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 تقديم: 

 

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

أبرز هذه التحريضات حيث أن ، 2018م للعا تموزوالقضية الفلسطينية، ويتناول القسم الثاني من شهر 

العنصرية تجسدت في سن قانون القومية، يمكن القول بأن هذا القانون هو الشكل األبرز لطبيعة الدولة 

أملوا بإمكانية انخراطهم في ة لبعض األقليات واألفراد الذين ، في الوقت الذي شكل صفعواالستيطانية

ه نبحجة أالقانون بعض أفراد من المعارضة ورفض مة داخلية، الدولة اإلسرائيلية، مما خلق بدوره أز

لعديد، يتعارض مع رغبة مؤسسي الدولة بوجود دولة مدنية، في الوقت الذي دعمه نتنياهو، وأثنى عليه ا

أن القانون غير قابل للتعديل، مع إمكانية سن تشريعات جديدة يمكنها أن تميز ورأى البعض من السياسيين 

 والية إلسرائيل. بهذا القانون أصبح كل من ليس يهودياً أقل مواطنة بدرجات عديدة ومتفاوتة. األقليات الم

 

بعد قانون  ةالرسمي ةالسياسيردة الفعل صد إلى ثالثة أبواب رئيسية: الباب األول يتناول اينقسم الر

لتحريضات على ا الباب الثاني يتناولو، تفاوتت المواقف السياسية لبعض السياسيين، حيث القومية

في والتي تركزت على ضرورة فرض السيطرة اإلسرائيلية على المسجد األقصى، المستوى اإلعالمي، 

ناول التحريض على غزة، الباب الثالث توثر اندالع مشاغبات في ذكرى هبة البوابات االلكترونية، إ

باإلضافة لعودة  روع بشرية،استخدام حماس للمدنيين كدة التحريضات السابقة التي تدعي لسلسمستكمالً 

ن عدد التصريحات التحريضية إالقول  ادة عدد البالونات الحارقة. يمكنزي عقبالتحريض العسكري 

قطاع غزة تراجعت بعض الشيء، في ظل توجه نتنياهو وتركيزه على  علىالعنيفة والتي تدعو لحرب 

 الباب الرابع بعنوان متفرقات.والخطر اإليراني. 
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 الباب األول: قانون القومية؛ يجسد العنصرية اإلسرائيلية 

 نياهوبنيامين نت

القومية بالقراءتين الثانية قانون ، على مشروع 18/7/2018الكنيست يوم األربعاء الموافق  صادق

ينص القانون على أن إسرائيل هي الدولة القومية  1آخرين. 55ومعارضة  انائب 62والثالثة، بعد تأييد 

تقرير مصيره، باإلضافة لكون للشعب اليهودي، يمارس فيها كافة حقوقه الطبيعية والدينية والتاريخية في 

ة. ينص المكاناللغة العبرية هي اللغة الرسمية للدولة، في الوقت الذي لم تعد فيه اللغة العربية بذات 

ً على ضرورة تطوير االستيطان ن أبواب الهجرة سوف كما يقترح القانون بأ 2. اليهودي القانون أيضا

ليهود حول أنحاء العالم، باإلضافة للحفاظ على التراث مام الهجرة اليهودية لجمع شمل اتكون مفتوحة أ

التقويم السنوي هو التقويم العبري بجانب التقويم والثقافي والتاريخي والديني للشعب اليهودي في الشتات. 

 3الميالدي، وتعد األعياد اليهودية وأيام السبت أيام العطل الرسمية في الدولة.

ئيلي بنيامين نتنياهو حول القانون قائالً: "هذه لحظة فاصلة ومحددة من جهته صرح رئيس الوزراء اإلسرا

الك محاوالت عديدة لتقويض حقيقة هن تفي تاريخ الصهيونية والدولة"، وأضاف: "منذ عدة سنوات كان

 4ن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي". أ

 

 

