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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 الثاني لشهر شباط  2019 
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الباب األول

التحريض في المستوى الرسمي
يشمل هذا الباب عرًضا ألهم ما تّم رصده من تحريض في المستوى الرسمي، كما جاء وظهر من 

خالل حديث، تصريحات وكتابات السياسّيين

التحريض في الحمالت االنتخابية . 1

غانتس سيشكل حكومته مع العرب. 1.1

يشّكل  والبيد سوف  غانتس  حزب  أن  بادعاء  األخيرة  األيام  في  اإلسرائيلية  الساحة  انشغلت 
تحالفه باالستعانة باألحزاب العربية ويتم طرح ذلك من قبل الليكود وأحزاب اليمين من منطلق 
ان أصوات العرب هي خط أحمر إلقامة أي حكومة في اسرائيل وبالرغم من إعالن غانتس أنه 
لن يكون ائتالف حكومي أو ما يسمى كتلة مانعة مع التجمع الوطني الديمقراطي، وبالرغم 
من إعالن كل األحزاب العربية أنها لن تجلس في حكومة غانتس ولبيد، وإعالن بعضها أنها لن 
تشكل كتلة مانعة معه، إال أن وزراء وقادة اليمين استمروا باالدعاء أن حكومة غانتس والبيد 

سوف تعتمد على العرب 

وعلى سبيل المثال، نشرت الصفحة الرسمية لليكود، في تاريخ 20.2.19، منشورًا يهاجم غانتس 
ولبيد جاء فيه الخيار واضح هذه إما حكومة لبيد غانتس اليسارية بدعم كتلة مانعة لألحزاب 

العربية، أو حكومة يمينية برئاسة نتنياهو

وأعاد بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة اإلسرائيلي، نشر تغريدة كتبها الصحافي حغاي سيغال 
جاء فيها قصة الكتلة المانعة في جملة واحدة بدون أحزاب السلطة الفلسطينية في الكنيست، 

ليس لدى كاحولالفان أي فرصة لتشكيل ائتالف
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ونشر يائير نتنياهو، ابن رئيس الحكومة االسرائيلي، منشورًا، يوم 23.2.19، على صفحته على 
موقع تويتر، يوحي بأن التصويت لحزب غانتس ولبيد هو عمليًا تصويت للعرب

أورن حزان يدعو إلى قتل زكريا الزبيدي. 1.2

على أثر اعتقال القائد السابق في كتائب شهداء األقصى، زكريا الزبيدي، كتب أورن حزان، عضو 
الكنيست عن الليكود، يوم 27.2.19، منشورًا على صفحته على تويتر يحرض على قتل الزبيدي 

الزبيدي القذر، كان إرهابًيا وظل إرهابًيا إرهابي جيد هو إرهابي ميت

لذا توقفوا عن الكذب على الجمهور وبداًل من أن يكون السجن فندق خمس نجوم، وبدل السماح 
بالزيارات لألسرى وتسليم الحقائب النقدية، التي يتم تمريرها كجائزة لعائالت القتلة ومن ثم 

إطالق سراح القتلة، سنوا قانون عقوبة اإلعدام لإلرهابيين

فقط تسوميت سيبقي على نتنياهو في اليمين
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الحملة على التجمع الوطني الديمقراطي والحركة االسالمية . 2
عوتسما  لحركة  أثر ضّمهم  على  المتطرف  ولليمين  لنتنياهو  ُوّجهت  التي  االنتقادات  أعقاب  في 
الـ21  للدورة  دخولها  وضمان  اإلرهابّية  كاخ  حركة  عن  المستنسخة  اإلرهابية  اليمينية  يهوديت 
يتسم  النقد  هذا  يوّجه  من  بأن  االسرائيليين  واإلعالميين  القيادات  من  مجموعة  رّدت  للكنيست، 
بالنفاق والتلّون إذا لم يطالب بإخراج التجمع والحركة اإلسالمية من الكنيست، متهمين التجمع بأنه 

حزب إرهابي

بنيامين نتنياهو. 2.1

هاجم نتنياهو، يوم السبت 23.2.2019، في سلسلة تغريدات على صفحته موقع تويتر، التحالف 
اليمين  لتوحيد  مساعيه  بموازاة  وذلك  اإلسالمّية،  والحركة  الديمقراطي  الوطني  التجمع  بين 

