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 راصد التحريض

نشرة نصف شهرية تتابع أهم التصريحات التحريضية والعنصرية في إسرائيل ذات 
 صلة بالفلسطينيين والقضية الفلسطينيةال
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 تقديم
  

يتابع راصد التحريض أهم التصريحات التحريضية والعنصرية في إسرائيل ذات الصلة 
حيث كانت ، 2018 يراناألول من شهر حز بالفلسطينيين والقضية الفلسطينية، ويتناول القسم 

أبرز هذه التصريحات حول استمرار االحتجاجات الفلسطينية في قطاع غّزة وكذلك في الداخل 
نيين وضد االتحاد الكروي يات تحريضية ضد األسرى الفلسطيحالفلسطيني، فضال عن تصر 

 الفلسطيني، فضال عن التحريض ضد نواب القائمة المشتركة في الداخل.
 

في مستواه  اإلسرائيليى ثالثة أبواب رئيسية: الباب األول يتناول التحريض ينقسم الرصد إل
سناد في سيرات العودة في غّزة ومسيرات اإلاالحتجاجات الفلسطينية متمثلة بم الرسمي ضد

عقاب سّن قانون "خصم األموال حريض على األسرى الفلسطينيين في أ الداخل لها، فضال عن الت
لسطينية". كما يتناول الباب تصريحات السياسيين اإلسرائيليين ضد النواب المحولة الى السلطة الف

  العرب في الكنيست.
 

ّند عدد من اإلعالميين ووسائل أما الباب الثاني فيتناول التحريض في مستواه اإلعالمي وتج
عالم لجوقة التحريض في القضايا أعاله. بينما يخّصص الباب الثالث لرصد التحريض في اإل

 وى الشخصيات والمؤسسات العامة.مست
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

 
 

 
 المحتويات 

 
 

  3......................... في المستوى السياسي الرسمي.الباب األول: التحريض 
 12.................... ...... ض في المستوى اإلعالمي.....الباب الثاني: التحري

  15 ........... ت العامةالتحريض في مستوى الشخصيات والمؤسساالباب الثالث: 
 19 .ملخص ....................................................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

 

 
 

 الباب األول
 المستوى السياسي الرسمي

 
 تحريض رسمي على األسرى الفلسطينيين .1

بذريعة وصول استمرارا لمسار سن قانون "خصم األموال المحّولة للسلطة الفلسطينية"  1.1
صدر الذين تتهمهم إسرائيل باإلرهاب، أهذه األموال الى عائالت األسرى الفلسطينيين 

العديد من الشخصيات اإلسرائيلية تصريحات تحريضّية ضد الشعب الفلسطيني 
قّرت لجنة األمن والخارجية لقانون. وقد أوالسلطة الفلسطينية على خلفية هذا ا

حزيران  11وم االثنين ي ،الثانية والثالثة تينتحضيرا للقراء نص القانون البرلمانية 
ست عن صّرح عضو الكني. و 8201أيار  15يوم  القراءة األولىبقراره ، بعد إ2018

ن بأ "الكنيست"سون أثناء المداوالت على قناة كتلة "المعسكر الصهيوني" يوئيل ح
شريك، كيف ال وهو يرى تصرفات السلطة الفلسطينية المعظم المواطنين فقد الثقة ب"

  رهاب""تجاه اإل

 
 
 

https://www.mako.co.il/news-military/politics-q2_2018/Article-75d5fdf4fede361004.htm
https://news.walla.co.il/item/3157950
http://m.knesset.gov.il/News/Broadcast/Pages/Channel99.aspx
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 "اإلرهابـ"ب الفلسطيني الشعب مقاومة يصف شتيرن  1.2

حد أوهو  إليعازر شتيرن، وفي هذا السياق صّرح عضو الكنيست عن حزب "يش عتيد" 
إلذاعة الجيش اإلسرائيلي، في  ،قبل التعديل الحكومي(ادرين للقانون في صيغته األولى )المب

