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

من شهر  األول  صفنالمن الراصد القسم هذا ابلفلسطينيني والقضية الفلسطينية، ويتناول 
 يف أعقاب التطورات األخرية يفالتحريضية التصرحيات  ويغطي، 2018 كانون األول

لنار اليت ّمتت يف املستوطنات، وما تلتها من أعمال الضفة الغربية وعمليات إطالق ا
 .املستو�تمجيع على عدوانية إسرائيلية 

املتعلق  يالرمس املستوىاألول الباب يتناول أبواب رئيسية:  ةينقسم الرصد إىل أربع
ضد الشعب لتحريض حيث برز فيه ا بتصرحيات حتريضية لسياسيني وعسكريني إسرائيليني،

ض على التضييق : التحرينييف مستوي وترّكز ،والضفة الغربية حتديداالفلسطيين عموما، 
توى الشهداء، ومس ائالتكما التحريض الدموي على ع  ،على الفلسطينيني وحركتهم

جبهة "تشريع وتطوير املشاريع االستيطانية. كما برز يف هذا الباب حتريض رمسي على كتلة 
 تعيني مرّشحيها نوااب لرئيسة البلدية اجلديدة.يف أعقاب  "حيفا

 
رز جتّند سات العامة، حيث باملؤسمستوى ي و عالماإل املستوىأما الباب الثاين فيتناول 

فضال  ،جلوقة التحريض يف القضا� أعاله عالميني ووسائل اإلعالماإل الغالبية الساحقة من
ق الظهري الشعيب خل عمليةاليت تستمر يف  يف اجملتمع املدين وغريها عن املؤسسات العامة

ارع . بينما خيّصص الباب الثالث لرصد التحريض يف مستوى الشوحتريضه هليمنة اليمني
 ّية.، أما الباب األخري فيتابع أهم السياسات التحريضإلسرائيلي، واالعتداءات العنصريةا

ساسّية ضا� األتحريض يف القوقد ظهر جليّا يف هذا التقرير املواءمة بني مجيع مستو�ت ال
 نفة الذكر.املطروحة، خاصة القضا� آ

 
 



 
 
 
 

 الباب األول
 التحريض يف املستوى الرمسي

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

 إلسرائيلّيني.أو العسكريني ا أو احمللي)، (يف احلكم املركزي خالل حديث، تصرحيات وكتاابت السياسّيني
 

على الشعب الفلسطيّين وعلى الضّفة الغربّية حتديًدا يف أعقاب التحريض الرمسي والعسكري  )1(
 .المیدانیةاألحداث 

 
ة (الرمسّي، يف مستو�هتا الثالثالتحريض طغت يف األسبوع األخري على الساحة اإلسرائيلّية موجة من 

املؤسساّيت، والشعّيب). وذلك يف أعقاب تنفيذ شّبان فلسطينيني عمليّيت إطالق النار يف -يعالماإل
تالل يف اقتحامات لقّوات االحوما تاله من أساف، املستوطنات اإلسرائيلية يف مفرتق عوفرا وجفعات 

 ألمعري بعد اقتحامه.يف خمّيم ا أبو محيدعائلة  وهدم منزلمناطق يف الضفة الغربّية واستشهاد فلسطينّيني 
هجمات  اءت مبوازاةج ، واليتفيما يلي نعرض ملّخصا ألهم التصرحيات التحريضّية يف املستوى الرمسّي 

 ا سنورد الحقا.الدمويّة ضد الفلسطينيني كماملستوطنني 
 
جاءت  :وشرعنة املستوطناتلقمع رئيس الوزراء نتنياهو وإعطاء الضوء األخضر لحتريض  )1.1(

 ئيس الوزراء اإلسرائيلير من قبل  التصرحيات التحريضّية من أعلى السّلم السياسّي الرمسّي اإلسرائيليّ 
جاء صفحته اخلاصة على موقع التواصل االجتماعي. و  بنشرھا علىقام  ، حيثبنيامني نتنياهو

 فيها:
ساعة، توسيع االعتقاالت  48ألجهزة األمن: اإلسراع يف هدم بيوت املخرّبني خالل  تعليمايت" 

اإلرهابية لنشطاء محاس يف الضفة الغربية، توسيع التواجد العسكري يف الشوارع ووضع حواجز 
ف البيوت يف الألبناء املخربني ومساعديهم، تسوية أوضاع آ وإلغاء التصاريحفيها، حصار البرية 

وحدة سكنّية يف عوفرا وإقامة منطقتني صناعيتني جبانب مستوطنة افين  82، بناء ةيهودا والسامر 
 ".حافتس

 

https://twitter.com/kann_news/status/1073966429244981248


ل هتدئة ال يقب"ن نتنياهو كان قد أرسل حلماس هتديدات مفادها أنه إضافية أ مصادروأوضحت 
 ."تصعيد يف الضفة الغربية، وأن التصعيد سيجلب ردا إسرائيليايف قطاع غزّة و 

ؤرة جبعات بطالق النار قرب ويف سياق متّصل يف أعقاب عملّية إله  ىخر أ تصرحياتففي 
طرقات يف حتويلة افتتح  نهاالستيطانية ابلقرب من رام هللا، قال نتنياهو يف مؤمتر خاص إ سافأ

منطقة بنيامني لتسهيل حركة املستوطنني، حيث ربط ذلك ابلعمليات األخرية قائال يف احلادي 
 عشر من كانون األول:

 يف اجمللس اإلقليمي "بنيامني"، الذي سيقّصر مدة سفر السّكان بصورة حتويلةافتتحنا اليوم " 
ومة ملا أ� رئيس حلكواضحة. املخرّبون يريدون ترحيلنا من هنا. لّكنهم أبدا لن ينجحوا. طا

 ".لن يهّجر أي يهودّي من بيته -إسرائيل
 

 
كانون األول   11، نتياهولن يهّجر أي يهودي من بيته".  -(" طاملا أ� رئيس حلكومة إسرائيل

2018( 
 

 يفالكنيست الليكودي اورن حازان يطالب ابغتيال حممود عباس وحممود العالول:  عضو )1.2(
ئيس السلطة ورن حازان ابغتيال ر الكنيست الليكودي اليميين أب عضو تصريح حتريضّي له، طال
على موقع  ريدةتغو�ئب رئيس حركة "فتح" حممود العالول، وذلك يف  ،الفلسطينية حممود عباس

، العالول حممود، قائال: "2018كانون األول ر من  التواصل االجتماعي "تويرت" يف الثالث عش

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%B1/2018/12/14/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://www.facebook.com/268108602075/posts/10156025003427076?sfns=0
https://twitter.com/oren_haz/status/1073348605845622786


كونوا على ييب مازن، يناشد شعبه الفلسطيين ابلتأهب حىت �ئب رئيس فتح ورئيس املخربني أ
ديثه، ة" على حاملستوطنني". وأ� أ�شد "ابملصادفواجهة االعتداءات من "القتلة ملاستعداد 

ين رأس الثعبان �ائيا...تدفيع الثمن تعياله هو ومعّلمه املخّرب العجوز، وهبذا نقطع تواغ
 ".تياالتاغ

 
 

قوات  ن قبلممنّفذي العملّية  تصفيةحتريضّية بعد  تصرحياتأصدر حازان  ،ويف ذات السياق
قرتاح اعديل ت لدعم ذلك "تشريعيا" من خالل عدماالحتالل حتت عنوان "اقتل اقتل"، داعيا 

ون . فقال يف الثالث عشر من كانوهتجري عائالت الشهداء قانون "عقوبة اإلعدام للمخّربني"
فية ابركوا وهنئوا املقاتلني على عملية تصل..تقننقتل ونقتل و  -هكذا جيب أن يكوناألول: " 
ن ن لديه من يعتمد عليه ويقّدم لكم التحّية. اآلشعب إسرائيل يعلم أ -ضد املخربني مضاعفة

عدام انون "إق اقرتاح  جاء دور� املشّرعني، عندما يكون لدينا هكذا مقاتلني....جيب أن ال نعّدل
  ."نعم جيب املبادرة للتشريع الذي قدمته لرتحيل عائالت املخربني -املخربني"

 ائال: آخر له، ق منشوروقد عاود وأّكد هذا التحريض ضد أهايل الشهداء وضرورة هتجريهم يف 
صدر ..على رئيس الوزراء أن يمالحقة "القط والفأر" يف أعقاب خمربني قتلة لن حيل اإلرهاب."

