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 راصد التحريض
نشرة نصف شهرية تتابع أهم التصريحات التحريضية والعنصرية في إسرائيل ذات صلة 

 بالفلسطينيين والقضية الفلسطينية
 
 

 
 

السلمية من غزة يخصص هذا العدد للتحريض المستمر على قتل متظاهري مسيرة العودة 
 نقل السفارة األمريكية للقدس.  و"مراسم"، 70-والتي انطلقت في ذكرى النكبة ال
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طينيين يتابع راصد التحريض أهم التصريحات التحريضية والعنصرية في إسرائيل ذات الصلة بالفلس

أبرز هذه التحريضات كانت حول  .2018 أياريتناول القسم الثاني من شهر ووالقضية الفلسطينية، 

دور كبير في نشره،  لإلعالمكان ودى اإلسرائيليين، ات العودة في غزة، والتي بدأت تشكل رعباً لمسير

 أدى لتنامي موجات الكره والعنصرية، والتحريض المباشر على سياسات القتل العمد. و

 

التحريضات المستمرة والمتنامية على الباب األول يتناول  :صد إلى ثالثة أبواب رئيسيةاينقسم الر

دائم للتدريبات العسكرية، و أباإلضافة لتصوير غزة بأنها مكان مهي مسيرات العودة األسبوعية في غزة،

بهذا وأي ضربة عسكرية لغزة هي ضربة ألماكن عسكرية، فالمسؤولة عن تنظيمها حماس، بالتالي 

التحريضات السياسية على الفلسطينيين في  الباب الثاني يتناول األنسنة عن غزة وسكانها.  نزعالشكل يتم 

 الباب الثالث بعنوان "متفرقات". . والداخل وعلى وجه الخصوص األعضاء العرب في الكنيست

 

تناول أبرز التعقيبات والتصريحات لسياسيين إسرائيليين حول مسيرة جرى على المستوى السياسي 

ثر اعتراضهم على عنف الشرطة في إباإلضافة للتحريض الرسمي على أعضاء الكنيست العرب،  العودة

عالمي رصد التقرير تجند وسائل إعالمية على المستوى اإلو .في التعامل مع الوقفات االحتجاجية

 ، والفلسطينيين في غزة. للتحريض على الفلسطينيين في الداخل
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 مسيرات العودة األسبوعية: 

 الهاجس األكبر لدى اإلسرائيليين 
 

، "إطالق النار في غزة"محكمة العدل العليا توافق على إجراءات  News1خباري في عنوان للموقع اإل

، التماسين ضد إطالق قوات 24/5/2018بتاريخ  ،ت محكمة العدل العلياأن رفضبعد  جاء ورد أن ذلك

المتظاهرين الفلسطينيين على طول الحدود مع قطاع غزة، وكان الحكم قد  النار علىالجيش اإلسرائيلي 

يوت، حستير إالمحكمة العليا  ةصدر من قبل أعلى هيئة في المحكمة العليا، بعد أن أصدره كل من رئيس

ك نسبة كبيرة من ر قال: "هناسلتيوفي تصريح لمندل. والقاضي نيل ه ،رسلتيونائب الرئيس حنان م

المتظاهرين ال يحق لهم الحصول على الحماية الممنوحة للمدنيين بموجب اتفاقية جنيف، هؤالء هم 

 ن". يالعمل كدروع بشرية لإلرهابيعلى نشطاء حماس، الذين يوافقون 

 

أحقية استخدام الرصاص الحي في حال التعامل مع االضطرابات العنيفة والتي تشكل ر سويؤكد ميلت

ً على المدنيين أن ما يحدث في غزة ما هو إال تحد كبير وقوات األمن اإلسرائيلية. ويرى  خطراً حقيقيا

 حرص حماس على دعم نشاط اإلرهابيين والمدنيين، وكون أن التدخل"لقوات األمن اإلسرائيلية بسبب 

