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مقدمة
يلقي تقرير الرصد السياسي لشهر حزيران/يونيو  2016الضوء على خمتلف جوانب التمييز الذي يستهدف املواطنين
الفلسطينيين يف إسرائيل على صعيد إنفاذ القوانين اإلسرائيلية .ويتجلى هذا التمييز ،على نحو خاص ،يف قوانين
التنظيم والبناء يف النقب ،التي أفضت إىل تهجير املواطنين البدو الفلسطينيين من مناطق سكناهم ،سواء كانوا
يعيشون يف قرى معترف بها أم غير معترف بها .وال يطال هذا التمييز البدو الفلسطينيين وحدهم ،بل يمتد نطاقه
ليستهدف املواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون يف جميع أنحاء البالد بالنظر إىل القرار الصادر عن احلكومة
اإلسرائيلية الذي يشرط حتويل املوازنات إىل السلطات احمللية الفلسطينية بقيامها بتنفيذ سياسات الهدم التي
تستهدف املنازل ’غير املرخصة‘.
ما يتجلى التمييز يف إنفاذ القوانين يف اإلحصائيات التي ترصد حاالت االعتقال واإلدانة يف جمموعة متنوعة من
اجلرائم .وفضالا عن ذلك ،سنّ الكنيست قانون مكافحة اإلرهاب الذي يستهدف حرية الفلسطينيين يف التعبير عن
الرأي وممارسة النشاط السياسي .فمن خالل توسيع نطاق تعريف اإلرهاب وتشديد العقوبات املفروضة عليه ،تسعى
إسرائيل إىل احلد من مشاركة املواطنين الفلسطينيين فيها يف احلركة والنشاط الوطني الفلسطيني .وللسنة الرابعة
عشرة على التوايل ،أصدر الكنيست قانوناا ينص على منع ملّ شمل األسر الفلسطينية يف إسرائيل بغية تقطيع أوصالها
ووشائجها بأقربائها الفلسطينيين املقيمين خارج إسرائيل.
تشريعات عنصرية  /تمييزية
 .1قانون مكافحة اإلرهاب
يف يوم  15حزيران/يونيو  ،2016أص د د د دددر الكنيس د د د ددت قانو انا يُعرف بقانون مكافحة اإلرهاب ،الذي حل حمل جميع
القوانين واألنظمة التي ينفذها اجلهاز األمني اإلسددرائيلي .ويعتمد هذا القانون ،الذي يقع يف واحد وخمسددين صددفحة،
الوسد د ددائل القانونية التي تنص عليها أنظمة الطوارئ التي تعود جذورها إىل حقبة االنتداب البريطاين ويوظفها ض د ددد
سد ع القانون نطاق تعريف ما يش دكّل
املواطنين الفلسددطينيين النشدديطين سددياس دياا يف إسددرائيل .لتحقيق هذه الغاية ،يو دّ
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اإلرهاب ،واملنظمة اإلرهابية وعض د د د ددو املنظمة اإلرهابية .ووف قاا لهذا القانون اجلديد ،يمكن تعريف املؤسد د د د دسد د د د ددات
اخليرية على أنها منظمات إرهابية إذا كانت ترتبط بعالقة مع منظمة تعتبرها إسرائيل إرهابية .كما يفرض القانون
املذكور العقوبة على أش د د د د اص يعبّرون عن تضد د د ددامنهم العلني مع منظمة إرهابية .وحسد د د ددبما ورد على لسد د د ددان نديم
ش د ددحادة من مركز عدالة  -املركز القانوين حلماية حقوق األقلية العربية يف إس د ددرائيل" ،قد يفض د ددي أي نوأ من أنواأ
التماهي مع منظمة إرهابية [مفترَض ددةب ،بموجب التعاريف الفض ددفاض ددة التي يأتي بها القانون  -وحتى لو جاء من
خالل نشر كلمات املديح والثناء لها ،أو التلويح برايتها ،أو التعبير عن تأييدها أو التزلف إليها ،أو عرض شعارها أو
التغني بنشد د دديدها  -إىل توجيه االتهامات التي تفضد د ددي إىل احلكم على من يأتي بأي من هذه األفعال بالسد د ددجن ملدة
ثالث س ددنوات ".وتعليقاا على هذا القانون ،أطلقت عض ددو الكنيس ددت مي ال روزين (من حزب ميريتس) حتذيراا جاء فيه
"إنه من غير املعقول أن يُسد د ددجن ش د د د ص مل يُقْدِم على ارتكاب جريمة جملرد أن اسد د ددمه ظهر يف قائمة بريدية توزعها
منظمة إرهابية .ومما ينايف العقل أن تُتهَم األُسد د د ددر التي تتلقى مسد د د دداعدات إنسد د د ددانية من مؤس د د د دسد د د ددات تتبع [منظمات
إرهابيةب باالنتماء إىل عضوية منظمة إرهابية".
