
 

 
 راصد التحريض

صلة النشرة نصف شهرية تتابع أهم التصريحات التحريضية والعنصرية في إسرائيل ذات 
 بالفلسطينيين والقضية الفلسطينية

 
 

 
 

ثر تزايد عدد الطائرات إفي للتحريض المستمر على قطاع غزة،  ذا العدديخصص ه
 وتأثيرها الكبير على الحقول المجاورة للقطاعالورقية الحارقة 

 
 
 

 مدار-اإلسرائيليةإعداد: المركز الفلسطيني للدراسات 
 
 2018 -آخر حزيران

 



 

 1 

 
 تقديم: 

 
يتابع راصد التحريض أهم التصريحات التحريضية والعنصرية في إسرائيل ذات الصلة بالفلسطينيين 

حول  أبرز هذه التحريضات كانتو ، 2018حزيران والقضية الفلسطينية، ويتناول القسم الثاني من شهر 
طالق الطائرات الورقية الحارقة، والتي تي سيطر عليها الرعب من استمرار إوال مسيرات العودة في غزة،

 اعتبرها البعض بمثابة تهديد واضح لسيادة وأمن إسرائيل، يستدعي التدخل العسكري الفوري. 
 

مستوى السياسي الرسمي، على الصد إلى ثالثة أبواب رئيسية: الباب األول يتناول التحريضات االر ينقسم 
على على التحريض الكبير على قطاع غزة، و  ،حيث تنافس عدد من الوزراء، وبعض أعضاء الكنيست

التحريضات على المستوى اإلعالمي، حيث تنافس  الباب الثاني يتناولو  .الفلسطينيين في الضفة الغربية
ل األضرار الناجمة عن الطائرات الحارقة، عداد تقارير تتناو ة عدد من المواقع اإلخبارية على إ هذه المر 

ع بشرية. أما الباب الثالث واألخير و در المدنيين كاستخدام األطفال و  فيباإلضافة الدعاء تورط حماس 
تناول التحريض على المستوى القانوني، والذي تأثر بداية من التحريضات السابقة ليدفع بعض أعضاء ف

 .ميزانية السلطة الفلسطينيةقانونية تضر بشكل مباشر بشاريع لى سن مإالكنيست والسياسيين 
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 الباب األول 
 التحريض على المستوى السياسي الرسمي  .1

  رئيس الحكومة -نتنياهوبنيامين 
حول التصعيد ضد قطاع غزة قائاًل: "كل من سيجرنا إلى مواجهة سوف  ةاإلسرائيلي الحكومةصرح رئيس 

جيش اإلسرائيلي، الن لتأسيس ييندم على ذلك"، وجاء ذلك في خطاب ألقاه في حفل بمناسبة الذكرى السبع
 في القاعدة الجنوبية للطيران، وسط استعراض لسالح الجو. 

 

 
 

الدعامة  ةأن سالح الجو اإلسرائيلي هو بمثاب التخرجوفين ريفلين في حفل رؤ الدولة يس رئمن جهته أكد 
الفيلق مستعدون  ي أن طيار كيزة الحفاظ على األمن القومي، و جيش اإلسرائيلي، وهو ر الاألساسية لبناء قوة 

 1للتحرك عند الحاجة في أي مهمة دفاعية أو هجومية.
 

 اعوزير الدف -ليبرمانفيغدور أ1.2 
د وزير الدفاع على حسابه الخاص في موقع التواصل االجتماعي "تويتر"، بأن الرئيس الفلسطيني غر  

محمود عباس يمنع موظفي السلطة في قطاع غزة من تقاضي رواتبهم خالل شهر رمضان، في الوقت 
ين يبرهامليون شيكل لعائالت إ  100الذي يدفع فيه مبالغ لدعم اإلرهاب، "عباس يصرف مخصصات ب

                                                 
من  مستق  ، 28/6/2018غزة: "كل من سيجرنا إىل مواجهة سيندم عىل ذلك"،  يوآف زيتون، نتنياهو حول1 

5298378,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5298378,00.html
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لى مشروع القانون الذي ينص على خصم أموال من عوائد الضريبة الفلسطينية، حيث يرى قتلة"، مشيرًا إ
 2لدعم اإلرهاب.  اً حدأنه يضع في هذا القانون 

. 

