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 تقديم: 

تجاه التحريض ي والعنصري ذات الطابع  اإلسرائيلية أهم التصريحاتهذه النشرة ابع تت

. تركز النشرة الحالية على أبرز 2018 آب 31آب وحتى  15وتغطي الفترة املمتدة من الفلسطينيين، 

 وتتطرق الستمرار التحريض ضد قطاع غّزة.لى أعضاء الكنيست العرب، التحريضية عالتصريحات 

 

سرائيلية في مستواها اإل ينقسم الرصد إلى ثالثة أبواب رئيسية: الباب األول يتناول التحريضات 

أعضاء الكنيست العرب من  على مهاجمةكز بشكل خاص يبدأ بتمجيد نتنياهو للقوة ثم ير الرسمي 

، كذلك استمرار خلفية توجههم لجهات دولية بخصوص قانون القوميةعلى القائمة املشتركة 

يض على الفلسطينيين في قطاع غّزة على الرغم من هدوء األوضاع األمنية في الجنوب وعلى التحر 

 طول خط السياج الفاصل، باإلضافة لتنامي موجة العنصرية ضد الفلسطينيين في الداخل املحتل. 

 

د عدد من اإلعالميين ووسائل اإلعالم  أما الباب الثاني فيتناول 
ّ
التحريض في مستواه اإلعالمي وتجن

حاال تحريض تطال  لجوقة التحريض في القضايا أعاله. بينما يخّصص الباب الثالث لرصد

 .والسلطة الفلسطينية نالفلسطينيي
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 الباب األول 

 رسميالتحريض على املستوى ال

 

 : "ال مكان للضعفاء" رئيس الوزراء اإلسرائيلي )حزب الليكود( -مين نتنياهوبنيا. 1

 

ألقاه خطاب خالل صرح بنيامين نتنياهو الضعفاء يسحقون البقاء لألقوى وأن ن ضمنية أاشارة في تمجيد للقوة وفي 

كان يعلم بأن السالم الحقيقي كان يطمح إلى السالم،  لكنه  )بيرس( "شمعون   املاض ي في مركز البحوث النووية: األسبوع

ال يمكن أن يتحقق إال إذا وضعنا بأيدينا أسلحة دفاعية في الشرق األوسط، وفي أجزاء كثيرة من العالم، هنالك حقيقة 

 1بسيطة: ال يوجد مكان للضعفاء". 

 

 

 

 

 

                                                 
  https://goo.gl/R3f2h6ستسقى من: ، م29/8/2018بنيامين نتنياهو، الصفحة الرسمية على تويتر، نشر بتاريخ  رئيس الوزراء اإلسرائيلي،1

https://goo.gl/R3f2h6
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  :نتنياهو  وأضاف

كان ذلك سيئا ام جيدا. القوي هو من ينجو القوي سواء  في حين ذبح ويمحى من التاريخ،، يتهاوى "الضعيف ي

 2. يحترم والتحالفات تصنع مع األقوياء. وفي النهاية فان السالم يصنع مع األقوياء"

 

 

 

 

 

صرح  ونروا"األ ألمريكية وقف املساعدات لوكالة األمم املتحد إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "وحول قرار اإلدارة ا

 :نتنياهو

، إيقاف تمويل وكالة إغاثة وتشغيل الالجئين، املعروفة باألونروا، "هذه خطوة مهمة  
ً
تم البدء في حل  أخيراجدا

 املشكلة، هذا الدعم املالي يجب أن يستخدم في إعادة تأهيل الالجئين بشكل حقيقي". 

 

 

 أعضاء الكنيست العربالتحريض على 

األعضاء ينون إسرائيل في األمم املتحدة": "شتركة يدخبر بعنوان " أعضاء الكنيست من القائمة امل 13نشرت القناة 

 " . "العرب يروجون إلدانة قانون القومية باالشتراك مع السفير الفلسطيني، ويقارنون بينه وبين قانون الفصل العنصري 

                                                 
 المرجع السابق2 
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اض السفير الفلسطيني رييعملون بالشراكة مع مسؤولين فلسطينيين، وبرعاية  عدد من أعضاء الكنيست العربهنالك 

 ، لمنصور 
ً
 . "تقديم مقترح إدانة لقانون القومية، الشهر املقبل. في سبيل إحراج إسرائيل دوليا

 دانون؛ عضو كنيست عن حزب الليكود

 أعضاء الكنيست العرب
ً
:  بالقتال ضد دولة خاطب دانون رئيس الكنيست يولي ادلشتاين، متهما

ً
إسرائيل، وأضاف قائال

عاون وثيق بين أعضاء الكنيست العرب والوفد الفلسطيني في األمم املتحدة، بهدف "في السنوات األخيرة شهدنا ت

  3التحريض على دولة إسرائيل وتشويه سمعتها".

