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 تقديم

 

 يمتابعة ورصد املقوالت والتصريحات والعبارات والسلوك ذ إلىيهدف املشروع 

ية ي العام، وذلك فيما يتعلق بالقضسرائيلالعنصري التحريض ي في الحيز اإل  الطابع

السياس ي  املستوى األول يتناول  أبواب: ةثالث إلىالفلسطينية. ينقسم الرصد 

منية أوشخصيات ذات مهام  وكنيست، ووزراءعضاء حكومة أري ويضم والعسك

عالمي املكتوب واملرئي، أما الباب ستوى اإل امل الباب الثاني يتناول و وعسكرية، 

ثر في الحيز العام أالعام ويضم شخصيات عامة وذات  املستوى  إلىالثالث فيتطرق 

 ي من نخب فنية وثقافية ودينية مؤثرة وغيرها.سرائيلاإل 
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 الباب األول 

 املستوى السياس ي والعسكري 

 

 :ي الررسمي المستمر ع ى مسلرات العودة في غّزةرسرايل التحريض اإل  (1)

ي في مستواه الررسمي ع ى مسيرات العودة الفلسطلنلة في غزة، رسرايل تستمر موجة التحريض ال 

اتهامها بارستخدام شعارات نازية وذلك بغلة إرهابلة، ال بل بأنها توصلف هذه التحركات رسط و 

 نزع الشرعلة عنها وإعطاء الشرعلة لقمعها.

نتنلاهو يصف املظاهرات أنها تحمل شعارات نازية: في منشور له من ع ى صفحته  (1.1)

ي رسرايل بدى رييس الوزراء ال يسبوك"، أع التواصل االجتماعي "فالشخصلة في موق

ي رسرايل تأيلدا كامال ألفعال جيش االحتالل ال  سان،، في السابع من نيبنلامين نتنلاهو

رسرايل ي محاوال نزع الشرعلة عن مسيرات العودة، قايال: "أحيي جنود جيش الدفاع ال 

نسان و حقوق إلئك الذين يتظاهرون أنهم مؤيدمن أو  ثناء....الذين يحموننا في هذه األ

كما أنه أعاد  1.ير دولة اليهود..."ممن يريدون تدم وهم يخفون حقلقة رفعهم أعالم نازية...

جيش االحتالل وتحلته له بعد رسقوط الشهداء الفلسطلنلين في تكرار تأيلده ودعمه ل

فلديو مصّور له نشر ع ى ذات الصفحة، مستغال ذلك للتحريض ع ى املظاهرات املنددة 

ش جي كثر األمور عدملة، وصف جنودهذا من أي ع ى غزة، قايال: "رسرايل بالعدوان ال 

الرهابلين  نرهابلون، في حين ال يقولون ذلك عأنهم إبالدفاع الذين افتخر بهم، 

 ى مسيرة العودة في فضال عن تحريضه املباشر ودعوته لالعتداء عوهذا  2الحقلقلين".

 3خر، تحت ذريعة "الدفاع عن النفس".فلديو مصّور آ

 

ف وزير جيش اال رسرايل ال  الدفاعتحريض وزير  (1.2)
ّ
رسرايل ي اللمليي حتالل ال ي: لم يتخل

لة في رسرايللمان عن رييس الحكومة ورساير السارسة الررسملين في الحكومة ال أفلغدور للبر 

التحريض ع ى مسيرات العودة، وتحلة جيش االحتالل ع ى قتله املتظاهرين 

ي وينتقد فيها من قام رسرايل يحيي فيها القّناص ال الفلسطلنلين في غزة، حلث رفع صورة 

                                                           
  https://bit.ly/2JNNYWPفي صفحته على موقع التواصل االجتماعي. مستقى من:  شورمن(. نيسان، 2018نتنياهو، بنيامين. ) 1
، نيسان(. فيديو منشور في صفحته على موقع التواصل االجتماعي. مستقى من: 2018نتنياهو، بنيامين. ) 2

t.ly/2GZGBh4https://bi   
   https://bit.ly/2HD3CUg، نيسان(. منشور في صفحته على موقع التواصل االجتماعي. مستقى من: 2018نتنياهو، بنيامين. ) 3

https://bit.ly/2JNNYWP
https://bit.ly/2GZGBh4
https://bit.ly/2HD3CUg
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ه، قايال: "القّناص يستحق ترقلة"، وذلك بعد رسقوط شهداء فلسطلنلين ع ى ير و بتص

 4يده.

