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العنصرية اإلسرائيلية خالل الهبّة الشعبية الفلسطينية

ترشين األوّل 20151
مقدمة
يتابع هذا التقرير أبرز تج ّليات السياسات والتوجهات العنرصيّة تجاه الفلسطينيّني يف إرسائيل خالل الهبّة
الشعبية الفلســطينية يف ترشين األول  .2015ال تتميّز الهبّة الشعبية هذه بنمط مقاومة فلسطيني جديد
فحسب ،إنما تعكس أيضا وعيًا فلســطينيًّا عاب ًرا للتقاسيم الجغرافية-السياسية-القانونية-األيديولوجية
املفروضة عىل الشعب الفلسطيني ،وعيا ً موّحدًا يرى القضية الفلسطينية كقضية واحدة شاملة 2.لذلك ،من
املنظور الفلســطيني ،تأتي الهبّة الشعبية ّ
لتعب عن سقم فلسطيني من الوضع القائم املتمثّل يف منظومة
اتفاقيات أوسلو .لن نخوض يف هذا التقرير يف تجليات الهبّة الشعبية من املنظور الفلسطيني ،إنما سنر ّكز
عىل التعامل اإلرسائييل-الصهيوني مع تضامن املجتمع الفلسطيني يف الداخل مع الهبّة ،والتعبري عن رفضه
للممارسات والسياسيات اإلرسائيلية تجاه الفلسطينيني يف األرايض املحتلة عام .1967
يُالحِ ظ من يتابع الخطاب واملمارسات اإلرسائيلية-الصهيونية يف التعامل مع الهبّة الشعبية ظهور أشكال
جديدة من ردود الفعل الصهيونية؛ فالهبّة الشــعبية الفلسطينية الجديدة أثارت تجاوبًا شعبيًّا إرسائيليًّا
جديدًا أيضا ،يلعــب األفراد فيه دو ًرا ً
فاعل .مع ذلك ،فإن الخطــاب الصهيوني يبقى منتظما ً يف قراءته
العنرصية تجاه أي حراك فلسطيني .منظومة «كي الوعي» يف الفكر واملمارسة الصهيونية-اإلرسائيلية هي
عنرص دائم يف الحروب اإلرسائيلية عىل االنتفاضات الفلسطينية من خالل ردود فعل غري متكافئة .بكلمات
أخرى ،نرى من خالل التعامل الصهيوني-اإلرسائييل مع الهبّة الشعبية الفلسطينية مدّى تج ّذر العنرصية
3
يف املجتمع اإلرسائييل ،أفرادًا ،وشعبًا ،ومؤسسات.

.1
.2

.3

لقد ت ّم إطالق الكثري من األسماء عىل هذه الهبّة ،من بينها« :هبّة القدس» ،و«هبّة األقىص» ،و«هبّة فلسطني» ،و«الهبّة الجماهريية» و«انتفاضة
السكاكني» .نعتمد استخدام «الهبّة الشعبية» يف هذا التقرير لكون أبرز مميزاتها خ ّلوها من االنتماءات الفصائلية والتنظيمية «التقليدية» ،إذا
صح التعبري.
الع ّزة ،عالء ،2014( .تموز) .بواكري انتفاضة جديدة يف فلسطني؟ السفري .مستقاة بتاريخ  ،15/1/2016منhttp://palestine. :
.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2972
شاهني ،خليل 3 ،2015( .ترشين الثاني) .سياق املوجة االنتفاضية وآفاقها :تحليل وضع .مسارات .مستقاة بتاريخ  ،15/1/2016من:
http://goo.gl/Vpl81m
كي الوعي .السفري .مستقاة بتاريخ  15/1/2016منhttp:// :
ف ّراج ،خالد ،2016( .كانون الثاني)» .هبّة أكتوبر» تحارص سياسة ّ
.palestine.assafir.com/Article.aspx?ChannelID=1&ArticleID=3472
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خلفية
اندلعت اشــتباكات عديدة بني الفلســطينيني والجيش اإلرسائييل يف القدس ومدن الضفة الغربية املحتلة
يف منتصف شــهر أيلول  ،2015تزامنا ً مع تقليص الحكومة اإلرسائيلية أوقات دخول املص ّلني للمســجد
األقىص 4،تالها إعالن الحكومة ،بتاريخ  20أيلول  ،2015تشــديد اإلجــراءات األمنية يف املناطق املحتلة
عــام  ،1967بما فيها القدس ،والنظر يف تغيري تعليمات إطالق النار ،وتحديد حد أدنى ملعاقبة راشــقي
الحجارة والزجاجات الحارقة ،وفرض غرامات مالية عالية عىل القارصين الذين يرتكبون هذه املخالفات،
وعىل والديهم 5.تحو ّلت االشــتباكات إىل مواجهات يومية شملت عددا ً كبريًا من املدن والقرى الفلسطينية،
وأسفرت عن مقتل وجرح العديد من الفلسطينيني.
بالتوازي مع اندالع الهبّة الشــعبية يف مناطق الضفة الغربية والقدس ،خرج الفلســطينيون يف إرسائيل
بمظاهرات احتجاجية عىل سياسات إرسائيل تجاه املسجد األقىص ،وللتعبري عن موقف رافض للسياسات
اإلرسائيلية ،وضد العنف اإلرسائييل واالحتالل .أخذت هذه االحتجاجات حيّ ًزا جماهرييًّا كبريًا ،حيث أعلنت
لجنــة املتابعة العليا للجماهري العربية عن إرضاب عام بتاريــخ  13ترشين األوّل  ،2015وع ّم اإلرضاب
الشــامل ك ّل املدن والقرى الفلسطينيّة يف أرايض  ،48وشــمل ك ّل القطاعات ،بما فيها السلطات املحليّة
ّ
واملؤسســات العامّ ة والتعليميّة 6.وكما كان الحال يف أحداث سابقة ،بدأت تتعاىل أصوات التحريض تجاه
املواطنني الفلســطينيني يف إرسائيل ،واملطالبة باالنتقام منهم ،ومعاقبتهم بسبب مواقفهم .هذه األصوات
كانت مشرتكة للمجتمع ،واإلعالم ،والقيادات السياسية ،وصنّاع القرار يف إرسائيل ،كما سنوضح يف الفقرات
التالية.
عنصرية شعبية
تحريض يف شبكات التواصل االجتماعي
تجىل التحريض عىل العنرصية يف مستويات عدة أهمها شبكات التواصل االجتماعي ،التي لعبت دورا هاما
بي ٌ
يف التحريض عىل املواطنني الفلسطينيني .فقد ّ
بحث ،ت ّم نرشه بعد قرابة الشهر من اندالع الهبّة الشعبية،
ّ
أن نسبة التحريض عىل املواطنني الفلسطينيني عىل شبكات التواصل االجتماعي ارتفعت بنسبة  400%مع
.4
.5
.6