                                                 
قى من: ، مست18/7/2018، هآرتس، نشر بتاريخ ةيقومقانون الافقت الكنيست بكامل هيئتها على جونثان ليز النداو، في نهاية نقاش طويل و1 

https://goo.gl/fUxR63  

 قى من: ، مست19/7/2018، نشر بتاريخ، ةيقومقانون اليامين نتنياهو: لقد وافقنا على بنيامين نتنياهو، الموقع الرسمي، رئيس الوزراء بن2 

 https://goo.gl/qgUq6o 

قى من: ، مست18/7/2018المعدل، معاريف، نشر بتاريخ،  قوميةقانون الاملة: تمت الموافقة على لسة الكأريك بندر، في الطريق الى الج3 

https://goo.gl/ugrNX1  

 نتنياهو، المرجع السابق 4 

https://goo.gl/fUxR63
https://goo.gl/qgUq6o
https://goo.gl/ugrNX1
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 ن حزب التجمع مجمال زحالقة 

في صفحته على  عضو الكنيست عن حزب التجمع جمال زحالقةى قانون القومية نشر وفي تعقيب عل

ى مع موقع التوصل االجتماعي: "الشعب الفلسطيني شعب حي"، ونشر زحالقة خريطة فلسطين الكبر

علم فلسطين، وأضاف: "رسالتنا هي الرفض والنضال ضد القانون القومي اليهودي، فلسطين هي وطن 

 . "ى كل العالم، فالشعب الفلسطيني واحد وغير قابل للتجزئةالفلسطينيين، واالضراب هو رسالتنا ال
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من جهته غرد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رداً على منشور زحالقة قائالً: "ال زحالقة... إن دولة 

نا للتو إسرائيل ليست دولة قومية للفلسطينيين، إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي ولهذا قدم

 والقوانين الوطنية". التشريعات 

 

ً على رفض بعض السياسيين في اليسار اإلسرائيلي لقانون القومية، صرح  نتنياهو في فيديو وتعقيبا

يجب على اليسار اإلسرائيلي القيام بعملية بحث عن الذات، يجب أن يسأل نفسه لماذا مصور قائالً: "

"، رائيل، كلمة فجة يخجل منها هؤالءعب إسأصبح المفهوم األساسي للصهيونية، كدولة قومية يهودية لش

 ن ببلدنا ووطننا كشعب يهودي". ووأضاف: "نحن ال نخجل من الصهيونية، نحن فخور
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 النائب عن حزب الليكود بيني بيغن

صباح يوم الخميس ]كان ب[ " כאן ב'بدوره أعرب النائب عن حزب الليكود بيني بيغن من خالل إذاعة "

كون قانون القومية ال من ينبع هذا التحفظ وعن تحفظه على قانون القومية، ، 2018/7/19الموافق 

لغاء إكانت إسرائيل ملتزمة بتحقيق المساواة لكافة المواطنين، وأعرب عن استيائه بسبب  ما إذايوضح 

 قانون.أنه كان قد امتنع عن التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة للنة الرسمية للغة العربية، وأضاف المكا

متجذرة في الكراهية. المتطرفة السابق مناحيم "ان القومية الحكومة رئيس والده ببيغن مستشهداً  قالو

 5كراهية الغريب واآلخر". 

 

 

 دلشتاين عن حزب الليكوديولي إرئيس الكنيست 

ضاف: ون، ووصفه بأنه تاريخي، وألقاندلشتاين عن دعمه لن حزب الليكود يولي إمالكنيست  وعبر رئيس

لقد أصدرنا قانوناً أساسياً يضمن وضع إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، ونشيدنا الوطني، وحقنا "

  6. "في االستقرار على هذه األرض وضمان ذلك لألجيال القادمة

ما  أن قانون القومية يعيد للصهيونية مكانها بالتزامن معمن حزب الليكود،  ،أضاف الوزير ياريف ليفينو

 أن القانون يضمن مساواة كاملة في الحقوق لمواطني الدولة. ادعى عشية إقامة دولة إسرائيل، و كان

من جهتهم عبر النواب العرب في الكنيست عن رفضهم للقانون وقاموا بتمزيق نص القانون، فيما صرح 

إقصاء ما يقارب رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة بأن هذا القانون يجسد االستعالء اليهودي، ويقوم ب

 من المواطنين.  20%

                                                 
 هآرتس، المرجع السابق5 

 المرجع السابق6 
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أن قانون الته من عضوية الكنيست، معلناً بهلول استق زهير قدم عضو الكنيست من المعسكر الصهيونيو

  7حسب وصفه. ،القومية يقود إسرائيل ألن تصبح دولة أقل ديمقراطية وأكثر ديكتاتورية

 

