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راصد التحريض

نشرة نصف شهرية تتابع أهم التصرحيات التحريضية والعنصرية يف 
إسرائيل ذات الصلة بالفلسطينيني والقضية الفلسطينية

إعداد: املركز الفلسطيين للدراسات اإلسرائيلية-مدار
النصف األول من شهر حزيران2019 
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تقدمي
يتابع راصد التحريض أهم التصرحيات التحريضية والعنصرية يف إسرائيل ذات الصلة بالفلسطينيني 

والقضية الفلسطينية، ويتناول القسم األول من شهر حزيران 2019. فقد برز استمرار املطالبة بتوجيه 
ضربة عسكرية ضد قطاع غّزة، وفرض السيادة االسرائيلّية على الضفة الغربية، وتعاظم شرعنة خطاب 

الضم رمسيا والتحريض على االستيطان واإلبقاء على السيطرة اإلسرائيلية يف الضفة الغربية، خاصة 
ضمن االحتفاالت اإلسرائيلية بذكرى احتالل القدس. فضال عن التحريض العنصري على الفلسطينيني 

يف الداخل. واهلجوم على حركة املقاطعة. 
ينقسم الرصد إىل أربع أبواب رئيسية: الباب األول يتناول التحريضات اإلسرائيلية يف مستواه الرمسي 

املتعلق بتصرحيات حتريضية لسياسيني وعسكريني إسرائيليني. أما الباب الثاني فيتناول التحريض يف 
مستواه اإلعالمي ومستوى املؤسسات العامة، حيث برز جتّند الغالبية الساحقة من اإلعالميني ووسائل 

االعالم جلوقة التحريض يف القضايا أعاله فضال عن شخصيات عامة. بينما خيّصص الباب الثالث 
لرصد التحريض يف مستوى الشارع اإلسرائيلي، واالعتداءات العنصرية ضد الفلسطينيني، أما الباب 

األخري فيتابع أهم السياسات التحريضّية ضد الفلسطينيني.
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الباب األول
التحريض يف املستوى الرمسي

يشمل هذا الباب عرًضا ألهم ما مّت رصده من حتريض يف املستوى الرمسي يف إسرائيل، كما جاء وظهر من خالل حديث، تصرحيات 
وكتاابت السياسّيني )يف احلكم املركزي أو احمللي(، أو العسكريني اإلسرائيلّيني.

التحريض على ضرب الفلسطينيني يف غّزة1 ))

بتسلئيل مسوترتش: نشر عضو الكنيست عن قائمة »احتاد أحزاب اليمني«، بتسلئيل مسوترش، تغريدة من على 1 )1))
صفحته يف »تويرت« يف الثالث عشر من حزيران، مطالبا بتدمري مباٍن يف غّزة، قائال: »لو مت حمو أربعني مبنى مؤلفا من 
طوابق اليوم يف غّزة، بعد اطالق الصاروخ األول، ملا كان قد اطلقت القذيفة اليوم على املدرسة الدينية-العسكرية يف 
سديروت. ردة فعل عسكرية مؤملة هي ضرورية يف املدى القصري. أما للمدى البعيد فأعيد ذكر احلل الوحيد ملشكّلة 

غّزة«. ويقصد مسوترش يف هذا السياق خّطته اليت نشرها قبل ما يقارب عام حول قطاع غّزة. اليت جاء فيها »احتالل 
كامل لغزة وعودة االستيطان اهلا«. 

ليربمان: من جهته يستمر عضو الكنيست أفيغدور ليربمان بتوجيه النقد على ما امساه ردة الفعل املتهاونة اإلسرائيلية، 1 .1))
مطالبا بالرد، يف تغريدة له على »تويرت« يف الرابع عشر من حزيران، قائال: » سياسة اخلنوع مستمرة..رد حكومة 

