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 راصد التحريض
 

 

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

 بالفلسطينيين والقضية الفلسطينية.

 

 

 

 مدار  –املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية  إعداد:

 

 2018- آخر شباط

 

 أعدت هذه النشرة بالتعاون مع دائرة شؤون املفاوضات
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 متقدي

 

يتابع راصد التحريض أهم التصريحات التحريضية والعنصرية في إسرائيل ذات 

 الثاني الصلة بالفلسطينيين والقضية الفلسطينية. ويغطي التقرير الحالي النصف

مستويات: مستوى  mويركز على التحريض في ثالث 2018شباط من شهر 

ى الشخصيات يين ومستو عالمي واإل عالمالشخصيات السياسية، املستوى اإل 

  املؤثرة.

 

 اإلسرائيلية الحكومة مكتب "رئيستحريض التقرير  برز في ،على املستوى السياس ي

وضد منهاج مردخاي )بولي( ضد عائلة التميمي،  املناطق" )املنّسق( يوآف في

 جيش بأن غزة في الفلسطينيين يهدد فيديو ل باإلضافة ،التعليم الفلسطيني

 . غزة مع الحدود على املتظاهرين ضد قاسية دواتأ يستعمل سوف االحتالل

 

د وسائل  ي،عالماإل على املستوى 
ّ
ية للتحريض ضد إعادة إعالمرصد التقرير تجن

على مستوى و  جثث الشهداء واشتراطها بإعادة جثة الجندي اإلسرائيلي جولدين.

 وضع لتسيون  ريشون  في البلدي املجلس قرار  التقرير  الشخصيات املؤثرة غطى

بسبب  ،اإلنشاء قيد مبان بمحاذاة املتواجدة األطفال رياض بجانب نأم رجال

 فيها. الداخل ومن الضفة الغربية من فلسطينيين عمال تواجد

 

 الساحتين السياسية واإل 
ّ
قضايا نشغلتا في األسبوعين األخيرين بية اعالمُيذكر ان

وبقضية  ،نياهوالفساد اإلسرائيلية املرتبطة برئيس الحكومة اإلسرائيلي بنيامين نت

، عن القضية الفلسطينية ما أدى إ الالجئين األفارقة،
ً
لى صرف النظر، نسبيا

 والفلسطينيين. 
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 األول  الباب

 املستوى السياس ي والعسكري 

 

 الفلسطينيين في غزة والضفة: تصريحات بخصوص (1)

 األسرى  مخصصات سلب قانون  مشروع على للتشريع، يةالوزار  اللجنة صادقت (1.1)

 اإلسرائيلي االحتالل سلطات تحولهاالتي  الضرائب عائدات من الشهداء وعائالت

 سنوية معطيات بتقديم األمن وزير قيام على القانون  وينص. الفلسطينية للسلطة

 من هداءالش وعائالت لألسرى  الفلسطينية السلطة تحولها التي الرواتب فاتورة عن

 القانون  عرض وسيتم. الفلسطينية الضرائب عائدات من قيمتها خصم أجل

 مشروع على املصادقة وبعد .املقبلة الفترة خالل الكنيست أمام عليه للتصويت

 : توتير على حسابه على ليبرمان كتب الوزارية، اللجنة في القانون 

 الوزارية اللجنة من يهعل املصادقة تمت قدمته الذي املخربين رواتب خصم قانون "

 التي املخربين ورواتب السخيفة املهزلة لهذه حد سيوضع قريبا:" وأضاف". للتشريع

 1".الضحايا وتعويض اإلرهاب ملنع استخدامها سيتم مازن، أبو من سنأخذها

 للعليا: االلتماس من الفلسطينيين منع على تصادق للتشريع الوزارية (1.2)