سة السابقة لتحويل األموال تقول بصورة ما ، قائال: "السيا2018الحادي عشر من حزيران 
واال ألبناء عائلتك، وهو ما يجب قمت بعمل إرهابي سوف ندفع أم إنك إنللطفل الفلسطيني 

أي القيام  -ن الرواية الفلسطينية حول المقاومة في هذا المجالإوأضاف: " .ن يتوقف"أ
 هي رواية إرهابية". -إسرائيلبأعمال ضد 

 
نحن واألمن البرلمانية قال شتيرن: " اثناء مداوالت القانون في لجنة الخارجية خرتصريح آوفي 

 ".اتاريخي اساعدنا السلطة الفلسطينية على دعم اإلرهاب، هذا قانون يصحح غبن

 

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/375281
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 نتنياهو يصر ح دعما للقانون ويتفاخر به 1.3

ياهو حول القانون في الحادي عشر من حزيران نوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتصّرح رئيس ال
لخارجية شكرا للجنة اواصل االجتماعي "تويتر" قائال: "على موقع الت حسابه، من على 2018

نية، تشمل أيضا خصم أموال من السلطة الفلسطياقتراحي  واألمن على موافقتها باإلجماع على
ي منطقة طوق غّزة. من الُمستَحق أن يتم العدل ومن يحرق ضرار الحرائق فأموال تعويض على أ

 لهذا."   ان ثمة ثمنيعرف أن يجب أ حقوال
 

 
 

 "رهابيينـ"اإل في ديختر يصف األسرى الفلسطينيين بآ 1.4

على إقرار لجنة الخارجية واألمن البرلمانية نص القانون، صّرح رئيس اللجنة آفي  تعليق لهفي  
اليوم صنعنا تاريخا، دولة "، في نهاية الجلسة، قائال: 2018ديختر في الحادي عشر من حزيران 

 ".هذا العبث توّقفإسرائيل لن تكون قناة تحّول أموال إرهاب لإلرهابيين...
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/netanyahu/status/1006110523136577536
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/375281
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لغاء المشاركة د إعالن اتحاد الكرة األرجنتيني إتحريض إسرائيلي على الفلسطينيين بع .2

 اإلسرائيليفي المباراة "الودي ة" مع المنتخب 
 ميونيخف: "عمل إرهابي" استمرار لعملية ريغ 2.1

تحريضّية ضد ات ف تصريحن والرياضة اإلسرائيلية ميري ريغالفنو و الثقافة  ةت وزير أطلق
اإلسرائيلي واألرجنتيني في القدس.  ينلغاء المباراة "الودّية" بين المنتخبإعالن إ الفلسطينيين بعد 

: لتإذاعة الشبكة الثانية اإلسرائيلية قا، مع 2018لقاء، في السابع من حزيران  وفي سياق
ي تأتأة، لكن وجد أليست القدس، وفي قضية القدس ال ت ه، القضّيةعنعتذر ليس لدي ما أ "

المسألة ليست القدس القضّية هي اإلرهاب والتهديدات لالعب ميسي وأهله. جبريل رجوب هو 
   ".من يقود مسار العنف

من ، بعد ساعة 2018من حزيران  مساء السادس فياامؤتمرا صح عقدتريغف كما كانت 
وهي السبب  لغاء مصرّحة من خالله: "تم اإللغاء بعد تهديدات إرهابية لالعبي المنتخب،اإل

 صورا إرهابية على العبي المنتخب. ن الوحيد لإللغاء، لقد ألقى المتظاهرو 
 ونيخقديم، يخيف ويردع الالعبين، نفس اإلرهاب الذي مورس في عملية م -هذا إرهاب جديد

سود"، اليوم جبريل الرجوب، تلميذ عرفات، يستمر في األمر. هذه على يد منظمة "أيلول األ
 له حدود."  تظاهرة خطيرة، اإلرهاب هو إرهاب وليس

 

 
 