يساخاروف ،آبي 16 ،2015( .أيلول) .تغيري األنظمة للمسلمني وحج الوزير أريئيل -األسباب للمشاغبات يف األقىص .والال .مستقاة بتاريخ
 ،11/11/2015من.http://news.walla.co.il/item/2890160 :
مكتب رئيس الحكومة ( .)2015بيان سكرتري الحكومة مع انتهاء جلسة الحكومة بتاريخ  20أيلول  .2015مستقاة بتاريخ
 ،11/11/2015من موقع مكتب رئيس الحكومة:
http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/SecretaryAnnouncements/Pages/govmes200915.aspx.
الوكالة الوطنية لإلعالم 13 ،2015( .ترشين األول) .تنديدًا بجرائم إرسائيل :إرضاب شامل يعم مختلف أنحاء فلسطني .الوكالة الوطنية
لإلعالم .مستقاة بتاريخ  ،15/1/2016منhttp://goo.gl/BljS1Q :
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انطالق الهبّة يف الضفة الغربية والداخل 7،حيث وصل عدد املنشورات املحرضة ضد الفلسطينيني يف شهر
أيلول  2015قرابة  8000تداول يف األســبوعّ ،إل أنّه يف األسبوع األخري لنفس الشهر ارتفعت إىل 10000
تداول محرض ،ويف األســبوع األول لشهر ترشين األوّل  ،2015ارتفعت املنشورات املحرضة إىل 29000
تداول عنرصي مع مضامني عنيفة ضد الفلســطينيني .يشــر البحث أيضا ً إىل أن  40%من منشورات
التحريض تم رصدها عىل الفيســبوك ،و 38%عىل تويرت ،باإلضافة إىل  12%عىل مواقع تواصل مختلفة
ومدوّنات .ومن أكثر العبارات التحريضية تداوال هو «املوت للعرب» و«نكبة أخرى» .من أشــهر املقوالت
التــي القت رواجا هي مقولة ينون مجال للقناه العــارشة« :يمكن أن نعد ليس فقط انتفاضات بل أيضا
نكبات» 8.يشري البحث أيضا إىل أن عىل رأس قائمة التحريض عىل الفيسبوك تأتي صفحة املوقع اإلخباري
9
 ،0404يليها صفحة موقع والال ،وموقع «تقرير أويل» ،ومن ثم صفحة رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو.
ً
وفقا «ملؤرش السالم» الشــهري الذي تنرشه جامعة تل-أبيب واملركز اإلرسائييل للديموقراطية ،ويف نرشة
ترشين األول ّ :2015
عب  78%من الفلســطينيني مواطني إرسائيل عن خوفهــم من االعتداءات عليهم
أثناء الهبّة الشــعبية ،ويأتي هذا الخوف من معتدين يهود (بينما ّ
عب  57%فقط من املجتمع اليهودي-
اإلرسائييل عن مخاوف مشابهة) 10.خالل هذه الفرتة ،أعربت غالبية املواطنني الفلسطينيني عن شعورهم
ً
فوفقا ملعدّي تقرير مؤرش السالم لشهر ترشين
بعدم األمان 11.لم تأت مخاوف الفلســطينيني من العدم.
األولّ ،
عب  53%من املســتجوبني اليهود عن موافقتهم مع «توجّ ب القتل املبارش ألي فلسطيني ينفذ أيّ
عملية ضد يهود ،حتى لو تمّ ت الســيطرة عليه ،وأنّه لم يعد يشكل خطرا» .باإلضافة لذلك ،يوافق 80%
من املجتمع اليهودي اإلرسائييل عىل هدم بيت أي فلسطيني يقتل يهوديًا عىل خلفية قومية؛ بينما يعارض
 53%منهم تفعيل نفس العقوبة ضد اليهودي الذي يقتل فلســطينيًّاً 12.
وفقا الستطالع رأي آخر لنفس
املصدر يف كانون األول  ،2015والذي وجّ ه أســئلة متعلقة بوسائل التحقيق مع مشتبه بهم فلسطينيني يف
سياق الهبّة الشعبية ،وافقت األغلبية الساحقة من املستطلعني اليهود اإلرسائيليني ( )94%عىل استخدام
13
«وسائل جسدية» (أي تعذيب) أثناء التحقيق مع فلسطينيني.
من أبرز املنشــورات التحريضية عىل مواقع التواصل االجتماعي خالل شــهر ترشين األول  ،2015كان
منشــور لجندية إرسائيلية تدعى عيدن ليفي ،التي قامت بنرش صورتها عىل صفحتها عىل موقع التواصل
.7
.8
.9
.10
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.12
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عرب  12 ،2014( .48ترشين أول) .التحريض عىل شبكات التواصل :ارتفاع بنسبة  400%خالل أسبوع من بداية األحداث .عرب .48
مستقاة بتاريخ  ،11/11/2015من. http://goo.gl/g0MMmP:
إدملان ،عوفرا 12 ،2015( .ترشين األول) .مع موجة العمليات ،النقاش املحرض ضد العرب باالنرتنت يزداد تطرفاً .هآرتس .مستقاة بتاريخ
 ،11/11/2015منhttp://www.haaretz.co.il/blogs/misgav/.premium-1.2748836:
إدملان ،عوفرا .مصدر سابق.
ياعار ،إفرايم؛ وهريمان ،تمار ،2015( .ترشين الثاني)ّ .
مؤش السالم .املعهد اإلرسائييل للديموقراطية .مستقاة بتاريخ ،15/1/2016
من.http://www.idi.org.il/media/4254054/Peace_Index_October_2015-Heb.pdf :
مدى الكرمل 26 ،2015( .ترشين األول) .استطالع مدى الكرمل حول األحداث األخرية .مستقاة بتاريخ  ،20/12/2015منhttp:// :
goo.gl/eNZGYI
ياعار ،إفرايم؛ وهريمان ،تمار .مصدر سابق.
ياعار ،إفرايم؛ وهريمان ،تمار .مصدر سابق.
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االجتماعي الفيسبوك وتظهر عىل يدها كتابة «أن تكره العرب هذه ليست عنرصية ،هذه مبادئ 14».رغم ّ
أن
15
ليفي قامت بإزالة هذه الصورة بعد فرتة قصريةّ ،إل أنّها حصدت  20ألف إعجاب خالل ســاعات قليلة.
من جهة أخرى ،قام ناشــط يدعى نتنائيل ازوالي بنرش صورة للرد عىل منشــور ليفى بالقول «املحبة
والصرب ،هما املبادئ» ،لكن منشــوره تلقى أكثر من  200رد ســلبي ،وهوجم من قبل الزوار ،وأرسلت
16
شكاوى للفيسبوك ،مما أدّى إىل حظر صفحته.
العنرصية تجاه املواطنني الفلسطينيني يف أماكن العمل
قام أصحاب ومالكو محال تجارية يهودية ومؤسسات مختلفة بفصل عمال فلسطينيّني مواطني إرسائيل،
ويف أحيان أخرى ،إخراجهم إلجازات قرسية يف أعقاب نرش العمال الفلســطينيني مواقف عىل صفحاتهم
الشخصية يف الفيسبوك لم ترق للمشــغل .الزمت هذه الظاهرة العنرصية املتفشية يف املجتمع اإلرسائييل
منذ الحرب األخرية عىل غزة عام  ،2014وهي يف تصاعد مســتمر من حيث عدد الحاالت .ففصل العمال
الفلســطينيني ال يلقى رادعً ا قانونيًّا كافيًّا ،وال يتدخل القضاء لحمايتهم ،مما يزيد من إحباطهم وتدني
شعورهم باألمان.
عىل سبيل املثال ،قامت شبكة تسويق مواد غذائية باسم « ِييّنوت بيتان» ،من مدينة أور عكيفا ،وبتاريخ 21
ترشين األوّل  ،2015بفصل الشــابة دعاء وجيه ،من قرية جرس الزرقا ،من عملها بذريعة نرشها عبارات
تضامنية مع القدس واملسجد األقىص عىل صفحتها بالفيسبوك .وقالت دعاء وجيه ألحد املواقع اإللكرتونية
أن «مديرها اســتدعاها إىل مكتبه ،ورصخ يف وجهها ،وقال لها أن ما تنرشه يف الفيســبوك هو تحريض،
فرشحت له أن ما نرشته هو تضامن مع القدس واألقىص ،وأنها لم تمس بأي إنســان .لكنه لم يتقبل أي
17
تفسري أو توضيح بهذا الخصوص ،وأبلغها بفصلها عن العمل».
يف حالــة أخرى ،قامت رشكة الهواتف النقالة «بلفون» ،بتاريــخ  6ترشين األوّل  ،2015بفصل املوظفة
تمارا سوطي بعد أن قامت بوضع صورة للشــاب فادي علون ،الذي قتل بتاريخ  4ترشين األوّل 2015
برصاص الرشطة اإلرسائيلية يف القدس 18،ووضعت صورته باملكان املعد للصورة الشخصية يف صفحتها
عىل موقع التواصل االجتماعي الفيســبوك .وقد قال نائب املدير العام للرشكة ،تسفيكا أبرموفتش ،ألحد
.14
.15
.16
.17
.18

