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ملخص:
يتاب تقرير الرصد السياسى لشهر تشرين األول/أكتوبر  ،7102عرض تليات التايين العنصري تاه
الفلسطينيين يف إسراتيل ،كاا انعكست يف املاارسات السياسية والقانونية ويف اخلطاب اإلعالمى واجلاا يري.
ويرصد التقرير احلايل التايين العنصري ،يف ثالثة أبواب رتيسية :األول السياسات العنصرية ،ويندرج طانه
مستويان :مستوى سياسات تضييق احلين املكاين ،وبرزت طانه سب حاالت دم يف النقب ويف مناعق أخرى،
ومستوى التضييق عل احلق يف العال السياسى وحرية التعبير ،وبرزت طانه خاس حاالت اعتقال سياسى.
ويتوقف الباب الثاين عند اخلطاب العنصري الرساى والشعبى ،الذي تلف يف مهاجاة "جاعية أعباء األسنان
العرب" بسبب قيام أعضاتها بإنشاد نشيد "موعنى" ،ويف اعتداءات الشرعة املستارة عل املواعنين الفلسطينيين.
بيناا يعرض الباب الثالث التشريعات العنصرية وتوسي تطبيقها ،إذ مددت السلطات العال بأنظاة الطوارئ،
وباشرت حتضير قانون يقيفد الترشفح للكنيست.
يظهر ذا التقرير ،إىل جانب تقاريرنا السابقة ،أن العنصريفة ى نتاج بنيوي جملال االستراتيجيات السياسية
اإلسراتيليفة.

الباب األول :سياسات عنصرية
 .1املستوى األول :سياسات املكان وممارسات التضييق يف األرض واملسكن
1.1سياسات الهدم
تستار السلطات اإلسراتيليفة باوجة الهدم التى تطال البلدات والقرى العربيفة ،خصوصاً يف النقب واملثلث اجلنوبىف.
7حاالت دم فعلية يف النقب :دا ات قوفات الهدم اإلسراتيليفة قرية العراقيب ،غير املعترف بها ،مرفتين خالل ذا
الشهر بهدف الهدم ،إذ دمت القرية يف الثالث من تشرين األول ،ثم عاودت دمها يف اخلامس والعشرين من الشهر
نفسه ،وذلك للارفة العشرين بعد املاتة .كاا دمت يف التاس عشر من تشرين األول مننلين لعاتلة يف قرية كُ،لة،
وأبقت نتيجة ذلك  70مواعناً فلسطينياً من دون مأوى .وكانت قد دمت يف الثالث والعشرين من الشهر نفسه
مننلين يف قريتَى وادي النعم والنرنوق ،غير املعترف بهاا يف النقب .وأجبرت مواعناً من قريفة "أم قبو" يف النقب،
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يف الثالث من تشرين األول ،عل
من تشرين األول ،عل

دم مننله للارة التاسعة ،كاا أجبرت مواعناً آخر من مدينة ر ط ،يف الثاين عشر

دم مسكنَين له ،فضالً عن تهديد منازل أخرى بالهدم يف املدينة.

دم يف الساحل وتهديدات يف وادي عارة :دمت بلدية اللد ووزارة الداخلية ،يف الثاين والعشرين من تشرين األول،
مننل مواعن عربى من مدينة اللد ،حتت حااية الشرعة .كاا دمت بلديفة الرملة احملاذية لها ،مننالً يف حىف
اجلواريش يف التاس والعشرين من الشهر نفسه.
 .2املستوى الثاين :ضبط احليز الثقايف والسياسي العام وفق خطاب اليمين
 2.1مالحقة ناشطين سياسيين وقيادات سياسية
 2.1.1رفض استئناف راتد صالح وإبقاته يف السجن :تواصل السلطات اإلسراتيليفة اعتقال الشيخ راتد صالح،
رتيس احلركة اإلسالمية احملظورة إسراتيلياً ،إذ رفضت احملكاة املركنية ،يف الثالث والعشرين من تشرين األول،
االستئناف الذي تقدم به عاقم الدفا عن صالح إلبطال قرار اعتقاله حت االنتهاء من اإلجراءات القانونيفة ،التى
قد تاتد لعدة شهور وأكثر .وقررت احملكاة املركنيفة اإلبقاء عل اعتقال الشيخ راتد صالح حت االنتهاء من ذه
اإلجراءات ،وما زالت جلسات حماكاته مستارة.
 2.1.2لواتح اتهام طد ناشطين سياسييفن :تستار السلطات اإلسراتيليفة باعتقال الناشط السياسى حماد خلف ،إذ
قدفمت النيابة العامة الت،ة اتهام طده يف اخلامس عشر من تشرين األول ،شالت تهم "دعم وتأييد منظاة إر ابية
والت،ريض عل اإلر اب" ،وذلك عل خلفية منشورات فيسبوكيفة ،وأصدرت احملكاة اإلسراتيليفة قراراً بتاديد
اعتقال خلف حت االنتهاء من اإلجراءات القانونيفة.
ويف سياق متفصل ،رفضت احملكاة اإلسراتيليفة اإلفراج بصورة نهاتية عن الدكتور سلياان اغباريفة ،أحد املعتقلين
الثاانية يف قضيفة النشاط السياسىف للدفا عن "األقص " واحلقوق الفلسطينيفة ،الذين تنسب لهم النيابة اإلسراتيلية
تهاة "العضوية يف منظاة حمظورة" ( أي احلركة اإلسالميفة احملظورة إسراتيليفاً) .إذ قررت احملكاة حتويل اغبارية
إىل االعتقال املننيل م من تواصله م أي شخص كان ،باستثناء األقرباء من الدرجة األوىل.
 2.1.3اعتقال نشطاء :أقدمت السلطات اإلسراتيليفة ،يف مناسبات خمتلفة ،عل جماوعة من االعتقاالت التى
استهدفت ناشطين ،إذ اعتقلت الشرعة ،يف العشرين من تشرين األول ،ناشطين يف احلرا الشبابىف يف قلنسوة ،فضالً
عن صاحب أحد املنازل املهددة بالهدم يف البلدة ،وذلك قبيل املظا رة التى نُظفات احتجاجاً عل سياسة الهدم.