أوامره اآلن لوقف حركة الفلسطينيني يف يهودا والسامرة كي مننع العملية القادمة ويف املقابل نبادر 
  ."ىل سياسة االغتياالتلرتحيل عائالت املخربني والعودة إلسن القانون الذي قّدمته 

https://www.facebook.com/orenhazanlikud/photos/a.501224123352497/1289847194490182/?type=3&theater
https://www.facebook.com/orenhazanlikud/photos/a.501224123352497/1290357217772513/?type=3&theater


 
 

حتريضّي  صريحتيف "محاس" وفصائل فلسطينية أخرى: يال قادة تمريي ريغيف حتّرض على اغ )1.3(
هلا يف الثالث عشر من كانون األول، طالبت وزيرة الثقافة اإلسرائيلية اليمينية مريي ريغيف بتنفيذ 

فاع درجة، ن األوان لالرتآ: " لبة ابلتصعيد قائلةسياسة االغتياالت ضد قادة فلسطينّيني مطا
ارين قف الوّز يف متيأو أي مكان آخر كما  نتظارممنوع أن يقف مواطنو إسرائيل يف حمطات اال

قطعنا رأس احلّية وقيادات محاس شخصيا، سوف يفهمون يف هذا التنظيم  إذاالنار. فقط  إطالق
اع اإلسرائيلي جيش الدف اإلرهايب أن قواعد اللعبة تغّريت. عندما تكون رؤوسهم على مرمى مقاتلي

 ".واالغتياالت تصل عقر دارهم نستطيع أن نستعيد قّوة الردع
 
 

https://www.facebook.com/miri.regev.il/


 
 

ذاعة "راديو إل مقابلةاألسرى وذلك يف  ائالتع دت هتجريذاته، طالبت الوزيرة وأي ويف السياق
 ائالهتمخربني، وجيب البدء بتهجري ععدام املأ� أؤيد إحيفا" يف العاشر من كانون األول قائلة: " 

 وليس فقط هدم البيوت، يُهدم البيت ويتم إعادة بنائه بعد فرتة وجيزة".
شرت ن بينت يهاجم نتنياهو ويتهمه ابلتقصري يف إعادة الردع ضمن تصرحيات حتريضية: نفتايل )1.4(

صحيفة "يسرائيل هيوم" يف عددها الصادر يف احلادي عشر من كانون األول تصرحيات لنفتايل 
األمنية  ونتنياهة ينتقد من خالهلا سياسوزير الرتبية اإلسرائيلي ورئيس حزب البيت اليهودي بينت 

وذلك ضمن حتريض على الفلسطينيني وعلى تسوية االستيطان والبؤر  ،إ�ه ابلتقصريمتهما 
د ك واستعس احلكومة، غّري من سياستسيدي رئياالستيطانية. قائال يف افتتاح جلسة كتلته: "

ما  " قانونيا بشكل فوري، كلةن يسّوي مستوطنة "عوفر أدعو وأطالب رئيس احلكومة أ الردع..
 ".املستشار القضائي واملصادقة على ذلك هو مطلوب هو دعوة

http://www.1075.fm/%D7%A8%D7%92%D7%91-%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A9-%D7%A8%D7%92%D7%90-%D7%97%D7%AA%D7%A8%D7%9F-%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%91%D7%97%D7%A8-%D7%91%D7%95-%D7%A6%D7%A8/?fbclid=IwAR0Cb7uBzfQnl-XUQ_32DygAwQeRNeiWTUMSHINipxoqVPVLCnJkvzjSRXM


 
 

 الشوارع على منع تنقّل الفلسطينيني يف انحيّرضو "االحتاد القومي" وري أرئيل أالزراعة  وزير )1.5(
ل الوزير اليميين أرئيل أرس: تكثيف االستيطانىل يدعوان إالفاصلة الرئيسية يف الضفة الغربية و 

االحتاد نّظمه حزب "الذي  االجتماع يف أعقاب لرئيس الوزراء نتنياهو وذلك  رسالة حتريضية
 البة ابختاذطاملشّكلة للقائمة الربملانية اليمينية "البيت اليهودي"،  القومي" وهو أحد األحزاب

قرارات ومنها نصب حواجز يف الشوارع الرئيسية يف الضفة الغربية، فضال عن إقرار قانون 
"االستيطان الشاب" الرامي لتكثيف وشرعنة االستيطان يف الضفة الغربّية. حيث جاء يف الرسالة 

تيطان حنن نطالب بتوجيه رد فوري بتوسيع االسعشر من كانون األول: "  اليت أرسلت يف الثالث
ويف استعادة الردع واألمن لسكان يهودا والسامرة، غالف إسرائيل، اجلنويب والشمايل، جيب اختاذ 
خطوات، فيما جيب من أجل استعادة الردع، هدم بيوت املخربني بشكل فوري وهتجري 

القرارين يف جلنة حزب االحتاد القومي املركزيّة: إعادة نصب احلواجز ، اختذ ابإلضافة...عائالهتم
يف الشوارع الرئيسية يف الضفة الغربية واملصادقة على قانون " االستيطان الشاب" يف اجتماع 

ن ال يصّوت أعضاء الكنيست عن االحتاد قادم. وقد قررت اللجنة املركزية أاللجنة الوزارية ال
 ".تجاوب مع هذه املطالبالقومي ما مل يتم ال

   

https://twitter.com/news10/status/1073353050566340608
https://twitter.com/bezalelsm/status/1073305673243480069/video/1


 
بؤرة  66يذكر أن صحيفة "يسرائيل هيوم" كانت قد نشرت قائمة ابملستوطنات املزمع تسويتها قانونيا (

 استيطانية):

 
 )14.12.18(" يف الطريق اىل التسوية: البؤر يف القائمة"، صحيفة "يسرائيل هيوم" 

 
 :يشّكل غطاء سياسيا حتريضيا لالعتداءات العنصريّة يف الشارع شتعضو الكنيست مسوتر  )1.6(

 الشوارع ىلرز السياسيني الذين دعوا للنزول إش من أوائل وأبتكان عضو الكنيست بتسلئيل مسوتر 
وإقامة التظاهرات ملنع الفلسطينيني من احلركة يف الشوارع الرئيسية يف الضفة الغربّية، وقد تلت 



ث جاء يف حيعدة اعتداءات عنصريّة من قبل قطعان املستوطنني (نبّينها الحقا).  الدعوةهذه 
ش تنشر مسوتر  أمام حركة السيارات للعرب، ويف أعقاهبا 60غالق شارع دعوة للتظاهر وإاملنشور 