إسرائيل على الضربة املباشرة ملبنى املدرسة الديينية-العسكرية يف األمس، وللفوضى العارمة يف عرض البحر، كانت 
قوية: ادخال 30 مليون دوالر »بورتكشن« )مقابل محاية( اىل محاس يف األسبوع القادم«.
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مطالبات لتوجيه ضربة اىل غّزة من املعارضة: مل تقتصر املطالبات بتوجيه ضربات عسكرية ورد فعل عسكري 1 .1))
إسرائيلي اىل غّزة على االئتالف السابق، لكن أيضا من صفوف املعارضة. ففي مقابلة له على راديو 103 اف 

ام، يف الرابع عشر من حزيران، قال عضو الكنيست وأحد قادة كتلة »ابيض ازرق«: كانت نتائج محلة الرصاص 
املصبوب ان محاس ال يتجرأ إطالق قذيفة واحدة. اآلن ال يوجد ردع. منذ وقت كان جيب على محاس ان تتلقى 
ضربة قوّية، اال ان ردة الفعل كانت ضعيفة..)..( أوال محاس جيب ان يدفع الثمن، وليس أن يتم حتويل أموال له، 

جيب الضرب...للجيش هنالك إمكانيات كثرية، ما الذي جعل محاس ال تقوم باطالق صواريخ بعد عملية الرصاص 
املصبوب،  بسبب أن 10 االف بناية مت تدمريها يف هذه العملية. انا كنت سأوّجه ضربة قوية اىل محاس. واذا كان ال 

بد تبقى إمكانية الدخول الربي موجودة«.

ويف ذات السياق كرر يعلون ذات التصرحيات يف مقابلة متلفزة يف القناة »12« االسرائيلّية، يف اخلامس عشر من حزيران، 
قائال: » كل هذه الفوضى: مظاهرات اجلدار، وبالونات املتفجرة والطائرات الورقة، هي إهانة للسيادة االسرائيلّية. القضية 

ليست الدخول من عدمه يف غّزة، بل أننا جيب ان ندّفع محاس الثمن. وليس حتويل األموال له مقابل محاية«. 

رئيس كتلة »أبيض أرزق« يطالب بضرب غّزة: من جانبه دعم قائد كتلة »أبيض أزرق« تصرحيات زميله يعلون 1 .1))
بضرورة توجيه ضربة عسكرية لقطاع غّزة. فقد قال على صفحته يف »الفايسبوك« يف الثالث عشر من حزيران: » 

عندما ننشغل بالصيادين وحتويل أموال مقابل محاية من قطر ال يتم حّل املشكلة يف قطاع غّزة. وها حنن نرى النتيجة 
على أرض الواقع. اذا، ماذا ميكننا فعله غري ذلك؟ أوال نضرب يف قّوة غري مسبوقة. نضع على اهلدف قيادة محاس. 
نبادر اىل وقف اطالق نار، بوساطة دولية، وال نعطي محاس فرصة فرضها. ثم نستثمر اهلدوء للمبادرة السياسية مع 

حمفزات اقتصادية. كمشاريع حتلية املياه، كهرباء وتشغيل االف العمال وموظفي »اهلايتك« يف إسرائيل ورام اهلل، 
واليت تكون مشروطة باحلفاظ على هدوء. جيب علينا فعل كل شيء كي نعيد املبادرة اىل يدينا، واهلدوء ورفاهية 

احلياة اىل سكان النقب الغربي«.
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وكان جانتس قد كرر تصرحيات شبيهة على صفحته الرمسية يف موقع »تويرت«، حيث قال يف الثالث عشر من حزيران: » 
نتياهو قّوي يف الكالم فقط، استمرار محاس اطالق الصواريخ يدّل على فقدان للردع. فقط تدفيع محاس لثمن غال، ستوضح 

ان دولة إسرائيل ال تتكّلم فقط امنا تفّعل قّوتها«.

موشيه يعلون يصف األسرى ابملخربني: يف مقابلة له مع إذاعة »إسرائيل الثانّية« وصف عضو الكنيست 1 .)
موشيه يعلون األسرى باملخربني واإلرهابيني، قائال يف اخلامس من حزيران: » السلطة الفلسطينية لن 
تنهار. دعم األسرى على يد السلطة الفلسطينية )وفقا لدرجة الدم الذي سفكوه( جيب ان يتوقف. 

