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راصد التحريض
في  والعنصرية  التحريضية  التصريحات  أهم  تتابع  شهرية  نصف  نشرة 

الفلسطينية والقضية  بالفلسطينيين  الصلة  ذات  إسرائيل 

إعداد: املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية – مدار 
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تقديم
يتابع راصد التحريض أهم التصريحات التحريضية والعنصرية في إسرائيل ذات الصلة بالفلسطينيين والقضية الفلسطينية، 

ويغطي القسم األول من شهر أّيار للعام 2019.

الشخصيات  يتناول تصريحات  التقرير،  في هذا  املركزي  الباب  الباب األول، وهو  رئيسية:  أبواب  ثالثة  إلى  الرصد  ينقسم 

الرسمية واإلعالمية املركزية التي تنطوي على تحريض، ويخّصص الباب الثاني للمستوى الشعبي، أما الباب الثالث واألخير 

فيتابع املستوى السياساتي الذي يهدف لترسيخ سلب حقوق الفلسطينيين.
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الباب األول

املستوى الرسمي واالعالمي

املطالبة بشن حرب واسعة على غزة واغتيال قيادات فلسطينية. 1

حزب كاحول الفان. 1.1

اتخاذ  وعدم  »اإلرهاب«،  أمام  بالضعف  الحكومة  لنتنياهو،  األكبر1  املعارضة  كتلة  ل 
ّ
يشك والذي  الفان،  كاحول  حزب  اتهم 

مواقف حاسمة ومكلفة تجاه غزة. وفي هذا اإلطار،  كتب عضو الكنيست عن الحزب، وأحد وجوهه اإلعالمية، يوعاز هندل، 

 عدم توجيه الحكومة ضربة عسكرية:
ً
على صفحته على موقع تويتر في تاريخ 5.5.19، منتقدا

»أفهم أن التبرير ضد كل نقد هو »أنت ال تقترح أي �شيء«.

هراء. عودة الردع تعني ضربة عسكرية شديدة. عملية. 

عدم املوافقة على أن يعيش سكان الجنوب في املالجئ. 

وبعد ذلك، لتكون سياسة واضحة هي: الَجزر ليكون هناك ما يخسرونه )الفلسطينيون( والعصا.«

وانتقد موشيه يعلون، وزير الدفاع األسبق، وأحد قادة حزب »كاحول الفان«، بنيامين نتنياهو على »تهاونه« مع حركة حماس، 

وبارك العودة لسياسة االغتياالت، وذلك في مقابلة له على القناة 13 في تاريخ 5.5.19:

املا�شي؟ ألنه  العام  في  لم يحدث هذا  ملاذا  الردع.  به ومهم لغرض استعادة  أمر مرحب  إلى سياسة االغتياالت  »العودة 

حتى  )لحماس(  الرعاية  رسوم  ودفع  التساهل  سياسة  أدت  السيا�شي.  نتنياهو  بقاء  لصالح  األمنية  االعتبارات  رهن  تم 

االنتخابات إلى التصعيد الحالي.

إذا انتهت الجولة الحالية دون أن تدفع حماس ثمنا باهظا، فسوف يتعين علينا مواجهة جولة أخرى قريبا. هذه ليست 

الطريقة التي تتصرف بها دولة تريد الحفاظ على سيادتها.«

، ويترأسه كل من بيني غانتس ويائير لبيد وبوغي يعلون وغابي اشكنازي. 1
ً
  حصل الحزب على 35 مقعدا



4

وأما يائير البيد، أحد رؤساء الحزب األربعة، فكتب على صفحته في موقع تويتر في تاريخ 6.5.19:

املشكلة  يحل  لن  نتنياهو  لحماس.  التام  االستسالم  إلى  طريقه  في  واقية  الجنوب كسترة  سكان  نتنياهو  استخدم  »لقد 

في غزة. ال يوجد عنده الشجاعة التشغيلية والسياسية للقيام بذلك. أقل �شيء يجب ان يقوم به هو ان يشرح ملواطني 

إسرائيل الوضع، لكن ليس لديه الشجاعة للقيام حتى بهذا«

قت عضو الكنيست عن الحزب، اورنا باربيفاي، وهي ضابطة متقاعدة برتبة جنرال، على صفحتها على تويتر في تاريخ 4.5.19 
ّ
وعل

قائلة: 

»واقع غير معقول. 

