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راصد التحريض

نشرة نصف شهرية تتابع أهم التصريحات التحريضية والعنصرية 
في إسرائيل ذات الصلة بالفلسطينيين والقضية الفلسطينية

 إعداد المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية  مدار 

النصف األول لشهر شباط  2019 
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الباب األول

المستوى الرسمي
التحريض على أثر مقتل أوري اينسباخر . 1

وزير األمن الداخلي جلعاد اردان. 1.1

صّرح وزير األمن الداخلي جلعاد أردان الليكود في مقابلة له على القناة العاشرة في تاريخ 
11.2.19

أنا أعتقد أنه عندما يرتكب مقيم فلسطيني غير قانوني جريمة قتل خسيسة ليهودي في 
دولة إسرائيل، يجب أن يتم تحديد هذا بشكل ال لبس فيه على أنه قتل على خلفية قومية 
بغض النظر عما يقوله أو ال يقوله في التحقيق معه آمل أن تفهم السلطات القضائية 

المختصة هذا، وإذا لم يفهموا ذلك، يجب أن يتم تشريع ذلك

علينا أن نتذكر مع من نتعامل هنا ومع أي شعب منحط وقاتل نتعامل نحن نتحدث عن ظاهرة 
إرهاب واسعة للغاية نتعامل معها، مع شعب ثقافته هي ثقافة قتل

تحريض عضو الكنيست عنات بركو. 1.2

نشرت عضو الكنيست عنات بركو عن الليكود على صفحتها على موقع توتير في تاريخ 9.2.19 
منشورًا جاء فيه 

إن جريمة قتل أوري تعبر عن المنظومة األخالقية الفاسدة والدموية للعدو الذي أمامنا، ضد 
اليهود من وجهة نظرهم، كل حالة قتل لليهود وبالتأكيد كل حالة َمس بالنساء اليهوديات، 



3

تسجل كإنجاز يبرره المجتمع الفلسطيني ويثني على القتلة ويكافئهم اإلجرام1 هو بمثابة 
قيمة في المجتمع الفلسطيني الدم اليهودي يساوي الشرف العربي

بيتينو على صفحته على . 1.3 ليبرمان يسرائيل  أفيغدور  السابق  وصّرح وزير األمن اإلسرائيلي 
تويتر في تاريخ 9.2.19

التاسعة عشرة من عمرها على خلفية قومية، وأن  ُتقتل فتاة في  أن  المعقول  من غير 
يعيش القاتل الخسيس لسنوات عديدة في الظروف المرّفهة في السجن اإلسرائيلي يجب 

علينا تغيير هذا الواقع، مجبرين أن نِسن قانون عقوبة اإلعدام على اإلرهابيين

وكتب عضو الكنيست أورن حازان الليكود على صفحته على موقع تويتر في تاريخ 10.2.19. 1.4

سيدي رئيس الوزراء ووزير الدفاع  ال يمكن الفوز على اإلرهاب بالتغريد من بلفور2

إن النعومة في مواجهة حماس تؤهل للقتل واالعتداء على اليهود واليهوديات األبطال 
مثل أوري أنسباخر

كفى صمًتا  لم يعد هناك من تتهم

1 .
ً
ن تترجم ل«ثقافة القتل« ايضا

أ
 بالعبرية רצחנות: يمكن ا

 مكان إقامة نتنياهو. 2
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النقدية من  العائالت وتمنع حقائب األموال  إذا لم تطرد  إذا لم توقف رواتب اإلرهابيين، 
الوصول إلى غزة  دماء القتلى القادمين ستكون على يديك

التحريض على رئيس السلطة الفلسطينية . 2

كتب رئيس لجنة األمن والخارجية في الكنيست االسرائيلي آفي ديختير الليكود على صفحته . 2.1
على موقع تويتر يوم 11.2.19 

أبو مازن  التهديدات، مش علينا سوف تستمر في دفع الرواتب لإلرهابيين؟ سنقوم بخصم 
يتم  وسوف  سيمر  العازار شطيرن  مع  وسننته  له  بالمبادرة  قمت  الذي  القانون  أموالكم 
تنفيذه السلطة التي تؤسس وجودها على مرتبات اإلرهابيين هي سلطة إرهابية وسيتم 

التعامل معها وفقًا لذلك

وصّرح وزير التعليم نفتالي بينيت البيت اليهودي في تاريخ 11.2.19 على صفحته على تويتر . 2.2

أبو مازن يهدد إسرائيل إذا خصمتم أموال اإلرهاب، فسوف أنتحر وألقي السلطة الفلسطينية 
على نفسي 

إجابتنا إفعلها 
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وعدم  اإلرهابيين،  أموال  خصم  بتطبيق  أمس  بالتزامه  يفي  أن  الوزراء  رئيس  من  أتوقع 

الخضوع للتهديدات التي أطلقها أبو مازن نحن، وزراء اليمين الجديد، سنعطيه كامل الدعم
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التحريض على غزة . 3

افيغدور ليبرمان، وزير األمن اإلسرائيلي السابق، صّرح على صفحته على تويتر في تاريخ . 3.1
6.2.19

مرة أخرى، تم كسر الهدوء الوهمي على حدود قطاع غزة المواجهة هي أمر ال مفر منه 
ليست هناك حاجة النتظار المس بحياة البشر من جانبنا يجب أن نعود إلى سياسة االغتياالت 

وتسبيب الضرر الهائل للبنى التحتية لإلرهاب

التحريض على التجمع الوطني الديمقراطي. 4

حّرضت مجموعة من السياسيين اإلسرائيليين على حزب التجمع الوطني الديمقراطي وذلك في 
أعقاب رفع الحزب لعلم فلسطين في مؤتمره وافتتاحه بالنشيد الوطني الفلسطيني 