 القضاء وزيرة صاغته قانون  مشروع ، علىللتشريع الوزارية اللجنة صادقت

 العليا املحكمة عن الفلسطينيين إبعاد يتضمن والذي شاكيد، أييليت اإلسرائيلية،

 املستوطنين، مع الفلسطينية األراض ي على الصراع قضايا في وخاصة اإلسرائيلية،

 إلى القضايا غالبية وتحويل للعليا، الحصرية الصالحيات توزيع خالل من وذلك

 .القدس في املركزية املحكمة

 جعل إمكانية اأالهدف من وراء القانون هو ن أويبدو 
ً
اللتماس للعليا صعبة، وال

التوجه الفوري ن "أ على صفحتها على الفيسبوك شاكيد هكتبتما في وهذا يظهر 

للفلسطينيين وجمعيات اليسار )املمولة من مال أجنبي( للمحكمة العليا سوف 

ف.
ّ

  2"يتوق
ً
مستوطنات  مة إضافية نحو ض، يمكن اعتبار هذا القانون خطو وثانيا

الضفة إلى دولة إسرائيل، حيث يتم في هذا القانون مساواة املستوطن باملواطن 

ق في اإلسرائيلي العادي 
ّ
ستوطن ن املأبمعنى  ،رائيجالجانب القضائي اإل بما يتعل

 لعليا. للمحكمة املركزية بدل املحكمة ا )والفلسطيني( سوف يتوّجه

                                                           
    goo.gl/fxKWdK. مستقى من: 48، شباط(. االحتالل يشرعن سلب مخصصات الشهداء واألسرى. عرب 2018وتد، محمد. ) 1
 . مستقى من:48على منع الفلسطينيين من االلتماس للعليا. عرب  ، شباط(. الوزارية للتشريع تصادق2018مجادلة، محمود. ) 2

https://goo.gl/pfNQUB  

https://goo.gl/pfNQUB
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 التحريض ضد عائلة التميمي (1.3)

 ضد عائلة التميمي.  (1.3.1)
ً
 الحكومة مكتب استمر "رئيساملنّسق يحّرض مجددا

يوآف مردخاي )بولي( بالتحريض ضد عائلة  )املنّسق( املناطق" في اإلسرائيلية

 *" :التميمي، حيث نشر على صفحته على الفيسبوك

ق ما في الحقيقة هي ما
ّ
صيب 2017 األّول  كانون  في* ؟التميمّي  بمحّمد يتعل

ُ
 الفتى أ

 أّن  ،عالماإل  وسائل في التميمّي  فضل أبوه اّدعى اليوم. جمجمته في التميمّي _محّمد#

صيب ابنه
ُ

اطّية برصاصة أ
ّ
 قرية في اندلعت مواجهات أثناء في جمجمته، في مط

 العيار إلخراج جمجمته من جزء بتر إلى األطّباء اضطّر  لذلك صالح،_النبّي #

اطّي،ا
ّ
 الشرطة أمام بنفسه الفتى اعترف اليوم! للعجب ويا. األب رواه ما هذا ملط

لي وأمام
ّ
ه واالرتباط،_التنسيق_مكتب# ممث صيب األّول  كانون  في أنّ

ُ
 جمجمته في أ

 من الجمجمة في ضربة بسبب فأصيب عنها، وسقط الهوائّية دّراجته يقود كان حين

 عائلة في والكبار الصغار لدى مستمّرة ضوالتحري الكذب ثقافة. الدّراجة مقود

 3التميمّي"

فيون اسرائيليون وقاموا بنشره متجاهلين التقارير اصحقطع وقد التقط هذا امل (1.3.2)

نه تعّرض والشهادات الحّية التي برهنت أ (CT)التي شملت صورة أشعة  الطّبّية

  4إلطالق نار من قبل جيش االحتالل.

 لحدث: قناتااإلسرائيلي مع ا عالمت تعامل اإل وقد رصد تقرير ملوقع سيحا مكومي (1.3.3)

ت بشكل كامل قّصة الجيش، باإلضافة ملوقع  20و7
ّ
" الذي ذكر رواية واينت"تبن

العنوانين، الرئيس ي والثانوي لرواية  خصصامعاريف وواال  الجيش فقط. موقعا

شعة وإخراج العيار الناري من رأس دون أي ذكر للحقائق )مثل صورة األ ، الجيش

لطفل محمد(. أما صحيفة يسرائيل هيوم فكتبت "رصاص مطاطي؟ من ماذا ا

 ماخبارهوشركة األخبار فاختارتا عنونة أ 10 ما القناةبالفعل جرح محمد تميمي؟". أ

 5"حرب الراويات".ـب

 