 
 

  وزير التربية والتعليم -تينفتالي بين1.3 
"لو كنا قد قتلنا منذ البداية  ،"تويتر"تغريدة على حسابه الشخصي في موقع وزير التربية والتعليم في كتب 

ت فورًا وكنا هالمخربين الثالثة األوائل، مطلقي البالونات والطائرات الحارقة، لكانت موجة اإلرهاب قد انت
طالق أخرى"، مشيرًا الى أن استهداف مطلقي الطائرات هو السبيل الوحيد عملية إ 3000قد منعنا 

 ..وماذا بعد ذلك دانة من أوروباضاف: "كنا قد تعرضنا إلوأ .ألمنيةاألخالقي لمنع تصعيد األوضاع ا
لى التصعيد. الوقت يمضي ويخلق معادلة توجب علينا ن ضبط النفس سوف يؤدي إكما قلت سابقًا إ

  3ثبات موقفي". ي الكفاح من أجل إسأستمر فو التعامل مع البالونات كما نتعامل مع صواريخ القسام، 

 

                                                 
مان، مست أفيغدور 2  ،ليبر   https://goo.gl/XqGFQt، 27/6/2018 ق  من الصفحة الشخصية عىل موقع تويب 
،  مستق  3    https://goo.gl/KE7fQK، 27/6/2018من صفحته الشخصية عىل موقع تويب 

https://goo.gl/XqGFQt
https://goo.gl/KE7fQK


 

 5 

  بلسان الجيش اإلسرائيلي الناطق -رونين مانليس1.4 
صرح الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي في بيان كان قد أصدره في نهاية شهر حزيران، بأن حماس هي 

 .المسؤول األول عن إطالق الطائرات الورقية الحارقة، وهي التي تقوم بتنظيم هذه الطائرات والبالونات
وأكد  .لحارقة الموجودة في مخازن حماسوأضاف بأن نشطاء حماس يحرصون على استخدام المواد ا
وأضاف مانليس في البيان قائاًل: "هذا  .البيان أن حماس تحرص على استخدام مواد حارقة ومتفجرة

إرهاب موجه ضد السكان اإلسرائيليين والمناطق الزراعية والطبيعية، الجيش اإلسرائيلي يعمل ضد هذه 
كان الناطق باسم الجيش قد صرح  4د أرض وسكان إسرائيل". الخاليا اإلرهابية، لن نسمح لإلرهاب بتهدي

وأكد تعرضوا لقنابل ناسفة مزروعة كألغام، حاولوا عبور الحدود، و حول مجموعة من الفلسطينيين كانوا 
 هذه األلغام من شأنها بناء جدار لوقف الزحف البشري بالقرب من الحدود. أن 

 
 

 
 

  وزيرة العدل -يليت شاكيدأي 1.5
من حزب البيت اليهودي، إلى ضرورة تشديد الرد على إطالق الطائرات  ،دعت وزيرة العدلبدورها 

الورقية الحارقة، قائلة بأن هذه الطائرات الورقية هي بمثابة قنبلة أو قذيفة صاروخية، وأكدت أن 
ورقي ن هذا اإلرهاب الإقالت م تقم إسرائيل بالرد بالقوة. و األوضاع األمنية سوف تتدهور في حال ل

هو تهديد كبير يجب التعامل معه بأكبر قدر من الفطنة وأضافت "لقد أصبحت هذ الطائرات الورقية 
 5سالحًا، بالتالي يجب معاملتهم بالسالح".

                                                 
ي تشغيل4 

 
ي فنكلر، الجيش اإلرسائيىلي يكشف طريقة حماس ف ي كمبينسكي وكونر

من:  مستق  ، 24/6/2018النار، القناة السابعة،   يون 
https://goo.gl/yuCEg1  

ان، علينا أن نتعامل بقسوة"، ،אטילה שומפלבי5 من:  مستق  ، Ynet  19/6/2018شاكيد: "الجنوب يتصاعد من النبر
gl/dnTQDBhttps://goo.  

  

https://goo.gl/yuCEg1
https://goo.gl/dnTQDB
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التي يتم ن بضرورة تكثيف العمل العسكري للتصدي للطائرات الورقية اأن شاكيد وبينيت يطالبذكر ي
 من غزة.  إطالقها

 

 
 

  وزير المالية -لون موشيه كح 1.6
جيش الطالق عدد من الصواريخ وقذيفة هاون على إسرائيل، صرح وزير المالية قائاًل: "إن بعد إ

نا ال يفهم حدود السلطة"، اإلسرائيلي يجب أال يقبل بالتنقيط، أي شخص يريد أن يطلق النار علي
ال والمدنيين كدروع إحراج إسرائيل دوليًا عبر استخدام األطف بشأن اأن لدى حماس أهدافوأضاف 

 6بشرية، وأكد أن الجيش اإلسرائيلي يعلم ما هو الوقت المناسب للرد. 
 