ا حزبه بعد االستقالة، من ردة الفعل التي عبر عنهعن خيبة أمله  أعربوفي مقابله له مع إذاعة الجيش 

لقول إذا كنت اكان من المفترض على األقل أن يعبر الحزب عن أسفه لرحيلي، من السابق ألوانه قائالً: "

 الصهيوني أم ال".  عسكرسوف أصوت للم

 

 

 

                                                 
، Makoن الكنيست، في مقابلة تلفزيونية مع رينا ماتالياش، في برنامج لقاء مع الصحافة، القناة رينا ماتزليه، زهير بهلول يعلن: االستقالة م7 

   https://bit.ly/2LUqvXMقى من: ، مست28/7/2018بتاريخ 

https://bit.ly/2LUqvXM
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 وزير التربية والتعليم نفتالي بينت

ستقالة بهلول على حسابه الشخصي على موقع التواصل ا لىععلق وزير التربية والتعليم نفتالي بينت 

 وأضاف "يبدو أن الهوية الفلسطينية .االجتماعي تويتر قائالً: "إن الكنيست اإلسرائيلي لن تبكي عليها"

  . "ائيلأهم وأقوى من إسر بالنسبة إلى بهلول

ن الجانب الوطني للدولة وال أن بينت من أكبر الداعمين للقانون، حيث اعتبر أن القانون يعبر عيذكر 

 يتعلق بالحقوق الفردية لمواطني إسرائيل، وفيما يتعلق باحتجاجات الطائفة الدرزية على القانون صرح 

 

بأنه من الممكن إيجاد قانون خاص يعترف بأهمية التحالف الدرزي اإلسرائيلي، باإلضافة لألقليات 

 .8األخرى

 

 الباب الثاني

 عمامي: التحريض على المستوى اإل

في مواقع األخبار العبرية، تناولت هذه المواقع األحداث األخيرة في المسجد  في تحريض مستمر ومتنام

"هكول األقصى على أنها أعمال عنف وشغب منظمة، تهدف لزعزعة أمن واستقرار القدس، ففي موقع 

وقع بذكر أن مئات نشر خبر بعنوان إصابة أربعة أفراد شرطة بأعمال شغب، واسترسل المهيهودي" 

                                                 
قى من: ، مست29/7/2018، نشر بتاريخ: ستقالة بهلول "إسرائيل لن تبكي عليها"، موقع كيباموشيه ويستوتش، بينيت حول ا8 

https://bit.ly/2LTcKIJ  

https://bit.ly/2LTcKIJ
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من المصلين قاموا بأعمال شغب في جبل الهيكل، وضربوا رجال الشرطة، فيما تابع الخبر اتهام العرب 

 9لعاد المقامة على أراضي الضفة الغربية.فات غحبتورطهم في اندالع حريق كبير بالقرب من مستوطنة 

 

 

جبل الهيكل، في خطوة غير واضحة  الشغب في وأعمال شغب يشنها مثير"في موقع آخر وتحت عنوان 

عالمي إالبوابات االلكترونية، وفي بيان في ذكرى االنتصار على هي هذه المشاحنات  أن جاءوخطيرة"، 

عند االنتهاء من الصالة على جبل الهيكل، بدأ البعض برمي عدد من الحجارة للشرطة ذكر ما يلي: "

لى إخالء المكان إالهيكل، األمر الذي دفع الشرطة  لوألعاب نارية على قوات الشرطة المتواجدة في جب

 بالقوة".

 

                                                 
  https://bit.ly/2n0xSPaقى من: ، مست28/7/2018أفراد من الشرطة في أعمال شغب، نشر بتاريخ  ةهكول هيهودي، إصابة أربع9 

https://bit.ly/2n0xSPa
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ن مع الفلسطينيين هو ما يعطيهم ين تساهل اإلسرائيليإقائلين  عقب بعض المتابعين على هذه األخبار

العرب ال يحتاجون إلى سبب خاص ث الشغب، فيما صرح آخر قائالً: "فرصة لخرق القوانين وزيادة أحدا

لذلك هم بحاجة لنظام ينشر وباإلسرائيليين، هذا الكره في دمهم، هم ال يفهمون الديمقراطية  ليلحقوا األذى

فيهم الرعب، ويعاقبهم بشدة، ويجب اعتقال قائد الحركة اإلسالمية رائد صالح مرة أخرى، ووقف 