 الثالث عشر يفاالستيطانية أساف ابلقرب من بؤرة جبعات من مظاهرة نّظمها  احتريضي فيديو
إىل  الطالئعينيبطال و املستوطنني األأصدقائي  دعواآلن أ� أ" غرد:كما   2018من كانون األول 

ليات ختريبية فلن كان هنالك عم  إذا. بكامله أمام سيارات العرب60غالق  شارع اخلروج وإ
  ".جودة حياهتم تسبقيف الشوارع. حياتنا  يكون هنالك عرب

 
 

بتدفيع  له طالب يحتصر يف . و اللوم على نتنياهو قد ألقى شتكان مسوتر ويف سياق مّتصل ومشابه  
ملشكلة االفلسطينيني "مثن اإلرهاب" على حد تعبريه، قائال يف الثالث عشر من كانون األول: " 

بة حة وقمسنت عازل، سيارات مصفّ عاكس متاما. إضافة جدران، أسوار، إم نتنياهوأن توّجه 
حديديّة. ال يوجد ما يستنزف الردع أكثر من ذلك. ال يوجد مبادرة، ال يوجد توّجه لالشتباك 

 ".ثبات مؤمل لثمن اإلرهاب لدى الطرف اآلخرإال يوجد 
 
 

ئيس حزب "يش يد، ر انضم �ئري الب�ئري لبيد ينضم جلوقة التحريض ويبارك هدم البيوت:  )1.7(
 2018 يف السادس من كانون األول صرّحىل اجلوقة التحريضّية الرمسّية، حيث عتيد" املعارض إ

رار هدم بيت ق " أابركنه مؤيّد ومبارِك لقرار هدم بيت الشهيد أشرف نعالوة يف طولكرم، قائال: أ
 ".ة ابركان. هدم البيوت شرعي، يردع ومن دواعي الواقعاملخّرب منّفذ عملي

 

https://twitter.com/bezalelsm/status/1073175799220588544?s=11
https://twitter.com/bezalelsm/status/1073235029919219713?s=11
https://twitter.com/bezalelsm/status/1073478028632690689?s=11
https://twitter.com/yairlapid/status/1070741328932364289?s=11


 
 
 يريف لفني حيّرض على توجيه رّد ضد الفلسطينيني ويدعو للمصادقة على توسيع االستيطان: )1.8(

مع القناة العاشرة  عنصرية يف لقاء تصرحياتأصدر وزير السياحة اإلسرائيلي اليميين، يريف لفني، 
ل جنديني ىل مقتاليت أدت إعملية الاإلسرائيلية يف الثالث عشر من كانون األول، يف أعقاب 

نحّطني ملرد� على اإلرهاب جيب أن يكون حادا وواضحا. نستمر يف مطاردة املخربني ا" قائال: 
تماع وللمصادقة عليه يف اج ،"االستيطان الشاب"ىل قانون ابملبادرة إ يف كل مّكان. أ� أطالب

 ".اجمللس الوزاري القادم
  :تعبريها مازن" على حد وبوسيع االستيطان كرّد على "إرهاب أالوزيرة شاكيد حتّرض على ت )1.9(

 عنصرية يف العاشر من كانون األول حيث تصرحياتأصدرت الوزيرة اليمينية ايليت شاكيد 
لتحريض على لاليت وقعت ابلقرب من مستوطنة عوفرة املقامة على أراضي سلواد استغلت العملية 

مام إرهاب أمسودة الرأي القانوين موجودة. وعلى توسيع االستيطان، قائلة: " الشعب الفلسطيين
  ."ضعفهن تستقّوي االستيطان بدال من أ ةختريبين نضع مثنا: كل عملّية مازن جيب أ أبو

األمن  أجرى وزير وزير األمن السابق ليربمان حيّرض على تنظيمات فلسطينّية: )1.10(
خالهلا دىل أرائيلّية، س" اإلكانمتلفزة مع قناة " مقابلةاإلسرائيلي السابق اليميين، أفيغدور ليربمان، 

ماس ما حيدث هو خنوع حل"، قائال: الفلسطيينتصرحيات حتريضية ضد محاس والشعب ب
أراضي  نواإلرهاب. ما نراه ال يعقل، يباركون العمليات التخريبية حيصلون على أموال ويشعلو 

الضفة، هذه نتيجة مباشرة للخنوع حلماس يف قطاع غزّة". وأضاف: " حنن أثبتنا أنه فقط من 
ك ر خالل العنف يتم احلصول على إجنازات اقتصادية وأمنية، تنظيمات إرهابية أخرى تريد أن تشا

 ". يف اللعبة
 

https://twitter.com/news10/status/1073191572479639552
http://theshadow69.com/%D7%9E%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99-%D7%A4-%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2/?fbclid=IwAR1JiyPsaBR40Ov5N5sBoKFHsnPP1OOdpGkB1zHTfAyav1birypuzKIl76Q
https://twitter.com/kann_news/status/1073650100646367234


 
 

 
عيمة املعارضة ليفين جلوقة التحريض: مل تقتصر التصرحيات التحريضية على ز تنضّم   )1.11(

 ذاعةإبل طالت املعارضة لالئتالف كذلك. ففي مقابلة هلا مع  ،االئتالف احلكومي اإلسرائيلي
عنوان موجة اإلرهاب ون األول، صرحت قائلة: "(اف ام)، يف الثالث عشر من كان 103صوت 

عنا ن يكون. لقد دفعملت احلكومة عكس ما كان جيب أ مامنا على احلائط،أ اباحلالية كان مكتو 
بل " حّذرت من قمصّورة:  مقابلةويف ذات السياق قالت يف  هذا ما حنصل عليه".و لإلرهاب 

ل اإلرهاب نية خاطئة....مقابموالسامرة، هذه نتيجة اسرتاتيجية أمام توتر يف يهودا نكون أننا سأ
ىل جانب ذلك حماورة األطراف حديد: هدم بيوت استعادة الردع، وإن نعمل بيد من جيب أ

 .املعتدلة"
 

 
 
يح رمسّي نقلته : يف تصر قائد املنطقة الوسطى يتحدث عن توسيع القوات لتنفيذ اقتحامات) 1.12(

القناة العاشرة اإلسرائيلية، صرّح قائد املنطقة الوسطى يف جيش االحتالل اإلسرائيلي، يف الثالث عشر من  

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/389074
https://www.srugim.co.il/296922-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%99%D7%91%D7%93%D7%94-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F


ن لكانون األول أن اجليش سيطّور قواته ويقتحم مناطق يف الضفة حىت ال يكون أي خمّبئ فيها، قائال: " 
 ".عن الشوارع الرئيسّية ونطّور اإلمكانيات ملطاردة اإلرهابمن يف الضفة الغربّية، سندافع آ يكون خمبأ

 
 

 
لتوّجه األمين للحكومة نقاش ا يف سياقأيف دخيرت يف تصرحيات حتريضّية على قناة تلفزيونّية:  )2(

سرائيلّية جتاه الشعب الفلسطيين، صرّح رئيس جلنة اخلارجية واألمن الربملانية عضو الكنيست اإل
القاعدة احلديدية اليت قائال:"  " يف األول من كانون األول،20مع القناة " مقابلةيف أيف دخيرت 

 ّية، كناية" مرددا إ�ها ابلعربأؤمن هبا منذ اليوم األول هي أنه "ألف أم إرهايب تبكي وال أمي تبكي
يث قال أحدهم ، حعلى كالم دخيرت الشهداء، وقد أثىن املذيعان تتوجيه ضرابت لعائالعن أمهية 