 
                                                 

  https://bit.ly/2KA5DnLمن:  مستقى، 20/6/2018مثل هذه الظروف غير مريح لكنه ضروري، في حلون: الوضع القناة العاشرة، ك6 

https://bit.ly/2KA5DnL
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  وزير البناء واإلسكان -االنتغف يوآ 1.7
ستخدم الناس األبرياء بسخرية من نها تحماس، قائاًل: "إحركة اإلسكان البناء و جم وزير من جهته ها

 .ة، ولكننا سوف نجد حاًل، نحن مستعدون ألي احتمال"جل استنزافنا ودفعنا لخرق المعايير الدوليأ
قضية الطائرات الورقية، األمر الذي دفع بينيت للتغريد عن ضرورة التعامل النسبي مع االنت غوعبر 

على طالق النار عليهم، يطلقون النار على عائلتك، عليك إ االنت قائاًل: "اإلرهابيون الذينغردًا على 
دة شرح أن ضبط النفس هو أجد صعوبة في إعا ...بالونات المتفجرة والحارقةأولئك الذين يرسلون ال

 7. "لى التصعيدما يؤدي إ

 
 

 الباب الثاني 
 التحريض على المستوى اإلعالمي  .2

موقع واينت العبري، حيث ادعى  فيهذا ما جاء  -دوالر لكل عائلة شهيد 500إيران تشتري غزة ب 
ف نشاطاتها في القطاع، وتقوم بدعم كل عائلة جريح أو شهيد وقع جراء كاتب المقال أن إيران تقوم بتكثي

مالي يمر عن طريق التجار وافترض المقال بأن هذا التمويل ال .المواجهات األخيرة مع الجيش اإلسرائيلي
محالت الصرافة، ويأتي هذا الدعم في ظل تكثيف للتدخل اإليراني في منطقة الشرق األوسط، وأصحاب 

وأفاد  .وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة، بهدف تجنيد عناصر لها في القطاع بموافقة حركة حماس
ذا ليون دوالر منذ بدء مسيرات "حق العودة"، هم 15التقرير بأن إيران استثمرت في القطاع ما يقارب 

ضمن عدد من المواد الغذائية األساسية التي يتم توزيعها  يالدعم ال يقتصر فقط على المسيرات، بل يأت
على سكان القطاع، كالدواجن واللحوم، التي ال تستطيع شريحة كبيرة من سكان غزة توفيرها بسبب ارتفاع 
                                                 

 المرجع السابق7 
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عدد وُكتب على الصائمين، سبيل المثال تم توزيع عدد هائل من وجبات اإلفطار على  علىأسعارها، و 
هدية للمقيمين الصابرين في غزة"، باإلضافة لتوزيع طرود من  يكبير من الطرود الغذائية "هذا ه

نتاج للدعم الشيعي في عادة إال إ إن هذا الدعم ما هو إالكاتب الحلويات بالتزامن مع عيد الفطر. يقول 
 8كما حدث في سوريا ولبنان. بالضبطسبيل خلق موالين لهم على الحدود مع إسرائيل، 

 
 
 

ل، قامت حسب المقاوب .خباري اإل  Ynetهكذا عبر موقع -الحرائق في غالف غزة، وضع ال يحتمل
في محيط غزة، ووصف هذا بأنه حرب حقيقية  اموقع 20التصدي لحرائق في قوات مكافحة الحرائق ب

احتجاجا على تعامل الحكومة  وأضاف كاتب المقال: "في عسقالن تظاهر عشرات األشخاص .بالفعل
ها مثل ة مثليأن الطائرة الورقإلى اإلسرائيلية مع إرهاب الطائرات الورقية"، وأشار المتظاهرون في كتاباتهم 

 القسام.  صاروخ
وطالب المتظاهرون أيضا القوات اإلسرائيلية بضرورة وضع حد لظاهرة الطائرات الورقية والبالونات والتي 

أشهر، وقالت أحد سكان الكيبوتسات: "الدخان الكثيف غطى الكيبتوس تمامًا، أصبح تستمر منذ ثالثة 
 9هذا األمر المزعج للغاية روتينًا لحياتنا اليومية، ووضعًا ال يطاق". 

                                                 
ي غزة،  500إليور ليفيفورسم، 8    https://goo.gl/EjU9Fiمن،  مستق  ، Ynet ،/201825/6دوالر لعائلة كل شهيد: إيران تشب 
ي غالف غزة: "وضع ال يحتمل"، نشر بتاري    خ 9 

 
  https://goo.gl/Y6xGNaمن،  مستق  ، 28/6/2018ماتان تزوري، يوم آخر من الحرائق ف

   

https://goo.gl/EjU9Fi
https://goo.gl/Y6xGNa
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 الباب الثالث
 

 ى المستوى القانوني عل .3
  التحريض على السلطة الفلسطينية 1.3 

 
الرغم من معارضة الحكومة له،  على مشروع قانون، على في الكنيستلجنة الخارجية واألمن صادقت 

لى خصم أموال من العوائد الضريبية الفلسطينية، والتي تقوم إسرائيل بتحويلها للسلطة الفلسطينية، إيهدف 
 هذا الخصم يتناسب طرديًا مع مبالغ المعاشات التي توفرها السلطة لعائالت "اإلرهابيين". و 