  10."األموال التي ترسل لممارسي الشغب

 

 ردانالداخلي جلعاد إوزير األمن 

حول األحداث عقب قائالً: "سنواصل الحفاظ  ردانجلعاد إاإلسرائيلي الداخلي األمن  تصريح لوزيروفي 

. "على النظام والحفاظ على سيادة إسرائيل على جبل الهيكل، وتقديم جميع مثيري الشغب الى القانون

 11. آخرين  16وأمرت بإلقاء القبض على  ا بهممشتبه 24يذكر أن الشرطة اإلسرائيلية كانت قد اعتقلت 

 

                                                 
قى من: ، مست27/7/2018يم طويل، الشرطة في حالة صدمة: أعمال شغب في جبل الهيكل، نشر بتاريخ حاي 10 

http://www.ch10.co.il/news/449472/  

News1 11قى من: ، مست27/7/2018يجب فتح بوابات جبل الهيكل، نشر بتاريخ:  :ون يهددون، الفلسطينيhttps://bit.ly/2Khdy5z  

http://www.ch10.co.il/news/449472/
https://bit.ly/2Khdy5z
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 التحريض على غزة 

لم يتوقف التحريض على قطاع غزة، فتناول مكتب منسق األنشطة الحكومية في الضفة على الصفحة 

حماس يدمرون غزة، وعقب  ين إرهابيإفيه  قالالخاصة في موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك" فيديو 

خدمكم كدروع حماس تست: "سرحان قائالً ذلك رئيس إدارة التنسيق واالرتباط في غزة العقيد إياد  على

ً للموت"، وأضاف: "بدالً من استثمار األموال في البنية التحتية تستغل حماس بشرية وترسلكم أ سبوعيا

 12. "الدعم المادي لمهاجمتنا بشكل عنيف

 
                                                 

   https://bit.ly/2KiD36aقى من: ، مست30/7/2018يدو بن بورات، إرهابيو حماس يدمرون القطاع، القناة السابعة، نشر بتاريخ: إ12 

https://bit.ly/2KiD36a
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قطاع بمن الحرائق المحيطة  ةط اإلسرائيلياوساألالمخاوف المنتشرة في  خباريموقع والما اإلتناول 

على الرغم من الهدوء مع حماس، إال أن مركز إطفاء الحرائق كان قد صرح في األيام األخيرة عن ف ؛غزة

إثر ذلك صرح رئيس المجلس اإلقليمي في سدوت  فيزيادة عدد الحرائق في الحقول الغربية للنقب، و

انت قد أن نسبة الحرائق كيذكر  .قائالً: "اإلرهاب العنيف يضر بسيادة إسرائيل ويجب أن ينتهي" هنيغف

لكنها تجددت يوم ، الطيران اإلسرائيلينها قد ش ة كانثر جوالت تصعيديفي إتقلصت في األيام السابقة 

انتقد رئيس المجلس  وفي أعقاب ذلك، وتسببت في اندالع جديد للحرائق، 30/7/2018االثنين الموافق 

ووصفها  سياسة الحكومة، (ب الليكودوهو عضو في حز)يدان عتمير  ،هنيغفاإلقليمي في سدوت 

حداث، لقد حان الوقت للبدء واتخاذ الجيش لزمام اصل السيطرة على وتيرة األحماس توبالضعيفة قائالً: "

السكان في الجنوب لن  أن وأضافة األمد وغير محدودة". لاألمور، لدفع حماس لطلب هدنة طوي

ال بتصعيد إ حققن ال تتع الوعود التي قدمها السياسيول هذه الحرائق طويالً. وأكد أن جمييستطيعوا تحم

 13القطاع.  ضدالجيش 

 

 

األربعاء الموافق  ء يوم اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان مسا الدفاعوزير  أوعزوفي خطوة تصعيدية جديدة 

 سالمأبو لى جيش االحتالل بمنع إدخال الغاز والوقود إلى قطاع غزة من خالل معبر كرم ، إ1/8/2018

 شعار آخر. وفي جولة كان قد قام بها ليبرمان األسبوع الماضي، علق قائالً: ابتداًء من يوم الخميس حتى إ