 ."مثل رائعقال اآلخر "" و مجيل جدا"
 

 
 

https://www.facebook.com/AviDichter1/videos/573933626377771/


 
 
 

 
 

 ها:"اجلبهة" يف بلديّة حيفا وممثلي كتلةحتريض على   )3(
هتمام ابحظيت مسألة تعيني �ئب لرئيس بلديّة حيفا من كتلة اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة 

بة ن، حيث شهد قرار تعيني رئيس بلدية حيفا املنتخي يف األسبوعني األخرييإعالمسياسي و 
للناشط اجلبهوّي وعضو البلدية عن اجلبهة رجا زعاترة حتريضا إسرائيليا على املستوى الرمسي 

على  كوضد زعاترة واملرّشحة الثانّية يف القائمة شهرية شليب، وذل ،ي ضد هذا التعينيعالمواإل
 .ات. نرصد فيما يلي أبرز التحريض خلفية مواقفهم السياسّية

 
كومة اإلسرائيلي : وّجه رئيس احلزعاترةنتنياهو يطالب رئيس البلدية ابلعدول عن تعيني ) 3.1(

يف اجتماع احلكومة األسبوعي يف التاسع من كانون األول، قائال: "  كلمتهنداء خالل   نتنياهو
اس، محبلدية حيفا، ألطالبها إبلغاء تعيني �ئب هلا يدعم حزب هللا و  ةحبثت صباح اليوم عن رئيس

ميلنا ارييه ن ز �م يريدون تدمري دولة إسرائيل. آمل أن تستجيب، وأ� مسرور أوالذين يصّرحون أ
  ".. هذا أمر ال يقبله عقل لذا لن حيدث...درعي بدأ مبعاجلة األمر

 
لثقافة امن جهتها أصدرت وزيرة حتّرض على كتلة اجلبهة يف حيفا:  ) مريي ريغيف3.2(

ة ة البلديمصّورا يف التاسع من كانون األول، موّجهة حديثها لرئيس تصرحيا حتريضاريغيف  الليكودية
دعم ضمن اتفاق ائتالّيف مع كتلة يرتأسها شخص ي اال يدخلو  (عليهم) أن منذ البداية: "جاء فيه

اء تعيني طالبك إبلغت إرهابية تطالب بتدمري�. عينات أومحاس. أي تنظيما األسد، حزب هللا
ه طبعا هنية أو لألسد، لكن إلمساعيلرجا زعاترة، شخص مثله مدعو ألن يكون �ئبا لنصر هللا، 

 ".ن ال يتلقى معاشا من دولة إسرائيلجيب أ
ن ر يف العاشر من كانو مسموعا مع ريغيف حول األم ، أجرت إذاعة حيفا لقاءويف ذات السياق

ب جا زعاترة ال ميكن أن يكون �ئحتريضية ضد زعاترة قائلة:"ر  تصرحياتاألول، جاءت فيه 
دخلوا محاس ينات ال تُ لع ان تستيقظوا وتقولو أنتم جيب أ من يؤيد تنظيمات إرهابية. رئيس..

 أ من هذا".و وأس طروادةىل البلدية..أ� أرى برجا كحصان وحزب هللا إ
 

https://www.facebook.com/Netanyahu/videos/vb.268108602075/851553438508909/?type=2&theater
https://www.facebook.com/miri.regev.il/videos/2238715769705230/
http://www.1075.fm/%D7%A8%D7%92%D7%91-%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A9-%D7%A8%D7%92%D7%90-%D7%97%D7%AA%D7%A8%D7%9F-%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%91%D7%97%D7%A8-%D7%91%D7%95-%D7%A6%D7%A8/?fbclid=IwAR0Cb7uBzfQnl-XUQ_32DygAwQeRNeiWTUMSHINipxoqVPVLCnJkvzjSRXM


ىل إارض نضم رئيس حزب "يش عتيد" املع: ا�ئري البيد يهاجم قرار تعيني زعاترة �ئبا) 3.3(
له  نشورمالتحريض على كتلة اجلبهة يف حيفا وعلى تعيني زعاترة �ئبا لرئيسة البلدية قائال يف 

ب " قرار حزب العمل تعيني �ئعلى صفحة التواصل االجتماعي، يف الثامن من كانون األول: 
هو الذي قارن الصهيونية بداعش و )، BDSلرئيسة البلدية، مؤيد حلزب هللا ومحلة املقاطعة ( 

ورا ن يصدر تعليماته لعينات إبلغاء االتفاق فأ املعسكر الصهيوين على  .جنون تنظيمي كامل
 ".من كارهي إسرائيل وأذي يربطهم مع األسال
 

 
 
 

وزير  تعيني: أرسلالحمّرضا على زعاترة ومطالبا إبلغاء  رئيسة البلديةىل ) جلعاد أردان يف رسالة إ3.4(
ر من كانون األول شلرئيسة بلدية حيفا يف العا برسالة حتريضّيةاألمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان 

 وذهلت من مساع خرب تعيني زعاترة �ئبا لك. شخص ذفيها تعبريات حتريضية حيث قال: " توجاء
ار ن توافق دولة إسرائيل أن يكون أحد موظفيها الكبمواقف متطرفة ال جيب إعطاءه الشرعية...ال يعقل أ

 ".شخصا يؤيد مقاطعة إسرائيل اميف اجملال الع
 
انت  : هذه كلإلرهابمع مساعد  اواحد ان جنلس يومش: ال ميكن أت) البيت اليهودي ومسوتر 3.5(

حيفا  البيت اليهودي يف مدينة حيفا حيث قال: البيت اليهودي يف قرارش نقال عن تكلمات النائب مسوتر 
 ومحلة املقاطعة". لإلرهابائتالف مع مساعد ا ي واحد اال ميكن أن جيلس يوم

 
 

صرحيات : أصدرت وزيرة الثقافة اإلسرائيلية تمريي ريغيف يف حتريض جديد على رموز ثقافّية )4(
الداخل.  فلسطينية ونشاطات ثقافية فلسطينية يفحتريضّية جديدة على عدد من رموز الثقافة ال

جمددا على مسرح امليدان يف أعقاب تصرحيات ملديره جوزيف أشقر وذلك يف  حّرضتحيث 

https://twitter.com/yairlapid/status/1071374347590397952?s=11
http://www.1075.fm/%D7%94%D7%A9%D7%A8-%D7%90%D7%A8%D7%93%D7%9F-%D7%9C%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A9-%D7%91%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%96%D7%A2%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%94/
https://www.srugim.co.il/295631-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99-2
https://www.facebook.com/miri.regev.il/photos/a.538483556248464/1986670081429797/?type=3&theater


تشجيع بجديد ارتباطه يقوي ويف كل مرة من مسرح امليدان "قائلة: السادس من كانون األول، 
فيه  ونسيعرض. على هذا املنوال لن يكون بعيدا اليوم الذي اإلرهاب والتحريض ضد إسرائيل

 هللا بطل قومي" "نصر
 هذه هي ر�ح الدعم اليت أعطاها كحلون وليربمان ابمتناعهم عن دعم قانون الوالء يف الثقافة

هذه إدارة يقف على رأسها شخص حمّرض وداعم  امليدان.نتفض عبثا واهتم إدارة مسرح أ أ� ال
عرض  القاتل وليد دقة من خالل و عرب تعظيماخلطرية له أ تصرحياتاللإلرهاب. سواء من خالل 

 .يف هذا املسرح حوله
 .متأخرا "جاء الوقت كي نصحو، غري ذلك سيكون 

 
 