                                                           
، شباط(. منشور في صفحة الفيسبوك. مستقى من: 2018املنسق. ) 3

ebook.com/pg/COGAT.ARABIC/postshttps://www.fac/  
  https://goo.gl/kH8SN5. مستقى من: منشور في صفحة الفيسبوك، شباط(.  2018يدعيا، ايال. ) 4
". سيحا واطئون ن يتو فيا، شباط(. "تصرفوا كأنكم متفاجئين: الجيش يكذب ضد عائلة تميمي، الصح2018مطر، حجاي. ) 5

  /תמימי-מוחמד/https://mekomit.co.ilمكوميت. مستقى من: 

https://www.facebook.com/pg/COGAT.ARABIC/posts/
https://goo.gl/kH8SN5
https://mekomit.co.il/מוחמד-תמימי/
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 سرى حزان مستمر بالتحريض ضد األ  (1.4)

 سرى الفلسطينيين، حيثن حزان بمهاجمة األ ر و أستمر عضو الكنيست املتطرف ا

 
ً
 له يقول فيه  تناقلت الصحف واملواقع اإلخبارية اإلسرائيلية تصريحا

سرى الفلسطينيون هو خبز يابس، كأس ماء، ورصاصة في ان ما يحتاجه األ ” 

 6.”الرأس

 ليتسمان يعارض تبديل األفارقة بالعمال الفلسطينيين في مؤسسات الصحة (1.5)

هتوراة )الحريدي  توّجه نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان قائد حزب يهدوت

 أن يتم منع تهجير الالجئين األ الغربي( برسالة لوزير 
ً
فارقة ي الداخلية واملالية طالبا

وذلك ألن من سوف يقوم  ،العاملين في مجال الصحة وبالتحديد في بيوت املسنين

 بتبديلهم هم فلسطينيون من الضفة الغربية. وجاء في رسالته: 

ق بأرواح )"
ّ
الناس(.. ال يمكن ملؤسسات املسنين االعتماد على مجال التمريض يتعل

 7عارض تشغيلهم."األراض ي )الضفة الغربية( ولذلك أنا أ عمال فلسطينيين من

 

 

 السلطة الفلسطينية وحماس تصريحات بخصوص (2)

مم املتحدة صّرح رئيس رئيس الفلسطيني محمود عباس في األ أعقاب خطاب الفي  (2.1)

 هو: الحكومة االسرائيلي بنيامين نتنيا

 347 بدفع ومستمر السالم، من بالهروب مستمر هو ش يء، أي يجدد لم عباس"

 8."وعائالتهم لإلرهابيين دوالر مليون 

(2.2)  
ّ
رهم من االستمرار في  "املنّسق" بث

ّ
فيديو تّوجه في للمتظاهرين على حدود غزة يحذ

 التظاهر ضد "حماس اإلرهابية". وجاء في خطابه:هناك، ويحثهم على  التظاهر 

لك، عن ذ اعمال الشغب على حدود قطاع غزة تجاوزت الخط االحمر، الزم توقفو أ"

 من أقبل ان يرد جيش الدفاع بشكل 
ً
، بدءا

ً
قس ى مما هو عليه اآلن.. ليكن واضحا

 ضد املشاغبين على أ قاسية تجراءاإراح يستعمل  جيشالاليوم 
ً
كثر وصارمة جدا

 9."حدود غزة
                                                           

 ، شباط(. "املتطرف حزان مستمر بالتحريض ضد األسرى". الطيبة نت. مستقى من:2018) 6

http://www.taybee.net/2018/02/االسر/-ضد-بالتحريض-مستمر  -حزان-املتطرف  
أجانب في بيوت املسنين". بهول. مستقى من:  أؤيد عماال ا، شباط(. "ليتسمان: ان2018جرودكا، يعقوب. ) 7

https://goo.gl/7RfuDe  
بو مازن. موقع مكتب رئيس الحكومة. مستقى من: أقوال أشباط(. رئيس الحكومة نتنياهو عن ، 2018) 8