 لنا ملهاجمتها بقوة وتحميلها املسؤولية عما يحدث في 
ً
 كافيا

ً
لم يعد إطالق حماس الصواريخ على إسرائيل بحد ذاته سببا

غزة. نحن في الواقع ننتظر خسارة في األرواح من أجل اتخاذ قرار. هذه هي سياسة الردع املبنية على النتيجة، والتي يجب 

أن تتغير.«
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ونشر عضو الكنيست عن الحزب، رام شيفاع، صورة على صفحته على موقع تويتر في تاريخ 7.5.19، بعد إعالن وقف إطالق 

 لحماس«، أي أن نتنياهو ضعيف ويدفع 
ً
 قويا

ً
النار، يظهر فيها نتنياهو مع رزم من الدوالرات كتب عليها »نتنياهو يحضر ردا

. وكتب شيفاع:
ً
لحماس املال بدل حسم األمر معها عسكريا

 .
ً
 وصحيح جدا

ً
»محزن جدا

من املتوقع أن يتم تحويل 480 مليون دوالر إلى الفلسطينيين برعاية إسرائيل، »جائزة« مقابل إطالق 700 صاروخ )على 

ويضعف  حماس  وحكومته  نتنياهو  يقوي  الفلسطينية،  السلطة  مع  حوار  إجراء  من   
ً
بدال يومين.  غضون  في  إسرائيل( 

 إلدارة السياسات على املدى الطويل، إنه مثال على الخضوع لإلرهاب.«
ً

السلطة الفلسطينية. هذا ليس مثاال

كتلة »اتحاد أحزاب اليمين«. 1.2

أما كتلة »اتحاد أحزاب اليمين« فطالبت باحتالل غزة واغتيال قادة حماس والجهاد االسالمي وقتل مئات الغزيين واستعمال 

أق�شى درجات القوة التي يمتلكها جيش االحتالل اإلسرائيلي.

 لتكثيف 
ً
وزير الزراعة عن حزب »البيت اليهودي«2، اوري اريئيل، كتب على صفحته على موقع تويتر، في تاريخ  5.5.19، داعيا

 أحد أقطاب »اتحاد أحزاب اليمين«. 2
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القصف واالغتياالت:   

»زرت اليوم منطقة غالف إسرائيل3 والجرحى في مستشفى سوروكا. 

أناشد رئيس الوزراء تكثيف ردود الفعل وسياسة االغتياالت ضد اإلرهابيين حتى يعود الهدوء واألمن للسكان بسرعة. 

أنا واثق من أن جيش الدفاع اإلسرائيلي سيفوز! 

أقدم تعازّي ألسر القتلى، والشفاء التام للجرحى.«

ق بتسليل سموطريتش، نائب رئيس الكنيست، عن كتلة “اتحاد أحزاب اليمين”، عن انتهاء املعركة، على صفحته على موقع 
ّ
وعل

تويتر، في تاريخ 6.5.19:

"على املستوى التكتيكي، كان من املفروض أن تنتهي املعركة في غزة بسبعمائة إرهابي ميت )واحد لكل صاروخ( وأضرار 

جسدية هائلة لحماس – األمر الذي سيستغرق منهم سنوات حتى يتعافوا من الهجوم ويجعلهم يفكرون مرة أخرى قبل 

. ال يمكننا تحمل وجود مليون ونصف مليون مواطن من الجنوب في املالجئ كل بضعة أسابيع. تعرفون 
ً
أن يهاجموا مجددا

ما هو الحل االستراتيجي الذي اقترحه."

 يقصد منطقة حدود اسرائيل مع غزة. 3
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أما عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، عن حزب »البيت اليهودي«، موطي يوغيف، فكتب على صفحته على 

موقع تويتر، في تاريخ 4.5.19، مجموعة تغريدات جاء فيها: 

»قلوبنا جميًعا مع سكان الجنوب، متمنين الشفاء التام للجرحى. إن إطالق حماس والجهاد اإلسالمي النار الغزير ُيلزم 

دولة إسرائيل بالدفاع عن مواطنيها، من خالل استهداف رؤساء حماس والجهاد اإلسالمي وجميع البنى التحتية اإلرهابية 

املعروفة إلسرائيل.

السلطة  في  ثقتهم  وضع  يواصلون  الذين  اإلرهاب.  رؤوس  ضرب  خالل  من  إال  أطول  لفترة  والهدوء  الردع  يتحقق  لن 

م أطفالها على تدمير إسرائيل أو يضعون ثقتهم بانسحابات أخرى، يواصلون املسار غير املسؤول 
ّ
عِل

ُ
الفلسطينية، التي ت

وغير ذي الصلة التفاقات أوسلو الدموية.