 1. "القضائي في مثل هذه القضايا، هو تدخل محدود وضيق

 

 

 

 

 
 

 في قطاع غزةماكن التي تم استهدافها أليستعرض فيه ا ئيليفي سياق آخر نشر تقرير للجيش اإلسرا

كالتالي: األهداف التي تم التعرض لها مستودعات لإلرهابيين، ومخرطة للصواريخ، وأسلحة بحرية 

ب تصريح المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي. من جهته أكد رئيس حس ،متطورة ومعسكرات تدريب

في سبيل خلق ضرر ألكبر عدد الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش اإلسرائيلي هاجم بقوة 

 2ممكن لألهداف االستراتيجية. 

 

تماعي نشر رئيس حزب العمل اإلسرائيلي على صفحته الشخصية على موقع التواصل االجآفي غباي: 

ثر إ فين انتهاك اتفاقيات السالم، ومسؤولتان ع، قائالً: "حماس والجهاد 29/5/2018تويتر، يوم الثالثاء، 

الوزراء ذلك سيواصل جيش الدفاع اإلسرائيلي إلحاق األذى بهما"، وأكد على ضرورة أن يقوم رئيس 

  3ضرب اإلرهابيين بكل قوته. ببنيامين نتنياهو 

                                                 
  https://goo.gl/5F4Cv5قى من ، مست24/5/2018، محكمة العدل العليا توافق على إجراءات إطالق النار في غزة، מחלקה ראשונה 1 

 https://goo.gl/hJ32Ffقى من، ، مست30/5/2018هدفاً للهجوم في قطاع غزة،  65، جيش الدفاع يكشف عن تعرض מחלקה ראשונה 2 

  https://goo.gl/TozmNfقى من، ، منشور في صفحته الشخصية، مست29/5/2018آفي غباي،  3 

https://goo.gl/5F4Cv5
https://goo.gl/TozmNf
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بأن السلطات  ردان،إعضو الكنيست عن حزب الليكود، جلعاد و ،من الداخلير األوزيمن جهته صرح 

ك عدد أكبر من الضحايا في ذكرى النكبة في محيط قطاع ألن يكون هنا انستعدياإلسرائيلية والجيش 

غزة، وبرر ذلك بأن حماس والجهات اإلرهابية كانت تستعد للمواجهات في ذكرى النكبة، مسببة بذلك 

حتى لو تم تأجيل نقل السفارة  ستجريعمال الشغب كانت أن االضطرابات، هذه االستعدادات ومالعديد 

 كية للقدس. يراألم

ضرورة العودة لسياسة االغتياالت المستهدفة في قطاع أكد في مقابلة له مع القناة الثانية اإلخبارية، و 

الجنوب، قائالً: "صحيح أننا ال نريد  غزة، وأشار إلى إمكانية التصعيد والتدهور في الوضع األمني في

التصعيد أم ال".  انتصعيدا، ولكن بالتأكيد ال أعتقد أننا نعرف ما إذا كانت حماس والجهاد اإلسالمي تريد

 وأضاف قائال: "أعتقد أن الوقت قد حان لتكثيف الهجمات المباشرة في الساعات القادمة". 

أن قادة حماس  إن علىالجهاد اإلسالمي، وصرح قائالً ردان أصابع االتهام إلى قادة حماس وإووجه 

  4من هذه الليلة يجب العودة لسياسة القتل واالغتيال المستهدف".يخافوا على حياتهم، وأضاف "

 

 
 

: "إذا لم ليت شاكيدأييسياسة االغتياالت، صرحت وزيرة العدل بكيداً على ضرورة العودة للعمل تأ

هذا القرار فسيكون هنالك المزيد من الضحايا"، ورأت بأن عودة سياسة  يتصرف الجيش اإلسرائيلي بمثل

 5. ة"تياالت جزء من الحل لوضع قطاع غزاالغ

هذه المنظمة دعا الدول األعضاء في  ،مم المتحدةاألسفير إسرائيل في وعضو حزب الليكود،  ،داني دانون