يرون ،عوديد 10 ،2015( .ترشين األول) .ضجة يف الشبكة" :أن تكره العرب ليس عنرصية بل قيمة .هآرتس .مستقاة بتاريخ
 ،11/11/2015من. http://www.haaretz.co.il/captain/viral/1.2748546 :
يرون،عوديد .مصدر سابق.
إدملان ،عوفرا .مصدر سابق.
عرب  12 ،2014( .48ترشين األول) .التحريض عىل شبكات التواصل :ارتفاع بنسبة  400%خالل أسبوع من بداية األحداث .عرب .48
مستقاة بتاريخ  ،11/11/2015من. http://goo.gl/PKFIjA :
عرب  23 ،2015( .48ترشين األول) .فصل موظفة من جرس الزرقاء من عملها عىل خلفية عنرصية .عرب  .48مستقاة بتاريخ
 ،15/11/2015من. http://goo.gl/LK5kUf :
بانيت 6 ،2015( .ترشين األول) .صورة للشهيد تتسبب بفصل تمارا سويطي من عملها! بانيت .مستقاة بتاريخ  ،11/11/2015من:
.http://www.panet.co.il/article/1097408
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املواقــع اإلخباريةّ :
إن فصل املوظفة أتى بعد تحذيرها ،وبعــد أن طلب منها إزالة الصورة من صفحتها،
ورفضهــا ذلك 19.واعترب ّ
أن نرش املوظفة لصورة علون هو بمثابة دعم وتضامن مع عملية تخريبية ،وهو
ترصف غري الئق ،ومخالف ملبادئ وقيم املجتمع.
اعتداءات جسدية وإعدامات ميدانية
ربمّ ا من أبرز تجليات العنرصية اإلرسائيلية الشــعبية أثناء الهبّة الشــعبية هي ظهور هذه العنرصيّة يف
حالتها األساسية الخام :االعتداءات الجسدية عىل املواطنني الفلسطينيني يف إرسائيل وعىل يهود-إرسائيليني
تم االعتقاد أنّهم فلسطينيون .بحالتها األوليّة ،العنرصية هي نظرة استعالئية لعرق برشي آخر (الرشقي-
العربي) ،تحلل استعباده واستغالله ،وأيضا ً ال ترى مانعً ا من االعتداء عليه جسديًا أو حتى قتله .تنعكس
هــذه الحالة يف املجتمع اإلرسائييل يف تحليل أو رشعنه قتل الفلســطينيني عىل يد مدنيني .بعبارة أخرى،
يتم نزع سلطة الدولة عن «اســتخدام العنف» ورشعنتها للمدنيني .فيصبح املدني جنديًّا باسم «العرق»
اليهودي.
فعىل ســبيل املثالّ ،
«عب رئيس حزب «ييش عتيد» ،يائري لبيد ،عن تأييده لعمليات اإلعدام امليدانية بحق
الفلسطينيني وقتل منفذي عمليات طعن أو مشتبه بهم بتنفيذ عمليات كهذه ،وقال إن «من يُخرج سكينا
أو مفكا أو أي يشء آخر ،فإن التعليمات يجب أن تكون بإطالق النار عليه من أجل قتله» وأن ّ
توفر الدولة
دعما قضائيا ملن يطلق النار» 20.يف هذا الســياقّ ،رصح قائد رشطة القدس امليجر جنرال موشــيه إدري
ّ
أن« :مــن يقتل يهوديًا أو يعتدي عىل األبرياء – عقابه املوت»؛ 21كما ّ
عب وزير األمن الداخيل جلعاد أردان
عن موقف مشــابه ً
أيضا بقوله« :عىل كل مخ ّرب أن يعلم أنّه لن ينجو من العملية التي سينفذها» 22.يف 8
23
ترشين األوّل  ،2015دعا رئيس بلدية القدس نري بركات اإلرسائيليني إىل حمل السالح معهم بكل لحظة.
وقال «أنا أعتقد أن حمل السالح املرخص اليوم ملن يعرف استعماله هو بمثابة أمر رضوري ،مثل الخدمة
االحتياطية» .ويف املقابلة التي أجريت معه يف إذاعة الجيش اإلرسائييل (جيل تساهال) ،أضاف أنه من املهم
أن يقوم حملة الســاح املدربون ،والذين لديهم سالح ،بحمله يف الفرتات التي يكون فيها توتر .أح ّلت هذه
الترصيحات ،وأخرى مماثلة بطبعها ،من قيادات أمنية وسياســية إرسائيلية ،العنف الجماهريي واألمني
اإلرسائييل ضد الفلسطينيني:
.19
.20
.21
.22
.23

املصدر السابق.
مركز مدار( .د .ت .).تقرير «سياسة إدارة الرصاع تحولت إىل سكني يف ظهر سكان إرسائيل» .مستقاة بتاريخ  ،15/1/2016من:
http://goo.gl/UNKq4F
جمعية حقوق املواطن يف إرسائيل( .د .ت .).تقرير «نداء السياسيني لرجال الرشطة والجنود بالقتل الفوري بدل االعتقال – تحليل
القتل» .مستقاة بتاريخ  ،15/1/2016من.http://www.acri.org.il/he/35865 :
السابق.
إن االعتقال اإلداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة ،يعتمد عىل ملف رسي وأدلة رسية ال يمكن للمعتقل أو محاميه االطالع عليها ،ويمكن،
حسب األوامر العسكرية اإلرسائيلية ،تجديد أمر االعتقال اإلداري مرات غري محدودة ،حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفرتة أقصاها ستة
شهور قابلة للتجديد .للتوسع ،انظرواhttp://goo.gl/WezwSu :
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•قام شاب يهودي ،بتاريخ  8ترشين األوّل  ،2105بطعن أربعة شبان فلسطينيني لكونهم فلسطينيني
يف مدينة ديمونا جنوبي إرسائيل ،مما اســتدعى نقلهم إىل العالج الطبي ،وكانت إصابة اثنني منهما
متوسطة حتى خطرة .وقد تم اعتقاله ،واعرتف بتنفيذه الجريمة ،وقال أنه يعتقد أن جميع الفلسطينيني
24
هم مخربون.
•يف حالة أخرى ،قام عدد من الســكان اليهود ،بتاريخ  8ترشين األوّل  ،2015بمالحقة ثالثة شــبان
فلسطينيني مواطني إرسائيل يف مدينة نتانيا وهم يهتفون «املوت للعرب» .استطاع اثنان من الشباب
الفرار ،أما الثالث فقد تمت مهاجمته بوحشــية بالعيص والكرايس والرضب املربح .وخالل الهجوم،
حاول البعض االعتداء عىل ســيدة تواجدت يف املكان ،ولكنها نجــت من االعتداء بعد أن رصخت «أنا
25
يهودية ،أنا يهودية».
•يف تاريخ  8ترشين األوّل  ،2015قام ســ ّكان من العفولة بمهاجمة مواطنني فلســطينيني واالعتداء
عليهم بالحجارة عىل أثر قيام شاب فلسطيني بمهاجمة عدد من سكان املدينة بالسكني وإصابة عدد
منهم .وقد قام عدد من سكان املدينة اليهود برشق سيارات يمتلكها مواطنون فلسطينيون بالحجارة،
واالعتداء عىل محالت تجارية ومطاعم يشغلها مواطنون فلسطينيون يف العفولة .يف ظل هذه األحداث
يف املدينة ،تواجد طاقم إعالمي تابع للقناة اإلرسائيلية الثانية ،وكان املراســل الفلسطيني فرات نصار
26
من ضمن هذا الطاقم ،فحاول عدد من سكان املدينة اليهود مهاجمة املراسل لكونه فلسطينيًّا.
•بتاريخ  12ترشين األوّل  ،2015اعتدى يهود عىل فتاة فلسطينية يف تل أبيب ،بعدما ادّعوا أنها كانت
تريد تنفيذ عملية طعن .إال أنه ّ
تبي الحقا أن سبب االعتداء هو شجار وقع بينها وبني مسافر يهودي
داخل ســيّارة األجرة ،فادعى اليهودي أنها حاولت طعنه .ادعــاء اليهودي كان كافيًا ليقوم عدد من
املسافرين ،يف الحافلة ،بالهجوم عىل الفتاة ،ورضبها ،وتكبيلها حتى وصلت الرشطة واعتقلتها .وأظهر
رشيط فيديو ،نــر عىل مواقع التواصل االجتماعي ،تكبيل الفتاة عىل يد يهودي متدين ،وهي ممددة
27
أرضا ووجهها لألسفل .وأظهر الفيديو ً
ً
أيضا أن شخصا آخر قام بركلها برأسها.
•قام عدد من الشبان اليهود ،بتاريخ  15ترشين األوّل  ،2015باالعتداء بالرضب عىل الشاب الفلسطيني
آدم الفقري ،من قرية ابطن ،خالل تواجده يف حيفا .خالل وجود آدم يف عمله ،يف منطقة الهدار باملدينة،
وعندما خرج الســراحة برفقة عدد من األصدقاء لعدة دقائق للتدخني ،سمعهم بعض الشبان اليهود
.24
.25
.26
.27