إن الحل االستراتيجي-السيا�شي طويل األمد ينطوي على إصالح خطأ خطة االنفصال، واعادة احتالل قطاع غزة، وحتى 

وتعزيز  غزة،  قطاع  لسكان  الطبيعية  الحياة  وإعادة  أمننا  تحقيق  فقط  الطريقة  بهذه  يمكن  فيه.  االستيطان  اعادة 

اإلحساس باألمان لدى سكان غالف غزة.«
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رئيس الكتلة، رافي بيرتس4، كتب على صفحته على موقع تويتر، في تاريخ 6.5.19:

»يجب أن تنتهي هذه الجولة مع غزة بحيث ال يكون لحماس أي تفكير في إطالق صاروخ واحد على )بلدات( غالف غزة، 

عسقالن ورحوفوت. 

حماس منظمة إرهابية غير اخالقية ووحشية، تستغل بشكل قذر املدنيين من أجل قتل مواطنين إسرائيليين. 

لقد أنهينا الجولة الحالية باغتيال )حامد الخضري(، ويجب أن تستمر هذه السياسة. يجب أن يعلم قادة حماس أنهم 

سيدفعون حياتهم ثمن أفعالهم«

 ضابط متقاعد، شغل منصب »الحاخام« العسكري السابق لجيش االحتالل. 4
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ح السابع5 في كتلة »اتحاد احزاب اليمين«، ايتامار بن جفير، فدعا على صفحته على تويتر في تاريخ 4.5.19، إلى ارتكاب 
ّ

أما املرش

 أن هذا يندرج تحت القانون الدولي. وجاء في تغريدتي 
ً
مجازر من خالل استهداف تجمعات مدنية يتواجد بها »ارهابيون« مدعيا

بن جفير: 

»انتهت التبريرات لحكومة إسرائيل. الوضع الحالي هو ان حماس يدير الحياة اليومية لسكان الجنوب، ويقوم بتعطيلها. 

حان وقت تغيير املعادلة: يجب سحق ومسح كل مكان يطلقون منه الصواريخ؛ دون تفريق بين مستشفيات، تجمعات 

سكانية ورياض أطفال أو أهداف إرهاب واضحة. هذه هي تعليمات القانون الدولي، وال يوجد أي سبب ألن ال يكون 200 

مخّربا مّيت هذا املساء في غزة.«

كما صّرح عضو الكنيست عن »اتحاد أحزاب اليمين«، أوفير سوفير، على أخبار قناة »كان«، في تاريخ 5.5.19:

»فقط الغزو البري واإلقامة الطويلة األمد في قطاع غزة هو الذي سيحل املشكلة«. 

 التفاقية بين األحزاب املشكلة لكتلة »اتحاد أحزاب اليمين«. 5
ً
 وفقا

ً
 واملفروض أن يدخل الكنيست قريبا



10

حزب الليكود. 1.3

انتقد عضو الكنيست ووزير التعليم السابق عن جدعون ساعر اتفاق وقف إطالق النار، وكتب على صفحته على موقع تويتر 

في تاريخ 6.5.19:

»وقف إطالق النار، في الظروف التي تحققت فيه، يفتقر إلى اإلنجازات إلسرائيل. الفترات الزمنية بين جوالت الهجمات 

العنيفة على إسرائيل ومواطنيها أصبحت أقصر وأصبحت املنظمات اإلرهابية في غزة أقوى. لم يتم االمتناع عن املعركة 

ولكن تم تأجيلها.«

عضو الكنيست السابقة، عنات بركو، أعربت، على صفحتها على تويتر في تاريخ 5.5.19، عن استيائها من مقابلة أجرتها القناة 

13 مع مواطنة فلسطينية من غزة تحدثت فيها عن معاناة املدنيين جراء القصف:  

»حساسيتنا لسكان غزة استثنائية. ال عجب أن حماس والجهاد اإلسالمي تعتمدان على أخالقنا عندما يختبئون بجانب 

مدنييهم ويرمونهم على السياج الحدودي معنا. هل تعتقدون أن مثل هذه املقابلة يمكن أن تعقد، من قبل مذيعة غزاوية 

ملواطنة إسرائيلية من غالف غزة؟«
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وحرضت بركو على وكالة الغوث »اونروا« وذلك في تعليق لها على تغريدة على موقع تويتر، نشرتها في تاريخ 5.5.19، ادعت أن 

مقتل طفلة وأمها جراء تشغيل خاطئ للسالح من قبل حماس:

 عيناه، ألقى اللوم على إسرائيل. هذا الوقت لإلشارة إلى البنى التحتية لإلرهاب 
ً
»على ما أذكر، فإن ممثل األونروا، قالبا

املوجودة في منشآت األونروا. 90٪ من عمال املنظمة يعملون بها في النهار ويعملون بإطالق الصواريخ في الليل... وفي هذا 

األمر أيًضا، حان الوقت لفرض النظام.«

أما عضو الكنيست السابق عن الليكود، اورن حازان، فنشر على صفحته على موقع تويتر في تاريخ 4.5.19 تغريدة يدعو فيها 

الغتيال قادة حماس:

»في بعض األحيان لدي شعور بـ«ديجا فو«..