جيب على العامل، ممن يدعمهم، ان يوقفوا دعمهم هلا، وكذلك من اجل ان تتوقف عن التحريض من 
خالل مناهج التعليم اليت تعّلم األوالد من جيل 3 سنوات ان يقتلوننا«.
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أردان يصف محلة املقاطعة ابلتعامل مع اإلرهاب: يف تغريدة له على صفحته الرمسية يف »تويرت«، 1 .)
وصف جلعاد اردان، وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، محلة املقاطعة باملرتبطة »باإلرهاب«، قائال يف 
الثالث عشر من حزيران تعليقا على مقال حول املوضوع يف صحيفة »هآرتس«: » هذه املرة هنالك 

رقم قياسي جديد. »هآرتس«، تتباكى على خرق »حرية التعبري للفلسطينيني ومؤيديهم«. وأين اخلرق 
برأيكم؟ انين ووزارتي نعمل كل ما ميكنه ضد منظمات »محلة مقاطعة إسرائيل« الالسامية واملرتبطة 

باإلرهاب«.

التصرحيات حول أتييد االستيطان ورفض الدولة الفلسطينّية1 .)

يرصد التقرير يف القسم التايل مجلة من التصرحيات االسرائيلّية الرمسّية فيما يتعلق مبستقبل القضية الفلسطينية: االستيطان، والدولة 
الفلسطينية املستقلة، خاصة ضمن مناسبة ذكرى احتالل القدس

)4.1( مسوترش يطالب جمددا بفرض السيادة االسرائيلّية على الضفة الغربية: ضمن االحتفاالت الصهيونّية بذكرى احتالل القدس، 
وما يسمونه »عيد القدس«، أكد النائب بتسلئيل مسوترش من حزب »احتاد أحزاب اليمني« على ما امساه »وحدة ارض إسرائيل«، 

قائال يف الثاني من حزيران: » هل ميكن تقسيم جزء اىل اثنني؟ ارض إسرائيل ليست للقسمة، القدس ليست للقسمة، حائط املبكى ليس 
للقسمة والصهيونية الدينية ليست للقسمة«.
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 ويف سياق مشابه، رّد مسوترش على عضو الكنيست عن حزب »ميرتس« متار زندبرج مبا يتعلق باملوقف من االستيطان قائال يف التاسع 
من حزيران: » السيادة ستجلب السالم متار. هذا ما فهمه، وأخريا، األمريكيون. السيادة اإلسرائيلية يف يهودا والسامرة ستقطع األمل 
العربي يف إقامة دولة، األمل الذي يقود عجلة اإلرهاب والعمل العنيف ألكثر من مائة عام، ميكنك ان تقرئي حول منطق فكرتي مما 

نشرت سابقا«.

 

)4.2( ارئيل كولنر يف تصرحيات حول القضية الفلسطينية: أصدر عضو الكنيست عن الليكود، ارئيل كولنر، 
سلسلة تصرحيات فيما يتعلق مبستقبل القضية الفلسطينية وأهم مفاصلها: االستيطان القدس والدولة املستقلة. حيث 
قال فيما يتعلق بالسيادة اإلسرائيلية يف الضفة الغربية يف التاسع من حزيران: » على ضوء تصرحيات السفري فريدمان 
فيما خيّص الضّم، اود التذكري انه عندما انتخب نتنياهو قبل عشر سنوات، كانت الدولة الفلسطينية حقيقة منتهية. 
التغيري جيب ان ينتصب ملصلحة الشخص الذي لطاملا احب الناس التذّمر منه. اعتدنا ان اليسار ال ميكنه ان يقول 

كلمة واحدة جيدة عن نتنياهو، لكين أتوقع أكثر من اليمني«.
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ويف سياق شبيه طالب كولنر من وزير املواصالت يسرائيل كاتس ان مينع شركة »ماكدولندز« من املشاركة يف 
مناقصة يف مطار بن غوريون، قائال على صفحته يف الثالث من حزيران: » أطالب زميلي وزير املواصالت يسرائيل 
كاتس، ان مينع ماكدونالدز، اليت تقاطع يهودا والسامرة، ان تشارك يف مناقصة يف مطار بن غوريون. انين وان 
كنت مؤيدا للسوق احلرة وختفيف التدخالت املؤسساتية، لكن مثة حاالت تكون الدولة فيها جمربة ان تدافع عن 

مصاحلها األمنية-القومية، وليست مضطرة ان تتقاسم مواردها مع اطراف تعمل ضدها«.