كوريئيل ،إيالنة؛ وبنتسور ،رعنان؛ وشعالن ،حسن 9 ،2015( .ترشين األول) .تفجري يهودي :طعن  4عرب يف ديمونا :تنكيل عربي يف نتانيا.
موقع واينت .مستقاة بتاريخ  ،15/11/2015من.http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4708889,00.html :
املصدر السابق.
أمري ،نوعم 8 ،2015( .ترشين األول) .أعمال شغب يف العفولة :سكان املدينة هاجموا مواطنني عربًا يف موقع التفجري .معاريف .مستقاة
بتاريخ  ،15/11/2015من.http://www.maariv.co.il/news/military/Article-501334 :
عرب  13 ،2015( .48ترشين األول) .اعتداءات اليهود عىل العرب :تحريض وتعتيم ودعوات للقتل .عرب  .48مستقاة بتاريخ ،15/11/2015
من.http://goo.gl/4PN36D :
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املتدينني يتحدثون العربية .ففاجأوهــم بعد عدة دقائق ،واعتدوا عليهم بالعيص والهراوات ،وانهالوا
28
عليهم بالرضب ،مما أحدث لهم إصابات جسدية اضطرتهم لتلقي العالج الطبي.
•قامت مجموعة من الشــبان اليهود ،بتاريخ  10ترشين األوّل  ،2015باعرتاض مجموعة من الشبان
الفلســطينيني من ســكان منطقة النارصة ،واالعتداء عىل أحدهم ،وإلحاق الــرر بمركبتهم أثناء
29
تواجدهم يف متنزه نتسريت عيليت البلدي.
•بتاريخ  18ترشين األوّل  ،2015تع ّرض الشاب سامر سعدية ،يف العرشينات من عمره من مدينة باقة
الغربية ،العتداء أثناء تواجده عىل مفرتق شــاعار منيش ،يف طريق عودته من العمل ،عىل يد مجموعة
من اليهود ،وقد أدى االعتداء عليه إىل إصابات عدة يف جسده ،من بينها إصابة يف الرأس ،وعىل أثرها تم
30
نقله لتلقي العالج يف مستشفى ‹هيلل يايف› يف الخضرية.
تغيري قواعد إطالق النار
وفقا لتقرير جمعية حقوق املواطن يف إرسائيل« ،قررت الحكومة ،من جملة أمور أخرى ،السماح للرشطة
32
باســتخدام رصاص «روجر» 31ضد راشقي الحجارة ،ســواء داخل إرسائيل أو يف القدس الرشقية».
باإلضافة إىل هذا ،نبّه التقرير إىل ظاهرة «إطالق النار بهدف القتل ،والتي ارتكبتها قوات األمن اإلرسائيلية
ضد فلسطينيني ّ
نفذوا عمليّات ض ّد إرسائيليني أو اشتبه بهم بذلك ،يف ظروف لم يكن فيها أي مربر إلطالق
الرصاص وفق تعليمات إطالق النار».
•بتاريــخ  9ترشين األوّل  ،2015قام أفــراد من الرشطة وحرس الحدود بإطــاق النار عىل الفتاة
النرصاوية إرساء عابد ،يف محطة الباصات يف العفولة 33.وزعمت الرشطة اإلرسائيلية أن الشابة حاولت
طعن حارس ،إال أن رشيط فيديو نرش يف مواقع عدة بني ،بشــكل واضح ،أن الشابة لم تهاجم رجال
األمن ،وأنها كانت تمسك سكينا بيدها ،وتهدد بطعن نفسها ،ولكنها لم تشكل أي خطر عىل اآلخرين،
.28
.29
.30
.31