 

ت: في حديثه لذاعة جيش لي نفتالي بلنرسرايل تحريض وزير التربلة والتعللم ال  (1.3)

الجندي الذي صرخ مهلال بعد قنص  ثناء دفاعه عن، في العاشر من نيسان، وأ5االحتالل

 بأنهم ّرض ع ى املتظاهرين في غزة واصفا إياهمحد املتظاهرين الفلسطلنلين، حأ

 هللوا فرحاحد القناصين الذين عن أتبريره ودفاعه  بموازاة"، إرسرايللن ألمن و "مخرب

بلنلت  القنص مواطن فلسطليي، وذلك في تسريب لفلديو من جيش االحتالل. كما حلّ 

يسبوك، الفله نشره ع ى صفحته الخاصة في خر ذات الجندي والقّناص في منشور آ

 6ي يثق بكم".رسرايل ي: الشعب ال رسرايل معّقبا ع ى الفلديو املسّرب: "جنود الجيش ال 

 

نها "مواجهة مع الرهاب": نشر بأمسيرات العودة ردان يصف وزير األمن الداخ ي غلعاد إ (1.4)

د لم" ودعوتها جنو تسلردان، في الرابع من نيسان، بلانا يدين من خالله منظمة "بإوزير ال

، وفي معرض دفاعه العّزل  طالق النار ع ى املتظاهرينحتالل لرفض أوامر الجيش في إاال 

املواجهة هي مع "تنظلم  قال إردان إني ع ى مسيرات العودة، رسرايل عن العدوان ال 

: "مثير لألمر كلف كان مضلفاإرهابي" لنزع الشرعلة عن الحراك الفلسطليي في غزة، 

وقفتم مكان جنود الجيش؟، هذه طعنة في ظهر مواطيي ن كم "غير املسلحين" إرسيستقبل

ي انوناملستشار الق إلىثناء املواجهة مع تنظلم إرهابي ورسأتقدم بطلب أبلدات الجنوب 

  7لم."تسلللحكومة لفحص إمكانلة فتح تحقلق جنائي مع جمعلة ب

 

جنة س لنكبة جديدة: في ررسالة وجهها ريي إلىختر يتحدث عن تحويل مسيرة العودة يفي دآ (1.5)

في ديختر صّرح محرضا ع ى مسيرة العودة، في آ إرسرايللفي األمن والخارجلة البرملانلة 

نتم أين أ إلىنكبة، قايال: "إلى ن تتحول أمكن يبأن مسيرة العودة  ،فلديو مصور له

 8رسوف تكون النكبة الكبرى". ى ن؟ املسيرة الكبر و ذاهب

 بلن:يس بلدية دفتي الحسيني ويهاجم رئنتنياهو يحّرض على امل  (2)

                                                           
   https://bit.ly/2EMJ1JW(. منشور في صفحته على موقع التواصل االجتماعي. مستقى من: 2018فيغدور. )نيسان، ليبرمان، أ 4
 . مستقى من ي"سراييلدعم جنود الجيش اإل(. "بينيت في أعقاب فيديو القناصين: أ2018لال. )نيسان، موقع وا 5

https://news.walla.co.il/item/3149130  
  https://bit.ly/2EKZI8F: (. منشور في صفحته على موقع التواصل االجتماعي2018تالي. )نيسان، بينيت، نف 6
  bit.ly/2H22RTzhttps//:: (. منشور في صفحته على موقع التواصل االجتماعي2018لعاد. )نيسان، غردان، إ 7
  https://bit.ly/2JPTesW(. منشور في صفحته على موقع التواصل االجتماعي تويتر. مستقى من: 2018في. )نيسان، ديختر، آ 8

https://bit.ly/2EMJ1JW
https://news.walla.co.il/item/3149130
https://bit.ly/2EKZI8F
https://bit.ly/2H22RTz
https://bit.ly/2JPTesW
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ي بنلامين نتنلاهو هجوما شديدا ع ى الحاج أمين الحسليي متهما إياه رسرايل نشر رييس الوزراء ال 