مرة أخرى يأتي يوم السبت بدون توقف إلطالق النار والحكومة تحتوي. 
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مرة أخرى سوف يشرح معلقون وسياسيون وأنواع اخرى من املهرجين ملاذا يجب إلقاء اللوم علينا. 

ومرة أخرى، سيعد رئيس الوزراء أننا »سنرد بقوة« ولكن في نفس الوقت سنجري مفاوضات مع حماس ويزيد حجم اإلتاوة 

حتى الجولة التالية. 

لن ينتهي هذا إذا لم نغتل رؤساء حماس!«

إعالميون. 1.4

الصحافي شارون غال، مقدم برنامج في القناة 13، كتب على صفحته على تويتر في تاريخ 5.5.19: 

»هناك لحظات في حياة أمة فيها يجب أن نقول »إلى هنا«. 

ليس من البطن6، وبعد تفكير ملي. 

أشعر أن اللحظة قد حانت. 

نصف البالد ال يمكن أن يصاب بالشلل من قبل بضعة آالف من البرابرة املتعطشين للدماء. 

يجب استخدام *كل* القوة التي يملكها جيش الدفاع اإلسرائيلي لجني ثمن باهظ من العدو في غزة. 

 سيفهم الرسالة.«
ً
نصر هللا أيضا

 أي ليس بشكل اندفاعي. 6
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 في صحيفة معاريف، في تاريخ 11.5.19، يدعو فيه إلى التوقف عن مقابلة مواطنين من 
ً
وكتب الصحافي كلمان ليبسكيند مقاال

غزة في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أثناء الحروب. وجاء في املقال: 

»خالل جولة القتال، رأينا وسمعنا العديد من وسائل اإلعالم تبث سكانا من غزة لسماع ما كان يمر عليهم خالل هذه 

األوقات الصعبة. هذا هو الجنون الحقيقي واالرتباك الكامل. ألنه مع كل االحترام مليلنا الصحفي األسا�شي الطبيعي إلى أن 

نكون محايدين وأن نسمع دائًما كال الطرفين، في هذه اللعبة ليس من املفترض أن نجلس في منصب القا�شي. يلعب فريقنا 

على العشب األخضر )امللعب( وعلينا تشجيعه هو، هو فقط. )..(

طلق الصواريخ من غزة على بلداتنا، بالنسبة لي على األقل، ال يهمني سماع مدى صعوبة وضع العدو. لهذا السبب 
ُ
عندما ت

لديه محطات الراديو الخاصة به. أنا مهتم بسكان سديروت. أطفال كيبوتس ناحال عوز يهمونني. أنا مهتم بموشيه فيدر، 

الذي قتل بصاروخ أطلق عليه. هذا أنا. قريب مني ومن شعبي. يجب أن نعترف بأن هناك شيًئا ما قد تلخبط عندنا على 

مر السنين.«

أما الصحافي في القناة 20، واملعلق السيا�شي الرئي�شي لها، شمعون ريكلين، فأطلق مجموعة من التغريدات على صفحته على 

موقع تويتر تدعو إلى تحطيم املباني وعدم االلتزام بالقانون الدولي وتغيير السياسات اإلسرائيلية لسياسات أكثر وحشية. 
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ف عن سياسة 
ُ

، وأن يك
ً
ودعا ريكلين صراحة، في تغريدة نشرها في تاريخ 5.5.19، أن ال يكون جيش االحتالل اإلسرائيلي أخالقيا

»طرق الباب« التي تدعي إسرائيل أنها من خاللها تعطي مهلة بعض ثواني لسكان العمارة املدنيين للخروج منها قبل قصفها، أي 

أنه يدعي لقصف العمارة بمن فيها من مدنيين: 

"في الصراع في غزة نحن أيضا املذنبون. 

)انتفاضة غيتو غزة(

وبالتالي يفرضون علينا قواعد أخالقية ال تنفذها أي دولة أخرى في العالم. 