ويف تصرحيات له حول القدس واملسجد االبراهيمي يف اخلليل، قال يف جلنة اخلارجية واألمن الربملانية يف الثاني عشر 
من حزيران: » من يريد السالم فليستعد للحرب. لقد مسعت خالل النقاش يف جلنة اخلارجية واألمن الربملانية، من 
قبل مندوب اجليش، اننا جيب ان نستنفذ املفاوضات. لقد ان األوان ان نتوقف عن اخلوف. حنن أصحاب السيادة. 
ال ميكن ان اليهود، املعاقني، يكونون رهائن لدى أولئك الذين يعملون يف كل منتدى عاملي، لفصل اليهود عن 

كهف البطاركة«.

أما فيما يتعلق باألقصى فقد قال على صفحته يف »تويرت« يف الثاني عشر من حزيران: » أبارك وأشد على ايدي 
زميلي الوزير جلعاد اردان، الذي مل خينع لالرهاب والعنف. قبل أسابيع توّجهت اليه وملكتبه للمحافظة على جبل 
اهليكل مفتوح وان ال خينع للتهديدات العنيفة. وعدوا ونّفذوا. لدينا الكثري كي نتقدم، لكن جيب ان نعرف كيف 

نشكر على القائم. عيد »حرية القدس« سعيد.
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)4.3( مريي رجييف تؤكد على »وحدة القدس«: يف ذكرى احتالل القدس، شاركت الوزير اإلسرائيلية مريي رحيف يف احتفالية »رفع 
االعالم« اليت نّظمت خصيصا مبناسبة هذا اليوم يف القدس. حيت قالت يف خطابها يف الثاني من حزيران: » هل يوجد مدينة أمجل من 

القدس؟ حظينا بها. حنن سنبقى هنا اىل أبد األبدين. حنن سنرفع العلم اىل األعلى، كوننا هنا لكي نبقى اىل ابد االبدين، كل حّي يف 
القدس هو لنا«.

   
     

)4.4( جلعاد اردان يؤكد على ضرورة قرار ضّم املستوطنات: اصدر الوزير جلعاد اردان تصرحيات خبصوص ضم املستوطنات يف 
الضفة الغربّية، من على صفحته يف »تويرت« يف الثامن من حزيران، قائال: » يف عهد أبو مازن لن يكون هنالك مفاوضات سياسية. فقط 

اذا ذوتت القيادة الفلسطينية القادمة واملجتمع يف السلطة، ان إسرائيل والعامل لن ينتظروهم، رمبا تنبت هناك قيادة تكون على استعداد 
لتنازالت فلسطينية. فرض القانون اإلسرائيلي على املستوطنات يف يهودا والسامرة، هي خطوة يف االجتاه الصحيح ويوصل هذه الرسالة 

ويدعم السالم«.
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   )4.5( موشيه يعلون يعيد أتكيد التمّسك ابملستوطنات: يف مقابلة له مع إذاعة صوت »اجليش اإلسرائيلي«، قال موشيه يعلون يف 
العاشر من حزيران: » ال يوجد احتمال لتسوية دائمة يف املنظور القريب، لكننا نطالب باالنفصال، وهو ما بدأ باوسلو على قسم من 

أراضي يهودا والسامرة. ال اريد عربا مواطنني درجة »ب«، لكن اىل هذا ينجح مسوترش يف زج نتياهو«.

ويف تعليق آخر له حول القدس، قال يعلون يف الثالث عشر من حزيران: » القدس ليست فقط عاصمة الشعب اليهودي منذ األزل 
وحتى األبد فحسب، بل هي عاصمة الكتاب. ويل الشرف هذا املساء ان اتواجد يف أسبوع الكتاب«.

