

ارجّية واألمن اخلحركة "رجافيم" يف جلنة  ". يُذكر أن التقرير كان قد ُعرض مببادرةمدين بل الدولة
 الشعيب.-ا يّدلل على املواءمة والتكامل بني التحريض مبستواه الرمسّي ومستواه العموميالربملانّية، م

 
 
 

ان األمحر" اخلىل "إّية حتريض زايرة ميدانّيةويف سياق متّصل، كما أسلفنا الذكر يف الباب األول، فقد نّظمت احلركة 
 أهله.مبرافقة عضو الكنيست اليميين يؤاب كيش للمطالبة برتحيل وهتجري 

 
 
 

https://www.facebook.com/regavim/videos/259751634724887/
https://www.facebook.com/regavim/videos/398040650735972/


22 

 

 الباب الثالث
 عنصريّة يف الشارع اإلسرائيلي

 
 ائيلي.الشعيب، أي يف الشارع اإلسر يعرض هذا الباب مظاهر التحريض والعنصرية كما جاءت يف مستواها 

 
قامت جمموعة من املستوطنني املتطرفني،  عشرات املستوطنني يقتحمون املسجد األقصى: (1)

 السابع املسجد األقصى يف ابقتحاميتصّدرها عضو الكنيست اليميين عن الليكود يهودا جليك، 
الشرطة والوحدة اخلاصة، حيث نّفذت اجملموعة جولة  أفرادمن تشرين الثاين. وذلك حبماية عدد 

 استفزازية يف املسجد وساحته.

 
 

يف ة: طالق النار على غزّ إظاهرات االحتجاج الشعبية ضد وقف "املوت للعرب"، هتافا يف م (2)
 ةمكمال حللقات التحريض اإلسرائيلي األخري على قطاع غزّة، يف مستوايته الثالثمشهد يبدو 

ني ضمت املئات من اإلسرائيليّ  سلسلة مظاهراتخرجت  ،الشعيب-الرمسّي، اإلعالمي واجلماهريي
ربة عسكريّة ومطالبة بتوجيه ض ،ريا عن رفضهم لقرار وقف إطالق الناريف منطقة "غالف غزّة"، تعب

قاسية لقطاع غزّة. حيث ختللت اهلتافات املوثّقة صوات وصورًة، "املوت للعرب"، وفق ما يبّينه أحد 
 الفيديوهات املصّورة، والذي مت تناقله يف موقع "واي نت" اإلسرائيلي.

https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/2018/11/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%85%D8%B9-%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
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5401728,00.html
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كم ا عدة تقارير ووقائع حم تكشف :اعتداءات عنصريّة حبق عربمنّفذي أحكام خمّففة على  (3)
 بى منّفذي اعتداءات عنصرية ضد عر األحكام املخففة علجرت يف اآلونة األخرية ظاهرة 

، حكما خمففا الثاين يف القدس، يف السادس من تشرين حمكمة الصلح أصدرتوفلسطينّيني. فقد 
ث ُحكم وكاد االعتداء أن يتسبب مبقتله، حي ،على مواطن فلسطيين العتداءابدينا أرطيني على ش

 يف خدمة اجلمهور.ساعة عمل  75عليهما ابلعمل 
قضت حمكمة الصلح يف القدس، يف احلادي عشر من تشرين الثاين، على الشرطي  ،ويف سياق شبيه

، رغم ادانته ساعة عمل خلدمة اجلمهور 380 ـيف وادي اجلوز، ب سائق حافلةالذي اعتدى على 
 بتهمة "االعتداء على شخص يف ظروف صعبة".

يف اخلامس من  بئر السبعويف سياق مّتصل يف الداخل الفلسطيين، فقد قضت حمكمة الصلح يف 
تشرين الثاين، أبحكام خمففة على جمموعة شبان يهود ارتكبوا جمموعة عمليات طعن واعتداء على 

سنوات  5ى املدان الرئيسي الذي نّفذ أربع عمليات طعن ابلسجن شبان عرب، حيث حكمت عل
 وعلى املتهمني اآلخرين ابلعمل لصاحل اجلمهور )أي دون حبس فعلي(.

 
ملزيد من  اخضر اخمففة جدا، وهي هبذا تعطي ضوءً  -ىل املدانني فيهاإقياسا ابلتهم املنسوبة -األحكام  تعترب هذه

 عريب والفلسطيين.عمليات االعتداء على اجملتمع ال

http://safa.ps/post/247472/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%AE%D9%81%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A
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%B1/2018/11/12/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%AE%D9%81%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A-%D9%86%D9%83%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A
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%B1/2018/11/05/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D9%81%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 الباب الرابع

 التحريض من خالل السياسيات
 

 يتناول هذا الباب التحريض الكامن من خلف السياسيات العنصريّة وعلى مستوايهتا املختلفة.
 

منع نشاط للسلطة الفلسطينية يف القدس: أصدر قائد منطقة القدس قرارا مبنع إقامة نشاط برعاية  (1)
السلطة الفلسطينية يف شرقي القدس، وكان من املفرتض أن يقام النشاط يف اخلامس عشر من تشرين 

وطين النشيد ال ثأن النشاط كان سيحوي مسؤولني من السلطة، ب لتقريراحيث جاء ضمن الثاين. 
الفلسطيين وحماضرات سياسية حول اعتبار القدس عاصمة لفلسطني. يُذكر أن اصدار القرارات 
االحرتازية الشبيهة قد ازدادت يف السنوات األخرية ضد نشاطات ترعاها السلطة الفلسطينية يف القدس. 

