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مقدمة
يوثّق تقرير رصد العنصرية لشهر آب/أغسطس  2016حوادث عدّة دلّت عل مُضىّ إسراتيل يف تهجير الفلسطينيين
من النقب .ويأتى ذا الوهجير يف سياق املساعى املوواصلة الوى ترمى إىل تعنين الطاب اليهودي احلصري
إلسراتيل .كاا يركّن الوقرير عل املظا ر اليومية األخرى للعنصرية والوايين إزاء الفلسطينيين يف إسراتيل.
تشريعات عنصرية  /تمييزية
 .1إسرائيل بوصفها الدولة القومية للشعب اليهودي
اقورحت عضددو الكنيسددت شددو معل -رفاتيلى ،يف  1آب/أغسددطس  ،2016إطددافة مشددرو قانو  :إسددراتيل بصددفوها
الدولة القومية للش د د د ددعب اليهودي إىل قوانين األسد د د د دداة اإلس د د د ددراتيلية الوى تُ عدّ ،ب،ك األمر الواق  ،باثابة دس د د د ددوور
إلس د ددراتيل .وينطوي مش د ددرو القانو املقور

ذا عل جوانب خمولفة ترمى إىل ترس د دديا الطاب اليهودي إلس د ددراتيل،

ومن جالوها  :رموز الدولة (النش د د د دديد الوعنى ،والعل والش د د د ددعارق ،واللغة العّرية ،وقانو العودة ،ومل ش د د د ددال اليهود،
واالس د د د ددويطا اليهودي ،والعهقة م اليهود يف الش د د د ددوات ،والوراث اليهودي ،والوقوي اليهودي واألماكن املقدسد د د د ددة.
وفضد د دهل عن نل  ،ين

مش د ددرو القانو عل أ تُعوّر الش د ددريعة اليهودية والوراث اليهودي مص د دددرين من مص د ددادر

الوشري  ،ممّا يسه يف احملافظة عل الطاب اليهودي احلصري الذي يس الصهيونية وإسراتيل.
سياسات عنصرية  /تمييزية
 .1التهجير املستمر يف النقب
دمت السلطات اإلسراتيلية يومىّ  31تاوز/يوليو و 1آب/أغسطس  ،2016عددلا من املّاين وجرفت األراطى
النراعية يف قرية أم احليرا الفلسطينية غير املعورف بها .1واقو،ات يف  18آب/أغسطس  2016عددلا من القرى
الفلسطينية يف النقب و دمت عددلا من املّاين فيها .كاا دمت القوات اإلسراتيلية حمطة لونظيف احلافهت يف بير
" 1عل الرغ من أ معظ

ذه القرى ،الوى توعرض لإل اال عل ن،و يّعث الص د دددمة يف النفس ،كانت قاتاة قّل قيام إس د ددراتيل يف العام  ،1948فقد أمس د ددت غير قانونية م س د ددن