)4.6( جانتس يؤكد على وحدة القدس: يف تصريح له مبناسبة ذكرى احتالل القدس، نشر بيين جانتس، قائد كتلة »أبيض ازرق« 
تصرحيا يف الثاني من حزيران من على صفحته يف »الفايسبوك«، قائال: » قبل 52 عاما حدث تاريخ. مدينة القدس هي عاصمتنا األبدية 

واملوّحدة. منذ ذاك اليوم املصريي، عندما قاتلت قواتنا من املظليني للربط بني املدينة، وحنن نعمل على الرتابط بيننا، ليس هنالك افضل 
من نظرة على القدس )مييننا(، كي نكتشف أي طريق هي، واي هي تلك اليت سلكناها«.  

التحريض على الفلسطينيني يف أراضي 48 وقياداهتم السياسّية1 ))

يف التوازي مع ازدياد التحريض اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيين يف الضفة الغربية وقطاع غّزة، تستمر التصرحيات ضد الفلسطينيني يف 
الداخل الفلسطيين. نعرض فيما يلي أهم ما جاء يف هذا الصدد.
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)5.1( مريي رجييف تصف املغيّن اتمر نفار ابلال-سامي: يف تعليق هلا على استضافته يف »بيت الكرمة« يف حيفا، وصفت الوزيرة 
رجييف، املغيّن الفلسطيين الشهري تامر نفار بالال-سامي وذلك نظرا ملواقفه املناوئة لالحتالل، قائلة يف العاشر من حزيران: » ببساطة، 
هذا ال حُيتمل، ان يقوم مهرجان يف إسرائيل بالسماح لعرض عروض شيطانية ملؤدي اإلرهاب الالمسايني )أمثال تامر نفار(، متاما كما 

»مهرجان الثقافة الفلسطينية«، الذي من املزمع ان ان يعقد يف مسرح بيت الكرمة يف حيفا. هنالك ما ميكن فعله يف األمر: هنالك 
صالحية يف القانون تسمح بسحب متويل من مؤسسات تسعى للعمل ضد قيام وهوية دولة إسرائيل. املشكلة انه، حاليا، هذه من 

صالحيات وزير املالية ووزارة املالية، وهم يف الواقع ميتنعون عن ذلك. لذلك فقد توجهت اليوم يف مكتوب معّد للمستشار القضائي 
للحكومة كي يتدخل فورا يف األمر، وان ال يسمح للعرض العبثي هذا. لكل امر هنالك حد«.

)5.2( يؤاب كيش يؤكد على التمسك بقانون القومية: يف تعليق له على تعيني امري اوحانا وزيرا للقصاء، قال عضو الكنيست عن 
الليكود يؤاب كيش على صفحته يف »تويرت« يف الرابع عشر من حزيران: » كيف ميكن تفسري النفاش حول قانون القومية؟ بدال من 

رمي املسَتئِنفني من املدرجات، يتم نقاش االستئنافات. مرة بعد مرة، تتدخل احملكمة العليا بالسلطة التشريعية، ال يتفاجؤوا قضاة احملكمة 
العليا اذا عملت السلطة املشّرعة على ترويض وتعريف صالحيات احملكمة العليا يف القانون«.
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الباب الثاين
املؤسسات اإلعالمية والعمومّية

يف هذا الباب نعرض أهم ما مت رصده من مظاهر حتريض وعنصرية كما جاءت علي يد شخصيات ومؤسسات إعالمّية، فضال عن 
مؤّسسات وشخصيات عاّمة ومجاهرييّة.

القسم األول| املستوى اإلعالمي

شارون جال وتسفيكا فوجل يدعو لضرب غّزة: أعاد اإلعالمي واملذيع شارون جال، من »صوت إسرائيل«، 1 ))
تغريدة من مقابلة نرال سابق حول قطاع غّزة، يف الثالث عشر من حزيران جاء فيها: » رئيس ركن منطقة 
اجلنوب السابق يقول: كما يبدو مل يذّوتوا ان اهلدوء يأتي فقط بالقّوة، وليس من خالل املال القطري. القبة 

احلديدة أخصتنا، لن نتغلب على اعدائنا مع القبة احلديدة والطريان، امنا فقط من خالل الشجاعة«. 