ن وزيارته لرام ع ى رييس بلدية دبل بمشاركة النازية قتلها للشعب اليهودي، وتخلل ذلك هجوم

حسليي المين أحاج صور الخجل. كانت لرييس بلدية دبلن أقول كلمة واحدة: إ، قايال: "9هللا

ن في رام هللا، ولعلمه شارك فله رييس بلدية دبل، الذي رسرايللتسطع في رسماء املؤتمر املناهض ل 

أورد شهادات من كتابي "مكان تحت الشمس"، تسلط الضوء ع ى اشتراك وتداخل املفتي 

 ".املحرقة خاللالحسليي في تعاون مع النازيين واملساعدة في ذبح اليهود 

 لثانيالباب ا

 نوعالملإعالم وإورسايل 

 

عالم املعروفة بارسم "الظل"، نشرت ورسللة ال  ي يهلل لقتل املتظاهرين:إسرائيلالم إع  (1)

لعودة، ويظهر من هذا مجموعة من املقوالت التحريضلة ع ى املتظاهرين في مسيرة ا

قع ع ى مو 10واضح لسقوط الضحايا والشهداء الفلسطلنلين، ففي تغريدة  النشر تهللل

حد الشهداء الفلسطلنلين من مسيرة العودة، جاء: التواصل االجتماعي تحمل صورة أ

مخربين من حماس قد قتلوا من نيران دبابة، واملتحدث بارسم  4ن العرب أفادوا أ"

نحن نقول: ما الفارق وال يهم من أين ن هذا ليس من نيرانهم، و ي يقول إرسرايل الجيش ال 

وذلك في إشارة واضحة لعدد الشهداء  ،"39 إلىوصلنا  نناأطلقت النيران، املهم أ

 ي.رسرايل ثناء املواجهات مع جيش االحتالل ال أالفلسطلنلين الذين رسقطوا وارستشهدوا 

 

 الباب الثالث

 شخصلات عامة مؤثرة

 

م املواطنين العرب وتهدد "باقتحام أ" تحّرض على سرائيلقيادة حركة "قوة إل   (1)

مة بزعا ،" اللملنلة املتطّرفةرسرايللحركة "قوة ل  صّرح عدد من قلادةالفحم": 

م الفحم أنها عازمة ع ى "اقتحام" مدينة أري، املستوطن املتطرف ملخايلل بن آ

                                                           
  https://bit.ly/2qyeDOk: (. منشور في صفحته على موقع التواصل االجتماعي2018نتنياهو، بنيامين. )نيسان،  9

: عالم "الظل". مستقى منفحة التواصل االجتماعي لوسيلة اإل(. منشور على ص2018. )نيسان، (The shadowالظل ) 10

https://bit.ly/2qBxaJs  

https://bit.ly/2qyeDOk
https://bit.ly/2qBxaJs
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ن" ع ى حد تعبيرهم، وقد و مام مسجد الفاروق الذي "يخرج منه املخربأللتظاهر 

تنظلم  عقاب منعأري صّوره في آللمتطرف ملخايلل بن  11جاء ذلك في فلديو مصّور 

ن أالناس  لهؤالءن نقول ألة، حلث قال: "نود رسرايللاملظاهرة من قبل الشرطة ال 

مام املسجد الذي يخرج أالتظاهر نود و  ...إرسرايللال يرفعوا رؤورسهم في دولة أعليهم 

 ". إرسرايللبمثابة بؤرة لداعش داخل دولة هو ن والذي و منه الرهابل

تحت ذريعة مساندة األفكار الوطنية  سرائيلران بيرتس يهاجم الصندوق الجديد إل   (2)