 

http://reshet.tv/item/news/domestic/newsitem-716807/
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 التحريض اإلسرائيلي الرسمي على مسيرات العودة .3

ن في التفّوه بتصريحات تحريضية عنصرية ضد الشعب الفلسطيني يستمر السياسيون اإلسرائيليو 
طار مسيرات العودة، وخاصة استمرار االحتجاج الفلسطيني في إ على خلفية وقطاع غّزة، وذلك

 مطلقي الطائرات الورقية.لقتل واغتيال الدعوات 
 

 غتيال ضد مطلقي الطائرات الورقية من غز ةالسياسة ااتباع ردان يطالب بإ 3.1
، على قتل مطلقي 2018، في التاسع من حزيران ردانجلعاد إحّرض وزير الشرطة اإلسرائيلية، 

هي قنابل، سوف أحاول غدا، في الطائرات الورقية في غّزة قائال: "قنابل مطلقي الطائرات الورقية 
قي الطائرات ة المجلس الوزاري، االستفسار حول عدم التحرك في عمليات االغتيال ضد مطلجلس

 ". ان يكون كحكم من يطلق صاروخمهم يجب أالورقية، حك
للقناة السابعة  حوار، في 2018ردان في الرابع من حزيران وفي مناسبة أخرى قال الوزير إ

خاف قادة سبب لئال يلى سياسة االغتياالت. ال يوجد أي د إننا لم نعئيلية: "من الخطأ أاالسرا
ورقية ن يتعامل مع مطلقي الطائرات الحماس ولئال يختبئوا في بيوتهم. أنا أتوقع من الجيش أ

شعال حرائق إرهاب تماما، وإطالق الطائرات الورقية تماما مثل أي مطلق لصاروخ أو قذيفة، إ
 ."محاولة للقتل وه

 

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/375151
https://www.hidabroot.org/article/235162
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 "جبناء هم: "الفلسطينيين عن عنصرية تصريحات في ديختر 3.2

في ديختر، نة الخارجية واألمن البرلمانية، آعضو الكنيست عن الليكود ورئيس لجتفّوه 
له في الكنيست اإلسرائيلي في  خطابثناء عنصرية ضد الشعب الفلسطيني وذلك أبتصريحات 

ينيين مني، قائال: "لقد اختلطت بالفلسطالخامس من حزيران، في خضم النقاش حول الوضع األ
ن ما يصعب رؤيته هو وليسوا جميعا كارهين إلسرائيل، لك اشرار سنوات طويلة، ليسوا جميعا أ

 قول الحقيقة". جبنهم، الجبن في 
 

 ليبرمان يحر ض على قطاع غزة 3.3
لتحريضية على فيغدور ليبرمان بإصدار التصريحات العنصرية ايستمر وزير الدفاع اإلسرائيلي أ

حيث صّرح إلذاعة الجيش  ،قطاع غّزة وذلك على أثر استمرار المسيرات االحتجاجية الفلسطينية
حماس هي وحدها من تتحّمل مسؤولية ه معها في الخامس من حزيران بأن "اإلسرائيلي في لقاء ل

قاه وفي تصريح آخر صدر له في خطاب ألالحصار على غّزة وتستمر في مسيرات اإلرهاب". 
، قال موجها 2018ثناء زيارة ميدانية في منطقة الحدود مع غّزة في الثاني عشر من حزيران أ

زيحوا حماس تحصلون على المساعدات اإلنسانية، طالما حماس أحديثه وتهديده الى أهالي غّزة: "
 موجودة لن يكون أي تطوير لغّزة".

 
، حيث بثت القناة عمل إرهابي وطالق الطائرات الورقية هأن إكد مجددا وفي تصريح آخر أ

جراه ليبرمان مع سكان من منطقة "طوق غّزة" الحدودية، يتحدثون من للقاء أ تصويراالعاشرة 
ف سو "ن: طالق الطائرات الورقية، حيث جاء في رده على السكان المتضرريإخالله حول ظاهرة 

ننا سنستمر في الرتابة ات الورقية، وإن ظّن أحدهم أرهاب الطائر نجد اإلجابة والحل المالئمين إل
 ذاتها فهو مخطئ".