 الصحفي أمنون لورد يؤكد أمهية الضّم: نشر الصحفي امنون لورد، مقاال يف صحيفة »يسرائيل هيوم«، يف )(1 
العاشر من حزيران حول تصريح السفري األمريكي جورج فريدمان يف إسرائيل، حول تفّهم »فرض إسرائيل 

القانون اإلسرائيلي على املستوطنات«. فجاء يف املقال: » فريدمان ذكرنا انا لنا حق يف يهودا والسامرة..األمر 
األهم يف تصريح فريدمان، هو التذكري خبصوص حقوق دولة إسرائيل يف ارض يهودا والسامرة«.
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القسم الثاين| حتريض املؤسسات والشخصيات العمومّية

ايتمار بن جفري يف دعوة لضرب غّزة: يف أعقاب األحداث األخرية لأليام املاضية، أصدر املرّشح للكنيست عن 1 ))
»احتاد أحزاب اليمني« ايتمار بن جفري، تصرحيا يف الثالث عشر من حزيران، جاء فيه: » اطالق النريان حنو 
سديروت هو نتيجة مباشرة للسياسة الضعيفة لنتنياهو ضد محاس. وقف اطالق نار تلوى اآلخر، ويف محاس 
يتعلمون ان اطالق النار على دولة إسرائيل أمر ذو جدوى. »اليمني القوي« منذ مدة يضرب محاس مبئات 

الصواريخ، جيعله يركع على ركبّيه، وال حيّول له ماليني الدوالرات يف شهر لتمويل اإلرهاب ويتوّسل لوقف 
اطالق نار«.
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موشيه فيجلني يعيد تأكيد مواقفه املؤيدة لالستيطان: يف اطار محلته االنتخابية لالنتخابات القادمة نشر فيجلني، 1 .)
رئيس حزب »هوية«، منشورا على صفحته يف »فايسبوك«، يف العاشر من حزيران، ينتقد فيها مواقف نتنياهو 

التارخيية من مصافحة الرئيس الراحل ياسر عرفات وعقد االتفاقيات، وجاء فيه: » استعداد نتنياهو لوضع 
سياسته الداخلية رهن اشخاص من اليسار املتطرف، بدأت تستكتب أناس ميينيون ) عناقه لعرفات، التصويت مع 
االنفصال احادي اجلانب(...اهلوية الشخصية واهلوية األيديولوجية متنافضتني...اذا كنت ميني حقيقي وصّوت اىل 
قائمة مل جتتز نسبة احلسم، على األقل فانك لن حتدث ضررا. النك مل تقيم حكومة يسار، وال تتحمل مسؤولية 
اآلتي: دفع أموال مقابل محاية حلماس..خراب بيوت إضافية يف يهودا والسامرة، حتويل سيارات مصفحة ألبي 

مازن، جتاهل قرارات احملكمة العليا حول ضرورة اخالء خان األمحر...«

مؤسسة رجافيم تستمر مبالحقة التواجد الفلسطيين يف األراضي الفلسطينية: نشرت مؤسسة »رجافيم« 1 .)
االستيطانية سلسلة من املنشورات حول اهم اعماهلا ملالحقة التواجد الفلسطيين، خاصة يف مناطق »ج« والقدس. 

حيث جاء يف احدى املنشورات ، على الفايسوك، يف السابع من حزيران، صورة لنتيناهو مع عداد )كناية عن 
التأخر عن تنفيذ قرار اخالء خان األمحر( معنونة باآلتي: »اليوم يتمم نتنياهو 200 يوما منذ ان وعد باخالء 

البؤرة غري القانونية خان األمحر..حنن ما زلنا يف االنتظار...سنعيد السيادة اىل الدولة«.
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ويف سياق مشابه نشرت املؤسسة عن لقاء عقدته مع مع »جملس رؤوساء املستوطنات« يف الضفة ليعرضوا امامهم ما امسوه »البناء العربي 
غري القانوني«. حيث جاء يف املنشور يف الثاني عشر من حزيران من على صفحتها: » يف األسبوع املاضي عقدنا جلسنا مع جملس 

رؤوساء يهودا والسامرة، وكشفنا امامهم معطيات مقلقة حول كمية البناء العربي غري القانوني. وعلى سيطرة زراعية غري متوفقة هلم يف 
أراضي املجالس. معا مع رؤساء املجالس نطالب حكومة إسرائيل صان تستيقظ، قبل ان يصبح الوضع خطريا«.