                                                 
خباري، نشر بتاريخ لال اإلار، على الرغم من الهدوء مع حماس استمرار للرعب من الحرائق في محيط غزة، واطالق النيانير ياجنا، وقف إ13 

  https://bit.ly/2LUlaj3قى من: ، مست31/7/2018

https://bit.ly/2LUlaj3
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 افي الوقت الذي يملكون فيه بالونات حارقة، نملك نحن دبابات ونيران أنه "على سكان غزة أن يفهموا

، هذه دأ من إطالق للصواريخيجب أن تعود الحياة لطبيعتها العادية، ومفتاح هذه العودة يبحارقة، 

الطائرات الحارقة والتي قاموا بإطالقها على السكان واألطفال العزل، واألماكن المأهولة بالسكان سوف 

 14". يترتب عليها العديد من التصعيدات

 

 

أن اغالق المعبر يشمل إيقاف الواردات والصادرات، خاصة المنتجات الزراعية والمنسوجات، وأضاف 

عيد يهدف لدفع سكان القطاع للضغط على قيادة حماس لكي تبدأ بإيجاد بدائل وحلول للحصول هذا التص

على الكهرباء أكثر من أربع ساعات في اليوم، وإيجاد حلول لمشاكل العمالة، لذلك عليها التوقف عن 

 15كي تستطيع تنمية القطاع. العنف 

                                                 
، مستسقى من: 1/8/2018، نشر بتاريخ Ynetر أبو سالم، يوآف زيتون، بسبب إرهاب البالونات الحارقة، لن يتم نقل الغاز والوقود من معب14 

https://bit.ly/2OCMp07 

، مستسقى من: 2/8/2018ينير كوزين، نتنياهو يلغي رحلته إلى كولومبيا بسبب الوضع األمني في الجنوب، معاريف، نشر بتاريخ 15 

654312-http://www.maariv.co.il/news/politics/Article  

https://bit.ly/2OCMp07
http://www.maariv.co.il/news/politics/Article-654312
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مستوطنات الجنوب باستمرار عد مزاعم يل ضغط على سكان غزة بوجاءت هذه التصعيدات بهدف تشك

هيئة األركان كان قد قدمها وهذا القرار توصية من قبل وزير دفاع  تإطالق البالونات الحارقة عليهم. سبق

لمتحدث باسم الجيش لرئيس الوزراء، بضرورة إغالق المعبر أمام كافة البضائع.  من جهته صرح ا

ذا استمرت هذه الممارسات، لورقية والبالونات الحارقة، وإت ان حماس  تستخدم الطائرااإلسرائيلي، بأ

 16ترتب عليها تدابير عقابية أخرى.تسوف 

 

ستهداف وتدمير ا، مدعية القناة العاشرة بدورها تفاصيل التصعيد الجوي األخير على قطاع غزةنشرت 

لحركة  اهدف 60ب مقرات استراتيجية لحماس، وصرح الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي باستهداف ما يقار

أماكن تدريب ودفاع جوية بنظم لوجستية باإلضافة الستهداف للبنية التحتية العسكرية، وعدد  احماس، منه

، حسب ادعاء التقرير، وجاءت هذه الضربات الجوية أثناء بمن المخازن العسكرية ومركبات التدري

 القطاع.  فيالتظاهرات األسبوعية 

                                                 
  المرجع السابق يوآف زيتون، 16 
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جيش اإلسرائيلي يأخذ األحداث األخيرة الإن في البيان الذي ألقاه قائالً: " وأضاف الناطق باسم الجيش

على محمل الجد، ويجب على منظمة حماس اإلرهابية دفع الثمن، وتحمل المسؤولية عن كافة األحداث 

اإلرهابية التي نفذت في األشهر األخيرة، حماس هي المسبب الرئيسي في  تاإلرهابية، منها التسلسال

 17. "الوضع األمني، وعليها تحمل عواقب أفعالها تدهور

  

 متفرقات

ً شديداً في الوسط اإلعالمي اإلسرائيلي، إلفالقى خبر ا حيث تناولت قناة راج عن عهد التميمي اهتماما

فيديو بعنوان: "التميمي: سأواصل القتال"، وتناول الموقع الدعوات األولى ب هأرفقتالحدث، و 13 רשת

 فيين الفلسطينيين لتمرير رسالة السجناء اآلخرين للعالم.  ابدعوة الصحلعهد، حيث قامت 

ثر اندالع بعض في إبعد تصديها لجندي إسرائيلي،   17وكانت عهد قد تعرضت لالعتقال عند بلوغها سن

 5000السجن لمدة ثمانية أشهر ودفع غرامة بقيمة ب، وتم الحكم عليها المواجهات في قرية النبي صالح

فيما وجهت نفس التهم لوالدتها ناريمان التميمي، حيث حكم عليها بالسجن ثمانية أشهر وغرمت  18شيكل. 