وضع مبادرة  تهامجعلى الشهيد الفلسطيين غّسان كنفاين، حيث  �يت هذا مبوازاة حتريض ريغيف
دث هذا فقط حينصب تذكاري لكنفاين يف مدينة عكا (مسقط رأسه)، حيث قالت حول ذلك: " 

رير حد كبار أعضاء التنظيم اإلرهايب اجلبهة الشعبية لتحم أسيل، نصب تذكاري لتخليد اإسرائيف 
 إرهاب... ث يف عكا خالل احتفال حيضره مؤيدووهذا حيد ،فلسطني

مستشار للأبعمال وزير األد�ن اريه درعي، و ىل وزير الداخلية والقائم لقد توجهت هذا الصباح إ
 النصب.القضائي للعمل مباشرة على تفكيك 

 ."ضوء أمحر شعلين سورية، حيب أ يفمباشرة  رافقه االحتفال الذي، وبث وضع النصب التذكاري
 

https://www.facebook.com/miri.regev.il/photos/a.538483556248464/1986670081429797/?type=3&theater


 
 

رورة املصادقة على ض ىل التأكيد علىعى من خالل تصرحياهتا إمن اجلدير ابلتنويه أن الوزيرة ريغيف تس
للرأي  ستطالعااكما تستثمر ريغيف   اآلن.ذي مل يسن حىت قانون "الوالء ابلثقافة" الذي اقرتحته وال

ا حتّرض على �مة اإلسرائيلية وتبني أة من احلكو لفرض عقوابت على جهات ممول مجاهري� ايُظهر أتييد
العنف أو ترفض إسرائيل كدولة يهودية دميقراطية...". وقائلة ملّمحًة ابلتحريض على مسارح 

يل ونزع تحريض ضد دولة إسرائال ملخربني،امنّول من جيبنا هتليل  نظلذا...سهكذا إفلسطينية: "
 لن نسمح أن يتم ذلك". ..وال اللكننا) ( جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي،عن شرعية ال
 
ب يف أعقاب نشر ردود سلبية حول لقائه مع �ئ جلعاد أردان يف حتريض جديد على أيب مازن: )5(

رئيس وزراء إيطاليا، صرّح وزير األمن الداخلي تصرحيات حتريضّية ضد الردود السلبية من خالل 
له يف احلادي  ورمنشقال يف التحريض على مقاطعة رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس. حيث 

نه جيب عدم مالقاة قائد كنائب رئيس حكومة إيطاليا ووزير من يدعي أعشر من كانون األول: "
داخليتها، جيب عليه املطالبة مبقاطعة اللقاءات مع احملّرض أيب مازن. أن يعرتض على عالقات 

كن لن ل . يطالب بعدم تعيني مؤيد اإلرهاب زعاترة يف املنصب..إيرانأوروبية مع امرباطورية الشر 
 ". مر متّلق سياسي من اليسارتسمعوا ذلك ألن كل ما يف األ

https://www.facebook.com/118410851589072/posts/1979773842119421?sfns=0
https://twitter.com/giladerdan1/status/1072559268472258561


 
 
 
أصدرت الوزيرة  :وتصف مديرها ابالرهايب مريي ريغيف حتّرض على مؤسسة "احلق" الفلسطينية )6(

وكذلك ضد  ،اليمينية مريي ريغيف تصرحيات حتريضّية ضد مؤسسة "احلق" احلقوقية الفلسطينية
"اجلائزة القومية حلقوق االنسان"  أعقاب اإلعالن عن فوزهم بـ وذلك يف ،منظمة "بتسيلم"

يست جائزة هذه لريضي يف اخلامس من كانون األول:"ريغيف التح منشورالفرنسية. وقد جاء يف 
، خرنسان اليت حصلت عليها بتسيلم ليست مصدرا للفية حلقوق اإلاجلائزة القوم بل وصمة عار..

حلاجي العاد وأعضاء التنظيم سبب للفرح..حيث على نفس املنصة إىل جانب "بتسيلم"  وجدوال ي
رأسها اإلرهايب ىل مقاطعة إسرائيل وياحلق" لتلقي اجلائزة، اليت تسعى إممثلو مؤسسة " سوف يصعد

 ".ابهة الشعبية لتحرير فلسطني، األمر مبثابة إهانة وليس فخرشعوان جبارين من تنظيم اجل

https://www.facebook.com/miri.regev.il/photos/a.538483556248464/1986670081429797/?type=3&theater


 
 
ريضية ، تصرحيات حتورنو الكنيست و�ئب الوزير، ميخائل أ) يف سياق متصل أصدر عض6.2(

 ،سيلم" بعد تسلمها اجلائزة، حيث قال: "بتسلم" و "احلق" يتهمون إسرائيل ابألبرهتايدعلى "بت
ينزعون عنا الشرعية الدولية، يدافعون عن اإلرهاب ويدعمون حركة املقاطعة..فرنسا هذه ال ميكنها 

 سامّية".-االدعاء أ�ا حتارب الال

 
 
 
 



 
 

 الباب الثاين
 ية والعمومّيةعالماملؤسسات اإل

 
يف هذا الباب نعرض أهم ما مت رصده من مظاهر حتريض وعنصرية كما جاءت علي يد 

 ّية، فضال عن مؤّسسات وشخصيات عاّمة ومجاهرييّة.إعالمشخصيات ومؤسسات 
 

 يعالمالتحريض اإل -القسم األول
 
املمارسات أهم  نرصد فيما يليية كشرعنة للعمليات العدوانية اإلسرائيلية: عالمالتغطية اإل )1(

 ة.األخري العمليات العدوانية اإلسرائيلية  رافقي الذي عالمية والتحريض اإلعالماإل
ّرض بشكل دموّي على حي"الظل"  مغين الراب يوآف الياسي املعروف ب )1.1(

ورة لدماء صوضع له يف الثالث عشر من كانون األول،  منشوريف و   ،الفلسطينيني
منّفذي عمليّيت بركاي وعوفرا بصورة دموية جاء قتل ل هللو مسفوكة على األرض، 

عملية بركاي وعوفرا  ...قتل خمراب1+1قت، يف األمس يف عملية " الدائرة أغلفيه: 
�م رصاصات، وأ� سعيد جدا أ 10على يد قوات "ميام" املخرب من بركاي تلقى 

 ..."م ضاحكة يف احملاكمهأهلهم وجوه مل حيضروهم أحياء حىت ال يرى

 
 الثالث عشر آخر يف منشورمازن قائال يف  بوويف سياق متّصل حّرض على رئيس السلطة الفلسطينية أ

طالق النار على حمطّات توقيف ني التخريبية جاءت أعمال إعمال السكاكانتهت أمن كانون األول: "
بو مازن، اذهبوا وصافحوه، يساريون منا شريك اليسار أيقف وراء ذلك ليس محاس إات. الذي املركب

 ."، اذهبوا غنوا له املهم أن تذهبواملعونون

https://www.facebook.com/TheShadow69/photos/a.10152453447630255/10156575633465255/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TheShadow69/photos/a.10152453447630255/10156575874995255/?type=3&theater


 
ل هيوم" : شّكلت صحيفة "يسرائيتشّكل منّصة للتحريضصحيفة "يسرائيل" هيوم  )1.2(

سرائيلّية منصًة للتحريض يف األسبوع األخري، وذلك متاشيا مع التحريض يف اإل
على  ضاملستوى الرمسّي، خاصة يف مسألة تكثيف االستيطان وشرعنته والتحري