 

وفي ذات السياق كتب دانون على صفحته على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك، "هذا تعاون منسق ومنظم بين من 

 يريدون النيل من دولة إسرائيل، هنالك الع
ً
يتحد فيها . ديد من األدلة على أن هذه العملية مخطط ومنسق لها مسبقا

  4أعضاء الكنيست اإلسرائيليون مع أولئك الذين يتصرفون ضد دولة إسرائيل".

 

 
 

                                                 
  https://goo.gl/9hKi7j، 26/8/2018"، 13يارون افراهام، أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة يدينون إسرائيل في األمم المتحدة، "القناة 3 

  https://goo.gl/4Rcoe9، مستسقى من: 31/8/2018داني دانون، مستسقى من حسابة على موقع فيسبوك، نشر بتاريخ 4 

 

https://goo.gl/9hKi7j
https://goo.gl/4Rcoe9
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 رئيس الكنيست   -يولي أدلشتاين

: " مرة أخرى يقف أعضاء الكنيست في الكنيست اإلسرائيل أدلشتاين على بعل
ً
ي لتقويض الدولة. أعضاء دانون قائال

الكنيست من القائمة املشتركة، الذين يحصلون على رواتبهم من الدولة، يجرؤون على التعاون مع أعدائنا وتشويه 

. يجب على كل شخص يتعاون مع السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل أن يسأل نفسه عما إذا كان مكانه 
ً
سمعتنا دوليا

 5و اإلسرائيلي".الحقيقي في البرملان الفلسطيني أ

 
 

 الباب الثاني

 التحريض على املستوى اإلعالمي 

 12 التلفزيوني الذي يعرض على القناةالبرنامج الحواري  الحلقة األسبوعية من " عرضKeshetقناة "العلقت إدارة 

 يفالعرب، فإيال بيركوفيتش ضد أعضاء الكنيست  املذيع الرئيس ي للبرنامج، بسبب تصريحات"، "أوفيررا وبركوفيتش

 الجمعة املاض ي املسجلة والتي تم إيقاف بثها يوم الحلقة األسبوعية

رنامج، ليرد بيركوفيتش على البمقابلة مع وجاءت هذه التعليقات الحادة،  بعد رفض أعضاء من القائمة املشتركة أجراء 

أنه ليس هنالك حاجة لوجودهم، فهم بأحصنة طروادة، وبوافق على مقابلتهم منذ البداية، وقام بوصفهم أنه لم يذلك؛ ب

: "هم ليسوا منا، وال حاجة لكم هنا، هذه ليست عنصرية، هم فقط
ً
 أعداء  "جواسيس"، ليضيف خالل الحلقة قائال

 

 

                                                 
 المرجع السابق ، 13القناة  5
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إسرائيل، يجلسون في الكنيست، وال أرغب بالجلوس معهم، وال إجراء أي  إسرائيل، هم ببساطة شديدة، إرهابيون كارهو

  6ليهم حتى". أريد النظر إمقابلة معهم، أنا ال 

 

حرية التعبير التي تتبناها الشركة"، على  ال تمثلوعلقت إدارة القناة بتصريح لها: "إن التصريحات التي وردت في الحلقة، 

 وقالإثر ذلك قدم بيركوفيتش اعتذار 
ً
ن أعضاء الكنيست العرب أو الجمهور لم أكن أقصد أن تؤذي كلماتي كل م: "ا

م ولكن لم يكن لدي أي نية إليذائهم، بعض تعبيراتي كانت غير م من أن لدي خالف عميق مع بعضهرغالعربي، على ال

 7مالئمة، لهذا أعتذر". 