.32
.33

بانيت 16 ،2015( .ترشين األول) .آدم الفقري من ابطن :يهود متدينون اعتدوا علينا يف حيفا .بانيت .مستقاة بتاريخ  ،15/11/2015من:
 .http://www.panet.co.il/article/1103794ياعار ،إفرايم وهريمان ،تمار .مصدر سابق.
الصنارة 11 ،2015( .ترشين األول) .االعتداء عىل شبان عرب بمتنزه نتسريت عيليت البلدي .الصنارة .مستقاة بتاريخ  ،15/11/2015من:
.http://www.sonara.net/full/252036
عرب  19 ،2015( .48ترشين األول) .باقة الغربية :اعتداء عنرصي عىل عامل عربي.عرب  .48مستقاة بتاريخ  ،15/11/2015من:
http://goo.gl/03gq20
يعترب رصاص الروجر أقل خطورة من األسلحة العاديةً .
وفقا للقناة اإلرسائيلية الثانية ،شجّ ع وزير األمن الداخيل جلعاد أردان عىل استخدام
هذا السالح مع اندالع الهبّة الشعبية:
 .http://www.mako.co.il/news-military/security-q3_2015/Article-f857cfb0aebef41004.htmتم الرجوع إىل املوقع
اإللكرتوني بتاريخ .26/1/2016
انظروا ّ
امللخص أدناه ،كانون األول .2015
رابد ،احياه؛ وشومفلبي ،اطيال؛ وليفي ،أليئور؛ وبن تسور ،رعنان 9 ،2015( .ترشين األول) .توثيق مأساوي :إطالق نار من بعد صفر عىل
مخربة من العفولة .واينت .مستقاة بتاريخ  ،7/12/2015من.http://goo.gl/M79MJB :
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وأنها كانت محاطة بعدد كبري من الرشطة 34.يشار إىل أن عابد أصيبت بجراح متوسطة نتيجة إلطالق
النار عليها ،مما ألزمها املكوث يف مستشفى بوريا يف طربيا أليام عدة .وقد تم اعتقالها وإبقاؤها للعالج
يف املستشفى تحت حراسة الرشطة ،ومنعت عائلتها من زيارتها 35.ويف تاريخ  5ترشين الثاني ،2015
قامت املحكمة بإطالق رساح عابد ،وتحويلها لإلقامة الجربية .ولم توجه النيابة العامة إلرساء عابد أيّة
36
تهم أمنية تتعلق بمحاولة تنفيذ عملية عىل خلفية قومية ،أو محاولة املس بأي شخص.
اعتداءات عىل يهود لالشتباه بأنّهم فلسطينيون
كان من ضحايا العنرصية الشعبية اإلرسائيلية يهود-إرسائيليون ً
أيضا ،ت ّم االعتقاد أنهم فلسطينيون .ففي
تاريخ  13ترشين األوّل  ،2015دخل شــابٌ يهوديٌّ يبلغ من العمر  36عاما ً إىل مجمع إيكيا التجاري يف
فلسطيني وفقا ملالمحه الرشقية ،كما
بلدة كريات آتا القريبة من حيفا ،وطعن شابا ً يهوديًّا آخر تهيّأ له أنه
ّ
ادّعى .واعرتف مرتكب عملية الطعن بأنه كان ينوي طعن فلسطيني 37.وبتاريخ  16ترشين األوّل ،2015
أطلق رجل رشطة النار ،من مســافة قصرية ،عىل شــاب يهودي يدعى شاحار ممان ،يبلغ من العمر 34
عامً ا ،يف مدينة بات يام ،خالل شجار بينه وبني أشخاص آخرين ،ظنًّا منه أنه فلسطيني يريد تنفيذ عملية
طعن .خالل الشجار بني الشاب وشبان آخرين ،استل الشاب سكيناً ،فاستدعيت الرشطة إىل املكان ،وعند
وصول الرشطي أخرج سالحه ،فبدأ الناس بالرصاخ «ال تقتله إنه يهودي وليس فلسطينيا» ،لكن الرشطي
ً 38
أطلق النار ،وأرداه قتيل.
العنصرية المؤسساتية
بلديات يهودية منعت العمال العرب من دخول أماكن عملهم
باإلضافة لعنف املدنيــن اليهود-اإلرسائيليني ،طالت موجة العنرصية القطاع التجاري-الخاص والقطاع
العام ،حيث منعت بعض البلديات والسلطات املحلية العمال الفلسطينيني املواطنني يف إرسائيل من الدخول
إىل أماكن عملهم يف املدارس يف بعض البلدات اليهودية خالل ساعات الدوام .وع ّلل متخذو القرار هذا بدواع
أمنية 39.فعىل ســبيل املثال ،نرشت بلدية هود هشارون عىل موقعها اإللكرتوني بيانًا لسكان املدينة ،قالت
.34
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املصدر السابق.
املصدر السابق.
دهامشة ،إيمان 5 ،2015( .ترشين الثاني) .إطالق رساح النرصاوية إرساء عابد وتحويلها للحبس املنـزيل .بانيت .مستقاة بتاريخ
 ،7/12/2015من.http://www.panet.co.il/article/1116093 :
عربي .واينت .مستقاة بتاريخ  ،20/11/2015من:
واينت 13 ،2015( .ترشين األول) .كريات آتا :طعن يهوديا ألنه اعتقد أنه
ٌ
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4710717,00.html.
كوهن ،آبي 17 ،2015( .ترشين األول) .بات يام :ابن  34قتل برصاص الرشطة .يرسائيل هيوم .مستقاة بتاريخ  ،4/12/2015من:
http://www.israelhayom.co.il/article/32161.
ً
عمال عربًا من املدارس .هآرتس .مستقاة بتاريخ
سكوب ،يردين 18 ،2015( .ترشين األول) .بسبب الوضع األمني :بلديات تبعد
 ،15/11/2015من.http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2754675 :
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فيه إنه «لن يســمح بدخول عمال صيانة ونظافة إىل املؤسســات التعليمية أثناء الدوام الدرايس» .وقالت
بلدية موديعني عىل موقعها اإللكرتوني إن عمال النظافة (الفلسطينيني) سيدخلون إىل املدارس فقط بعد
انتهاء الدوام الدرايس ،وبعد الخضوع لتدقيق أمني ،وســرافقهم مسؤولو املدارس 40.كذلك منعت بلدية
«نس تسيونا» عمال نظافة فلســطينيني من الوصول إىل املدارس ،فيما أفادت اإلذاعة العامة اإلرسائيلية
أن عددًا من الســلطات املحلية يف مدن أخرى اتخذت إجراءات مشابهة 41.أوقفت بلدية «جفعاتييم» عمل
البناء وغريه من أعمال الصيانة يف إحدى املدارس ،وطلبت من رشكات القوى العاملة اســتبدال العمال من
رشق القدس .كما أعلن رئيس البلدية ران كونيك عىل صفحته عىل الفيســبوك «أن البلدية لم تطرد أحدًا،
42
وال تستطيع أن تقرر بنفسها طرد عمال عرب .كل ما تستطيع عمله هو إيقاف أعمال البناء يف املدرسة».
كذلك انضمت كل من بلدية تل أبيب وبلدية رحوبوت إىل موضة منع العمال الفلسطينيني العمل يف مرافق
البلدية ،خاصة املدارس خالل ساعات الدوام بغية طمأنة األهايل عىل سالمة أوالدهم 43.وأصدر رئيس بلدية
كريات بياليك ،إييل دوكوبسكي ،بتاريخ  11ترشين األوّل  ،2015أوامر لقسم التفتيش يف البلدية بفحص