ستويني، نعرض عدة مقاالت تتمركز يف هذين امل الفلسطينيني وقادهتم. حيث نشرت
ه الصحيفة حول قرار اللجنة أبرز ما جاء حوهلما. ورمبا كان اإلعالن الذي نشرت
 .على ذلك اواضح املركزية حلزب "االحتاد القومي" دليال

 
حزب االحتاد القومي املنشور يف صحيفة "يسرائيل هيوم"، منشور   ،"الدم اليهودي ليس مستباحا"(

14.12.18( 
 

: "جرشون هكوهني يكتب "األمهية االسرتاتيجية لتدعيم االستيطان) 1.2.1(
كانون األول،   شر مناملنشور يف صحيفة "يسرائيل هيوم" بتاريخ الرابع عيف مقاله 

ة أمهية تكثيف وتدعيم االستيطان كجزء من عقيدة أمني ما يسميه ىليشري هكوهني إ
األحداث األخرية تتطلب حيث جاء يف املقال: "  ،يف أعقاب األحداث األخرية

ى األول اتيجي، على املستو األول تكتيكي واآلخر اسرت  ،إعادة حبث على مستويني
شوارع...يف بلدات والجيب الرتكيز بصورة متطرفة على التدابري الالزمة لتأمني ال

ى القيادة عل ،املقابل فيما يتعلق مبستقبل إسرائيل يف مناطق يهودا والسامرة
ثوابت وجهت  ىلهها. وهنا جيب العودة إاإلسرائيلية فحص املصاحل القومية اليت توجّ 

األخري:  ل قال يف كتابهإسرائيلية حىت منعطف "أوسلو". موشيه د�ن كمثاقيادات 



ن يكون استيطان مدين يف هذه املناطق"...دون "من أجل أمان إسرائيل جيب أ
استيطان يهودي واسع، اجليش يستصعب التواجد يف احمليط املكاين والقيام بوظيفته 

 ".الوقائية

 
 
مساه ما أ مع واملؤسسة الفلسطينية بسببفقد كتب مقاال حتريضيا على اجملت أما اييل زيسر) 1.2.2( 

 انون األولمن ك عنوان "التحريض كمنهج حياة" يف عدد الرابع عشرحتت احتضان منّفذي العمليات، 
شجيع لتتصّدي للن يبدأ ابإن جتفيف منبع اإلرهاب جيب أ...يف صحيفة "يسرائيل هيوم" جاء فيه: " 

ينية...من املؤسف يّد قيادة فلسطعلى يد اجملتمع الفلسطيين، واألنكى على  الذي يتلقاه املخربونوالدعم 
ادي سخّي يعطى مدعم  ية حتتضن املخربني وال تدينهم، يرتافق مع هذا االحتضانن القيادة الفلسطينأ

ع كهذا ليس عجيبا واق تمع كله أن هؤالء ليسوا إرهابيني إمنا أبطال...يفويبت للمج للمخربني وعائالهتم
 ".ن يستمر اإلرهاب يف رفع رأسهأ

 



فيه  ، يف ذات العدد، حيّرضنشرت الصحيفة تعقيبا ألرئيل كها�) و 1.2.3(
ا من وإلظهار أن م ،على ضرورة استغالل األوضاع األخرية لتمرير صفقة القرن

  فرصة إلعطاء أي بقعة مقتطعة من األراضي لدولة عربّية كاتبا يف تعليق بعنوان: 
يما العرب األرض ف يف "اليهود يبنونصفقة القرن: تقسيم البالد لن ينجح": "

يقتلو�م بغية هتجريهم..مقارنة جبميع إدارات السالم السابقة يف  احملليون
قم احلايل األكثر واقعية واألذكى من بينهم. هنالك الوال�ت املتحدة، الطا

إمكانية واحدة ووحيدة أثبتت جناعتها منذ أوائل املشروع الصهيوين، بدال من 
خطط تكرر نفسها لتقسيم البالد..القوى الكربى تتبىن املوقف اليهودي حىت 
 االنهاية. بدال من إعطاء جائزة للطرف القاتل، الوال�ت املتحدة تعطي ضوء

للجانب املعتدى عليه، بدال من خطة بناء دولة عربية، تكون خطة بناء  أخضر
 مدينة لليهود".

 
 
حّرض على ضرورة توجيه ما أمساه يف عنوان مقاله يف "يسرائيل  نداف شرجاي من جانبه) 1.2.4(

س فقط ضربة اجليش ولي يقصد ابلتحديد توسيع وتكثيف االستيطان ،هيوم" "ضربة صهيونية مالئمة"
ليس فقط جليش  ن يرخي احلبل،آلن يف يد بنيامني نتنياهو، جيب أجاء فيه: "القرار احيث . العسكرية

 فمىت إذا؟" ،ستيطان. إذا مل يكن اآلنمنا أيضا لالوإالدفاع اإلسرائيلي 
 



 
 
 
 
 على كتلة جبهة حيفا عالمحتريض وسائل اإل )2(

 
صحيفة  مل تتخّلفيا: إعالمهيوم" تؤّطر التحريض على جبهة حيفا  "يسرائيل )2.1(

"يسرائيل هيوم" على اللحاق بركب التحريض يف مسألة تعيني أعضاء بلدية من  
كتلة "اجلبهة" كنّواب لرئيسة البلدية املنتخبة اجلديدة. ففي عددها املنشور يف اتريخ 

يضا رقم أتضبا حتت عنوان " الثاين عشر من كانون األول نشرت الصحيفة خربا مق
 ليب. ىل عضو البلدية شهرية شيف اإلشارة إ" يف اجلبهة يف حيفا تؤيد محاس"، 2"

 



 
وجددت الصحيفة هذا التحريض يف عدد آخر صادر هلا يف الرابع عشر من كانون األول، 

األكيد و عرب حيفا هم ليسوا أمين عودة ع هلا جاء حتت عنوان حتريضّي: "خالل تقرير موسّ 
 "ليسوا زعاترة

 
 
 

 حتريض املؤسسات والشخصيات العمومّية-القسم الثاين
 

 ىل التحريض كما متّثل يف تصرحيات ومبادرات املؤسسات والشخصيات العاّمة.يتطرق هذا إ
 
حتريض مؤسسات وشخصيات عمومية على الشعب الفلسطيين يف أعقاب التطورات  )1(

 األخرية
 يف مستوى املؤسسات والشخصيات العمومية حول األحداثكان انعكاس التحريض ابرزا 

على أعمال  : التحريضن سبق وأن تطرقنا اليهما أعاله أياألخرية، ويف ذات املستويني اللذي
 والتحريض على تكثيف االستيطان وشرعنته.عدوانية، 

 ألكرب يفور ااملختلفة الد االستيطانيةكان للمجالس   حتريض اجملالس االستيطانّية: )1.1(
غالق الشوارع (بدعم مباشر من حزب عملية التحريض والدعوة إىل التظاهرات وإ

ن  متلفز مع القناة العاشرة اإلسرائيلية، يف الثالث عشر م لقاءاالحتاد القومي). ففي 
لية ورة جتثبت بصهذه كانون األول، قال شاي ألون، رئيس جملس "بيت ايل": 

، -تلسنوا امن رام هللا الذي كان مغلق ابلتحديد اخلروج -أن كل فتح للشوارع

https://www.10.tv/news/178246


ه األماكن ني خرجوا من هذن تتوقف. كل املخرّبت فشلها وجيب أهذه السياسة أثبت
ليها. نطالب املستوى السياسي بوقف احلياة االعتيادية هلم ومعاجلة األمر وعادوا إ
امني" قائال: س االستيطاين "بنييسرائيل جانتس رئيس اجملليّد حديثه ." وأيف احلال

ا النّية األمر ميّر مرور الكرام، ليس لدينهذه العملية الثانية يف املنطقة، حنن لن ندع "
 أن ميّر األمر كأنه شيء عادي".