المتطرف

نتنياهو في تغريدٍة أي نفاق ومعايير مزدوجة لليسار يدينون كتلة مانعة بين األحزاب  وقال 
اليمينّية، في الوقت الذي عمل فيه اليسار على إدخال اإلسالميين المتطّرفين إلى الكنيست 
في  باراك  اشترك   ،1999 العام  في  فيها  جاء  إضافية،  بتغريدٍة  وتالها  مانعة،  كتلة  إلنشاء 
محفل انتخابّي مع الشيخ المحّرض رائد صالح مندوبو العمل وميرتس صّوتوا لصالح إدخال عزمي 
بشارة، الذي تعامل مع حزب هللا، وعمل هرتسوغ على توقيع اتفاق فائض أصوات مع القائمة 

المشتركة قائاًل إن النواب العرب شرعيون في الحكومة

وأضاف نتنياهو الوحدة مع أحزاب يمينية مرفوضة، أما العمل من أجل إدخال المحرضين وخائني 
إسرائيل فهذا شرعي قمة السخافة
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بيني غانتس. 2.2

وكتب بيني غانتس، رئيس حزب كاحول الفان، والمنافس األكبر لنتنياهو في االنتخابات المقبلة، 
على صفحته على موقع تويتر في تاريخ 20.2.19 قائاًل 

ردًا على اتفاقية نتنياهو  بن جفير  

في حكومتي لن يكون هناك ال تجمع وال كاهانا1

لقد خسر نتنياهو الدولتّية2 والصهيونية

 مئير كهانا مؤسس حركة كاخ اإلرهابية. 1

ول( من حيث نقل مركز القرار من الحزب واتحاد العمال 2
أ
  الدولتية: بالعبرية ממלכתיות. ُيعبر المصطلح عن توّجه دافيد بن غوريون )رئيس الحكومة السرائيلي ال

خير فقد
أ
ن ال

أ
مام الشعبوية، ويستعمله منافسو نتنياهو ضده معتبرين ا

أ
خيرة كمصطلح مقارب لـ«الصوابية السياسية« الذي يطرح ا

أ
ونة ال

آ
 )الهستدروت( إلى الدولة. ويستعمل في ال

ن يدافع عنها.
أ
خيرة وبات يهاجم مؤسسات الدولة بدل ا

أ
  رزانته في السنوات ال
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يوآف كيش. 2.3

وساوى رئيس لجنة الداخلية في الكنيست يوآف كيش الليكود بين حزب عوتسما يهوديت وهو 
امتداد لحزب كاخ اإلرهابي الذي تم إخراجه عن القانون في إسرائيل وفي دول كثير في العالم 
بما فيها الواليات المتحدة   وبين التجمع الوطني الديمقراطي، على صفحته على موقع توتير 

في تاريخ 24.2.2019 قائاًل 

على استعداد لصفقة

التجمع وعوتسما  المركزية استبعاد  العليا قرار لجنة االنتخابات  المحكمة  في عام 2015، قلبت 
يهوديت وأعادتهم إلى الخريطة السياسية، إلى كل أولئك الذين ال يعجبهم عوتسما يهوديت

إما كالهما في الخارج أو كالهما في الداخل

توقفوا عن النفاق أحادي الجانب

 
عنات بركو. 2.4

وكتبت عضو الكنيست عن الليكود عنات بركو على صفحتها على تويتر في تاريخ 18.2.19 

يجب على لجنة االنتخابات شطب التجمع من الترشح للكنيست، واضح جدا

على أمل أن محكمة العدل العليا ستدافع عن الدولة من أعدائها من الداخل
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بن آري يحّرض على النائب الطيبي ويمدح اإلرهابي مئير كهانا. 3
قام ميخائيل بن اري، رئيس حزب عوتسما يهوديت، في تاريخ 24.2.19، بإعادة نشر تغريدة تنتقد 
زيارة الطيبي لعائلة األسير محمود جبارين من أم الفحم، معلقًا عليها بذم الطيبي ومدح لإلرهابي 
ضد  واسعًا  فمه  يفتح  القتلة،3  لكبير  ومستشار  للقتلة  قواد  الطيبي  أي  الرجل  هذا  كهانا  مئير 

القديس الحاخام كاهانا  الرب ينتقم لدمه

وعندما وّجه الطيبي نقدًا لعوتسما يهوديت على الراديو، رّدت الحركة

أحمد طيبي، الذي كان مستشارا لكبير القتلة ياسر عرفات، والذي يصرح أن حماس ليست منظمة 
إرهابية، ال يجب عليه أن يعّلم األخالق للمواليين لشعب إسرائيل ودولة إسرائيل ستعمل عوتسما 