هويات العمال يف مواقع البناء يف املدينة .وقال دوكوبســكي« :وفقا للتعليمات التي أصدرتها ،يقوم رجال
األمن البلدي وقســم التفتيش بجوالت مكثفة بمحاذاة مواقع البنــاء يف البلدة ،بما يف ذلك فحص هويات
العاملني يف املواقع» .وأضاف أيضا« :ملزيد من االحتياط ،شــددنا جوالت األمن البلدي حول املؤسســات
44
التعليمية .ابقوا متيقظني ،واستمروا بممارسة حياتكم بشكل طبيعي .نحن أسياد هذه البالد».
المالحقة السياسية وتقويض حرية التعبير
اعتقاالت عشوائية ،واستباقية ،وإدارية ،وغري قانونية
تراجعت ،بدرجة كبرية ،حرية التعبري لدى املواطنني الفلســطينيني يف إرسائيل خالل الهبّة الشعبية ،مما
يُنذر بسياسة جديدة تهدف إىل تضييق هامش الحريات الشخصية ،الضيّق أصالً ،بحجج أمنية .وتش ّكل
محاكمة شباب فلســطينيني بسبب ترصيحاتهم عىل الفيسبوك انعكاســا ً لتوجه املؤسسات اإلرسائيلية،
وخاصة املؤسســة القضائية ،لتقليص حرية التعبري لدى املواطنني الفلسطينيني يف أوقات األزمات ،مقابل
سياسة تسامح ومهادنة ،وقبول للتحريض العنرصي الواضح والعلني يف كثري من الحاالت ضد املواطنني
.40
.41
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.43
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بلدية هود هشارون .)2015( .نكثف األمن .مستقاة بتاريخ  ،15/11/2015من:
_&http://www.hod-hasharon.muni.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details
ID=37421&PF=26&did=8152&G=14732&lang=HE&SM
سكوب ،يردين .مصدر سابق.
فيسبوك .صفحة ران كونيك رئيس بلدية جفعتاييم .مستقاة بتاريخ  ،15/11/2015منhttps://www.facebook.com/ :
MayorRanKunik/?fref=nf
ريشت بيت لصوت إرسائيل 18 ،2015( .ترشين األول) .مدن أخرى تمنع دخول عمال عرب ملدارسها .ريشت بيت لصوت إرسائيل.
مستقاة بتاريخ  ،15/11/2015من.http://www.iba.org.il/bet/bet.aspx?type=1&entity=1124087 :
بنحاس ،مرييت 12 ،2015( .ترشين األول) .رئيس البلدية أمر بفحص هويات عمال عرب :نحن أسياد هذه البالد .واينت .مستقاة بتاريخ
 ،15/11/2015من.http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4709994,00.html :
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الفلسطينيني .وتميزت االعتقاالت يف فرتة الهبّة الشعبية بأنها عشوائية وجارفة .هذا النهج اتبع قبالً ،عىل
ســبيل املثال يف الحرب عىل غزة عام  ،2014من قبل املؤسسة اإلرسائيلية ،لكن اتساعه خالل هذه املوجة
يشــهد عىل تصاعد يف العنرصية املؤسساتية ضد املواطنني الفلســطينيني ،وعىل تقييد حيز التعبري لدى
العامة ،وتقويضه إىل حدود جديدة.
•قامت الرشطة اإلرسائيلية ،بتاريخ  16ترشين األوّل  ،2015باعتقال الناشــط السيايس الشاب أنس
الخطيب من مدينة شــفاعمرو بتهمة التحريض عىل العنف واإلرهــاب ،وقدمت النيابة العامة ضده
الئحة اتهام بعد فرتة قصرية ،وبمصادقة املستشــار القضائي للحكومــة 45.الجدير ذكره ّ
أن الئحة
االتهام تعتمد فقط عىل منشــورات أنس عىل صفحته يف الفيســبوك ،منها عىل سبيل املثال «القدس
عربيّة» ،و«عاشــت االنتفاضة» ،و«أنا عىل قائمة االنتظار» .وقامت محكمة الصلح بعكا ،بتاريخ 27
46
ترشين األوّل  ،2015بتمديد اعتقاله ملدة شهر.
•تعرض الشــاب يحيى مصاروة ،من الطيبــة ،إىل االعتقال تحت التهديد بالقتــل من قبل الرشطة
اإلرسائيلية 47.وذلك الشتباه الرشطة بأنه ينوي القيام بعملية معادية .وقامت الرشطة بإطالق رساحه
بعد ســاعات من احتجازه بعد تبينها أن الشكوك حوله خالية من الصحة .وذلك أنه ،وأثناء سريه يف
منطقة الرملة ،طلب منه شخص التوقف ،وكان يلبس ً
لباسا مدنيًّا ،لكنه لم يعره أي اهتمام ،واستمر
يف الســر ،إال أن ذلك الشخص حارصه ،واتضح له أنه من رجال الرشطة .ويف نفس الوقت ،طلب منه
الرتجل من املركبة ،وأخذ يعتدي عليّه .بعد ذلــك حرضت قوات أخرى من الرشطة ،وقاموا بتقييده،
وقال له أحدهم« :إذا تحركت سنطلق عليك الرصاص إمّ ا يف رجلك أو يف رأسك» ،وفتشوا سيارته ،ومن
ثم نقلوه إىل محطة الرشطة للتحقيق معه ،ووجهوا له شــبهات باالعتداء عىل رجال الرشطة ،وعرقلة
أن تبني للرشطة ّ
حركة الســر ،وأنه كان ينوي تنفيذ عملية معادية .وبعد ّ
أن الشبهات التي نسبوها
إليه غري صحيحة ،أطلقوا رساحه.
•أعلنت مجموعة الحراك الشبابي عن قرارها بإجراء تظاهرة قطرية بتاريخ  8ترشين األوّل  2015يف
النارصة .وقد قامت الرشطة اإلرسائيلية بحملة اعتقاالت ومالحقات وتهديدات ضد نشــطاء الحراك
الشــبابي يومني قبل موعد املظاهرة ،يف محاولة إلجهاضها .كما منعت وصول جميع الحافالت التي
كانت تقل املتظاهرين الشباب من مختلف القرى الفلسطينية للتظاهر ،وأعادتها من حيث أتت48 .يشار
.45
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عدالة 26 ،2015( .ترشين األول) .محكمة الصلح تنظر يف طلب الرشطة تمديد اعتقال أنس خطيب حتى نهاية اإلجراءات ضدّه .عدالة.
مستقاة بتاريخ  ،15/11/2015من.http://www.adalah.org/ar/content/view/8672 :
عدالة 28 ،2015( .ترشين الثاني) .قرار خطري :محكمة الصلح تمدد اعتقال أنس خطيب لشهر إضايف .عدالة .مستقاة بتاريخ
 ،15/11/2015من.http://www.adalah.org/ar/content/view/8676 :
عيل وهددتني بإطالق الرصاص ّ
عرموش ،منى 16 ،2015( .ترشين األول) .يحيى مصاروة من الطيبة :الرشطة اعتدت ّ
عيل .العرب .مستقاة
بتاريخ  ،4/11/2015من.http://www.alarab.com/Article/708942 :
دنيا الوطن 10 ،2015( .ترشين األول) .التجمع الوطني الديمقراطي يدين العدوان عىل مظاهرة الحراك الشبابي يف النارصة .دنيا الوطن.
مستقاة بتاريخ  ،20/12/2015من. http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/10/10/790263.html :