 

 
 

 

 موقع التواصل االجتماعي "تويتر"، في حسابه على "عن حزب ميرتس"، عيساوي فريجعضو الكنيست  من جهته كتب

 على الحلقة: 
ً
"، معلقا

ً
 8"هذا ما يخرج من فم العنصرين". "أشعر باإلهانة شخصيا

 

                                                 
، 19/8/2018ى الشاشة، هآرتس، نشر بتاريخ، ميا أشري، انحراف عن حرية التعبير: "إيقاف اوفيررا وبركوفيتش" مدة أسبوع من الظهور  عل6 

  https://goo.gl/zWRTWjمستسقى من: 

، نشر بتاريخ Ynetران بوكر، تم إيقاف كيشت أوفيررا وبروكوفيتش لمدة أسبوع بسبب التصريحات ضد أعضاء الكنيست العرب، 7 

  https://goo.gl/BKzVvg، مستسقى من: 19/8/2018

  

  https://goo.gl/JLxsY4، مستسقى من: 20/8/2018عيساوي فريج، الصفحة الشخصية على حسابه في تويتر، نشر بتاريخ 8 

https://goo.gl/zWRTWj
https://goo.gl/BKzVvg
https://goo.gl/JLxsY4
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قائلة: بأن بيركوفيتش يشهر بأعضاء الكنيست العرب،  عايدة توماعلقت عضو الكنيست عن القائمة املشتركة، 

 9وأضافت: " نحن نرى التحريض الذي قادته الحكومة قد توغل ليصل لوسائل اإلعالم". 

 

 

 التحريض على مدينة أم الفحم 

 نشرت صحيفة "يس
ً
 على جنازة أحمد بعنوان "أم الفحم، محور اإلرهاب بين عرب إسرائ رائيل هيوم" مقاال

ً
يل"، تعقيبا

محاولته تنفيذ عملية طعن في القدس، يوم الجمعة املوافق  دعوى ، بمحاميد، الذي استشهد برصاص الشرطة

17/8/2018. 

مشارك كما  150 الـبعد تجاوز عدد املشيعين  صرحت الشرطة اإلسرائيلية، بأن العائلة انتهكت شروط الجنازة، وقد

السلطة "حددت الشرطة، باإلضافة للهتافات التي انتشرت، "بالروح بالدم نفديك يا شهيد"، فيما رفعت أعالم 

 حول 
ً
مخالفة النظام، وانتهاك ما اسمته الفلسطينية"، على إثر ذلك فتحت الشرطة في صباح اليوم التالي تحقيقا

المتثال ألوامر الشرطة، لذلك سوف يتم التحفظ على الضمان املالي الذي كانت قد دفعته أسرة القانون وعدم ا

 للقانون   50 ـالشهيد، وهو ما يقدر ب
ً
  10.ألف شيكل، بسبب االنتهاكات السابقة وفقا

 

 

                                                 
 هآرتس، المرجع السابق9 

، مستسقى من: 21/8/2018، نشر بتاريخ Makoلهيكل، والشرطة: األسرة انتهكت الشروط، المئات في جنازة اإلرهابي من  جبل ا10 

https://bit.ly/2LPpTP1  

https://bit.ly/2LPpTP1
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تمر  كانت سوف زة "اإلرهابي" أحمد محاميديقول كاتب املقال دانيال سيريوتي، بأنه من السذاجة االعتقاد بأن جنا

 "اإلرهابيين"بالشكل الذي طالبت به الشرطة، بدون أن تتحول لساحة مليئة بالتحريض والكراهية كما حصل في جنازة 

الذين يحملون الجنسية اإلسرائيلية في أم الفحم  "ن "اإلرهابيو منفذي عملية الحرم القدس ي الشريف، أولئك  ةالثالث

ية برعاية من الحركة اإلسالمية في الشمال. لذلك ال يجب أن نتفاجأ إذا كان والقرى املحيطة بها، ينشرون الكراه

طة عملية يذكر بأن الشاب أحمد كان يعاني من اضطراب عقلي. بررت الشر  11اإلرهابيون العرب يأتون من أم الفحم.