https://www.gov.il/he/Departments/news/spoke_abumazen200218  
  https://goo.gl/oXW96Zالفيسبوك. مستقى من: ، شباط(. منشور في صفحة 2018املنسق. ) 9

http://www.taybee.net/2018/02/المتطرف-حزان-مستمرٌ-بالتحريض-ضد-الاسر/
https://goo.gl/7RfuDe
https://www.gov.il/he/Departments/news/spoke_abumazen200218
https://goo.gl/oXW96Z
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 عبر صفحته على ا "املنّسق"اّدعى  (2.3)
ً
لفيسبوك ان املنهاج الفلسطيني يحمل تحريضا

ين الذين تعداد املال في مادة الرياضيات يتعامل مع أبسبب سؤ 
ّ
منعهم سلطات صل

 وكتب املنّسق عبر الصفحة: .لى املسجد األقص ىاالحتالل من الوصول إ

#فلسطيني الصالة في #املسجد_االقص ى  300,000كثر من سمحت #إسرائيل أل"

لحسابية . هذه هي اإلجابة الصحيحة للمسألة ا2017ان في العام خالل شهر #رمض

ن من الصف الثاني وليس الكذب الذي يغسلون به و التي حلها طالب #فلسطيني

 ادمغتهم ويملؤونها الكراهية والحقد!

اذن ملاذا الكذب على االطفال وشحن قلوبهم بالبغضاء بدل املحبة و 

طريق للسالم فهي الطريق لتشجيع #السالم؟#التحريض والكراهية ليست ال

 10" .اإلرهاب

 كيةير ماأل  السفارة نقل نأ الحكومة، رئيس مكتب في الوزير نائب ورن،أ مايكل صرح (2.4)

 يعلموا نأ عليهم الذين للفلسطينيين عقاب رسالة هي" االستقالل يوم" في للقدس

 11.ذلك ثمن يدفعون  سوف املفاوضات طاولة يتركون فيها مرة كل في نهأ

 

 

 الفلسطينيين في الداخل بخصوصصريحات ت (3)

 املساجد:  اقتحام صالحيات الشرطة يمنح" األذان إسكات" قانون  (3.1)
 التعديالت صيغة ناقشت والتي الحكومي االئتالف عن منبثقة حكومية لجنة أوصت

 املساجد اقتحام صالحيات اإلسرائيلية الشرطة منح" األذان إسكات" قانون  على

 منذ الصوت مكبرات استعمال تم أو األذان رفع تم حال في الصوت مكبرات ومصادرة

 12.األولى الصباح ساعات حتى الليل ساعات

 

 

 

 

 

                                                           
  https://goo.gl/LBYq5i: ، شباط(. منشور في صفحة الفيسبوك. مستقى من2018املنسق. ) 10
  /barama.co.il/live/161490-http://www.kolا. مستقى من: ،شباط(. ""الرسالة هي عقاب للفلسطينيين"". كول برام2018) 11
 . مستقى من:48، شباط(. "قانون "إسكات األذان" يمنح الشرطة صالحيات اقتحام املساجد". عرب 2018وتد، محمد. ) 12

ps://goo.gl/XiCsruhtt  

https://goo.gl/LBYq5i
http://www.kol-barama.co.il/live/161490/
https://goo.gl/XiCsru
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 الباب الثاني

 يون إعالمو  إعالموسائل 

 

 لنهج شيطنة الفلسطينيين  (1)
ً
سرائيلي؛ اإل  عالمفي اإل )ونزع الصفة اإلنسانية عنهم( استمرارا

 "صياد" كلمة غزة بحر في فلسطيني ادصي الستشهاد تغطيته وضع موقع "كول ريجع" في

ِتل فلسطيني" صياد: "الخبر؛ على الشكل التالي بين مزدوجين في عنوان
ُ

 جيش يد على ق

 "الدفاع
ً
 بأّن الفلسطيني الذي قتل هو صّياد فعال

ً
 13.؛ تشكيكا

 " رهابواإل  لالستخبارات املعلومات مركز" نشر (2)
ً
 عام الفلسطينية العمليات حول  بحثا