 حّرض وزير األمن االسرائيلي السابق افيغدور ليبرمان يسرائيل بيتينو من خالل صفحته على 1.4. 
موقع تويتر في تاريخ 2.2.19 قائاًل

يثبت المحتوى والرسالة التي انبثقت عن مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي الذي 
عقد اليوم، أن الحديث هو عن طابور خامس وخيانة للدولة بكل ما تعنيه الكلمة من 

معنى 

سنواصل جهودنا إلخراج حركة التجمع الوطني الديمقراطي خارج القانون
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وكتبت عضو الكنيست عنات بركو الليكود على صفحتها على موقع تويتر في . 4.2
تاريخ 2.2.19

في اليوم الذي ترفض فيه أحزاب صهيونية قانون القومية، في مؤتمر التجمع 
وعلم  دولة فلسطينية،  واضح  المساء، كل شيء  الديمقراطي هذا  الوطني 
فلسطيني ونشيد فلسطيني على أنقاض الدولة القومية اليهودية لقد حان 
الوقت لطرد التجمع من الساحة السياسية اإلسرائيلية، وهو الحزب الذي ينكر 

مجرد وجودنا ويعمل ضد القانون أسبوع جيد
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التحريض في الدعاية االنتخابية النتخابات الكنيست 2019. 5

حملة بيني غانتس. 5.1

هاجم رئيس حزب مناعة إلسرائيل، بيني غانتس، رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
في أشرطة مصورة، نشرت على شبكات التواصل االجتماعي، يوم الثالثاء 12.2.19، حول أدائه 
تجاه حركة حماس، ودعمه لــخطة فك االرتباط من قطاع غزة عام 2005، وغالء المعيشية 
ووضع الجهاز الصحي وفي أحد هذه األشرطة، والتي يظهر فيها مستوطنون يهربون إلى 
المالجئ في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة بينما تنطلق صافرات اإلنذار، كتب غانتس 

نتنياهو يدفع للقتلة من حركة حماس 15 مليون دوالر نقدا شهريا وفي المقابل، تلقينا 
الطائرات  ومئات  المحروقة،  الدونمات  آالف  وعشرات  الجنوب،  على سكان  الصواريخ  مئات 
لحركة  إتاوة  ندفع  لن  المالجئ  في  األطفال  آالف  وعشرات  الحارقة،  والبالونات  الورقية 

حماس، ولن نتخلى عن سكان الجنوب

ويتطرق شريط آخر إلى فك االرتباط عن قطاع غزة عام 2005، والذي يقول فيه إن أعضاء 
الليكود، وبضمنهم نتنياهو، أيدوا فك االرتباط وكتب غانتس إن يسرائيل كاتس وتساحي 
يصنع  هكذا  ليس  أنه  مضيفا  بالقوة  يهودا  أخلوا  ونتنياهو  شطاينتس  ويوفال  هنغبي 
جهاز  وانهيار  المعيشة  غالء  إلى  غانتس  يتطرق  الثالث  الشريط  وفي  المضمون  السالم 

الصحة
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الباب الثاني

اعتداءات في الشارع اإلسرائيلي
اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. 1

مستوطنون يعتدون على قرية إسكاكا. 1.1

أعطب مستوطنون إطارات مركبات، وخطوا شعارات عنصرية على جدران ومركبات في 
قرية إسكاكا شرق سلفيت ووفقا لرئيس مجلس قروي إسكاكا عبد القادر أبو حاكمة، 
فإن مجموعة من المستوطنين اقتحموا القرية واعتدوا على مركبات المواطنين، وخّطوا 

عليها شعارات عنصرية، وعلى جدران بعض المنازل ومسجد اإلمام الذهبي

مستوطنون في الخليل يهددون عائلة بالقتل إلجبارها على إخالء . 1.2
منزلها

تعرضت عائلة فلسطينية في مدينة الخليل، يوم الثالثاء 12.2.19، لتهديدات المستوطنين 
لها بالقتل إذا لم ترحل من منزلها ونقلت وفا عن صاحب المنزل أبو عماد اقنيبي قوله 
إن المستوطنين اقتحموا منزله في البلدة القديمة، وطالبوه بإخالئه، وإال واجه الموت 

هو وعائلته
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مستوطنون يحرضون على قتل عباس والفلسطينيين. 1.3

حرض مستوطنون خالل مظاهرات منفصلة، مساء السبت 2.19، في تل أبيب والقدس 
السلطة  رئيس  قتل  على  وغيرها،  أربع  وكريات  عتصيون  وغوش  أرئيل  ومستوطنات 
المواطن  بقتل  المستوطنون  وطالب  والفلسطينيين  عباس،  محمود  الفلسطينية 
الفلسطيني المتهم بقتل فتاة في حرش قرب القدس ورفع المستوطنون المشاركون 
عباس،  قتل  إلى  مباشر  بشكل  تدعو  شعارات  عليها  كتبت  يافطات  المظاهرات،  في 
إضافة لقتل كافة الفلسطينيين، وكتبوا على يافطات تصفية ممولي القتل مع صور 

لعباس

مستوطنون يهاجمون عدة منازل في الخليل خالل مسيرات عنصرية. 1.4

هاجم مستوطنون متطرفون في الخليل عددا من منازل المواطنين خالل مسيرات نظمها 
العشرات منهم في أحياء مختلفة في البلدة القديمة من المدينة، رددوا خاللها دعوات 

عبر مكبرات الصوت لالنتقام من العرب

وتركزت هجمات ومسيرات المستوطنين في شارع الشهداء، وحيي الكرنتينا، وتل الرميدة