 بأن جهاز الشاباك  أكدفراج المشروط عن عهد، فيما رفضت مصلحة السجون اإلوشيكل.  6000بقيمة 

 

                                                 
، مستسقى من: 20/7/2018هايزي سيمانتوف، أور هلخ، بعد مقتل جندي: القوات الجوية تهاجم قطاع غزة، القناة العاشرة، نشر بتاريخ 17 

https://goo.gl/vYdR7L  

 

  https://bit.ly/2As0z1eقى من ، مست29/7/2018، "التميمي؛ سأواصل القتال"، نشر بتاريخ 13 רשתأميت والدمان، 

https://goo.gl/vYdR7L
https://bit.ly/2As0z1e
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في حال تم  ،طرفةولوجية المتي، باإلضافة لتنامي األيدمثل هذه األفعال المقاومةانتشار  تكمن في خطورةال

 فراج المبكر عنها. اإل

يذكر أن عهد كانت تعرضت لموجه تحريض إعالمية وسياسية، بعد تداول فيديو لها أثناء مواجهات في 

 19قديمة لعهد وهي تصفع أحد الجنود اإلسرائيليين.  االنبي صالح، وتضمن الفيديو صور

 

إيطالي  ما هولندي مقيم في إيطاليا واآلخرأحده ،القبض على رسامينبإلقاء قوات االحتالل  وقامت

في الضفة الغربية، بعد أن قاما برسم صورة لعهد التميمي على جدار الفصل في مدينة  مقيمين ،الجنسية

وكان رئيس بلدية نابولي قد طالب السلطات اإلسرائيلية بإطالق سراح الرسامين، وقامت بيت لحم. 

 20لحاق الضرر بالجدار كونه ملكية عامة.وإ بتهمة الفساد االحدود باعتقالهمشرطة 

 

                                                 
Ynet 19 قى من: ، مست29/7/2018تميمي، نشر بتاريخ: شهر: تم االفراج عن عهد الأ 8، حسن الشعالن ورعنان بن، بعد

https://bit.ly/2OA8f4w  

Ynet 20المرجع السابق ، 

https://bit.ly/2OA8f4w
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 نات باركو حزب الليكود: ع

نات باركو على خبر االفراج عن عهد التميمي، في صفحتها قت عضو الكنيست من حزب الليكود ععل

الخاصة على موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك" قائلة: "أمس أقيم مهرجات لدعم اإلرهاب بإطالق 

فيديو قديم للنائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة، عندما بالسجن"، واستشهدت من  سراح التميمي

، وأضافت: "أنظر الى عضو الكنيست أيمن عودة، وهو يتحدى البالد 26/12/2017خاطب الكنيست في 

 سترسلت". واةقانون القوميأنفسنا ونشرع التي يخدم في برلمانها، ومن هنا تنبع ضرورة أن ندافع عن 

بالطبع لن تجد العلم اإلسرائيلي في مكتب عودة ولكن على األغلب كو في هجومها على عودة قائلة: "بار

ى إيذاء جنود سوف تجد صورة لعائلة التميمي"، "هذه هي وجوه مؤيدي اإلرهاب الذين يحرضون عل

 8تزيد عن ك قانون يعاقب أمثال التميمي ويرسلها للسجن لفترة كون هنايجب أن يالجيش اإلسرائيلي، 

 21. "أشهر

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  https://goo.gl/UuwLxp، 31/7/2018مستسقى من صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك، نشر بتاريخ 21 

 

https://goo.gl/UuwLxp
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 ملخص:

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

 . 2018الفلسطينية في النصف الثاني لشهر تموز 

 

، على خلفية سن تجاه الفلسطينيينارت التصريحات العنصرية ورصد التقرير أبرز الحوادث التي أث

"قانون القومية" اإلسرائيلي، واستمرار االحتجاجات في قطاع غزة، وتطورات أخرى في الساحة 

   الفلسطينية.

 

 