مــدى الـكـرمـل

برنامج دراسات إسرائيل

املركز العربي للدراسات اإلجتماعية التطبيقية

12

ينيطسلفلا ةيبعشلا ةّبهلا لالخةيليئارسإلا ةيرصنعلا•

ّ
قانونية ،وأن التهم التي تحدّثت عنها
إىل أن هذه االعتقاالت ،وفقا ملؤسســة عدالة ،هي اعتقاالت غري
الرشطة غري موجــودة ً
أصل يف كتاب القوانني اإلرسائييل .فال يمكــن اإلعالن عن مظاهرة بأنها غري
قانونيّة قبل أن تبدأ ،وال يمكن اعتقال مشتبهني بنا ًء عىل نواياهم وأفكارهم 49.من جهة أخرى ،اعتقلت
الرشطة أيضا عددًا من ذوي الناشطني السياســيني بته ٍم خطرية جدًا منها التحريض عىل اإلرهاب.
وتأتي هذه الخطوة ملجرد التخويف والتحذير ،حيت أنها لم تجر معهم أي تحقيق ،وقيل لبعضهم ،يف
50
مراكز الرشطة ،أنهم غري مشتبه بهم بارتكاب أية مخالفات ،وقد أطلق رساحهم فيما بعد.
•خالل التظاهرة التي أقيمت يف نهاية املطاف يف النارصة ،قامت الرشطة باعتقال العديد من الشــباب
والشــابات ،ومن بينهم األطفال ،ولم تســمح لهم بلقاء محا ٍم ،ودون وجــود أي من ذويهم 51،كما
أُجربوا عىل التوقيع عىل مســتندات لم يفهموا محتواها .وذلك كله يتناقض جذريًا مع قانون األحداث
اإلرسائييلّ 52.يف جلسة املحكمة ،طلبت الرشطة من القايض أال يأخذ بعني االعتبار حقيقة أن املعتقلني
ليس لديهم أي سوابق جنائيّة ،وذلك بسبب الخلفيّة األيديولوجيّة لالعتقال ،واألحداث األمنيّة األخرية.
53
املحكمة ،يف غالب الحاالت ،تبنّت طلبات الرشطة هذه.
•اعتقلت الرشطة اإلرسائيلية ،خالل شهر ترشين األوّل ،قرابة  160شابًا من عدّة قرى ومدن فلسطينية
منها :النــارصة ،وحيفا ،وطمرة ،ويافا ،والطيبة ،وأم الفحم ،وســخنني .وقد قدّمت الرشطة طلبات
54
لتمديد االعتقال ضد أغلبية املعتقلني ،وصادقت املحاكم عىل هذه الطلبات.
•باإلضافة إىل االعتقاالت امليدانية واالســتباقية للقيادات الشبابية ،قامت الرشطة ،يف األسبوع األول من
شــهر ترشين األوّل  ،2015باعتقال فتاة نرصاوية ،تبلغ من العمــر  19عاماً ،اعتقاال إداريا ً بتهمة
التحريض ونية اإلخالل بالنظام العام ،الشــتباهها بأنها بعثت رســالة لصديقتها ،ذكرت فيها بأن
عىل املجتمع التحرك وحماية القدس واألقىص ،ولو كلف األمر الشــهادة 55.وقد مددت محكمة الصلح
اعتقالها ثالث مرات ،كان األخري منها ملدة ثالثة أشــهر تلبية لطلب الشاباك بشبهة أنها تشكل خط ًرا
عــى أمن الدولة 56.وقال محامي الدفاع عن الفتاة« :أن هــذه القضية بدأت عندما رأت الفتاة تطور
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عدالة .)2015( .الرشطة اإلرسائيليّة فوق القانون :ممارسات ظالميّة وعنف ّ
وحيش لقمع احتجاجات الفلسطينيني يف الداخل .عدالة.
مستقاة بتاريخ  ،4/12/2015منhttp://www.adalah.org/ar/content/view/8651 :
املصدر السابق.
ووتليف ،رؤول 9 ،2015( .ترشين األول) .الرشطة اإلرسائيلية تعتقل العرشات يف تظاهرة عنيفة يف النارصة .تايمز أوف إرسائيل .مستقاة
بتاريخ  ،4/12/2015من. http://goo.gl/zeRFzb:
عدالة .)2015( .الرشطة اإلرسائيليّة فوق القانون :ممارسات ظالميّة وعنف ّ
وحيش لقمع احتجاجات الفلسطينيني يف الداخل .عدالة .مستقاة
بتاريخ  ،4/12/2015من.http://www.adalah.org/ar/content/view/8651 :
املصدر السابق.
املصدر السابق.
ً
تحريضا
بصول ،موىس 8 ،2015( .ترشين األول) .اعتقال فتاة من النارصة ،بعثت لشقيقها رسالة" :أتمنى أن أزف" فاعتربتها الرشطة
عىل العنف واإلرهاب .الصنارة .مستقاة بتاريخ  ،4/12/2015من.http://goo.gl/Fm0NZ0 :
بصول ،موىس 14 ،2015( .ترشين األول) .اعتقال إداري ملدة  3أشهر لفتاة من النارصة بشبهة التعبري عن نيتها نيل الشهادة .الصنارة.
مستقاة بتاريخ  ،4/12/2015من.http://goo.gl/yQOkgc :
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األمور يف القدس واملسجد األقىص عرب وســائل اإلعالم ،وكيف يقوم املستوطنون بمهاجمة املواطنني
الفلسطينيني يف إرسائيل عرب صفحات مواقع التواصل ،ويتمنون املوت للفلسطينيني .الفتاة ّ
عبت عن
رأيها بشــكل شخيص عرب رسالة نصية لشقيقتها ،حيث قالت لها «ال يمكن السكوت عىل ما يجري يف
57
املسجد األقىص ،وعلينا عدم السكوت واالحتجاج حتى لو لم َ
ترض الدولة ،ألنها دولة ظلم وتعذيب».
مالحقة الحركات السياسية
خالل الهبّة الشــعبية الفلسطينية تع ّرضت الحركة اإلسالمية الشمالية إىل موجة من التحريض العنرصي
من قبل املؤسســات السياسية يف إرسائيل بادّعاء أنها تح ّرض عىل العنف من خالل ترويج شائعات بشأن
الوضع يف املسجد األقىص .فقد اتهم جهاز األمن الداخيل العام (الشباك) الحركة اإلسالمية وحركة «حماس»
بأنهمــا تقفان وراء التحريض الذي أدى إىل التصعيد يف أعمال العنف الحاصلة يف األرايض الفلســطينية
املحتلة عام  ،1967خاصة فيما يتعلق باملســجد األقىص 58.من جهة أخرى ،أوعز رئيس الحكومة بنيامني
نتنياهو إىل جهاز األمن الداخيل العام (الشــاباك) بتقديم املواد االستخباراتية املتوفرة لديه حول الحركة
اإلسالمية الشمالية إىل النيابة العامة ،لفحص إخراجها عن القانون 59.وبالفعل ،أصدر وزير الدفاع موشيه
(بوجي) يعلون قرا ًرا ً
وفقا ألنظمة الطوارئ يعلن عن الحركة اإلسالمية الشمالية تنظيمً ا غري قانوني.
تصعيد وإباحة العنف ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل
اقرتاحات قوانني عنرصية
خالل شهر ترشين األوّل  ،2015برزت اقرتاحات القوانني العنرصية ،التي تمت املصادقة عليها يف الهيئة
العامة للكنيســت ،بحلة جديدة تهدف ،بشكل مبارش ،إىل قمع كل مقاومة أو تعبري عن الرأي ضد سياسة
إرسائيل تجاه املواطنني الفلســطينيني ،وتمنح صالحيات ملؤسسات الدولة املختلفة للتعامل بشكل صارم
ضد هذا القمع ،وباملقابل ،تسعى إىل تحجيم وتقييد الحريات الشخصية ،وتسخريها لتنفيذ الهدف املنشود.
أهم هذه القوانني هو قانون راشقي الحجارة ،وقانون التفتيش الجسدي.
قامت الحكومة اإلرسائيلية بتقديم اقرتاح قانون للكنيســت اإلرسائييل ،بتاريخ  12ترشين األوّل ،2015
يهدف إىل تشديد العقوبات عىل املتظاهرين الفلسطينيني 60،حيث يشمل اقرتاح القانون تحديد الحد األدنى
.57
.58
.59
.60

املصدر السابق.
ريشت بيت لصوت إرسائيل 11 ،2015( .ترشين األول) .الحركة اإلسالمية وحماس يف مركز التحريض الذي أدى إىل موجة العنف .ريشت بيت
لصوت إرسائيل .مستقاة بتاريخ  ،15/11/2015من.http://www.iba.org.il/Bet/bet.aspx?type=1&entity=1122805 :
ربيد ،براك 11 ،2015( .ترشين األول) .أمر الشاباك بتسليمه معلومات تمكنه إخراج الحركة اإلسالمية خارج القانون .هآرتس .مستقاة
بتاريخ  ،15/11/2015من.www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/1.2749476 :
اقرتاح قانون العقوبات )تعديل رقم ( )122أمر مؤقت) .)2015( .قدم للهيئة العامة بتاريخ  ،12/10/2015مستقاة من املوقع اإللكرتوني:
https://knesset.gov.il/Laws/Data/BillGoverment/958/958.pdf.
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من العقوبات عىل راشقي الحجارة بحيث تكون ُخمس مدة العقوبة املفروضة عىل هذه الجريمة .وينص
االقرتاح أيضا عىل حرمان أهايل الفتية القارصين ،الذين يتم سجنهم ملدة تتعدى الثالثة أشهر بتهمة رشق
الحجارة ،من مخصصات األوالد واملنح التعليمية ،التي تدفعها مؤسسة التأمني الوطني ،خالل مدة سجنه.
61
هذا االقرتاح تمت املصادقة عليه بالقراءتني الثانية والثالثة بتاريخ  2ترشين الثاني .2015
يُشار إىل ّ
أن اقرتاح القانون أعاله ســبقه تغيري بتعليمات إطالق النار املوجهة إىل الرشطة يف التعامل مع
املتظاهرين الفلســطينيني يف رشقي القدس ،تتضمّ ن املصادقة عىل الحد األدنى من العقوبات عىل راشقي
الحجارة والزجاجات الحارقــة ،وفرض غرامات عالية عىل أهايل الفتية القارصين الذين يشــاركون يف
املواجهــات مع قوات االحتالل ،وأن األهل الذين ال يدفعون الغرامات ســيحرمون من مخصصات األوالد،
62
التي تدفعها مؤسسة التأمني الوطني.
باإلضافة إىل هذا ،صادقت الهيئة العامة للكنيســت ،بالقراءة األوىل ،بتاريخ  19ترشين األوّل  ،2015عىل
63
اقــراح قانون مقدّم من قبل الحكومة اإلرسائيلية ،لتعديل قانــون «صالحيات لحماية أمن الجمهور»،
بحيث تمنح للرشطة صالحيات بإجراء تفتيش جسدي ألي شخص للتأكد من عدم حمله سالحا ً بشكل غري
قانوني ،حتى دون الحاجة لوجود شبهات ،رشيطة توفر درجة معقولة من الشك ،بأن الشخص عىل وشك
االعتداء بعنف عىل شــخص آخر 64.يخوّل القانون الرشطة ،أيضاً ،بتفتيش جســدي لشخص متواجد يف
منطقة معيّنة أعلن عنها ضابط اللواء يف الرشطة ،بأن فيها مخاطر أمنية خاصة ،أو تقدم فيها مرشوبات
مُســكرة لفرتة زمنية معينة ،أو نواد ليلية ،بارات ،نوادي رقــص ،واألماكن التي تجري فيها مباريات أو
ٌ
أحداث رياضية 65.وقال وزير األمن الداخيل جلعاد أردان ،خالل جلسة الكنيست« :اليوم ،ونحن نرى الثمن
الدامي للنقص يف الصالحيات ،آمل أن تفهم الكنيســت أهمية التعديل .عىل ضوء الوضع األمني الخاص
الــذي تتعامل معه دولة إرسائيل ،هناك حاجة ملحة ملنح الرشطة آليــات للتعامل مع الوضع 66.»...وقد
صوت  39عضو كنيســت مع التعديل ،بينما صوت  21عضوًا ضده .واعرتض أعضاء كنيست وجمعيات
حقوقية عىل هذا التعديل ،حيث اعتربه بعضهم ً
خرقا ملبادئ حقوق اإلنسان ،أما آخرون فرأوا أنه يستهدف
.61
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ليس ،يهونتان 2 ،2015( .ترشين الثاني) .صادقت الكنيست نهائيا :عقوبات دنيا لراشقي الحجارة ،إلغاء مخصصات والدي املدانني.
هآرتس .مستقاة بتاريخ  ،7/12/2015من . http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2767033:
عرب  23 ،2015( .48أيلول ) .حكومة إرسائيل تقر الخميس خطة تصعيدية ضد الفلسطينيني بالقدس .عرب  .48مستقاة بتاريخ
 ،7/12/2015من.http://goo.gl/h5HcX1 :
اقرتاح قانون صالحيات للحفاظ عىل أمن الجمهور (تعديل رقم ( )5صالحيات للرشطي بالتفتيش ملنع العنف) ( .)2015صادقت الهيئة العامة
للكنيست عىل االقرتاح ،بالقراءة األوىل ،بتاريخ https://knesset.gov.il/Laws/Data/BillGoverment/963/963. .19/10/2015
 .pdfتم الرجوع إىل املوقع اإللكرتوني بتاريخ .26/1/2016
املنار 20 ،2015( .ترشين األول) .الكنيست تصادق عىل السماح للرشطة بالتفتيش الجسدي .املنار .مستقاة بتاريخ  ،7/12/2015من:
http://almnar.co.il/?mod=articles&ID=25054.
املصدر السابق.
تكدين 20 ،2015( .ترشين األول) .مصادقة :رشطيون يستطيعون تفتيش مواطنني بدون شك منطقي لحملهم السالح .تكدين .مستقاة
بتاريخ  ،7/12/2015من:
http://www.takdin.co.il/Pages/Article.aspx?artId=5125976.
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املواطنني الفلسطينيني بشكل خاص ،ويم ّكن الرشطة من تفتيشهم دون أي إجراء أو سبب لذلك.