 الفلسطينية السلطة ذكر تم ،للعمليات األسباب مجمل ومن ها ودوافعها،أشكال 2017

 استراتيجيته يعتبرهنه أو  ،وراء هذا النوع من "اإلرهاب" من يقف كّمن مازن  بوأ ورئيسها

 14.املفّضلة

 تحريض ضد د. عامر الهزيل نائب رئيس بلدية رهط (3)

 ضد نائب 
ً
 تحريضيا

ً
ئيس بلدية رهط، د. عامر ر نشر موقع ماكور ريشون اليميني تقريرا

اإلسرائيلية للشباب البدو بسبب معارضته للخدمتين العسكرية والوطنية  الهزّيل،

 من صندوق أ. وجاء في التقرير الفلسطينيين في الداخل
ً
ن الهزيل الذي "يتقاض ى معاشا

ينضمون لصفوف الخدمة الوطنية من شباب الوسط )البدوي( الذين  يحاربالدولة 

 15اج في املجتمع االسرائيلي"جل االندمأ

 يحّرض على عدم إعادة جثث الشهداء (4)
ً
 الفلسطينيين نشر موقع "الصوت اليهودي" تقريرا

لى وقام املوقع بالتحريض ع ،بسبب ادعاء املوقع بأنها تتحّول إلى "مناسبات للتحريض"

كما نشرت صحيفة  16ن جنازته كانت "تحريضية".عائلة الشهيد نمر جمل بادعاء أ

 "يس
ً
لشهداء الفلسطينيين حتى إعادة الى عدم إعادة جثث يدعو إرائيل هيوم" مقاال

 17.سرائيليينجنود اإل جثث ال

                                                           
 جرحوا". كول ريجع. مستقى من:قتل من نيران الجيش؛ فلسطينيان ، شباط(. ""صياد" فلسطيني 2018) 13

http://kore.co.il/viewArticle/37852  
: بيانات، خصائص واتجاهات". مركز املعلومات 7201في سنة  إسرائيل، شباط(. "االرهاب الفلسطيني ضد 2018) 14

  https://goo.gl/83MDjdلالستخبارات واإلرهاب. مستقى من: 
، شباط(. "موقدة العشيرة: نائب رئيس بلد يحرض ضد الخدمة الوطنية والجيش". مكور 2018جبور، أساف وفريدمان يشاي. ) 15

  /https://www.makorrishon.co.il/news/23249ى من: ريشون. مستق
جنازات تحريض كبيرة". هكول هيهودي. مستقى من:  -عادت جثث املخربين أإسرائيل ، شباط(. "2018) 16

https://goo.gl/r7HEtp  
، شباط(. "ال نعيد جثث املخربين قبل األبناء". يسرائيل هيوم. مستقى من: 2018شيمش، ليطال. ) 17

http://www.israelhayom.co.il/opinion/537283  

http://kore.co.il/viewArticle/37852
https://goo.gl/83MDjd
https://www.makorrishon.co.il/news/23249/
https://goo.gl/r7HEtp
http://www.israelhayom.co.il/opinion/537283
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 الباب الثالث:

 شخصيات عامة مؤثرة

 

التقرير الصحفي . إليه اثيوبي صلأ من يهود استقبال رفض سرائيليإ" Spa" نقاهة مركز (1)

 نغير مستعدة أانا مبررة ذلك: " قالت التدليك مجال في املركز في العاملةن يكشف أ

 18"واثيوبيين اعرب أملس

 اقتراح لتسيون  ريشون  في البلدي املجلس قرأ (2)
ً
 وضع أقّر  وزنأ دورون  البلدية عضول ا

 هذا وراء من السبب. اإلنشاء قيد مبان بجانب املتواجدة األطفال رياض في أمن رجال

ممن يعملون في  لضفة الغربيةومن ا الداخل من فلسطينيين عمال تواجد هو القرار

قة األخرى 
ّ
 19.مجال البناء واملهن املتعل

لى عائلتيهما صّرحت ثامين الشهيدين نمر جمل وحمزة زماعرة إاالحتالل ج تسليم ثرأعلى  (3)