 أن يتوقع بأن اإلرهابي الذي يهاجم بسكين، مريض عقلألحد ال يمكن  إطالق النار موضحة بأنه
ً
 .يا

 

                                                 
، مستسقى من: 21/8/2018دانيال سيريوتي، أم الفحم محور اإلرهاب بين عرب إسرائيل، "يسرائيل هيوم"، نشر بتاريخ: 11 

https://bit.ly/2wyi0J2  

https://bit.ly/2wyi0J2
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 وزير الدفاع  -افيغدور ليبرمان

 على جنازة أحمد محاميد في أكتب ليبرمان في حسابة على تويتر م
ً
م الفحم، "ال تزال تسأل نفسك ملاذا أم الفحم عقبا

 من فلسطين وليس إسرائيل، مشاهد مئات الناس املشاركة في جنازة اإلرهابي مع األعالم 
ً
يجب أن تكون جزءا

رخات "بالروح بالدم نفديك؟"، واإلجابة عن السؤال، الخطة التي كنت قد نشرتها منذ عدة سنوات الفلسطينية، وص

 12لتبادل األراض ي والسكان، باتت أكثر أهمية من أي وقت مض ى". 

 

 الباب الثالث

 التحريض على غزة  

 نفتالي بينيت؛ وزير التربية والتعليم

من  اتغريده نشرها على صفحته في موقع "تويتر" نشر مقطع زة، ففيال يمكن أن يفوت بينيت أي فرصة ملهاجمة غ

 إلسرائيل يسمى رسوم الحماية، 
ً
 خطابه الذي ألقاه عند افتتاح كلية الطب في أريئيل، قال: "ما تقوم به حماس حاليا

 

 

                                                 
  https://bit.ly/2wBBhbM، مسستسقى من: 20/8/2018أفيغدور ليبرمان، الصفحة الشخصية على حساب تويتر، نشرت بتاريخ 12 

https://bit.ly/2wBBhbM
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رهاب"، هذا اإل إحراق حقولنا ومستوطناتنا وإطالق املئات من الصواريخ والقنص على جنودنا، ومن ثم قولهم أوقفوا 

 م لتهديدات حماس". "يجب على إسرائيل أال تستسل

 ألي ضرر يلحق باملواطنين اإلسرائيليين، يجب أن تخاف 
ً
 باهظا

ً
وأضاف: "يجب على حماس أن تفهم بأنها سوف تدفع ثمنا

وال أشك في أننا في غزة، إسرائيل أقوى من أعدائها،  ابري حماس من أن تؤذينا، ليس كل هجوم على حماس يتطلب توغال

 13نستطيع أن نعيد األمن لسكان الجنوب". 

 

 

 

                                                 
  https://bit.ly/2NIOTsP، مستسقى من: 19/8/2018تاريخ نفتالي بينيت، الصفحة الشخصية على موقع "تويتر"، نشر ب13 

https://bit.ly/2NIOTsP
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: "في برنامج "نسيم م FM 103وفي حديث له على قناة 
ً
يجب القضاء على قيادة حماس شعل" صرح نفتالي بينيت قائال

بأن الوضع في وتدمير نظام إنتاج الصواريخ التابع لها، يجب على إسرائيل ان تنزع سالح الصواريخ من غزة"، وأضاف 

، لذلك يجب القضاء على قيادة حماس، وأضاف أن الجيش اإلسرائيلي لن يسمح لهم برفع 
ً
الشمال والجنوب يشهد توترا

رؤوسهم، وأكد على أنه من الضروري بل من الواجب القضاء على قدرة حماس على النمو، وعلق بينيت على تصريح 

 :
ً
"هذا هو األسلوب النابع من العصبة والغوغاء، هذا بالضبط ما تصرح به القيادي في حركة حماس يحيى السنوار قائال

حماس بأنهم سوف يحرقون حقولنا، ويطلقون النار بصواريخهم صوبنا، مسؤوليتنا هي منع حماس من أن تسبب الضرر 

وعلى ضرورة  لنا وألطفالنا، يجب علينا التعامل مع هذه القضية"، وأكد على ضرورة منع إطالق سراح أي من األسرى 

 14تدمير األنفاق التي تحصل من خاللها حماس على الصواريخ واألسلحة. 