 لقناةامن جانبه صرّح يوسي داغان، رئيس اجمللس االستيطاين "شومرون" لذات 
سيدي رئيس احلكومة، توقفنا عن الصمت...يوجد هنا استباحة داعيا للتظاهر: "

 أمنية كاملة وحنن على أعتاب فقدان السيطرة..وحنن هنا كي نقول كفى".
 

 
 

ىل ل دوروين إحنانئيرئيس اجمللس اإلقليمي ملستوطنات الضفة الغربية كما انضّم 
ضية دعت تظاهرة حتري مع قناة "كان" اإلسرائيلية أثناء لقاءالتحريض حيث قال يف 

يق مام منزل رئيس احلكومة اإلسرائيلية للمطالبة ابلتضيإليها قوى استيطانية عديدة أ
ين أمين قانو  :ثة مستو�تجيب معاجلة األمر ضمن ثال" على الفلسطينيني:

واستيطاين: يف اجلانب األمين، كما قال رئيس احلكومة، جيب التوقف عن سياسة 
 ىلحرية حركة مع حرية إرهاب، إذا كانت احلركة ستؤدي إحرية احلركة، ال يوجد 
ن جيب منع حرية احلركة واخلروج من املدن ابألخص رام اآل اإلرهاب جيب ايقافها..

ي وليس ر الثاين السياسي القانوين هدم بيوت املخربني بشكل كامل وفو  هللا. املستوى
خربني يريدون ن املا أفراد عائلته. املستوى الثالث مبفقط بيته ولكن بيت مجيع أ

 هتجري� من وجود� جيب تسويته".

https://www.10.tv/news/178246
https://www.kan.org.il/item/?itemid=44168


 

 
 
  

 
 ازءكانت حركة "ام ترتسو" ج  ىل الدعوات التحريضّية:حركة "ام ترتسو" تنضم إ )1.2(

لى شعال األجواء والتحريض على التضييق عاجلهات البارزة يف التحريض على إ من
الفلسطينيني والقيام ابألعمال الدموية جتاههم. حيث نشرت يف الثاين عشر من  

ت  العائالت (أي عائال" هتجريىل: حتريضيا دعت من خالله إ منشوراكانون األول 
ىل غزة، تسويّة بيت املخرب ابألرض، أتميم حساابت البنوك للمخّرب، الشهداء) إ

ررت كخر  آ منشورويف ". عدام للمخّربزع احلقوق يف السجون وطلب عقوبة إن
  احلركة ذات الدعوات.

 
 

أصدر ميخائيل بن آري، زعيم  حتريض دموي حلركة "قوة إلسرائيل" وزعيمها: )1.3(
حركة "قوة إلسرائيل" سلسلة فيديوهات حتريضية تصل حد التحريض الدموي على 

https://www.facebook.com/imTirtzuTAU/photos/a.550710371689959/2036345829793065/?type=3&theater
https://www.facebook.com/imTirtzuTAU/photos/a.550710371689959/2037471909680457/?type=3&theater


شره يف الرابع ن فيديويف  الفلسطينيني من على صفحة احلركة للتواصل االجتماعي.
." و هم، بل إما حنن أال يوجد حنن وهم، هذا وهمر من كانون األول جاء: " عش
فة واملقاطعة ىل العنوان يف الضجيب الذهاب إ"  التايل:نشر يف اليوم  آخر تصريح ويف

 ىل رماد".ا ابألرض، وحتويل املقاطعة إسويتهوقطع رؤوس األفعى وت
  

ترستو"  م: انضمت حركة "إم ترتسو" على كتلة اجلبهة يف مدينة حيفاحتريض حركة "إ )2(
للتحريض على كتلة اجلبهة يف مدينة حيفا ومرّشحيها، يف أعقاب القضية آنفة الذكر. ففي 

بطال بعد النجاح يف معركة أثاين عشر من كانون األول ذكرت: "نشرته احلركة يف ال منشور
، نريد دية حيفالتعيني املأفون داعم حزب هللا (يقصدون رجا زعاترة)، ملنصب �ئب رئيس ب

ث عن دانة حزب هللا، احلديأيضا شهرية شليب ترفض إ ن نؤكد أن النضال مستمر...واليومأ
". وقد نشرت احلركة املنشور ضمن صورة حتريضية للمرشحة نفس الشخص ابختالف الصورة

 مبّني أسفل.هو الثانية شهرية شليب. كما 

 
 لباب الثالثا

 اإلسرائيليعنصريّة يف الشارع 
 

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

 
 : العاماحليز حتريض دموي يف ممارسات عنصرية و  )1(

 
عنصرية وحتريض يف الشارع اإلسرائيلي حول األحداث ممارسات نعرض يف هذا اجلزء أبرز ما جاء من 

 األخرية.
 

https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/1169962839847822/
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2324393204504432/
https://www.facebook.com/imTirtzuTAU/photos/a.167383480022652/2036024696491845/?type=3&theater


ائق الفلسطيين ض السعلى سائق فلسطيين قرب "موديعني": تعرّ يهود اعتداء دموي جملموعة رّكاب  )1.1(
وقد  بعد أن تبّني هلم أن السائق عريب،يهود دموي من قبل مسافرين  اعتداءىل نضال فقيه، إ
 ضرار جسيمة يف عينه. ن إصاابت ابلغة للسائق يف وجهه وأع أسفر االعتداء

 
 

تظاهرات اجملالس االستيطانّية التحريضّية: نّظمت جمموعات استيطانية سلسلة تظاهرات على  )1.2(
املقام على  يت ايلباحملاذية ملنطقة رام هللا، كمفرتق الطرقات واملفرتقات مفرتقات طرق عديدة يف 

رفع  رب البريةق تظاهرة، وقد مشلت املظاهرات شعارات حتريضية بعضها دموي. ففي أراضي البرية
 ننهض للثأر، أثر الدم".رون شعار "املتظاه

 
الداعني اليها حزب "االحتاد القومي"  أبرز" كان 60أخرى يف شارع " تظاهرةنظمت كذلك 

هبدف الرتميز إىل  60التظاهرة شارع  االستيطاين املشّكل لقائمة البيت اليهودي. وقد أغلقت
 غالق حركة السري وحرية التنقل أمام الفلسطينيني.ضرورة إ

https://twitter.com/kann_news/status/1073473962879934464
https://twitter.com/kann_news/status/1073200261160669189
https://twitter.com/kann_news/status/1073200261160669189
https://www.srugim.co.il/296839-%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%94-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%91%D7%99%D7%91%D7%99-%D7%A1%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95


 

 
 

 نا)ببساطة ملل ألنناتوقفنا عن السكوت  استيطاين:(منشور 
ليها العديد من القوى االستيطانية، خاصة جملس نت املظاهرة األبرز هي اليت دعت إرمبا كا

ن  مام منزل رئيس الوزراء اإلسرائيلي يف الثالث عشر مأ نّظمتاملستوطنات اإلقليمي، تلك اليت 
الشهداء  عائالتلب وشعارات املظاهرة كان مطلب هدم بيوت كانون األول. ومن بني مطا

 خرين. شهداء آ تئالاومائة وست بيوت لع
ا مازن مع إشارة كتب عليه واملظاهرة حرق لصورة رئيس السلطة الفلسطينية أب ختللكما 