وبالتالي "ال يوجد حل لغزة". 

لكن عليكم أن تفهموا:

أنه إذا استطعنا التخلص من "الذنب اليهودي األبدي" الذي تم إلصاقه بنا. ونبدأ في أن نكون ال أخالقيين. ونطلق النار 

دون سابق إنذار، ودون )سياسة( "طرق الباب" على من يطلق علينا النار، سيكون هناك حل لغزة. وأّي حل,"

وعلى أثر اغتيال أحد قادة حماس، كتب ريكلين في تاريخ 5.5.19:

»كل االحترام على االغتيال في غزة.

لكن الهمج ال يزالون ال يفهمون. 

لذلك، يجب على جيش الدفاع اإلسرائيلي قتل أكبر عدد ممكن من اإلرهابيين. 

بدون تحذيرات أو تنبيهات.

إذا ماتوا غير متورطين )أبرياء(، فسيكون األمر من حيث »الويل للشر والويل لجاره«. هذه ليست مشكلتنا. 

يجب وقف انفالت حس القتل لدى الوحوش. 

أي شخص يريد أن يكون »أخالقيا« - من فضلك ليس على حسابنا«
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التحريض على فلسطينيي الداخل. 2

ق بتسليل سموطريتش، نائب رئيس الكنيست، عن كتلة »اتحاد أحزاب اليمين« على تغريدة للصحافي زئيف كام انتقد فيها خروج 
ّ
عل

 إلى أنه 
ً
أعضاء الكنيست العرب من الهيئة العامة عند انشاد النشيد الوطني اإلسرائيلي، عند إطالق الدورة الـ21 للكنيست، مشيرا

ع منهم غناءه. وجاء في تعليق سموطريتش، على صفحته على موقع تويتر، في تاريخ 
ّ
 ال يتوق

ً
افتِرض بهم أن يبقوا في القاعة وأّن أحدا

30.04.19أنه بعكس زئيف كام، يتوقع أن ينشد العرب نشيد هتكفا: 

“من املؤكد أنني أتوقع منهم أن يغنوا هتكفا - النشيد الوطني للدولة التي تمنحهم الكثير وحولت حياتهم إلى جنة عدن. 

العربية  القيادة  جحود  قبول  عن  اإلسرائيلي  املجتمع  يتوقف  ألن  الوقت  حان  لقد  يؤذيهم.  لن  االمتنان  من  القليل 

”
ً
اإلسرائيلية كـأنه أمر مفهوم ضمنا

 : ملاذا ال يقوم بسن قانون يفرض إنشاد النشيد الوطني اإلسرائيلي، أجابه سموطريتش: 
ً
ومن ثم أجابه الصحافي باروخ كرا، متسائال

“أكمل في سخريتك يا بروخي. ليس لدي أي نية لسن مثل هذا القانون، لكنني بالتأكيد أدين جحود عرب إسرائيل الذين 

يتمتعون بكل الوفرة والتقدم الذي جلبه الشعب اليهودي إلى هذه األرض. على عكس إخوانهم في جميع الدول املحيطة 

بنا، يتمتعون بجميع الحقوق والحريات في الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط وال يتوقفون أبًدا عن الكذب والبصق 

عليها.«
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في ذكرى املحرقة. 3

حّرض سياسيون وإعالميون في ذكرى املحرقة على كل عربي أو إسرائيلي ادعى أن أحد دروس املحرقة هو أال تقوم إسرائيل بعمل 

شبيه أو مماثل، في إشارة للنكبة أو الحتالل عام 1967، واستهجن هؤالء مقارنة النكبة أو االحتالل باملحرقة معتبرين االحتالل قيمة 

 الخجل منه. 
ً
عليا ال يجب أصال

 من تصريح عمرام 
ً
تاريخ 2.5.19 مستهجنا في  الليكود، يهودا جليك، كتب على صفحته على موقع تويتر،  النائب السابق في حزب 

ليفين، الجنرال املتقاعد، الذي قال إن »وصية الستة ماليين في خطر«، وأنه بدون إنهاء السيطرة على الفلسطينيين لن يفي جيش 

االحتالل بوصية »عدم إعادة الكرة« التي أوصاها ستة ماليين يهودي قتلوا في املحرقة. 