 

 
 

 جلعاد آردان؛ وزير األمن الداخلي  

: "ال يوجد وزير يريد غزو غزة والسيطرة عليها، ولكن هدفنا هو FM 103صرح آردان لبرنامج "هكبينت" على إذاعة 
ً
، قائال

الردع اإلسرائيلي"، "ال يمكننا التوصل إلى اتفاق سالم مع حماس وأبو مازن، تحقيق الهدوء عن طريق الحفاظ على 

، وأبو مازن غير قادر على فرض اولكننا لن نسمح ألبو مازن بتدهور الوضع في غزة، إذا كان الشعب الفلسطيني منقسم

 .سيادته على غزة، سنفعل نحن، ولكن بطريقة مختلفة"

ياق نشرت القناة السابعة بأن الرئيس أبو مازن يشعر بغضب على الوساطة املصرية بين إسرائيل وحماس، وفي ذات الس

 بأن مثل هذه املفاوضات التي تستثني السلطة الفلسطينية هي خيانة وتحد للقيادة. 
ً
 15معتبرا

                                                 
، مستسقى من : 31/8/2018، سجل الحلقة  103يجب القضاء على كافة قادة حماس، البرنامج اإلذاعي "نسيم مشعل" على إذاعة 14 

2MHODxLhttps://bit.ly/  

  https://bit.ly/2MFB9mp، مستسقى من: 28/8/2018، نشر بتاريخ 7أبو مازن على جثتي، القناة 15 

https://bit.ly/2MHODxL
https://bit.ly/2MFB9mp
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 أفيغادور ليبرمان؛ وزير الدفاع 

: " ليس
ً
لدي أي عالقة، ولم أشارك بأي مفاوضات أو ترتيبات؛ الترتيبات  فيما صرح ليبرمان حول املفاوضات قائال

الحقيقة والوحيدة التي رأيناها في األيام األخيرة هي أن حماس تسيطر سيطرة مطلقة على كل ما يحدث؛ كان لديهم 

  لفتح املعابر في عيد األضحى، لهذا السبب أحاول اال 
ً
ستفادة من هذه مصلحة من تراجع موجات العنف إلى الصفر تقريبا

املعادلة، ما بين الهدوء واالقتصاد، "ال إرهاب" يساوي اقتصاد، طاملا األوضاع هادئة سوف نبقي املعابر مفتوحة، "ال 

 16هدوء" يعني إغالق للمعابر، أي شخص سوف يكسر الهدوء، عليه أن يفهم بأن معبر كرم أبو سالم سوف يغلق".

: "باإلضافة الى ذلك علق آردان على أوضا 
ً
مجلس الوزراء ال يتعامل مع اإلرهابيين فقط ع السجناء الفلسطينيين قائال

بالسجون، بل مع اإلرهابيين في غزة، كنا قد أوقفنا الزيارات العائلية من قطاع غزة، وكنت قد أنشأت لجنة إلبراز كيفية 

 لقواعد القانون الدولي، سجناء حماس
ً
هم أولئك الذين يديرون السجون،  التقليل من ظروف السجناء في السجن، وفقا

."
ً
 17 منظمة حماس منظمة دينية تتعامل بشكل متطرف دينيا

 

 

 

                                                 
 المرجع السابق16 

، مستسقى من: 830/8/201، سجل الحلقة 103الوزير أردان: االنتخابات بالفعل في مارس، البرنامج اإلذاعي "هكبينت" على إذاعة 17 

https://bit.ly/2wzioa2  

https://bit.ly/2wzioa2
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 الباب الرابع

 

 متفرقات 4. 

الذي أدين بقتل الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، بينما كان  اإلسرائيليفي جيش االحتالل الجندي إلور عازريا، 4.1 

، قال بأنه ال يشعر بأي ندم وأضاف "سأفعل 2016مدينة الخليل عام  ، فيض، بعد إلقاء القبض عليهعلى األر مسجى 

اجة، وتصرفت بالطريقة األكثر بالضبط نفس الش يء"، "أنا في حالة سالم تام مع نفس ي، لقد تصرفت حسب الح

 أنهى مدة احتجازه في شهر أيار، وكانت . عازريامة، وما حدث بعد ذلك من محاكمتي، ما كان يجب أن يحدث"مالء

، بعد رفض االستئناف. ولكن تمكن رئيس أركان الجيش، 18املحكمة العسكرية قد حكمت عليه بالسجن ملدة 
ً
شهرا

 جادي إيسينكوت من خفض الحكم إلى أربعة شهور.