 .2منع مل شمل األسر الفلسطينية
يف يوم  13حزيران/يونيو  ،2016صادق الكنيست على تمديد قانون يحول دون مل شمل األسر يف إسرائيل .وينص
هذا القانون ،الذي يجري تمديده سنوياا منذ العام  ،2003على منع الفلسطينيين غير املواطنين املقيمين يف إسرائيل
وغير املتزوجين من مواطنين فلس ددطينيين يف إس ددرائيل من التحول إىل مقيمين أو مواطنين فيها" .وقد ص د دوّت س ددبعة
وخمس د ددون عضد د دواا من أعض د دداء الكنيس د ددت لص د ددالح تمديد هذا القانون هذه املرة ،بينما اعترض عليه عش د ددرون عضد د دواا
وامتنع خمسد د ددة أعضد د دداء من التصد د ددويت عليه .وعلى الرغم من أن عدداا قليالا من أعضد د دداء الكنيسد د ددت أيّد تمديد القانون
بس ددبب ذرائع أمنية ،يُعَدّ القانون نفس دده عنص ددرياا ،إذ يرمي إىل احملافظة على التفوق الديموغرايف للس ددكان اليهود يف
إسد ددرائيل .فعلى سد ددبيل املثال ،أيد عضد ددو الكنيسد ددت دانييل عطار (من االحتاد الصد ددهيوين) تمديد القانون ،وبيّن "أنه ال
س د د د د دذ جاا :إننا نتطلع إىل دولة يهودية وديموقراطية .أنا أنوي تأييد تمديد إنفاذ القانون من أجل
يجوز لنا أن نكون ُ
حماية أنفسنا وسِمة بلدنا ،وأنا أدعو أعضاء املعارضة إىل التصويت لصالح هذا القانون أيضاا".
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وحسبما جاء يف التقرير الصادر يف جريدة "هآرتس" يف شهر حزيران/يونيو " ،2016ال يملك ما يقرب من 9,900
ش ص ،بمن فيهم  247طفالا قاصراا ،وضعاا قانونياا يف إسرائيل بسبب أنظمة الطوارئ التي تفرض القيود على منح
املواطنة أو اإلقامة يف إسرائيل لفلسطينيين يعيشون مع أزواجهم من الفلسطينيين حاملي الهوية اإلسرائيلية ".ومن
املهم أن نشير إىل أنّ إسرائيل تتحكم كذلك يف مل شمل األسر يف األرض الفلسطينية احملتلة يف العام  1967وتفرض
القيود على إجراءاته .فمنذ انطالق عملية أوسلو ،طالبت إسرائيل السلطة الفلسطينية بمواصلة العمل بموجب نظام
الكوتا الذي كان سارياا من العام  .1967ومنذ العام  ،2000مل تتجاوز الكوتا السنوية اخملصصة لطلبات مل الشمل
 4,000طلب.
سياسات عنصرية  /تمييزية
 .1التهجير املستمر يف النقب
حسبما ورد يف تقرير صدر أخيراا عن منتدى التعايش السلمي يف النقب من أجل املساواة املدنية" ،أقدمت إسرائيل
على هدم ما جمموعه  1,041مبنى من املباين التي يملكها املواطنون البدو الفلسطينيون يف النقب على مدى الفترة
الواقعة بين العامين  2013و ،2015كما بلغ عدد املباين التي هدمها أصحابها بأنفسهم بعدما تلقوا أوامر بهدمها
 1,711مبنى ".وتتسبب أعمال الهدم هذه يف تهجير اآلالف من الفلسطينيين من مناطق سكناهم .ومع أن املرء قد
يعتقد بأن الهدم يطال املباين املقامة يف القرى البدوية "غير املعترف بها" 1،فقد نُفذ ما يقارب نصف حاالت الهدم
يف القرى املعترف بها .وبعبارة أخرى ،ليس هناك عالقة بين تهجير املواطنين البدو الفلسطينيين من النقب وبين
اعتراف إسرائيل بالقرى أو عدم اعترافها بها .فحسبما ورد يف التقرير:

 1بناءا على نفس املصدددر" ،على الرغم من أن معظم هذه القرى ،التي تتعرض لإلهمال على نحو يبعث الصدددمة يف النفس ،كانت قائمة قبل قيام إسددرائيل يف العام  ،1948فقد أمسددت
غير قانونية بموجب القانون الوطني بش د د د ددأن التنظيم والبناء الص د د د ددادر عام  .1965وال تتمتع القرى غير املعترف بها بأي وض د د د ددع رس د د د ددمي .وهي تؤوي ما يتراوح من  75,000إىل
 90,000مواطن بدوي فلسدطيني من مواطني إسدرائيل يف صدحراء النقب يف اجلنوب ،وال يتلقى هؤالء سدوى النزر اليسدير ،إن حصدلوا عليه أصدالا ،من اخلدمات األسداسدية التي تقدمها
الدولة ،كالكهرباء ،واملياه ،وخطوط الهاتف ومرافق التعليم والرعاية الص د د د ددحية ،وال يحظون بمجالس حملية وال يتبعون هيئات حكم حملي أخرى .كما إن هذه القرى مس د د د ددتبعدة من
اخلرائط احلكومية وإجراءات التنظيم التي تعتمدها الدولة".