وجاء في تغريدة جليك:

»كفى كفى كفى كفى

هنالك �شيء خاطئ يحصل في السنوات األخيرة عند خريجي هيئة أركان حرب الجيش اإلسرائيلي. هذا أسوأ بكثير من ان 

يسمى باملخجل!! كل من يقوم بأي ربط بين املحرقة وما يحدث بيننا وبين الفلسطينيين يستخف بذكرى املحرقة، ويزدري 

ضحايا املحرقة، ويعمل جنًبا إلى جنب مع من ينكرونها. ال يهم ان كان برتبة جنرال أو جندي!
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 أن ال�شيء الوحيد الذي له عالقة بالقضية الفلسطينية 
ً
واستمر جليك في تحريضه، في تغريدة أخرى نشرها في ذات اليوم، مدعيا

واملحرقة هو انكار الرئيس الفلسطيني لها: 

“هناك �شيء في العالقة اإلسرائيلية الفلسطينية يتعلق بقسوة املحرقة: 

حقيقة أن الزعيم السيا�شي للفلسطينيين، الذي ينكر الهولوكوست، يصر على تشجيع اإلرهاب من خالل دفع ثمن باهظ 

لإلرهابيين وعائالتهم مقابل أي عمل إرهابي، وبهذا يحّرض على قتل يهود أبرياء!

 ال�شيء املثير للصدمة هو أن هناك من يسمي هذا القائد رجل سالم ومعتدل!"

عائالت الشهداء الفلسطينيين. 4

على أثر إلغاء املحكمة العليا قرار رئيس الحكومة اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو منع عائالت حوالي 100 شخص من عائالت شهداء 

فلسطينيين من الدخول إلى إسرائيل للمشاركة في »يوم الذكرى البديل« الذي يحيي ذكرى فلسطينيين وإسرائيليين قضوا في الصراع 

قت مجموعة من السياسيين اإلسرائيليين، رافضة للقرار وللمقارنة »بين القتلى اليهود والعرب«.
ّ
العربي اإلسرائيلي، عل

:
ً
صّرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على صفحته على موقع تويتر، في تاريخ 6.5.19، قائال
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»إن قرار محكمة العدل العليا خاطئ ومخيب لآلمال. ال يوجد إمكانية إلقامة حفل ذكرى تقارن دماء أبنائنا بدم اإلرهابيين، 

ولذا رفضت السماح للمشاركين بالدخول، وأعتقد أنه لم يكن هناك مكان ملحكمة العدل العليا للتدخل بقراري هذا .«

وقال بتسلئيل سموطريتس، عضو الكنيست عن »اتحاد أحزاب اليمين«، على صفحته على موقع تويتر في تاريخ 6.5.19: 

»تفرض محكمة العدل العليا إدخال أشخاص من جانب العدو )الذين ليس لهم حق في الدخول إلى إسرائيل( إلى دولة 

إسرائيل لحضور حفل عشية يوم الذكرى لجنود إسرائيل الذين سقطوا. هذه هي النكتة.«

وقال موطي يوغيف، عضو الكنيست عن »اتحاد أحزاب اليمين«، على صفحته على موقع تويتر في تاريخ 6.5.19:

 الحاجة إلى التغيير في النظام القانوني تصرخ إلى السماء. القرار املشوه بإدخال 100 فلسطيني في يوم الذكرى لم يكن 

مفاجًئا بعد أن منحت محكمة العدل العليا أنصار تدمير إسرائيل حرية الدخول إلى الكنيست. نحن في اتحاد أحزاب 

اليمين ملتزمون بمواصلة الثورة التي بدأت، وإرجاع السلطة ملنتخبي الجمهور«.
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متفرقات. 5

 عند اليهود«1.5. 
ً
»العرب يفضلون أن يكونوا عبيدا

، حول إحدى املدارس الدينية لتحضير الشبان لالنخراط في الجيش اإلسرائيلي، تدعى تحضيرية 
ً
 متلفزا

ً
نشرت القناة 13 تقريرا

 عنصرية وفاشية.
ً
»بني دافيد«، تعرض فيه تسجيالت لحاخامات كبار، يدرسون الطالب أفكارا

يظهر في التسجيالت الحاخام كشتيئيل، رئيس تحضيرية »بني دافيد« يقول فيها إن العرب هم العبيد واليهود هم األسياد: 

تحت  تكون  أن  تريد  شعوب  حولنا  من  يوجد   )..(  .
ً
عبيدا يكونوا  أن  سعداء  هم  لليهودي،   

ً
عبدا تكون  أن  �شيء  »أفضل 

 أين يريد أن يعيش؟ يريد أن يعيش تحت االحتالل. ألن لديهم مشكلة وراثية، فهم ال يعرفون 
ً
 بسيطا

ً
االحتالل. إسأل عربيا

كيف يديرون دولة، وال يعرفون كيف يفعلون أي �شيء، أنظر كيف يبدون. )..( نحن نؤمن بالعنصرية، وهناك أعراق في 

العالم، وهناك سمات وراثية للشعوب، وهذا يتطلب منا أن نفكر في كيفية مساعدتهم. اليهود هم عرق ناجح أكثر«.