 18هو إرهابي". اعند التحقيق تم توجيه تهمة القتل العمد من قبل املحقق، ليجيب عازريا: "ما القتل، هو ليس فلسطيني

ازريا لصحيفة "يسرائيل هيوم":  كل ش يء حصل في لحظة، تصرفت كما تدربنا كمقاتلين، أطلقت رصاصة وأضاف ع

واحدة، وكان رأس اإلرهابي هو الجزء الوحيد املكشوف، ولكني تعلمت في تدريبي بأنه عندما يصاب الرأس، فإنه يؤثر على 

  19.السجن"قد انتهى بي املطاف في  دالة لم يكنالجسم كله"، "لو تم كل ش يء بأمانة ولم يجهضوا الع

                                                 
  https://goo.gl/GcQzQa، 29/8.2018كيبا، إيلور آزاريا، "كنت سأفعل الشيء نفسه"، 18 

، 29/8/2018عن ندمه بعد قتل المعتدي الفلسطيني"،  هآرتس، سأفعل بالضبط نفس الشيء "مطلق النار في الخليل ال يعبر19 

https://goo.gl/rEhbcu  

 

https://goo.gl/GcQzQa
https://goo.gl/rEhbcu
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 اإلفراج عن يهودي مشتبه به في االعتداء على شبان عرب4.2 

اإلقامة الجبرية، لشاب يهودي تم اعتقاله إثر االشتباه بتورطه في حادثة ضرب، كان قد تعرض لها ثالثة شبان عرب على 

متواجد في مكان الحادث، فيما أمرت القاضية إيليت هاشار الشاطئ في حيفا األسبوع املاض، وادعى املتهم بأنه لم يكن 

ببيتون بيرال بإطالق سراحه بشرط اإلقامة الجبرية، وقالت القاضية: "إن األدلة التي أمامي ليس لديها األساس الضروري 
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 لالحتجاز". 

عنف الأعمال  ي أدت إلى الخلفية العنصرية هي الت فيما تحدث الشباب الثالثة عن مالبسات الحادث، مشيرين الى أن

:28ضدهم على الشاطئ،  أحد الشبان املصابين طبيب يبلغ من العمر 
ً
 عقب قائال

ً
ألربعاء والخميس "ذهبنا ليلة ا عاما

كريات، وأضاف: "جلسنا ملدة نصف ساعة على الشاطئ، ثم جاء رجل يهودي إلينا وسألنا إذا كنا لقضاء وقت على شاطئ 

، وأجبنا بنعم، ماذ
ً
ا تريد؟ "، ولكن بعد وقت قصير عاد الشاب الى مكان الحادث بصحبة تسعة رجال، يحملون عربا

السكاكين والسالسل والقضبان الحديدية، وبدأوا بضربنا بال رحمة في جميع أنحاء الجسم... لقد أرادوا قتلنا فقط ألننا 

 20. عرب"، يذكر بأن الشباب الثالثة كانوا قد أصيبوا بالرأس والركبة والظهر

 

 املحكمة العليا...ومرض ى السرطان من غزة 4.3 

نشرت   السماح ملرض ى السرطان من قطاع غزة بالدخول للعالج في إسرائيل، حفيظة العديد،أثار قرار املحكمة العليا 

 بعناصر مندرجة قرابة أولى  اريف بأن محكمة العدل العليا تسمح لخمس نساء فلسطينيات تربطهنصحيفة مع

. بأورام تتطلب إجراء عمليات جراحة معقدة بي في القدس الشرقية بسبب إصابتهنبالحصول على عالج ط، "حماس"

عدد من التدابير، تهدف للضغط على حركة حماس من أجل ضمن طلب النساء  وجاء هذا القرار بعد رفض الحكومة

 21االفراج عن األسرى الجنود لديها. 