أضاف قائالً: "كان المتظاهرون من قطاع وحركة حماس منظمة إرهابية، أن رسميا باإلقرار إلى  الدولية

أنه إذا كان أطفال  وتابعكان هدفهم الوحيد هو اإلضرار بأمن إسرائيل"، وغزة إرهابيين في زي مدني، 

                                                 
  https://goo.gl/2hhCeKقى من مست ،29/5/2018ردان:" تجديد سياسة االغتياالت"، نية، إالقناة اإلخبارية الثا 4 

 5 Ynet قى من ، مست15/5/2018ردان وشاكيد: عودة عمليات القتل المستهدف، حماس تضحي بأهلها"، ، "إgoo.gl/twpgTXhttps://  

https://goo.gl/2hhCeK
https://goo.gl/twpgTX
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"يجب مكافحة اإلرهاب  :، وأنهسوف يعود ذلك بالضرر على غزةفإسرائيل ال ينعمون بالهدوء 

 6الفلسطيني كما هي داعش". 

 
 

يحات عقب جلسة طارئة لمجلس األمن كانت الواليات المتحدة دعت لها يوم األربعاء جاءت هذه التصر 

: ينيكي هيل ةكييراألم ةالسفير ت، وصرحلصواريخ من قطاع غزة على إسرائيلعقب إطالق عدد من ا

 7ة، بل تحتاج إلى حماية من حماس".ي"غزة ال تحتاج إلى حماية دول

 

 
 

في في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، االمتحدث الرسمي للمكتب الصحوفي مقابلة تلفزيونية مع نائبة 

"لماذا تقوم القوات اإلسرائيلية بإطالق الرصاص الحي على  في لها:ابعد سؤال الصحو ،يانميشال مع

: "ال يمكننا وضع هذه األعداد كلها في السجن، نحن نتكلم عن ؟  أجابت"على الحدود مع غزةالمتظاهرين 

 8المئات". 

 

                                                 
، مستقى من: 30/5/2018بعد إطالق النار على إسرائيل: اليوم، اجتماع طارئ في مجلس األمن، القناة اإلخبارية الثانية،  6 

https://goo.gl/nJeYxQ 
  https://goo.gl/2KufTAقى من:  ، مست30/5/2018أين الصدمة، القناة اإلخبارية الثانية،  ،م إيقاف إدانة حماست 7 

  https://goo.gl/ScR9zMقى من: مست 8 

 

https://goo.gl/2KufTA
https://goo.gl/ScR9zM
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 موجات تحريض عارمة على الفلسطينيين في الداخل 
 

عدد من يب ئم االحتالل في قطاع غزة، أصتنديداً بجرا والتي جاءت حيفا،في في أعقاب المظاهرات 

 وتم اعتقال بعضهم. الناشطين الفلسطينيين،

 

 
 

ئب رئيس الشاباك، كان قد شغل منصب نا الذي ،لشيخأم للشرطة اإلسرائيلية روني صرح القائد العاو 

ى لو عمال حتهذه األ بمثل وجد دولة تقبلتال  .قائالً: "هذه أعمال شغب عنيفة، وليست احتجاجات شرعية

وأضاف أن استخدام القوة لم يكن اال الخيار األخير لرجال الشرطة،  .دولة ديمقراطية ومتسامحة"كانت 

ً المتظاهرين بأعمال شغب كرمي الحجارة على الشرطة ، وعرقلة وصول المشترين للمحالت متهما

   9المتظاهرين المدنيين. بحقالتجارية، مبرراً بذلك أحداث العنف الممارس من قبل الشرطة 

 

                                                 
قى من: ، مستכיכר השבת، موقع 21/5/2018مان، "الشيخ؛ أعمال الشغب في حيفا، كان ممر المشاة كساحة المعركة"، تيلي روإ 9 

https://goo.gl/FGdcyU  

https://goo.gl/FGdcyU
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كانت الشرطة اإلسرائيلية قد طلبت تأجيل اإلفراج عن سبعة معتقلين من أصل تسعة عشر معتقالً، قسم 