صيغة األصلية لمشروع القانون هذا الذي بادر رات على اليطالبت بإدخال تغيأن الحكومة كانت قد يذكر 
ن قائاًل: "عندما ير ، حيث صرح شت)الليكود( وآفي ديختر)"يوجد مستقبل"( ليعازر شتيرن إ انليه النائبإ

دف مليار شيكل إلى السلطة الفلسطينية، ساعدنا في تمويل اإلرهاب"، وأكد أن اله1.5 نقلنا أكثر من 
أن تفهم السلطة أن تأييد اإلرهاب سوف يدفع بها عمال قتل أخرى، و األساسي للقانون هو منع وقوع أ 

أعمال القتل عن طريق  لخسارات مادية. وكان عدد من نواب الكنيست قد اتهم السلطة الفلسطينية بدعم
قراءتين الثانية تمويل عائالت إرهابية. هذا القانون سوف يتم طرحه على الكنيست للتصويت عليه بال

 10والثالثة. 
                                                 

، لن يتم القضاء عليه، دافنا ليل، قانون 10    https://goo.gl/Nqx6EVمن،  مستق  ، Mako ،27/6/2018القضاء عىل رواتب اإلرهابيير 
 

https://goo.gl/Nqx6EV
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بينيت قائاًل: "إن تعديل مشرع القانون، نفتالي ، صرح وزير التربية والتعليم وموقف الحكومة حول القانون 
نتنياهو، سيمنع السلطة الفلسطينية من خصم األموال منها تلقائيًا، وجعله  الحكومةالذي يسعى إليه رئيس 

أن السلطة الفلسطينية تنقل أكثر من مليار  ". وأضاف بينيتوزير الدفاعالحكومة و قرار رئيس ا بمتعلق
ب إيقاف هذا السخف تمامًا، وهذا ما ج"يوشيكل في السنة الى اإلرهابيين الذين قتلوا مدنيين إسرائيليين، 

قدرة لاد جراء تعديل على القانون، يقي  هذا بعد اقتراح الليكود إجاء تصريح بينيت و يهدف اليه القانون". 
 11 .تلقائي من السلطة الفلسطينيةعلى إجراء خصم 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  https://goo.gl/1WZzguمن،  مستق  ، 26/6/2018نيت لنتنياهو: لن يحدث ذلك، القناة السابعة، يأورىلي هراري، ب11 

https://goo.gl/1WZzgu
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 التحريض على المقدسيين  2.3 

 
لى يهدف إ يردان يعمل على إدخال تعديل قانونأن وزير األمن الداخلي غلعاد إ "تسهآر "ذكرت صحيفة 

"حرس أفراد ص فراد الشرطة اإلسرائيلية، وعلى وجه الخصو ع سكان القدس الشرقية من مقاضاة أمن
الحدود"، للحصول على تعويضات، في حال تسبب أفراد الشرطة بأضرار جسدية ومالية خالل نشاطاتهم 

يأتي هذا التعديل القانوني بالتنسيق مع مكتب المدعي العام و أبرياء.  الضحايا األمنية، حتى لو كان
تعويضية  ى سرائيلية ضد دعاو ليت شاكيد، في سبيل منح حصانة ألفراد الشرطة اإلأييووزيرة العدل، 

ن محاربي ومحاربات حرس الحدود يتواجدون في الصفوف ردان: إوقال إ .يرفعها عليهم الفلسطينيون 
 12ن، ويعملون على حماية الدولة ومواطنيها. ياألمامية للتصدي لإلرهابي

                                                 
،  يهوشواع12  طة الحدود لن يتمكنوا من المطالبة بالتعويض، إر بريب  قية الذين يتعرضون لألذى من قبل رسر دان يشجع: سكان القدس الشر

  https://goo.gl/QKa5JBمن:  مستق  ، 21/6/2018هآرتس، 
 

https://goo.gl/QKa5JB
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 ملّخص 
ي ة إسرائيل فيما يتعلق بالقضقدم التقرير الحالي رصدا ألهم التصريحات التحريضية والعنصرية في 

رت ارصد التقرير أبرز الحوادث التي أثو . 2018 حزيرانشهر الفلسطينية في النصف الثاني من 
 يحات العنصرية تجاه الفلسطينيين. التصر 

وعلى استعمال المتظاهرين  العنصرية على المسيرات األسبوعية في غزة،موجات التحريض  تركزتو 
رقة، فمنهم من شجع ودعم التدخل العسكري ضد القطاع، فيما دعت أصوات قليلة للطائرات الورقية الحا

التركيز على هذا العدد ب اتسمو للتريث ودراسة الظروف الدولية واإلقليمية أواًل قبل الرد العسكري، 
 التحريضات على المستوى السياسي الرسمي، في ظل تباين المواقف الرسمية. 