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بينما يشكل البدو  %34من السكان يف هذه املنطقة ،ت صص الدولة فقط  18مستوطنة من أصل 144
مستوطنة لهذه اجملتمعات – التي تستفحل فيها أزمة سكنية ،نتيجة ما ترى فيه مديرية اجلنوب "ثغرة ...
بين معدل التنفيذ (أي أعمال الهدم) ومعدل حلول اإلسكان التي تقدمها الدولة".
 .2اجملرمون من غير اليهود
تشير البيانات اإلحصائية التي نُشرت أخيراا حول اجلريمة يف إسرائيل إىل أن  %60ممّن يعتقلون يف إسرائيل هم
من غير اليهود 2.ويف سياق الرد على طلب قدمته "احلركة حلرية املعلومات" بشأن حرية املعلومات ،قدمت الشرطة
اإلسرائيلية بيانات تتعلق بالفترة املمتدة بين العامين  2011و .2015وتفصح هذه البيانات عن "العدد الكلّي
حلاالت االعتقال ،وعدد احلاالت التي قُدمت فيها لوائح اتهام بحق املعتقلين ،واجلرائم املشتبه يف وقوعها والتي
استدعت اعتقال مرتكبيها ،وديانة األش اص املعتقلين (يهود أم غير يهود) والفئة العمرية للمعتقلين (بالغين أم
قاصرين) ".وتشير هذه البيانات إىل أن  %56من  30,013طفالا قاصراا ممن اعتُقلوا خالل هذه الفترة كانوا من
غير اليهود ،وأن  %88من هؤالء القاصرين الذين اعتُقلوا "ألسباب جنائية" كانوا من غير اليهود ،وأن  %86من
القاصرين الذين اعتُقلوا على خلفية جرائم أفضت إىل إصابات جسدية كانوا من غير اليهود ،وأن  %60من حاالت
االعتقال التي قُدمت فيها لوائح اتهام ضد املعتقلين شملت مواطنين من غير اليهود .وقد صدرت األحكام بإدانة
ما نسبته  %64من غير اليهود يف "جرائم أمنية" ،ومن بين " 490ش صاا اعتُقلوا على خلفية ’التحريض‘ يف الفترة
الواقعة بين العامين  2011و ،2015كان  426ش صاا (أي ما نسبته  )%86منهم من غير اليهود.
وحسبما جاء يف تقرير مركز عدالة  -املركز القانوين حلماية حقوق األقلية العربية يف إسرائيل" ،تدل هذه األرقام
على أن الشرطة اإلسرائيلية تمثل جهازاا عنصرياا .فالسياسة التي تتبعها الشرطة يف تنميط املواطنين الفلسطينيين
تدفع أفرادها إىل انتقاء املارة منهم وتمييزهم بصفتهم مشتبهاا بهم ،مما يفضي يف نهاية املطاف إىل است دام

 2يشدكّل املواطنون الفلسدطينيون يف إسدرائيل القسدم األكبر من "غير اليهود" ،كفئة ديموغرافية تسدت دم بصدورة رسدمية يف إسدرائيل .كما تضدم هذه الفئة السدواح والعمال األجانب يف
إسرائيل.
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العنف بحقهم واعتقالهم ".ويف هذا املقام ،تناول تقرير "الرصد السياسي" لشهر شباط/فبراير العنصرية املؤسسية
املتبعة يف عمل الشرطة اإلسرائيلية ويف عمل احملاكم اإلسرائيلية.