 12صّرح املحاضر والباحث الصهلوني ران بيرتس تصريحات تحريضلةالفلسطينية: 

شملت تحريضا ع ى املضامين الداعمة  رسرايللل لجديد ع ى عمل الصندوق ا

ثناء لقاء متلفز مع القناة لسطليي وقضيته الوطنلة. جاء ذلك أللشعب الف

جراه لسنوات عن عمل هذا أبحث بأنه رسماه أ، بعد ما ةالثة عشر لة الثرسرايللال 

وكذلك شغل لفترة  ،ن بيرتس هو من مؤرسس ي موقع "ملدا" اللملييأالصندوق. يذكر 

تشار لتقارير مسمنصب رييس طاقم العالم في ديوان رييس الحكومة، ومنصب ما 

وأشاد رييس "شاللم". م ترتسو"، وهو باحث في املعهد الصهلوني الجمعلة اللملنلة "إ

قوال بيرتس: في أ جاءيرتس ونشر مقابلته املتلفزة. و نلاهو بتقرير بالوزراء بنلامين نت

كثر الصناديق واملشاريع ضررا للدولة، أمن  رسرايللن الصندوق الجديد ل "إ

دعم صناديق تحّب ي ووه صهلوني...بأنه حب أي ش يء مما نسمله نحن يالصندوق ال 

 ".نلةالوطنلة الفلسطل

 

ص
ّ
 ملخ

فلما يتعلق  إرسرايللقّدم التقرير الحالي رصدا ألهم التصريحات التحريضلة والعنصرية في  

كز ع ى ير بالقضّلة الفلسطلنلة. وقد رصد التقرير ذلك في ثالثة أبواب مركزية: الباب األول 

د الررسمي ضي رسرايل املستوى السلاس ي والقلادات السلارسلة، حلث برز فله التحريض ال 

داعمة لجنود  تقف لةرسرايللالقلادة ال  وأظهر أنمسيرات العودة والحراك الفلسطليي في غزة، 

االحتالل ومهللة للقنص والقتل الذي ينّفذه الجنود ضد املتظاهرين الفلسطلنلين، فضال عن 

ة تحريض ع ى زيار النازية من خالل ال معتكرار محاوالت نتنلاهو ربط املشروع الوطيي الفلسطليي 

                                                           
  https://bit.ly/2qykvqQ: . مستقى منريبن آالتواصل االجتماعي ل صفحةنشور على (. م2018ري، ميخاييل. )نيسان، بن آ 11
موقع . سراييلأكثر من الصندوق الجديد إل إسراييلران بيرتس: ال يوجد جسم معاد يؤذي دولة  (. د.2018يز. )نيسان، جريين إ 12

  https://bit.ly/2vgqg2dمستقى من:   .كونسيسل

https://bit.ly/2qykvqQ
https://bit.ly/2vgqg2d
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. في الباب الثاني تطرق التقرير حسلييالمين أوارستحضار ذكر الحاج  ن في رام هللارييس بلدية دبل

مسيرات العودة ووصف املتظاهرين  ع ىعالم والصحافة من خالل رصد التحريض ملستوى ال 

عداد الشهداء ألسقوط الشهداء واملطالبة بزيادة رهابلين فضال عن التهللل ن بال يالفلسطلنل

ة املتطرفة في التحريض ع ى املواطنين لالحركات اللملنوظهر في الباب الثالث دور  .لفلسطلنلينا

مام مسجد أالتظاهر أنها تعتزم " االرستلطانلة املتطرفة رسرايللحركة "قوة ل أعلنت العرب، حلث 

 ةم الفحم واصفأخطابا عنصريا تحريضلا ضد أهالي مدينة  ةم الفحم مستخدمأالفاروق في 

"وكر لداعش". كما رصد التقرير الحالي دور مراكز األبحاث اللملنلة في التحريض بأنه سجد امل

صفه من توما  رسرايللع ى قضايا الفلسطلنلين من خالل التحريض ع ى الصندوق الجديد ل 

 لة.رسرايلللصندوق لقضايا الفلسطلنلين ضد السلارسلة ال ادعم 

 