الباب الثالث
عنصريّة يف املؤسسة الشارع اإلسرائيلي

يعرض هذا الباب مظاهر التحريض والعنصرية كما جاءت يف مستواها العنفي املؤسسايت، والشارع االسرائيلي

اقتحام املستوطنني لألقصى بذكرى احتالل القدس: اقتحم جمموعة من املستوطنني األقصى وذلك يف الثاني من 1 ))
حزيران، يف ذكرى احتالل القدس، وما يسمونه هم »يوم القدس«. حيث تسبب االقتحام باندالع مواجهات يف 

األقصى.

اعتداءات املستوطنني املستمرة ضد الفلسطينيني: تستمر اعتداءات املستوطنني االسرائيلني ضد الفلسطينيني يف 1 .)
الضفة الغربية، حيث اقتح مستوطنون مدرسة عوريف العربية جنوب مدينة نابلس، يف العاشر من حزيران، ومت 

خالل االعتداء اطالق رصاص واعتداء على فلسطينيني يف املدرسة.
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الباب الرابع
التحريض من خالل السياسيات

يتناول هذا الباب التحريض الكامن من خلف السياسيات العنصرّية االسرائيلّية وعلى مستوياتها املختلفة.

استمرار سياسة اهلدم والتهديد به يف الداخل الفلسطيين: تستمر السلطات االسرائيلّية مبمارسة سياسة التضييق 1 ))
املكانّي على الفلسطينيني يف الداخل. حيث اقتحمت السلطات االسرائيلّية قرية العراقيب مسلوبة االعرتاف يف 

النقب، يف العاشر من حزيران، كما كانت قد هدمت القرية قبلها باسبوعني للمرة اخلامسة واألربعني بعد املائة.

)الصورة من موقع »عرب 48«(
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ملّخص
قّدم التقرير احلايل مضافا اىل التقارير السابقة رصدا ألهم املظاهر التحريضّية العنصريّة يف مستوايت أربع: مستوى رمسّي، مستوى 

اعالمي-عمومي، مستوى العنصرية يف الشارع ومستوى السياسات التحريضية العنصرية.

برز يف الباب األول حتريض املؤسسة الرمسّية اإلسرائيلية والسياسيني اإلسرائيليني على توجيه ضربة عسكرية ضد قطاع غّزة، فضال عن 
أتكيد التمسك بوحدة القدس مبناسبة ذكرى احتالل القدس، وفرض السيادة اإلسرائيلية هنائيا على الضفة الغربية، أو معظم أراضيها، 

تكريس االستيطان وشرعنته وضّم أكثر عدد من الكتل واألراضي اىل السيادة اإلسرائيلية هنائيا، مما ينذر صراحة ابلتوّجه حنو مرحلة 
جديدة من ساحات الصراع وحماوالت حسمه من قبل إسرائيل. كما يستمر التحريض على الفلسطينيني يف الداخل وقياداهتم. 

على مستوى اجلانب اإلعالمي، الشخصيات واملنظمات العامة، برز دعما واضحا للعنصرية والتحريض يف مستواه األول، حيث 
شارك مؤسسات إعالمية يف التحريض على ضرب قطاع غّزة، وعلى مالحقة الوجود الفلسطيين يف مناطق احملتلة خاصة منطقة »ج« 

من قبل مؤسسات استيطانية.

على املستوى الشعيب، أي العنصرية يف الشارع اإلسرائيلي فقد برزت استمرار ظواهر اعتداء املستوطنني على الفلسطينيني 
واقتحامات املسجد األقصى،  أما اجلانب األخري فقد اظهر استمرارا لسياسة اهلدم اإلسرائيلية يف الداخل الفلسطيين.