القانو الوعنى بش د د د ددأ الونظي والّناء يف العام  . 1965وال تواو القرى غير املعورف بها بأي وطد د د د د رس د د د دداى .و ى تؤوي ما يوراو ما بين  75,000إىل  90,000مواعن بدوي
فلسد ددطينى من مواعنى إسد ددراتيل يف صد دد،راء النقب يف اقنوب ،وال يولق ؤالء املواعنو سد ددوى الننر اليسد ددير ،إ حصد ددلوا عليخل أص د دهل ،من اخلدمات األسد دداسد ددية الوى تقدمها الدولة،
كالكهرباء ،واملياه ،وخطوط الهاتف ومرافق الوعلي والرعاية الص د د دد،ية ،وال ي،ظو باجالس حملية وال يوّعو يئات حك حملى أخرى .كاا إ ذه القرى مس د د ددوّعدة من اخلرات
احلكومية وإجراءات الونظي الوى تعواد ا الدولة".
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املشاش وحظيرة حيوانات يف أم بطين .ويف اليوم نفسخل ،دمت القوات اإلسراتيلية قرية أم العراقيب الّدوية
الفلسطينية يف النقب للارة الثانية بعد املاتة منذ شهر تاوز/يوليو .2010
وتض منطقة النقب إحدى وخاسين قرية "غير معورف بها" .وقد انطلق تسجيل األراطى يف فلسطين يف عهد الدولة
العثاانية ،واسوار إبا حقّة االنوداب الّريطاين ،ولكن توقف العال بخل ومل يُسوكال يف العام  .1948وتعوّر منطقة
النقب إحدى املناعق الوى مل يشالها تسجيل األراطى عل اإلعهق .ومل تنل إسراتيل ،منذ إقاموها يف العام ،1948
تسوغل غياب وثاتق تسجيل األراطى من أجل تهجير سكا القرى الفلسطينية حتت نريعة أنها قرى غير معورف
بها.
 .2معايير التميز اجلديدة التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم
نشرت وزارة الوربية والوعلي اإلسراتيلية مؤشرات تربوية جديدة لوقيي إجنازات املدارة الثانوية .ووفقلا ملا جاء
يف جريدة " آرتس":
من اآل فصاعدلا ،سوف تنشر الوزارة اإلحصاتيات الوى تّيّن عدد الطلّة الذين يُجندو يف قوات الدفا
اإلسراتيلية وعدد املوسربين من املدارة ،إىل جانب الّيانات الوى تّيّن عدد الطلّة الذين يوأ لو
المو،انات "الّجروت" [امو،انات شهادة الدراسة الثانوية العامة] .كاا سونشر الوزارة إحصاتيات أخرى
تعكس مشاركة املدارة يف الفعاليات االجوااعية واجملواعية.
وحسب املؤشرات اقديدة الوى صدرت عن وزارة الوربية والوعلي " ،يظهر ذه السنة عدد أقل من املدارة الثانوية
القومية-الدينية ،والعربية اإلسراتيلية عل قاتاة املدارة املواينة يف اإلجنازات األكادياية والقي االجوااعية،
باملقارنة م السنوات السابقة ".ووفقلا ملا ورد عل لسا

يئة حترير جريدة " آرتس" ،يكان أحد األسّاب الوى

تقف وراء ذه الفجوة يف املوازنات الوايينية" :و ى فجوة تّدأ يف مرحلة ما قّل املدرسة وتنيد باعراد إىل أ
ي،صل الطالب اليهودي (الذي ين،در من أسرة نات دخل حمدودق ،عند اسوكاال مرحلة الدراسة الثانوية ،عل
نسّة توجاوز ما ي،صل عليخل الطالب العربى باا يوراو ما بين  %35إىل ." %68
4

تقرير الرصد السياسىّ :الوهجير املسوار يف النقب

العدد  ،8آب/أغسطس 2016

_________________________________________________________________________

 .3توظيف الفلسطينيين يف مكتب النائب العام
نشر مكوب الناتب العام يف  9آب/أغسطس  ،2016تقريرلا حول األعاال الوى أجنن ا وركن يف جانب منخل عل
العام  .2015ويوضان ذا الوقرير معلومات حول يكلية املكوب وبيانات إحصاتية حول عالخل واملوظفين
العاملين فيخل .كاا يوناول الوقرير اإلحصاتيات الوى تّين مسوويات توظيف "أبناء األقليات" لدى املكوب .ويّلغ
العدد الكلى للاوظفين العاملين يف مكوب الناتب العام  1,750موظفلا .وال تنيد نسّة املواعنين الفلسطينيين يف
إسراتيل العاملين يف ذا املكوب عل  120( %6.8موظفلاق ،و ى نسّة تقل بشوط بعيد عن النسّة الوى يشكلها
الفلسطينيو (%20ق من جماو املواعنين يف إسراتيل .وم نل  ،يشال عدد املواعنين الفلسطينيين الد ،120الذين
يعالو يف مكوب الناتب العام ،عشرة حمامين مودربين وسّعة أفراد يؤدو اخلدمة املدنية وخاسة عهب
جامعيين ،وجايعه ال يُعوّرو موظفين داتاين يف ذا املكوب .وعليخل ،ال يعال يف ذا املكوب ،عل أساة ثابت
ودات  ،سوى  98موظفلا فلسطينيلا (أو ما نسّوخل  %5.6من جماو موظفيخلق.
خطاب عنصري
 .1ال وظائف للفلسطينيين
مُن وسدي جّارة ،و و مواعن فلسدطينى يف إسدراتيل ،من العال يف وظيفة معالب عّيعى يف دار لرعاية املسدنين
يف وسد د الّهد .وقد توجخل جّارة إىل االتوهف ملنا ض ددة العنص ددرية يف إس ددراتيل بعدما أخّره رب العال أ