يهوديت على إخراج جميع عناصر الطابور الخامس من األحزاب الداعمة لإلرهاب في الكنيست

 يقصد الزعيم الراحل ياسر عرفات. 3
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نتنياهو يساوي بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية  
في كلمته أمام رؤساء المنظمات اليهودية األميركية، يوم اإلثنين 18.2.19، ساوى رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية وادعى نتنياهو، في كلمته، 
أن معاداة الصهيونية هي الطريقة الجديدة لمعاداة السامية وقال هناك مشكلة نواجهها، وأنتم، 
أيضا، ترونها، وهي معاداة السامية نرى ذلك في االتهامات الخاطئة تجاه اليهود، ونرى ذلك في 
محاوالت قتل يهود بواسطة أيديولوجيات راديكالية، ومنذ قيام دولة إسرائيل نرى نوعا جديدا من 

معاداة السامية

وقال نتنياهو فإن ميليشيات تحاول محو دولة اليهود واليهود وفقط هم يجب علينا أن ندعو ذلك 
ببساطة وبشكل واضح معاداة الصهيونية هي الطريقة الجديدة لمعاداة السامية، بغض النظر عن 

مصدرها يجب على الجميع إدانة ذلك، على حد تعبيره

نتنياهو االبن يساوي الرئيس ياسر عرفات بهتلر. 4

نشر يائير نتنياهو، نجل رئيس الحكومة االسرائيلية، تغريدة على صفحته على تويتر، في تاريخ 
19.2.19، فيها صورة لرئيسة حزب ميرتس أمام ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات تم التعليق 

فوقها 

ماذا برأيكم أصعب؟ الصعود إلى قبر باروخ غولدشطين او الصعود إلى قبر قاتل اليهود األكبر 
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الذي قام هنا بعد هتلر؟

الباب الثاني

المؤسسات اإلعالمية والعامة
التحريض على التجمع. 1

تحريض الصحافي عميت سيغل على التجمع . 1.1

نشر الصحافي المستوطن عميت سيغل مقااًل  في صحيفة يديعوت أحرونوت، الجمعة 22.2.19، . 1.2
اّدعى فيه أن اليسار في كل معركٍة كان عليه أن يختار فيها بين طهارة المعسكر وبين االنتصار 
عاًما  عشرين  قبل  بالعرب  استعان  باراك  أن  وأكمل  السياسي،  االنتصار  يختار  كان  السياسي، 
للوصول إلى الحكم في مواجهة نتنياهو، حينها، عبر الجلوس في اجتماعات انتخابّية مع الشيخ 
المحّرض رائد صالح، الذي كان يرفض حق إسرائيل في الوجود وفي االنتخابات ذاتها، تنافس 
رئيس التجمع، أيًضا، عزمي بشارة، الذي كان حتى في التسعينّيات يحب المشاركة في مؤتمرات 

مع كبار قادة حزب هللا

ومضى سيغل في مقاله  قائاًل إنه بعد ذلك بعام اكتشف جهاز األمن العام اإلسرائيلي الشاباك 
أن بشارة دعا الشباب العرب إلى إقامة جيش فلسطيني يحرر الشعب الفلسطيني، وبضمنهم 
عرب إسرائيل، من االحتالل اليهودي، وإن بشارة أقنع قادة حماس في الخليل باستئناف العمليات 
الفدائية واّدعى أن المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلّية، إليكيم روبنيشتاين، ُذهل، وناشد 
أعضاء لجنة االنتخابات المركزية شطب حزب التجمع الذي يسعى أفراده إلى إقامة دولة على 
تحت  بشارة،  لصالح  العمل وميرتس، صوتوا  أعضاء حزب  لكن  إسرائيل، ويكمل سيغل،  أنقاض 

مسمى حرية التعبير، وعملًيا كي ال يتقلص حجم معسكر اليسار في صناديق االقتراع

الحصانة  بشارة  استغل  للغاية  خطير  الشخص  هذا  أن  تبين  الوقت،  مرور  مع  سيغل  وأكمل 
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الصواريخ  لتوجيه  حزب هللا  ومساعدة  إسرائيل  دولة  ضد  للتجسس  له  منحت  التي  البرلمانية 
بشكل أكثر دقة، وعندما ظهرت خيانته، فّر من البالد لألبد

إرهابي،  حزب  بأنه  الديمقراطي  الوطني  التجمع  سيغل  اتهم   12 قناة  على  له  مقابلة  وفي 
القانون  إن  قائاًل  برنياع  ناحوم  الصحفي  جادله  وعندما  الكنيست،  من  وأن هذا سبب إلخراجه 
أن  حيث  إرهابي  حزب  التجمع  أن  باالدعاء  استمر  إرهابي،  حزب  التجمع  أن  يقر  لم  االسرائيلي 