ن الوزير قد مدد ما تبنّي أ.  كصدر أمر احرتازي ملنع مؤمتر يف سلوان ونشاط آخراستُ  ويف الفرتة األخرية
 غالق مبىن "االورينت هاوس"، الذي استخدم كمكاتب للسلطة.إقرار 

 
وحدة سكنية استيطانّية قرب بيت حنينا: صادقت اللجنة اللوائية، يف السادس من  640املصادقة على  (2)

وحدة سكنية جديدة يف احلي االستيطاين "رمات شلومو"،  640وبناء  إلقامة خمططول، على األتشرين 
 بني بيت حنينا وشعفاط، رغم أن معظم املنطقة تقع على أراض فلسطينية خاصة.

 

 
 

 

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/386702
http://www.arn.ps/admin/archives/221569
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جود اهلدم واملصادرة اليت تستهدف الو استمرار خمططات اهلدم واملصادرة يف الداخل: تستمر خمططات  (3)
حكومي لتوسيع  خمططل املؤسسة اإلسرائيليةتنفيذ التقارير تسارع الفلسطيين يف الداخل، حيث تبنّي 

شارع "عابر وادي عارة" على حساب أراض يف وادي عارة. ويدور احلديث عن مئات الدومنات 
يف املثلث الشمايل. ويف سياق آخر أقدمت السلطات  65والعائالت املمتدة على طول خط شارع 

ثلث اجلنويب، يف قرية كفر قاسم يف منطقة امل هدم معرشاإلسرائيلية، يف السابع من تشرين الثاين، على 
 حبّجة البناء غري املرّخص.

 
لنقب "تطوير الضواحي، ا ـأعلنت وزارة ما يعرف ب يهودي يف حيفا:-سحب متويل مهرجان عريب (4)

لى خلفية يهودي مشرتك، ع-مهرجان عريب سحب متويلواجلليل"، يف السابع من تشرين الثاين، عن 
خالفات سياسية، وذلك على ما يبدو كخطوة ضد نشاط مسرح "الكرمة" يف حيفا، حيث سبق ذلك 

ناهضة يمهم أمسية حول مسلسلة خطوات قامت هبا الوزيرة مريي ريغف ضد مسرح الكرمة بسبب تنظ
 "قانون القومية" اإلسرائيلي. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2018/11/09/%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%85-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
http://samanews.ps/ar/post/355071/%D9%83%D9%81%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AD%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5
https://www.haaretz.co.il/news/local/1.6632417?fbclid=IwAR0tk9a6I0oto3UGX1BNBsV_QGBRaf-b1DGStFBfIvjLY9OOQQ8MyuxH-AI
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 ملّخص

 
: مستوى رمسّي، ةرصدا ألهم املظاهر التحريضّية العنصريّة يف مستوايت أربع ،قّدم التقرير احلايل

 ، مستوى العنصرية يف الشارع ومستوى السياسات التحريضية العنصرية.امع-عالميإمستوى 
 

الفلسطيين  قطاع غّزة والشعببرز يف الباب األول حتريض املؤسسة الرمسّية اإلسرائيلية على 
، وذلك من خالل تصرحيات حتريضية رمسية على أثر العدوان اإلسرائيلي واألحداث األخرية

جزء من دعا و  ،تطالب احلكومة بتوجيه ضربة عسكرية لغّزة وتتهمها ابجلنب أمام الفلسطينيني
ض . كما رصد التقرير استمرار التحريعّزة عسكراي جتياحىل إعادة اصراحة إ صرحياتهذه الت

سطينيني واألسرى الفل التحريض ضد األسري وليد دقّة استمرار. فضال عن ضد محلة املقاطعة
 .وعائالهتم من خالل املطالبة بتهجريهم

 
رية للعنص واضح خصيات واملنظمات العامة، برز دعمالش، على مستوى اجلانب اإلعالمي

طاع غّزة قمؤسسات إعالمية يف التحريض ضد  توالتحريض يف مستواه األول، حيث شارك
حّرضت  ة، كماغزّ على  جومفية دعما واضحا لتوجيه ضربة عسكرية وهاوشّكلت التغطية الصح

مع وحزب التج ضد وليد دقة عالميبرز حتريض إ كذلكمنظمات عامة على تدمري القطاع.  
لتحريضّية  هذا اجلانب احلملة ايف ت. كما برز شهار كتابهخلفية استضافة أمسية إ الوطين على

ان خلاحلركة "رجافيم" ضد مشاريع التواجد الفلسطيين يف منطقة "ج" والتحريض على هتجري 
ا العمومي رصد التقرير حتركا جملموعة ميينية مدعومة إعالمي-األمحر. ويف نفس اجلانب اإلعالمي

 تواجد السلطة الفلسطينية ونشاطها يف شرقّي القدس.للتحريض على 
 

طالق األحكام ظاهرة إفقد برزت  ،سرائيليعلى املستوى الشعيب، أي العنصرية يف الشارع اإل
ض ضد الفلسطينيني، كما خصص التقرير مساحة للتحري االعتداءاتالتخفيفية على منّفذي 

اجلانب األخري فقد برزت من خالله استمرار أما الشعيب الداعم لضرب قطاع غّزة عسكراي.  
 .االستيطانالسياسات التحريضّية اإلسرائيلية يف مسألة هدم البيوت العربّية و 

 