ذه

"الوظيفة ليسد د ددت للعرب" ،ويسد د ددع جّارة اآل إىل "موابعة ذه القضد د ددية قانونيلا للاطالّة بوعويضد د ددخل عن اإل انة
الوى تعرض إليها".
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العنصرية يف الشارع اإلسرائيلي
 .1التحريض على العنف ضد الفلسطينيين يف وسائل التواصل االجتماعي
تشير دراسة إسراتيلية رساية أعدتها مؤسسة بيرل كاتننيلسو وعُرطت نواتجها يف الكنيست يف  2آب/أغسطس
 ،2016إىل ظهور ما ال يقل عن  175,000حتريض عل مواق الوواصل االجوااعى اإلسراتيلية خهل السنة
املاطية .وكا ما يقرب من نصف ذه الدعوات الو،ريضية موجهلا طد الفلسطينيين.
 .2الشرطة ضد الصحفيين الفلسطينيين
نظ ص،فيو فلسطينيو اعوصاملا يف  17آب/أغسطس  ،2016أمام مقر الشرعة يف وادي عارة .واحوب ؤالء
الص،فيو عل املضايقات املانهجة الوى تاارسها الشرعة اإلسراتيلية ب،قه  ،بعد أ تعرض ص،فيا يعاه
لدى مواق إخّارية فلسطينية للاضايقات عل يد شرعى إسراتيلى .فقد من

ذا الشرعى الص،فيين من تغطية

حادث حتط عاترة بدو عيار ،ومل يساح سوى للص،فيين اليهود-اإلسراتيليين بالدخول إىل موق حتط
الطاترة وتغطية احلدث.
 .3وحشية الشرطة
اعودى أفراد الشرعة اإلسراتيلية يف  4آب/أغسطس  ،2016عل مواعنين فلسطينيين اثنين من إسراتيل ،اا
عثاا عازم وأمير حاج ي،ي من قرية الطيّة ،بالقرب من احلاجن املقام بين الطيّة وعولكرم .وكا

ذا

املواعنا يف عريق عودتهاا من عولكرم حيناا اططرا إىل الووقف عل جانب الطريق بعد أ اجوازا احلاجن.
وبيناا كا عثاا وأمير يهاا باغادرة املكا الذي توقفا فيخل ،صدف أ كانت دورية للشرعة اإلسراتيلية
تهحق سيارة مسروقة اصطدمت بعاود إنارة ،فقام أفراد ذه الدورية باالعوداء عليهاا وقيدا أيديهاا .وعندما
سأال عن سّب معاملوهاا عل
"كا

ذا الن،و ،شواهاا أفراد الشرعة وانهالوا عليهاا طربال .وحسّاا صر بخل أمير:

ذا أمرلا خميفلا [ .ذا] ما نراه عل احلواجن ،حيث يطلق اإلسراتيليو النار عل الناة دو أدن اعوّار

حلياة اإلنسا  .عندما طربنى أفراد الشرعة ،اعوقدت أنها كانت النهاية وأنه كانوا سيعدموننى".ا

6

تقرير الرصد السياسىّ :الوهجير املسوار يف النقب

العدد  ،8آب/أغسطس 2016

_________________________________________________________________________

 .4العنصرية يف القطارات اإلسرائيلية
تعرض جواد نصار ،و و شاب فلسطينى يّلغ من العار  23عاملا من قرية عرعا يف اقليل األسفل ،ملعاملة
عنصرية عل يد أحد موظفى سكة احلديد .وصر جواد ملوق "عرب  "48اإلخّاري أنخل بيناا كا يسافر عل مون
القطار من حيفا إىل تل أبيب ،اقورب منخل أحد موظفى سكة احلديد وأمره بإنهاء مكاملة اتفية كا يجريها .ويقول
جواد إنخل مل يكن عل عل باحلظر املفروض عل إجراء املكاملات الهاتفية يف القطار (باسوثناء عربات حمددةق،
وإنخل اسوجاب لطلب املوظف وأنه املكاملة .بيد أ املوظف املذكور عاد إليخل من جديد وصرخ يف وجهخل" :أغلق
الهاتف فورلا وإال سأعيد إىل غنة ولن تّق

نا!" ،علاال بأ
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اتفخل كا مغلقال.