أما الحاخام جيورا رادلر، والذي يدرس في البرنامج التحضيري في املدرسة، فقد تم تسجيله خالل درس عن الهولوكوست، يقول 

لطالبه: 

والثقافة  اإلنسانية  مبرمج، هذا هراء.  أو  ايديولوجي  األمر  بأن هذا  التبريرات  اليهود. كل  التي قتلت  ليست هي  »املحرقة 

العلمانية، هذه هي املحرقة. املحرقة هي أن تؤمن بالتعددية. )..(

» منطق النازيين هو صحيح بالنسبة لهم. هنالك جنس بشري )اليهود( مضر للعالم. هل هذا غير منطقي؟ هذا منطقي. 

لنبدأ بمسألة ما إذا كان هتلر على حق أم ال، إنه الشخص األحق. إنه بالتأكيد على صواب في كل كلمة يقولها: هناك عالم 

ذكر يحارب، يهتم بشرف وأخوة املقاتلين، وهناك العالم األنثوي اللين األخالقي الذي يعطي الخد اآلخر، ويعتقد أن اليهود 

هم الذين يحملون هذا التراث، ويحاولون تخريب كل االنسانية، لذلك هم العدو. هو صادق بـ100٪، إال أنه على الجهة 

الخطأ«.

 لرؤساء الصهيونية-الدينية ورؤساء 
ً
عد مقربة جدا

ُ
ر أن هذه املدرسة، وغيرها من تحضيريات الجيش ذات الطابع الديني، ت

َ
يذك

البيت اليهودي، وبالتحديد رافي بيرتس رئيس حزب البيت اليهودي واتحاد أحزاب اليمين.
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 دعوة للسماح لليهود بالدخول لألق�صى في رمضان2.5. 

كتب عضو الكنيست عن الليكود، اريئيل كلنر، في تاريخ 14.5.19 على صفحته على موقع تويتر: 

إذا كان  أنه تصادف مع رمضان.  لو  القدس«. حتى  في »يوم  الهيكل  إلى جبل  بالذهاب  لليهود  الشرطة  أن تسمح  »يجب 

»التسامح« اإلسالمي الشهير عنده مشكلة مع ذلك، فسيتعين عليهم املجابهة. لم يكن االستسالم للعنف وفقدان السيادة 

فعالين على اإلطالق ضد التنمر والعدوان.«

دعوة إلى منع جبريل الرجوب من دخول املشافي إسرائيل: »ال يوجد لدينا أسّرة للمخربين. 5.3

 في موقع القناة السابعة اإلسرائيلية، طالبت فيه 
ً
كتبت عضو الكنيست عن »اتحاد أحزاب اليمين«، عيديت سيلمان، مقاال

بمنع جبريل الرجوب من تلقي العالج داخل املستشفيات اإلسرائيلية. وجاء في املقال:

»هناك أوقات تريد فقط أن تنفجر في وجه الحماقة. السيد جبريل الرجوب، اإلرهابي املتميز، يعمل ضد دولة إسرائيل في 

الصباح وفي املساء، يأتي دون أي خجل ملستشفى ايخيلوف لتلقي العالج. هذا الشخص الذي حكم عليه بالسجن املؤبد 

في جيل 17، ويعمل بكل حماسة لتحويل إسرائيل إلى »أبرص« ويحرض من على كل منصة تمنح له. )..( لذلك، صباح يوم 
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األحد، سأطالب بإجابات حول كيفية حدوث ذلك وامكانية منعه من النوم«.

5.6 التحريض على غزة

 اإلرهابي مئير كهانا: 
ً
كتب بنت�شي جوبشطين مؤسس منظمة »لهافا«، على صفحته على موقع تويتر، مقتبسا

»في الحرب مع العرب ال يوجد مفهوم لنقاء السالح. إنهم ال يفهمون هذا املفهوم. كل سياسة من النعومة واللطف 

فّسر بأعينهم على أنها ضعف وتؤدي إلى نتائج فورية؛ اإلجابة الطبيعية: شهوة للدم اليهودي.
ُ
تجاههم ت

)الحاخام كهانا، انتقم الرب لدمه(« 

5.7 الدعوة لهدم الخان األحمر

وانتهاج  الخط األخضر،  الفلسطينيين على طرفي  بيوت  في حث وتحريض حكومة إسرائيل على هدم  استمرت حركة رجافيم 