رئيس مركز مساواة وصرح  .رب الجسدي المباشركبير منهم كان بحاجة لعالج طبي، بعد التعرض للض

ن تم كسر ركبتي". أبعد  ينالمحكمة باستخدام العكاز لقد وصلت الى"نسان، جعفر فرح: لحقوق اإل

إثر ذلك  في 10وأضاف أن الشرطة كانت تعرضت للطبيب المعالج وقامت بتهديده منعاً الستكمال العالج.

ية في بيت شيمش وعلق على إصابة فرح قائالً: "لم أر قط أي لشيخ إفادته في كلية الشرطة الوطنأقدم 

شخص يكسر ساقه ويمشي عليها، من الممكن أنه قد أصيب أثناء المظاهرة"، وأكد أن من الضروري 

ن الشرطة ال يمكن أن أعرضت له وسببت له األذى، والتحقق من ادعاء فرح بأن الشرطة هي التي ت

 11تمارس مثل هذه الممارسات. 

 

 
 

ً يكشف عدم وجود أي ترابط بين إصابة فرح واعتقاله،  في أعقاب ذلك أصدرت الشرطة تقريراً أوليا

وكانت  .لوبة الستعادة النظام العام والحد من عدم االنضباطوأكدت في البيان أن االعتقاالت كانت مط

على ضابط شرطة، الشرطة قدمت الئحة إتهام بحق المتظاهرين المعتقلين، تضمنت التالي: "االعتداء 

وعرقلة عمل الشرطة من أداء واجبها، باإلضافة إللحاق الضرر بالممتلكات العامة، والمشاركة في 

منضبط، والذي يهدد بدوره صفو الحياة الغير وغير قانونية، باإلضافة للسلوك تجمعات غير مرخصة 

 12العامة". 

كتب ضد احتجاج وضاء الكنيست العرب، لم يتوقف وزير الدفاع عن التحريض ضد أع أفيغدور ليبرمان:

يداً باستخدام الجيش شخصاً أثناء الوقفة االحتجاجية في حيفا، تند 19أعضاء القائمة المشتركة بعد اعتقال 

                                                 
   https://goo.gl/JkmXXBقى من: ، مست21/5/2018المظاهرة في حيفا: المحكمة تأمر بإطالق سراح المتظاهرين التسعة عشر المعتقلين،  10 

ً على أعمال الشغب في حيفا: "المفتش العام مع 11  ، 21/5/2018يوم، هسرائيل ي، برجله" شخصاً يمشي بين الناس مع كسر أينارلم يسبق أن قبا

  https://goo.gl/4Yk7yLقى من: مست

  

 المرجع السابق ،21/5/2018المظاهرة في حيفا:  12 

https://goo.gl/JkmXXB
https://goo.gl/4Yk7yL
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كتب ليبرمان في والمشاركين في مسيرات العودة األسبوعية في غزة.  ضدلرصاص الحي ااإلسرائيلي 

بعد شتمهم لرجال الشرطة  اأحراره ؤفيه أيمن عودة وشركا ويكون حسابه على موقع تويتر: "كل يوم يمر

هو فشل ذريع للسلطة ولمنظومة القانون، مكان هؤالء اإلرهابيين ليس في الكنيست وإنما في السجن، 

 13حان الوقت لدفع ثمن أفعالهم". 