 
 
 
 
 
 
 

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/374890
https://www.10.tv/news/165458


 

10 

 

 
 التحريض على القيادة العربية في الداخل 4

 
  "رهابيةـ"اإل ب زعبي النائبة يصف ليبرمان 4.1

تحريضية  تصريحاتائيلي، اإلسر  الدفاعصدر الوزير اليميني أفيغدور ليبرمان، وزير أ
ك في أعقاب تقديم كتلته قانونا ن القائمة المشتركة، وذلمضد النائبة حنين زعبي 

قصاء زعبي من الكنيست اإلسرائيلي، حيث جاء في تصريحاته التي أصدرها في إل
، "المخربة حنين زعبي موجودة في الكنيست، وتساهم في 2018الرابع من حزيران 

طني إسرائيل فقط ألن أعضاء كنيست من اإلرهاب ضد الجيش اإلسرائيلي وموا
على قانون  التوقيع"المعسكر الصهيوني"، "يش عتيد" والكتل الحريدية، يرفضون 

ي التواصل ذلك في حسابه على موقعورد قصائها من خالل القانون". و إلد فورر يعود
 يسبوك".االجتماعي "تويتر" و"ف

 
 ف تحر ض على أعضاء المشتركةريغ 4.2

رجنتيني مشاركة المنتخب في المباراة الودية مع ي األالتحاد الكرو لغاء اعلى أثر إ
تصريحات ب ،الرياضة والفنون و الثقافة  ةف، وزير ب اإلسرائيلي، أدلت ميري ريغالمنتخ

تحريضية ضد أعضاء برلمان عرب من القائمة المشتركة، وذلك في معرض حديثها في 
عالن اإللغاء مساء السادس من حزيران الذي عقدته بعد ساعة من إ  فياالمؤتمر الصح

الكنيست من اليسار، من الطبيعي أن يمنح الطيبي  أقول ألعضاء"، قائلة: 2018
اذا هذا رجنتيني، لكن على ماالتحاد األ ن من قراررو وزحالقة ظهرا لإلرهاب وهم مسرو 

 خرين".السرور والنقد من أعضاء آ
 
 
 
 
 
 

https://www.srugim.co.il/258536-%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%9E%D7%9F-%D7%A7%D7%A8%D7%90-%D7%90%D7%9C%D7%95-%D7%94%D7%97%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9E%D7%A1%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%93%D7%99%D7%97-%D7%90%D7%AA
https://www.facebook.com/mcs.gov.il/videos/1614252828683886/UzpfSTExODQxMDg1MTU4OTA3MjoxNzE5NzQ0NjM4MTIyMzQ0/
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 الباب الثاني
 المستوى اإلعالمي

 
لى حوقة التحريض اإلسرائيلية ت مجموعة من اإلعالميين ووسائل اإلعالم إانضم

عة في لغاء المنتخب األرجنتيني المشاركة المزمإضد الشعب الفلسطيني على خلفية 
المظاهرات خلفية كذلك على و اللقاء الودي مع المنتخب اإلسرائيلي في القدس، 

 االحتجاجية في الداخل الفلسطيني.

 
 بـ"اإلرهاب"منون لورد يتهم الرجوب أفي االصح 2.1

لغاء إشر في صحيفة "يسرائيل هيوم"، حول منون لورد مقاال نُ أفي اكتب الصح
المباراة الودية مع المنتخب اإلسرائيلي، وذلك في جنتيني مشاركته في ر المنتخب األ

تصريحات تحريضية ضد رئيس  ووردت في المقال. 2018السابع من حزيران 
"جبريل االتحاد الكروي الفلسطيني جبريل الرجوب متهما إياه باإلرهاب، حيث قال: 