قت الحركة على قضية تأجيل هدم الخان األحمر للمرة السادسة، من 
ّ
سياسات عنصرية ضدهم. في أحد املنشورات األخيرة عل
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على صفحتها على موقع تويتر في تاريخ 10.05.19 قائلة:

»متفاجئون؟

نحن هنا، وفي محكمة العدل العليا منذ عام 2009، لنذكر بأن الخان األحمر هو املشروع الرئي�شي لعملية االستيالء غير 

القانونية وحرب االستنزاف القانونية من جانب السلطة الفلسطينية واالتحاد األوروبي على يهودا والسامرة، وبالتالي فهي 

االختبار األوضح لقدرة إسرائيل على الحكم.

هذا هو التحدي األول للحكومة القادمة!«

5.8 مطعم إسرائيلي يمنع عماله العرب استخدام اللغة العربية

 جاء فيه أن مديرة لفرع شبكة مطاعم »ماكس برينر« طلبت من عمالها العرب عدم استخدام اللغة 
ً
نشر موقع واينت تقريرا

العربية فيما بينهم، وذلك على أثر شكوى قدمها أحد الزبائن الذي أزعجه حديث النادلين العرب فيما بينهم، ما حدا بمديرة 

املطعم، الكائن في تل أبيب، ببعث رسالة للعمال، عبر تطبيق »واتساب« تطالبهم بها عدم استخدام اللغة العربية في األحاديث 

بينهم. وجاء في الرسالة:

»ليس مرة أو مرتين أعطيتكم مالحظة بالنسبة للغة!!! أنا لست مستعدة أن يتحدث أحدكم العربية خالل العمل... بسبب 

أن بعضنا ال يفهم )اللغة(، وبسبب أن هناك زبائن ال يفهمون وهذا غير مريح. أنا لن أستمر بإعطاء هذه املالحظة مرة تلو 

 »
ً
األخرى، فليأخذ كل منكم مسؤولية على نفسه. شكرا
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الباب الثالث

مستوى السياسات

الضفة 	.  يشمل ضما ألجزاء من  ائتالفي  اتفاق  على  اليمين:  أحزاب  »الليكود« و«اتحاد  بين  مبدئي  افق  تو  

الغربية

يِعد طاقما املفاوضات في كتلتي »اتحاد أحزاب اليمين« والليكود صياغة بند في االتفاق االئتالفي بينهما يشمل ضم أجزاء من 

الضفة الغربية املحتلة، من خالل فرض السيادة اإلسرائيلية على املستوطنات املقامة على أرا�شي الضفة.

11«، فإن الطرفين ناقشا خالل املحادثات ما إذا كان البند سيتحدث بشكل كامل عن العملية أو يكون بندا  وبحسب »كان 

عاما غير صارم، بما يتيح حيزا من املناورة الحقا. وجاء أن املحادثات حول هذا البند تأتي بعد موافقة الليكود على اقتراح اتحاد 

أحزاب اليمين، وبعد أن تقرر شمله في االتفاق االئتالفي بينهما.
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املحكمة العليا تصادق على قرار يتيح الهدم السريع في مناطق »ج«. 2

ص دور املحاكم اإلسرائيلّية في معارضة 
ّ
صادقت املحكمة العليا، على قرار لوزير الدفاع اإلسرائيلي السابق افيغدور ليبرمان يقل

الهدم خالل 96 ساعة من  تنفيذ  الغربّية، وينّص على  بالضفة  في مناطق »ج«  صة« 
ّ

هدم جيش االحتالل »للمباني غير املرخ

صدور األمر.

ووصفت صحيفة »ماكور ريشون« اليمينّية القرار بأنه »ثوري«، قائلة إنه نتاج جهد ليبرمان، في الحرب على البناء الفلسطينّي 

في مناطق »ج«، التي تخضع للسيطرة األمنّية اإلسرائيلّية.

ص«، 
ّ

ص وبين البناء اإلسرائيلي غير املرخ
ّ

واّدعى 3 قضاة في املحكمة العليا أن القرار »ال يمّيز بين البناء الفلسطيني غير املرخ

رغم أن املنطقة التي اختارها ليبرمان، بوصفه وزيًرا لألمن حينها، لـ«اختبار« القانون، فيها مباٍن فلسطينّية مهّددة بالهدم أكثر 

من مباني املستوطنين، وهو األساس الذي استند إليه التماس الجمعيات الحقوقّية للمحكمة العليا.