هو بمثابة "خيانة للجنود" اإلسرائيليين، وأن  امينعائلة "غولدين" ان إعادة الجث

وال  العائالت الثكلىتكذب على الحكومة "وان  ،مني للجيشضعف أعن يدور الحديث 

 20."هي تقوم بتطبيق قرارتها

 في الساحتين السياسية  (4)
ً
 كبيرا

ً
احتل موضوع ترحيل الالجئين االفارقة إلى بلدانهم مكانا

ية، وقد تم تنظيم مظاهرات مؤّيدة للترحيل وأخرى مناهضة له. مؤّيدو الترحيل عالمواإل 

 م
ً
" أصاب افارقة وحّرضوا ضدهم لكونهم "تلّوثرية ضد األ ا استعملوا ادعاءات عنصكثيرا

 العامة النيابة . في نفس السياق الخاص بالالجئين األفارقة، قدمت21املجتمع االسرائيلي

                                                           
رب واالثيوبيين"". ماكو. مستقى من: : انا ال أملس الع2018، شباط(. "عنصرية 2018ايفرجن، شمعون. ) 18

04228f0d971d161006.htm-agenda/Article-https://www.mako.co.il/women  
طفال التي بجانب مواقع بناء تثير ي رياض األ من فأمام عنصرية: قرار لوضع رجل أ، شباط(. أمان 2018ي. )ايتسكوفيتش، آف  19

  http://mynetrishon.co.il/article/262405/3?OriginalPostId=261673 ضجة. ماي واينت. مستقى من:
عادت جثث مخربين، عائلة جولدين: خيانة للجنود". واينت. أ إسرائيل" ، شباط(.2018زيتون، يوآف وبن تسور رغنان. ) 20

  html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.5118306,00مستقى من: 
لي. ) 21 . مستقى من: 7لطرد اآلن. عروتس ، شباط(. "مظاهرة في تل ابيب: ا2018هراري، اور

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/367077  

https://www.mako.co.il/women-agenda/Article-04228f0d971d161006.htm
http://mynetrishon.co.il/article/262405/3?OriginalPostId=261673
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5118306,00.html
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/367077
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 عقوبة فرض بموجبهاسيتم  اللد، في املركزية املحكمة إلى ادعاء صفقة اإلسرائيلية،

 سيتم حيث قاصر، وفتى عمرال من بالعشرينيات شاب وهما إسرائيليين، على مخففة

 بالتسبب إدانتهما بعد وذلك أعوام، 10و لعامين عليهما الفعلي السجن عقوبة فرض

 22.السودان من أفريقي الجئ بوفاة

 

 

 

ص
ّ
 ملخ

فيما يتعلق  إسرائيلقّدم التقرير الحالي رصدا ألهم التصريحات التحريضية والعنصرية في  

ر ذلك في ثالثة أبواب مركزية: الباب األول يركز على بالقضّية الفلسطينية. وقد رصد التقري

التحريض على الالجئين األفارقة وضرورة املستوى السياس ي والقيادات السياسية، حيث برز فيه 

عة على حياتهم
ّ
يوآف مردخاي على عائلة  "املنّسق" تحريض، كذلك طردهم برغم التهديدات املتوق

برز والصحافة  عالماإل مستوى الباب الثاني تطرق التقرير إلى . في التميمي وعلى املنهاج الفلسطيني

 في تقرير ملركز "املعلومات "بو مازن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أ من خاللها التحريض على

تبني  ،، الذي تناول شخصيات عامة اسرائيليةفي الباب الثالث وجاء .واالرهاب" لالستخبارات

 ياض األطفال التي تقع بجانب مبانو بلدية تعيين رجال أمن في ر بلدية ريشون لتسيون اقتراح عض

 ن. اإلنشاء، يعمل بها عمال فلسطينيو  قيد

                                                           
. مستقى من: 48يين أدينوا بقتل الجئ أفريقي" عرب إسرائيل، شباط(. "حكم مخفف على 2018وتد، محمد. ) 22

https://goo.gl/9QL7VL  

https://goo.gl/9QL7VL