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 .3املوازنات املشروطة ()2
قررت احلكومة اإلس د د ددرائيلية يف يوم  19حزيران/يونيو  2016فرض ش د د ددروط على حتويل األموال إىل الس د د ددلطات
احمللية الفلسددطينية يف إسددرائيل ،حيث اشددترطت لتحويلها تنفيذ سددياسددة هدم املنازل "غير املرخصددة" يف البلدات
الفلسددطينية .وقد تطرق تقرير "الرصددد السددياسددي" لشددهر كانون الثاين/يناير  2016إىل مسددألة اخلطة االقتصددادية
اخلمسددية التي أقرتها احلكومة اإلسددرائيلية لتطوير السددلطات احمللية الفلسددطينية يف إسددرائيل ،والشددروط السددياسدية
التي فرض د ددتها على هذه الس د ددلطات لالس د ددتفادة من املوازنات املقترحة .ومن جملتها ش د ددروط تتص د ددل بالبناء غير
املرخص يف البلدات الفلسد ددطينية يف إسد ددرائيل" :لطاملا شد ددكلت العقوبات املفروضد ددة على البناء غير املرخص يف
البلدات الفلسددطينية مسددألة بالغة احلسدداسددية بالنسددبة إىل املواطنين الفلسددطينيين الذين يرون أن جوانب القصددور
التي تلف إجراءات التنظيم التي تطبقها احلكومة واالفتقار إىل اخملططات الهيكلية للبلدات الفلس د د د ددطينية وغياب
شددبكات البنية التحتية الالزمة لتطويرها تشددكل األسددباب اجلذرية التي تفضددي إىل ظاهرة البناء غير املرخص يف
بلداتهم".

4

ويف يوم  20حزيران/يونيو  ،2016أصدددرت اللجنة القطرية لرؤسدداء السددلطات احمللية العربية بياناا رفضددت فيه
هذا القرار احلكومي ،إذ صرحت فيه بما يلي:

 3الرابط لتقرير الرصد السياسي لشهر شباط/فبراير " :2016العنصرية املؤسسية" على الرابط التايلhttp://www.palestine-studies.org/sites/default/files/February - :
2016-Report-IPS-Mada.pdf
 4ال د ددراب د ددط لد د دتد د دق د ددري د ددر ال د ددرصد د د د د د ددد الس د د د د د د دي د دداسد د د د د د ددي لش د د د د د د ده د ددر ك د ددان د ددون الد د دث د دداين/يد د دن د دداي د ددر " :2016أدبد د دي د ددات الد د دع د ددنصد د د د د د ددري د ددة" عد د دل د ددى ال د ددراب د ددط الد د دت د ددايلhttp://www.palestine-:
studies.org/sites/default/files/January-2016-Report-IPS-Mada_0.pdf
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يف إطار الرد على قرار احلكومة بشددأن إنفاذ قوانين البناء يف اجملتمعات العربية [الفلسددطينيةب وإنشدداء
قوة شددرطة خاصددة لوضددع هذه القوانين موضددع التنفيذ ،ترفض اللجنة القطرية هذا القرار اخلطير جملة
وتفصيالا ألنه يهدف إىل هدم عشرات اآلالف من منازل املواطنين الفلسطينيين يف البالد.
ويف هذا السياق ،أرسل مركز "عدالة  -املركز القانوين حلماية حقوق األقلية العربية يف إسرائيل" ،الذي مثّل اللجنة
القطرية لرؤساء السلطات احمللية العربية ،رسالة إىل احلكومة طالب فيها بإلغاء القرار ألنه يفتقر إىل أي تسويغ
قانوين ،وبيّن فيها أن "اشتراط [تلبيةب احلقوق بهدم البيوت هو عملياا انتهاج لسياسة العصا واجلزرة جتاه
املواطنين العرب [الفلسطينيينب  ...ليس لقرار احلكومة أي شرعيّة قانونيّة أو دستوريّة ،وهو يشكّل عقوبة جماعيّة".