4

تقرير الرصد السياسىف :املالحقة السياسية املستارة

العدد  ،01تشرين األول/أكتوبر 7102

_________________________________________________________________________

 2.2سياسات التحكم يف احليز الثقايف والتربوي
 2.2.1طبط احليفن السياسى والثقايف يف املدارس :استدعت وزارة املعارف اإلسراتيليفة ،يف مطل تشرين األول ،
مديرة مدرسة يف أم الف،م إىل جلسة استاا  ،وذلك عل خلفيفة بث أغنية "دمى فلسطينى" يف احتفال بدء السنة
الدراسيفة .وجلأت الوزارة إىل ذا اإلجراء بعد أن انتشر فيديو يوثفق احتفال افتتاح السنة الدراسية يف تلك املدرسة،
وعقب قيام اجلاعية الصهيونية الياينية "ام ترتسو" بتتب األمر يف وزارة املعارف بغية معاقبة املدرسة ومديرتها.
ومن جانب آخر ،تعتنم وزارة املعارف إلغاء القرار الذي يان كتابة أجوبة عنصرية يف امت،انات الثانوية العامة
(البجروت) ،يف موطو املدنيات.
 2.2.2منظاة "مفعال بايس" للثقافة والرياطة تافد املينانيات اخملصصة ألم الف،م بسبب راتد صالح
بعد قيام ص،يفة "يسراتيل اليوم" ،يف العاشر من تشرين األول ،بنشر خبر عن تنظيم مهرجان تضامنى م الشيخ
املعتقل راتد صالح ،خالل الشهر الفاتت ،يف إحدى القاعات التابعة ملنظاة "مفعال بايس" ،قررت ذه املنظاة،
التى تعن بشؤون الثقافة والرياطة ،وقف وتايد حتويل املينانيات اخملصصة لبلدية ام الف،م ،وذلك ب،جة أن
املهرجان "حتريضى" ويدعم احلركة اإلسالمية احملظورة.
 2.2.3عاس املعامل العربيفة يف مدينة اللد :تستار بلديفة اللد يف مشرو احلفريات والترمياات الذي باشرت فيه
من أجل تغيير معامل السوق البلدي يف املدينة ،حيث تقوم بردم اآلثار العربية يف املوق  ،الذي عُثر فيه عل آثار
بيوت عربية فلسطينية قدياة.
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الباب الثاين :جتليات العنف والعنصرية يف اجملال العام
 .1عنصرية وخطاب عنصري يف اجملال العام
1.1حماضر يطرد فتاة بسبب احلجاب:
كشفت القناة الثانية اإلسراتيليفة ،يف التاس والعشرين من تشرين األول ،النقاب عن قيام حماطر يف جامعة بار ايالن
بطرد فتاة عربية من قاعة الدرس ،بسبب رفضها خل حجابها أثناء حماطرة عن تاريخ الشرق األوسط.
1.2هجوم إعالمي على "جمعية أطباء األسنان العرب" بسبب نشيد "موطني":
اجات وسيلة اإلعالم الصهيونية "القناة  ،"71يف الثاين من تشرين األول" ،جاعية أعباء األسنان العرب" يف تقرير
نشرته حول زيارة وفد من األعباء العرب إىل كولومبيا حلضور مؤتار علاى الشهر الفاتت .وتخلل ذلك التقرير
مغالطات يف عرض احلقاتق ،من بينها ،أخطاء يف ترجاة كلاات نشيد "موعنى" ،وإدخال كلاات من نشيد آخر،
بهدف عرطه كنشيد قتايل ي،رفض "عل العنف" وفقاً لتعبير م.

الباب الثالث :تشريعات عنصرية وتطبيقها
.1تمديد العمل بأنظمة الطوارئ:
مددت الهيئة العامة للكنيست ،يف الساب عشر من تشرين األول ،العال باوجب قانون الطوارئ اإلسراتيلى ملدة عشرة
شهور إطافيفة ،و و القانون الذي يتيح اإلعالن عن حاالت الطوارئ وتقييد حريات املواعنين دون اللجوء إىل القضاء.
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