رؤساءه أمضوا سنوات في السجن

نفتالي  االسرائيلي  التعليم  وزير  منهم  سيغل،  عن  بالدفاع  السياسيين  من  مجموعة  وقامت 
بينيت، الذي أعاد نشر تغريدة داعمة لسيغل
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تحريض موقع سروجيم على هدم قرية خان األحمر . 2
نشر الموقع عدادًا لوعد نتنياهو باقتالع الخان األحمر، يهدف لحث نتنياهو على اقتالع القرية وجاء 
في المنشور سوف يتم هدم خان األحمر في القريب العاجل بنيامين نتنياهو 19.11.2018، باإلضافة 

لعداد يشير إلى األيام التي مّرت منذ اطالق نتنياهو للتصريح

الباب الثالث

مظاهرات عنصرّية في الشارع اإلسرائيلي
يعرض هذا الباب مظاهر التحريض والعنصرية كما جاءت في مستواها الشعبي، أي في 

الشارع اإلسرائيلي

اعتداءات المستوطنين . 1

مستوطنون يعطبون مركبات ويخطون شعارات تحريضية في قريتي الجانية ورأس كركر غرب . 1.1
رام هللا

خط مستوطنون، الخميس 21.2.19، شعارات عنصرية تحريضية ومعادية للعرب، وأعطبوا إطارات 
مركبات في قريتي الجانية ورأس كركر غرب رام هللا



12

وأفاد رئيس مجلس محلي رأس كركر، راضي أبو فخيذة أن المستوطنين أعطبوا إطارات 10 
مركبات، مقابل مدرسة الجانية، كما خطوا شعارات عنصرية على بعضها

مستوطنون يهاجمون سيارة فلسطيني قرب حاجز حوارة. 1.2

هاجم مستوطنون بالحجارة، مساء السبت 23.2.19، مركبة تابعة لفلسطيني بالقرب من حاجز 
حوارة جنوب نابلس وأفاد محمد صوافطة من قرية بردال باألغوار الشمالية بأن مجموعة من 
المستوطنين المقّنعين هاجموا مركبته بالحجارة، األمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة 
بها وأضاف أن جنود االحتالل كانوا على مقربة من موقع الحدث ولم يمنعوا المستوطنين 

من استهداف المركبة
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الباب الرابع

التحريض من خالل السياسات
يتناول هذا الباب التحريض الكامن من خلف السياسيات العنصرّية وعلى مستوياتها المختلفة

بلدية االحتالل تصادق على بناء  4416 وحدة استيطانية في القدس. 1

صادقت بلدية االحتالل في القدس على مخطط استيطاني يشمل مشاريع إسكانية وتجارية 
عبر بناء  أكثر من 4 آالف وحدة استيطانية في أرجاء المدينة، إضافة إلى بناء 23576 مترا مربعا 

ألهداف التشغيل والعمل و4253 مترا مربعا تخصص للتجارة

وأفادت صحيفة يسرائيل هيوم أنه تم المصادقة من قبل لجنة التنظيم والبناء المحلية على بناء 
آالف الوحدات السكنية الجديدة في القدس، منها 464 وحدة سكنية في مستوطنة غيلو، و480 
وحدة سكنية في مستوطنة كريات يوفيل و375 في مستوطنة كريات مناحم، إلى جانب البناء 

للعرب في شعفاط وبيت حنينا

عطروت  في  الصناعية  المنطقة  فإن  لتوقعاتها  وفقا  أنه  بالقدس  االحتالل  بلدية  وأوضحت 
ستتطور بشكل كبير في السنوات القادمة، بهدف توفير عدد كبير من المكاتب في المدينة 

وتوفير فرص عمل وإيجاد حلول للتوظيف والتشغيل

وقال رئيس البلدية موشيه ليون هذه أخبار مثيرة بالنسبة لي ولألزواج الشباب في القدس، 
وسنزيد من عرض الوحدات السكنية ونعيد الشباب إلى منازلهم، وهذه البداية، وقريبا سوف 

تمأل الرافعات سماء القدس

المجلس الوزاري المصغر يصادق على سلب مخصصات عائالت الشهداء واألسرى. 2

أعلن المجلس األمني والسياسي اإلسرائيلي الم الكابينيت، يوم األحد 17.02.19، عن مصادقته 
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الفلسطينية،  المقاصة  أموال  من  مليون شيكل   500 مبلغ  باقتطاع  يقضي  قانون  تنفيذ  على 
مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائالت األسرى والشهداء