67

أقرت الهيئة العامة للكنيســت ،يوم  25ترشين الثاني  ،2015بالقراءة التمهيدية ،مرشوع قانون يجيز
محاكمة من هم دون  14عاما 68،قدمته النائبة عن حزب «الليكود» ،عنات باركو ،ويجيز للمحاكم ،فرض
أحكام بالســجن عىل من لم ينهوا عامهم الـ  ،14دون تحديد سن حد أدنى .وقد حظي مرشوع القانون
بموافقة لجنة الكنيست اإلدارية ،لطرحه للتصويت عىل وجه الرسعة ،دون انتظار  45يوما من يوم إيداعه
يف سكرتارية الكنيســت .كما حظي القانون بموافقة مرشوطة من الحكومة ،بأن تكون مراحل الترشيع
الالحقة ،بموجب تعديالت حكومية ،والقصد الفعيل من هــذا الرشط ،هو دمج القانون ،بمرشوع قانون
حكومي يجري إعداده ،ونرشت وزارة القضاء مســودته األوىل يف موقعها عىل االنرتنت ،وهو تفصييل أكثر
من مرشوع عنات باركو ،الذي يقترص عىل عدم تحديد الســن األدنى .وحظي القانون بدعم  64نائبا ،من
بينهــم نواب كتلة «يرسائيل بيتينو» املعارضة ،بينما عارض القانون  22نائبا فقط ،يف إشــارة إىل تغيب
كبري من نواب كتلتي «املعسكر الصهيوني» و«يوجد مستقبل» .ويف ردها عىل مرشوع القانون ،معلنة دعم
الحكومة املرشوط له ،أشارت وزيرة القضاء أييليت شكيد ،إىل أن مرشوع النائب باركو فضفاض ،بعكس
املرشوع الذي تعده وزارة القضاء ،والذي يقترص عىل ما اســمتها «الجرائم الخطرية» املتعلقة باإلرهاب.
وقالت الوزيرة شكيد يف خطابها أمام الكنيســت« :خالفا القرتاح القانون الخاص (مرشوع باركو) ،فإن
اقرتاح القانون الحكومي يؤكد عىل أن األمر (األحكام عىل األطفال) ،ســيكون مرتبطا بخطورة املخالفات
عىل حياة اإلنســان املقدسة ،حتى وإن كانت املخالفات لم تتم بارتباط باإلرهاب .فحماية حياة اإلنسان ،ال
تتعلق فقط بالخلفية اإلرهابية ،ومكان املترضر ،واملخالفة ،وعائلته ،واملترضرين املفرتضني .ويجب التأكيد
عىل أن القانون سيرسي مهما تكن الخلفية ،إن كانت أيديولوجية ،أم جنائية» .كما أشارت إىل أن القانون
ال يرسي عىل مخالفات خفيفة ،حتى وإن وقعت عىل خلفية أيديولوجية.
قدمت النائبة عن حزب «الليكود» عنات باركو ثالثة قوانني 69تستهدف الفلسطينيني املقاومني لالحتالل،
تحت ما يســمى بـ «اإلرهاب» ،وبضمن هذا ،حســب التعديالت القانونية يف األشهر األخرية ،أيضا إلقاء
الحجارة ،إذا ما كانت يف مظاهرات ومواجهــات عىل «خلفية قومية ودينية وأيديولوجية» .وكثفت النائبة
70
باركو مبادراتها ملثل هذه القوانني التي يتم تفصيلها لتطال الفلسطينيني.
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املصدر السابق.
مركز مدار 2 ،2015( .ترشين الثاني) .الكنيست يقر بالقراءة التمهيدية قانونا يجيز محاكمة من هم دون  14عاما .مستقاة بتاريخ
 ،15/1/2016من.http://goo.gl/w3O6ne :
مركز مدار 2 ،2015( .ترشين الثاني) .ثالثة قوانني لتشديد العقوبة عىل مخالفات االرهاب .مستقاة بتاريخ  ،15/1/2016من:
http://goo.gl/xs057h .
املصدر السابق.
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ملخص
ّ
لم تقدّم إرسائيل خالل الهبّة الشعبية الفلسطينية نموذجً ا عنرصيًا شمل جميع مركبات املجتمع ،من األفراد
إىل القطاع الخاص والعام واملؤسســات الرسمية فحسب ،إنّما ّ
تجل فيها منطق غري عقالني وغري متكافئ
بعنفه – كما أتى بترصيحات النخبة العســكرية والسياسية أعاله ،وبسياساتهاّ .
عبت استطالعات الرأي
املقتبســة هنا عن حجم رعب الفلسطينيني أثناء تواجدهم يف الحيّز اإلرسائييل .الخوف من األذى ،أو حتى
من القتل ،يأتي من يهود-إرسائيليني مدنيني وغري-مدنيني عىل ح ّد ســواء ،فال أمان وال ثقة باألجهزة التي
من املفروض أن تكون مؤتمنة عىل حماية جميع املواطنني .وال ينحرص الشعور بالتهديد للحيّز العام فقط،
فال أمان للمواطن الفلسطيني يف إرسائيل حتّى يف بيته وأمام حاسوبه – كما تمثّل يف االعتقاالت العشوائية
عبوا عن آرائهم الشــخصية .ويشمل هذا النهج ً
ألفراد ّ
أيضا مؤسسات وتيّارات فلسطينية مركزية – كما
هو الحال مع الحركة اإلسالمية الشمالية.
لذلك ،نرى ،باملجملّ ،
أن الفلسطينيني املواطنني يف إرسائيل ،أفرادًا ومؤسسات ،يعيشون ،منذ انطالق الهبّة
الشعبية ،يف ظل هجمة تحريض وعنف عنرصية ومرشّ عة شاملة من قبل أفرادٍ ومؤسسات إرسائيليني.
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