 ".وهو زعيم عصابة االرجوب هو إرهابي ويبقى إرهابي
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 رة تعرض تقريرا شمل تحريضا على مظاهرات االسناد لغز ةالقناة العاش 2.2
مصّورا عن "الوضع  تقريرا، 2018عرضت القناة العاشرة اإلسرائيلية، في السادس من حزيران 

تنظيم  عقبفي حيفا على أثر األحداث األخيرة" حيث يستعرض التقرير األوضاع في المدينة 
، ة بكسر الحصار عن قطاع غّزةسنادا لمسيرات العودة وللمطالبإالمظاهرات االحتجاجية األخيرة 

تخللت المظاهرات موجة كبيرة من االعتقاالت واالعتداءات على المتظاهرين، فضال عن حملة و 
 شملت دعوات للمقاطعة.و التحريض ضد المواطنين العرب والمصالح العربية في المدينة 

عرضت القناة تقريرا جاءت من خالله اتهامات للمظاهرات االحتجاجية الفلسطينية األخيرة بأنها و 
ها، حيث جاء في تصريحات ة لشحن األجواء في المدينة في محاولة لنزع الشرعية عنالمسبب

ن المتطرفين من الجانبين ال يودون استمرار األجواء الهادئة التي كانت". المراسل إيلي ليفي: "إ
يتهم المتظاهرين  ،ود، شمعون عيدوكما شمل التقرير مقابلة مع نائب رئيس بلدية حيفا عن الليك

 من يأتون من خارج حيفا لهدم أجواء المدينة، وعن جعفر فرح قال " أنت بربري". نهمبأ
 

 
 

عالم على االحتجاجات فا لتحريض مستمر من بعض وسائل اإلن التقرير يأتي مضاأيذكر 
" اإلسرائيلية من قبله تقريرا يحّرض على 20الفلسطينية األخيرة في الداخل، حيث بثت القناة "

في محاولة لنزع الشرعية عن االحتجاج  ،ب متهما إياهم بالتخريب والعبثالمتظاهرين العر 
ثوا خرابا في ان عو المتظاهر جاء في التقرير: " وقدالفلسطيني في الداخل المساند لقطاع غّزة، 

 الشوارع".
 

http://vod.ch10.cloudvideoplatform.com/?userid=45E4A9FB-FCE8-88BF-93CC-3650C39DDF28&groupid=1099708&dfpadunit=CDN_NEWS&dfpadunitlive=CDN_LIVE&artim=nana10.news&autoplay=true&width=640&height=360
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 الباب الثالث
 مستوى الشخصيات العامة

 ينم لجوقة التحريض على الفلسطينين ينضاألكاديمي حاييم شاي 3.1
، المباراة األرجنتينية اإلسرائيلية إلغاء ، في أعقابالفلسطينيين علىوصل التحريض اإلسرائيلي 

هشارون" في القانون، اإلسرائيلية، حيث كتب المحاضر في كلية "هود  اأبواب األكاديمي إلى
 ضد، 2018نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، في السادس من حزيران  يامقاال تحريضن حاييم شاي

شك في أن جبريل الرجوب استطاع أن ُيدخل اإلرهاب  ال"الفلسطينيين واالتحاد الكروي جاء فيه: 
بينما تخصصه  ن ُيعّين شخص في منصب رياضي،الرياضة. فقط في رام هللا يحدث أ لىإ

 ية".لقاء قنابل يدو الرياضي الوحيد هو إ

 
 رئيس االتحاد الكروي اإلسرائيلي، يحر ض على الرجوب ،عوفر عيني 3.2
بّثته قناة "وان"  فيامؤتمر صحرئيس االتحاد الكروي اإلسرائيلي، عوفر عيني، في  أطلق

 االكروي الفلسطيني يشمل تلميح الرياضية اإلسرائيلية، تصريحات تحريضية ضد االتحاد
ن جبريل الرجوب رئيس االتحاد الكروي الفلسطيني قد ه التهديد على الالعبين قائال: "إبممارست

 تخّطى الخطوط الحمراء، إعطاء دعم لتهديد العبين هذا فوق الحدود".