 
 

أن يقوموا بالعرب  لن نسمح ألعضاء الكنيستمعقباً: " تغاالنآف وأضاف وزير اإلسكان اإلسرائيلي يو

ستغالل الديمقراطية لدعم اإلرهابيين واإلرهاب في غزة، استغالل هذه الدولة ومؤسساتها، وأن يقوموا باب

 يجب وقف مثل هذه التحريضات المستمرة".  ...عن طريق المظاهرات التي تدعو لتدمير إسرائيل

 

"إن سلوك بعض من عرب إسرائيل في  ا على صفحته في تويتر قائالً:ر  د وزير االتصاالت أيوب قغر  و

هذه  .البرلمان من القائمة المشتركة، غير مقبول فيوعلى وجه الخصوص سلوك ممثليهم  ،حيفا

ال يمكنها أن تتمتع بالحقوق التي توفرها دولة إسرائيل، ففي كل مرة يثبت  التصرفات التحريضية والخائنة

 14ثالهم من إسرائيل". لذلك يجب طرد أمودعمهم ألعداء إسرائيل،  هؤالء

 

تس االتحاد األوروبي الذي اتهم إسرائيل يشتاينيوفال  والطاقةالتحتية  ىانتقد وزير البن تس:ييوفال شتاين

بممارسة الشرطة للعنف في تظاهرات حيفا، وعقب قائال على إصابة جعفر فرح: "دعهم يذهبون إلى ألف 

 15ألف عزرائيل". 

 

 متفرقات
  

كية للقدس ميريد من التوترات التي تصاعدت حدتها مع توقيت موعد نقل السفارة األشهد هذا الشهر العد

عمال شغب ممنهجة نها أوصفت صحيفة معاريف االحتجاجات الفلسطينية بأوذكرى يوم النكبة، في 

 ومدفوعة من قبل السلطة الفلسطينية. 

                                                 
قى من: ، مستMonitor-Al ،23/5/2018ل، أعضاء الكنيست العرب: تحريض ليبرمان ضدنا سوف ينتهي بالقت لومي إلدار،ش 13 

https://goo.gl/amhDkx  
قى من: ست، م20/5/2018، בחדרי חרדיםينجر، عاصفة خالل العطلة: عضو الكنيست الذي يتعدى على الشرطة مكانه السجن، زيلي شليإ 14 

s://goo.gl/zWb121http  

  https://goo.gl/89iZWsقى من: مست 15 
   

https://goo.gl/amhDkx
https://goo.gl/zWb121
https://goo.gl/89iZWs
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ث احداألأخرى يستغل الفلسطينيون  نشرت صحيفة معاريف مقاالً بعنوان: مرة نقل السفارة األميركية:

وأضافت: "تمكن الفلسطينيون من تعطيل االحتفاالت بيوم القدس،  .لنشر العنف واإلرهاب ،نقل السفارةك

لى العاصمة، اعتمادهم الخاطئ على مجلس األمم المتحدة لم يمكنهم من ادانة إكية يرونقل السفارة األم

قائالً: "على الرغم من أن الحكومة اإلسرائيلية ورئيسها  وأضاف كاتب المقال .إسرائيل في المجلس"

بنيامين نتنياهو لم يقوما بأي مبادرة الستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، اال أن قيادتهم الحكيمة استغلت 

كية وضد إسرائيل، وقامت بالتشجيع على يرهذا التراخي السياسي للتسويق ضد الواليات المتحدة األم

ة اإلرهاب، بدالً من إعادة العالقات الدبلوماسية مع البيت األبيض، للتوصل الى حل لهذا العنف وتغذي

  16الصراع".

 

تفاق وقع بين كل من االى  ورؤساء الجامعاتنفتالي بينيت توصل وزير التربية والتعليم ت: ينفتالي بين

جديدة تحتوي على عدد من  يةمدونة أخالقوزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي يتضمن صياغة 

ز السلبي أو اإليجابي مع الطالب وفقاً يالمبادئ منها حظر المقاطعة األكاديمية لدولة إسرائيل، عدم التمي

لمعتقداتهم وانتماءاتهم السياسية، عدم إنشاء دعاية حزبية في أي إطار موجه، ويمنع أن يتم انتقاد أي 

 الحزبي.  عضو من الهيئة التدريسية بسبب انتمائه

 

 
 