 
 

 

 

                                                 
، مستسقى من:  26/8/2018، نشر بتاريخ Ynetآخيا رافيد، المشتبه به في مهاجمة عرب على الشاطئ، المفرج عنه: "لم أكن هناك"، 20 

https://bit.ly/2Puatll  

، مستسقى من: 26/8/2018يتسحاك عمير، قاضي المحكمة العليا يدعو مستشفيين في القدس الشرقية بالفلسطينيون، معاريف، نشر بتاريخ 21 

https://bit.ly/2CaPQZK  

https://bit.ly/2Puatll
https://bit.ly/2CaPQZK
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 على قرار املحكمة العليا: "السماح ملرض ى   20قناة الوفي عنوان مقال كانت قد نشرته ال
ً
على موقعها اإللكتروني، تعقيبا

 للقاض ي عوزي فوجلمان، السرطان من عائالت حماس بالدخول الى إسرائيل"،  
ً
للفلسطينيين  الدخول  يسمح بأنهووفقا

؛ إذا  ثالث حاالت: فقط فيللعالج في إسرائيل 
ً
؛ الصحية حرجة  كانت الحالةأوال

ً
لعالج الوحيد أن يكون اللغاية، ثانيا

 :
ً
 أن ال يكون مقدم الطلب له قريب من حركة حماس. موجود في إسرائيل، ثالثا
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 لهذه الشروط
ً
اسحق اميت وأوفر غراسكوف، بأن  انعلى إثر ذلك صرح القاضي، و ولكن قرار املحكمة العليا جاء مخالفا

 ي القدس الشرقية، يعني الحكم بالقتل على امرأة فلسطينية بسبب خطأف للنساء الخمسة من تلقي العالج  قرار املنع

، وأضاف القاض ي غراسكوف، ال يمكن أن نقف بشكل قانوني أمام منع مرض ى بحالة طبية   ابنهازوجها أو أخيها أو  ارتكبه

سوف يتعالجون في أنهم  لى ألعضاء من حماس. باإلضافة إلىحرجة، جريمتهم الوحيدة أنهم أقرباء من الدرجة األو 

  22كذلك. وطاقم العمل واإلدارة  مستشفيات يملكها فلسطينيون 

                                                 
، 27/8/2018، نشر بتاريخ 20اح لمرضى السرطان من عائالت حماس بالدخول الى إسرائيل، القناة بت آل بنيامين، المحكمة العليا: السم22 

  https://bit.ly/2PxJV2Tمستسقى من: 

https://bit.ly/2PxJV2T
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أنه تم االستيالء على سيادة الحكومة، فمن غير ب اعتبرتبشدة، و  املحكمة العليا حكموكانت الحكومة قد انتقدت 

س إلعادة األسرى، ورأت املسموح تحديد من سيدخل البالد، كون أن ذلك ينبع من رغبة الحكومة في الضغط على حما

لية على ضمان بأن القضاء قرر أن يضع سلطته التقديرية فوق السلطة التنفيذية. بذلك تكون قدرة الحكومة اإلسرائي

املحكمة  اس إلعادة األسرى واملفقودين، وبذلك تكون لضغط على حما أمن مواطنيها تضعف بعض إضعاف موقفها من

حماس أكبر من التزامها أمام عائلة "غولدين، شاؤول  سرائيل اتجاه عائالت منن التزام دولة إقررت بأقد العليا 

مستعجلة  حكومة اإلسرائيلية بعقد جلسةال )أسماء عائالت الجنود املحتجزين لدى حماس(، لذلك دعتومانغيستو" 

 23لها بأن هذا الشأن يخضع لتقدير الحكومة وحدها.  حتوضيللفي محكمة العدل العليا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 معاريف، المرجع السابق23 
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ص
ّ
 :ملخ

 
ً
ألهم املقوالت التحريضّية العنصرّية على املستويات  قّدم التقرير الحالي مضافا للتقرير السابقة رصدا

أعضاء الكنيست من القائمة اإلسرائيلي على  الهجومالثالث: الرسمّية، اإلعالمية والعامة. ويظهر التقرير 

 من أشكال املشتركة، هذا الهجوم الذي لم يقتصر على الساحة السياسة فقط، 
ً
بل أصبح شكال

كما رصد التقرير استمرار التحريض على الشعب الفلسطيني في التحريض املتنامي على كافة املستويات. 

ومحاولة الترويج بأن كافة سكان القطاع هم إرهابيون من حماس، في محاولة ملنع أنسنة املعاناة القطاع 

 التي يعيشها سكان القطاع. 

سرائيلي على األسرى الفلسطينيين، في ظل عودة قضية األسرى لحالي للتحريض اإل كما يتطرق التقرير ا 

الجنود للساحة، بعد تصريح الحكومة نيتها بالضغط على قطاع غزة، في سبيل الضغط على قيادة 

 حماس. 

 