 

http://www.israelhayom.co.il/article/561861
http://www.one.co.il/Article/314588.html
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 و" تحر ض على األسرى الفلسطينيينم ترتس"إ 3.3
م المدير العام لجمعية "إ صّرحم أموال السلطة الفلسطينية"، إقرار نص اقتراح قانون "خص عقب

لقناة "السابعة" اإلسرائيلية في الثاني عشر من حزيران  ، متان بيلغ،ترتسو" اليمينية الفاشية
ن من سن قانون وقف حن مسرورو يين وهو عبث، ونرهاب"يجب وقف اقتصاد اإل، قائال: 2018

 تحويل األموال. هذا اقتصاد دماء وقد كنا جسرا بين األقطاب السياسية المختلفة".
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/375392
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 ر" تحر ض على األسرى الفلسطينيينو اغلمأجمعية " 3.4
وهي جمعية إسرائيلية تعمل في دعم عائالت القتلى  ،ور"اغلمأرئيس جمعية "مئير إيندور،  أطلق
رائيليين، تصريحات تحريضية ضد األسرى الفلسطينيين وذلك في ختام جلسة لجنة الخارجية اإلس

واألمن البرلمانية في الكنيست والتي أقرت مقترح قانون "خصم األموال من السلطة الفلسطينية"، 
 اإلسرائيلية:  السابعة حيث قال للقناة

نجاز عقوبة اإلعدام. ويجب إ إلىصل ن تكون مقدمة لنأخطوة تاريخية وإنجاز مهم، ويجب  هذه"
 نساهم في وصول أموال للمخربين". الأ
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 "عدالة" ركزم ترتسو" تحر ض على الطالب العرب في جامعة تل أبيب ومجمعية "إ 3.5
تحريضيا عبر صفحة فرع الجمعية في جامعة تل أبيب  منشورام ترتسو" الفاشية نشرت جمعية "إ

، وذلك على خلفية تقديم جامعة تل أبيب شكوى ضد طالبين 2018في الخامس من حزيران 
بصورة للطالب العرب  منشور الجمعية المرفق وشملعربيين بسبب نشاط سياسي ضد التطبيع. 

لى جانب الطالب في يه لوقوفهم إ"عدالة" ومحام ركزتحريضا على نشاط الطالب وعلى م
قضيتهم، ومما جاء في المنشور: "هذه صورة للطالب العرب الذين يشاركون في مظاهرات تدعو 

 للقتل والدماء واالنتفاضة..." 
 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/imTirtzuTAU/photos/a.550710371689959.1073741830.151700571590943/1760718284022489/?type=3&theater
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 ملخ ص .4

رصدا ألهم المقوالت التحريضّية  ،السابقة قاريرإلى التمضافا  ،قّدم التقرير الحالي
 : الرسمّية، اإلعالمية والعامة. ةالعنصرّية على المستويات الثالث

 في إثريظهر من التقرير استمرار التحريض اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني 
لى إاستمرار مسيرات االحتجاج اإلسرائيلية في قطاع غّزة وانضمام الداخل الفلسطيني 

دائرة االحتجاج، حيث يستمر الساسة اإلسرائيليون في محاولة نزع الشرعية عن 
لتحريض رهاب. كما يتطرق التقرير الحالي إلى ااتهامها باإلعن طريق المسيرات 

اإلسرائيلي على جميع مستوياته ضد االتحاد الكروي الفلسطيني على خلفية سحب 
 ي مع المنتخب اإلسرائيلي لكرة القدم.المنتخب األرجنتيني مشاركته في اللقاء الودّ 

لتحريض على القيادة العربية في الداخل ااستمرار أيضًا ويظهر من التقرير الحالي 
 بالتحريض على النواب العرب من القائمة المشتركة. الفلسطيني متمّثال