وبحسب وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، قّدمت األجهزة األمنية للمجلس األمني السياسي المصغر  
لألسرى   2018 عام  في  الفلسطينية  السلطة  قدمتها  التي  الدفعات  خالله  من  عرضوا  تقريًرا 
والشهداء، وتقرر خصم مبلغ 502697000 شيكل وسلبه من عائدات الضرائب التي تجبى للسلطة 

الفلسطينية أموال تحصيل المعابر

وقال المجلس في بيان صدر عنه إنه تقرر تجميد المبلغ المخصص للرواتب التي تدفعها السلطة 
لعائالت الشهداء واألسرى واألسرى المحررين من مبلغ إيرادات الضرائب التي تجمعها إسرائيل 
للسلطة الفلسطينية، وتابع أيضا أنه ستتم متابعة قيمة مبلغ المخصصات التي تدفعها السلطة 

وتحديثه ليتم اقتطاعه

التي  للميزانية  تقديراتها  االجتماع،  خالل  الكابينيت،  ألعضاء  اإلسرائيلية  األمن  وزارة  وقدمت 
المتاحة  اإلمكانيات  كافة  المجلس  ناقش  فيما  والشهداء،  األسرى  لعائالت  السلطة  رصدتها 

لتنفيذ القرار

لقرار  تنفيًذا  فوري،  نحو  على  المبلغ  خصم  ذاته،  اليوم  مساء  اإلسرائيلية،  الحكومة  وقررت 
الكابينيت، وأكد واينت، أن وزير المالية، موشيه كحلون، أمر بتنفيذ القرار بشكل فوري 

دختر  آفي  الكنيست  عضو  اقترحه  التي   ،2018 تموز  في  الكنيست  أقره  الذي  القانون  ويلزم 
الليكود، واليعازر شتيرن يش عتيد، وزارة األمن اإلسرائيلية، بتقديم تقارير مالية للكابينيت حول 
هذه  قيمة  وخصم  والشهداء،  األسرى  لعائالت  الفلسطينية  السلطة  تدفعها  التي  الرواتب 

الرواتب من مبالغ المقاصة الفلسطينية

نتنياهو يضمن دخول حركة عوتسما يهوديت اإلرهابية للكنيست. 3
نتنياهو جهودا كبيرة في األيام األخيرة، وذلك بهدف دمج حزب عوتسما يهوديت في  بذل 
قائمة تحالف البيت اليهودي واالتحاد القومي، بما يضمن دخول الحركة المستنسخة من تنظيم 
كاخ إلى الكنيست وهي حركة أخرجت عن القانون في إسرائيل وفي الواليات المتحدة ودول 
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أخرى 

ومارس نتنياهو ضغوطا شديدة من أجل تحقيق تعاون بين هذه األحزاب وبالنتيجة فإن تحالفها 
في قائمة واحدة سيؤدي إلى انتخاب حزب تعود جذوره إلى حركة كاخ التي أسسها مئير كهانا

الكتلة  بمنح  يقضي  اليهودي،  والبيت  القومي  االتحاد  مع  اتفاق  إلى  نتنياهو  توصل  وقد 
الليكود  قائمة  حجز مقعد مضمون في  إلى  باإلضافة  واإلسكان،  البناء  ووزارة  التعليم  وزارة 
لمرشح االتحاد القومي والبيت اليهودي، ومقعد في المجلس الوزاري المصغر للشؤون األمنية 

والسياسية، مقابل خوض االنتخابات في قائمة واحدة مع حزب عوتسما يهوديت

بتسالئيل  القومي،  االتحاد  رئيس  المقبلة،  حكومته  في  نتنياهو  يمنح  االتفاق،  وبموجب 
سموتريتش، وزارة البناء واإلسكان، ورئيس البيت اليهودي، رافي بيرتس، وزارة التعليم، فيما 
يحجز المكان الـ28 في قائمة الليكود لمرشح تحالف البيت اليهودي واالتحاد القومي، باإلضافة 

إلى ضمان مقعد للكتلة في المجلس الوزاري المصغر

 ،2006 عام  أقيمت  التي  قومية،  يهودية  جبهة  لحزب  استنساخا  يهوديت  عوتسما  حزب  يعتبر 
والتي تمتد جذورها إلى حركة كاخ التي أسسها كهانا في سبعينيات القرن الماضي وحركة 

كاخ ُيذكر ان حزب عوتسما يهوديت كان قد أطلق شعاره االنتخابي بعنوان 

سنقتل 1000 مخّرب، وال ُتَمس شعرة لجندي في جيش الدفاع االسرائيلي
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