محاضر أي ن حزب "كلنا"، يفعات شاشا بيتون، عن رأيها بخصوص معضو الكنيست  عبرتمن جهتها 

ئيلي، قائلة: "من غير المعقول أن يتلقى محاضر يهاجم الجيش اإلسرا من أي مؤسسة أكاديمية إسرائيلية

                                                 
، 15/5/2018يفوتون الفرصة: فضل الفلسطينيون االستفادة من نقل السفارة لنشر العنف واإلرهاب، معاريف،  شلومو شامير، مرة أخرى 16 

 https://goo.gl/M6bqoyقى من: مست
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جنوده عن لجيش الذي يحمينا، وهذا ا نعار عكلمة ، ليقول رائيلية راتباً من دولة إسرائيلفي جامعة إس

 17.بالتأكيد ال يمكننا التغاضي عن هذه اإلهانات"والذين يقفون كجدار ضد اإلرهاب القادم من غزة، 

 
 

لكن تعدت المستوى الداخلي،  عندلم تتوقف موجات الكره والتحريض الفلسطينيون والخراب في العالم: 

ة بعنوان نهاية فترة السياس 20ففي تقرير إخباري للقناة  .في جميع أنحاء العالمذلك لتطال الفلسطينيين 

قانونية الغير حارب العنف بعد انتشار األسلحة ة في السويد، يدعي التقرير بأن السويد باتت اليوم تالالئق

ة في يأدى لحدوث أزمة حقيقن ناحية سياسية، وفيها، وتنامي موجات العنف، هذا الخلل الذي تم تجاهله م

ً بأن  .ى وجه الخصوص بعد تنامي موجات الهجرة للدول اإلسكندنافيةالسويد عل يدعي التقرير أيضا

السويد كانت في السابق تمتنع عن الحديث عن أضرار وتداعيات الهجرات ألراضيها، األمر الذي انعكس 

ر للوهلة على الحمالت االنتخابية الجديدة والتي يتصدر فيها اليمين المتطرف المشهد. من يتابع التقري

إلى "نساء محجبات"، باإلضافة وعلى األولى يمكنه أن يالحظ تركيز التقرير والتصوير على المسلمين 

مؤداها تجمعات تحمل األعالم الفلسطينية، كرسالة غير ظاهرة من القناة ومن معدي التقرير تركيزه على 

  18المسؤول األول عن أي خراب أو جريمة.هو أن الفلسطيني 

 

 
 

                                                 
قى من: مست، 23/5/2018، 11، القناة ةأخالقي مدونةغضون عام واحد سوف تعمل الجامعات في صياغة في ران كوجينوف، لي 17 

https://goo.gl/QwQcJw  

    

  https://goo.gl/Z7NfCxقى من: ، مست15/5/2018، 20ة في السويد، القناة الالئقعدي دانيال، نهاية السياسة  18 

 

https://goo.gl/QwQcJw
https://goo.gl/Z7NfCx
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 ملّخص 

 

قدم التقرير الحالي رصدا ألهم التصريحات التحريضية والعنصرية في إسرائيل فيما يتعلق بالقضي ة 

 . 2018 أيارشهر من الفلسطينية في النصف الثاني 

  .رت التصريحات العنصرية تجاه الفلسطينيينارصد التقرير أبرز الحوادث التي أثو

ى المسيرات األسبوعية في غزة، وتم التنافس بين المواقع تتابعت موجات التحريض والعنصرية عل وقد

قصفها بضربات سريعة ومتتابعة تم شنها على  اإلخبارية على تداول المواقع العسكرية لحماس التي تم

من التحريض والعنصرية على متجد دة  ةباإلضافة الى انتشار موج ،القطاع في نهاية شهر أيار

تنظيم وقفات احتجاجية منددة بسياسات القتل العمد أثناء مسيرات العودة في إسرائيل، بعد  سطينيينالفل

 على طول الخط الفاصل مع قطاع غزة. 