 ت القناة العاشرة املقطع مصّورا."، وقد وثّق"ليصفى
 

  
 
 

حزب و ش تمسوتر وحتريض بعد دعوات على الفلسطينيني  افاشي اعتداء 28أكثر من  )1.3(
اء ىل تزامن انتشار واستشر من اجلدير ابلتنويه واإلشارة إ "االحتاد القومي" االستيطاين:

https://www.kan.org.il/item/?itemid=44168
https://twitter.com/news10/status/1073293652611473408


االعتداءات الدموية على يد قطعان اليمني االستيطاين يف الشارع ضد الفلسطينيني مع دعوات 
" أمام حركة 60اعه وقراره ابلنزول وإغالق شارع "ش وحزب االحتاد القومي عقب اجتمتمسوتر 

حريض رصد التصرحيات والتمباشرة بعد هذه قد مت غالقه أمام أي فلسطيين. فالسري مطالبة إب
 وبعدها. ذاهتا، عشرات حاالت االعتداء ضد فلسطينيني يف الليلة

منظمة "يش دين" أن تبليغات عن اعتداءات لقطعان ميينّية استيطانية حدثت يف  تقاريرتذكر 
مكا�، مت ذلك يف مدة زمنية بني العملية اليت حدثت حىت صباح اجلمعة الرابع عشر من   28

دفيع ت اعتداءاتعلى مركبات فلسطينية،  اعتداء ابحلجارةت: كانون األول. تشمل االعتداءا
 الثمن وغريها. 

 
 

تصر االعتداءات ومل تق ،اخلليلحىت  بيت حلم، قلقيلية، �بلسوقد مشلت االعتداءات أماكن متفرقة من 
يف اجلليل  كربةع، الطريق أمام قرية فقد أغلق متطرفون من مدينة صفد ،الفاشية على الضفة الغربية وحسب

  األعلى، يف الثالث عشر من كانون األول، وقاموا ابالعتداء على املواطنني العرب ومنعهم من دخول القرية.
 
مر قضائي اليت أخليت أبعامو�" فلسطينية يف مستوطنة " مستوطنون يستولون على أراض )1.4(

" عامو�نطقة بؤرة "ميرتأسهم، عضو الكنيست مسوترتش،  : اقتحم عشرات املستوطنني،بغية البناء
منطقة تعد  يقاموا فيها مبنيني جديدين، وهوأ أبمر قضائي، االستيطانية اليت كانت قد أخليت

"منطقة عسكرية مغلقة". و�يت هذا املشهد ليكون مكمال للمشهد الرمسي الذي حّرض ليس 
ستيطاين ا أيضا على توسيع املشروع االييق واالعتداء على الفلسطينيني، وإمنفقط على التض
 وشرعنته �ائيا.

https://mekomit.co.il/%D7%A6%D7%A4%D7%95-%D7%9C%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%92%D7%93%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%99/
https://twitter.com/news10/status/1073307709628391425
https://www.youtube.com/watch?v=pGqdVGXggzA
https://khbrpress.ps/post/182770/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/12/13/1200633.html
https://www.alaqsavoice.ps/news/details/208766
https://www.alhayatp.net/?app=article.show.78608
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2018/12/13/%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%BA%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.6745400


طعان ق هامجتسيارة يف كفر قاسم على يد عصاابت "تدفيع الثمن":  36اعتداء على  )2(
يف املثلث  مكفر قاسعصابة "تدفيع الثمن" الفاشية يوم األحد الثاين من كانون األول، بلدة  

يارة س 30اجلنويب. واعتدت على ممتلكات اتبعة ألهايل القرية، حيث اعتدت على أكثر من 
 ىل رسم عبارات عنصرية حتريضّية ك "املوت للعرب" وغريها.إضافة إ

 

 
 
 
 
 

 الباب الرابع
 خالل السياسياتتحريض من مارسات العنصرية والامل

 
 على مستو�هتا املختلفة.ابملمارسة سرائيلّية ذا الباب السياسيات العنصريّة اإليتناول ه

 
 : مل تقتصر سلسلة التحريض اليت برزت خالل األسبوعبؤرة استيطانية 66حماوالت تسوية  )1(

واء من حماوالت الستغالل األج، بل وظهرت ي والشعيبعالماألخري على املستوى الرمسي اإل
ض على وهو اجلانب املكّمل للتحري ،أجل املضي يف تسويغ وشرعنة املشاريع االستيطانّية

اري التضييق عليهم. فقد كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن نّية اجمللس الوز و الفلسطينيني 
والذي برز  ،شتر مسوتن مقرتح القانون هو بتسلئيل بؤرة استيطانّية قانونيا. يذكر أ 66تسوية 

 خالل األسبوع األخري. الفلسطينينيضمن التحريض على 
 

https://alqbs.co.il/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-32-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%81%D8%B1%D9%82/


 
 )14.12.18(" يف الطريق اىل التسوية: البؤر يف القائمة"، صحيفة "يسرائيل هيوم" 

 
ة وقوننة ويتب وزارة القضاء يف احلكومة تسويف سياق متّصل نشرت "يسرائيل هيوم" تسريبا عن نّية مك

 .رام هللا القريبة منبؤرة "حارشا" 
  

 



العامة،  يةاإلذاعة اإلسرائيلذكرت  حماوالت فرض القانون اإلسرائيلي على الضفة الغربية: )2(
الثاين من كانون األول، أن �ئب وزير األمن اإلسرائيلي، ايلي بن دهان، من "البيت  يف

ني اليت مطالبا إ�هم أن تسري القوان ،اليهودي" قام ابالتصال جبميع رؤساء اللجان الربملانية
بية رؤساء ن غالبية ومستوطناهتا، وذكرت اإلذاعة أتناقشها جلا�م على مناطق الضفة الغر 

 جتاوبوا مع مطلب دهان.اللجان 
رج غالق متنّزهها أمام مواطنني من خا، قررت بلديّة العفولة إضمن سياستها العنصرية )3(

"، اليت بدأهتا حتت عنوان "احملافظة على الطابع اليهودي العنصريةضمن سياستها  البلدة:
ي. قررت البلدي االفتتاح جلسة اجمللسوبعد ان أقسم أعضاء بلدية العفولة على ذلك يف 

 منع ىله السياسة إدينة، حيث ترمي هذأمام الزوار من خارج امل العام غالق املتنزّهالبلدية إ
 املواطنني العرب من القرى واملدن العربية اجملاورة من دخول هذه املتنّزهات. 

سة اإلسرائيلية تستمر املؤس سياسات التضييق واالقتالع يف النقب الفلسطيين مستمرة: )4(
 خمططعن  إعالمابملضي يف خمططات التهجري واالقتالع يف النقب، حيث نشرت وسائل 

شك لب أراضي قرية أبو كىل ساملنطقة الصناعية العسكرية "رمات بيكاع"، الذي يهدف إ
لف وحدة سكنية ومصادرة مئات الدومنات. و�يت ذلك أ 35وحتويلها إىل منطقة ذات 
ئيلية أوامر الصقت القوات اإلسر " االقتالعي بصورة "�عمة". كما أضمن مترير خمطط "برافر

 مسلوبة االعرتاف بري هداجرات ابهلدم لعشرات البيوت يف قرية نذاوإ

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%B1/2018/12/02/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.youtube.com/watch?v=pMZhAXwUsmg
https://www.alarab.com/Article/880310
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%B1/2018/12/11/%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8
http://www.knooznet.com/?app=article.show.32079