خطاب عنصري
 .1شاطئ منفصل للفلسطينيين
وجّه عضد د د ددو من أعضد د د دداء بلدية ريشد د د ددون ليتسد د د دديون ،وهي مدينة يهودية-إسد د د ددرائيلية ،نداءا عاجالا إىل البلدية كي
ت ص ددص ش دداطئاا منفص دالا للفلس ددطينيين .وقد اس ددتهدف هذا االقتراح بص ددورة أس دداس ددية املص ددطافين الفلس ددطينيين
الذين يأتون من الضفة الغربية للسباحة على شاطئ البحر املتوسط .وبيّن عضو البلدية املذكور أنه "عندما يكون
لهم شدداطئهم اخلاص ،سددنعلم أن أطفالنا سدديكونون يف أمان على الشدداطئ خالل أشددهر الصدديف .فنحن ال نملك أن
نتركهم حتت رحمة عربي [فلس د د د ددطينيب يتواجد على الشد د د د دداطئ بينما نعلم أنه يف مزاج متقلب بحيث يبدو الطعن
بالنس د د د ددبة إليه جمرد أمر عابر ".وقد رفض املتحدث الرس د د د ددمي باس د د د ددم البلدية هذا االقتراح ووس د د د ددمه باالقتراح
العنص د د د ددري ،وقال إ نه لن يحظى بالقبول يف املدينة .ويف هذا اخلص د د د ددوص ،أشد د د د ددار احملامي نضد د د د ددال عثمان من
االئتالف ملناهضددة العنصددرية يف إسددرائيل إىل أن "التنميط العنصددري الذي ينتهجه أصددحاب الشددركات واألماكن
الترويحية يشكل ظاهرة ما زلنا نناضل ضدها على مدى سنوات ،ولكن أن يرد هذا االقتراح على لسان عضو من
أعضاء البلدية ،فهذا مؤشر على تصعيد يثير القلق على نحو خاص [يف اخلطاب العنصريب".
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 .2استفتاء لليهود دون غيرهم

أجرى مؤشددر السددالم ،الذي يعدّه املعهد اإلسددرائيلي للديمقراطية وجامعة تل أبيب ،مس دحاا يف شددهر حزيران/يونيو
 2016بمناسبة الذكرى اخلمسين حلرب العام  ،1967التي تم ضت عن احتالل الضفة الغربية (بما فيها القدس
الشددرقية) وقطاأ غزة ومرتفعات اجلوالن السددورية وصددحراء سدديناء .وقد اشددتمل هذا املسددح على عدد من األسددئلة
املتصد د د ددلة باألرض الفلسد د د ددطينية احملتلة ،وأمن إسد د د ددرائيل ،وعدد املسد د د ددتوطنين اليهود-اإلسد د د ددرائيليين مقابل عدد
الفلسد د د ددطينيين ،وقضد د د ددية املسد د د ددتوطنات وغيرها .ويشد د د ددير هذا املسد د د ددح يف عمومه إىل جهل اليهود-اإلسد د د ددرائيليين
بالقض ددايا املتعلقة باألرض الفلس ددطينية احملتلة ،وهو ما يظهر جلياا يف االس ددتنتاج الذي يفيد بأن "أقلية ض ددئيلة
من اجلمهور اليهودي تعرف ما هو اخلط األخض د د د ددر على وجه التأكيد "،وأن "تقديرات اجلمهور اليهودي للوض د د د ددع
احلايل يف املناطق [األرض الفلس د د د ددطينية احملتلةب ووض د د د ددعها يف املس د د د ددتقبل تتس د د د ددم يف جانب كبير منها بغياب
املعرفة بالوقائع القائمة وبتقديرات مغلوطة للحجم النس ددبي لس ددكانها ".وفيما يتص ددل بالعنص ددرية والتمييز بحق
املواطنين الفلس ددطينيين يف إس ددرائيل ،تض ددمن املس ددح س ددؤاالا حول اجلهة التي ينبغي أن يُس ددمح لها باملش دداركة يف
االستفتاء حول مستقبل األرض الفلسطينية احملتلة ،فأجاب  %44من املستطلعة آراؤهم من اليهود-اإلسرائيليين
بأنهم "يعتقدون بأنه ال يجوز السماح إال للمواطنين اليهود باملشاركة فيه".
العنصرية يف الشارع اإلسرائيلي
 .1أعمال العنف التي تستهدف الفلسطينيين
يوم  22حزيران/يونيو  ،2016اتُّهم رجالن يهوديان-إسرائيليان بالتهجم على عامل فلسطيني يف مستودأ تابع
حملطة غاز يف القدس .وحسبما ورد يف الئحة االتهام ،اتُّهم الرجالن بتوجيه تهديدات عنصرية للعامل الفلسطيني
وحماولة االعتداء عليه .فعندما وصل الرجالن إىل احملطة يف مطلع شهر أيار/مايو  2016وأدركا أن هذا العامل
فلسطيني ،صرخا عليه ووجها إليه إهانات عنصرية ،وحاوال أن يُ رجاه من املستودأ بالقوة" :أنت عربي قذر،
اخرج حتى نبرحك ضرباا ".ثم غادر الرجالن احملطة وأحضرا معهما أداة حادة وعلبة رش وعادا إىل املستودأ.
وبعدما اتصل العامل الفلسطيني بالشرطة ،غادر الرجالن احملطة ورشقا سيارته باحلجارة وحطما زجاجها
األمامي".
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