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مقدمة
يسلط تقرير الرصد السياسى لشهر تموز/يوليو  2016الضوء عل عدة مظا ر من املمارسات العنصرية والوميينية
اإلسراتيلية الوى ترسّم احلدود الوى تقيّد املواعنين الفلسطينيين يف إسراتيل .وتظهر ذه احلدود بجالء يف الكوب
املدرسية الوى تعرّف (وتخور ) الهويات االجوماعية والدينية والقومية ،ويف تقليص املوارد املالية الوى تُرصد
لودريب املعلمين الفلسطينيين ويف حتجيم الرواية الفلسطينية واخونالها يف احلين العام .كما تظهر ذه احلدود يف
القوانين اجلديدة الوى تعيّن حدود اخلطاب املشرو الذي توّناه املنظمات غير احلكومية والنشاعات الوى تنفذ ا
ال
ويف عرد أعضاء الكنسيت ممن يلقون كلمات تخرج عن إعار اإلجما الصهيوين-اإلسراتيلى املسموح به .وفض ا
عن ذلك ،تّرز احلدود املقررة للفلسطينيين يف قطاعىّ السياحة واملواصالت ،حيث توجل يف سياسة عنصرية
وتميينية عل املسوويين الشعّى واملؤسسى.
تشريعات عنصرية  /تمييزية
 .1طرد عضو من أعضاء الكنيست :تعديل رقم ()45
يف يوم  20تموز/يوليو  ،2016صد د ددادق الّرملان اإلسد د ددراتيلى عل قانون يجين عرد أعضد د دداء الكنيسد د ددت بأغلّية 62
صوتاا مقابل  45صوتاا .وبموجب مشرو القانون الذي جرت املصادقة عليه ،يجوز للكنيست أن يطرد أي عضو يف
حال إقدامه عل الو،ريض عل العنصددرية وإبداته الوأييد للكفاح املسددل طددد إس دراتيل .ويجب أن يصددادق عل عرد
العضد د ددو املعنى  90من أصد د ددل  120عض د د دواا م عمو أعضد د دداء الكنيسد د ددت .وتُسد د ددوهل إجراءات عرد ا عضد د دداء بوقديم
الوماس ،يجب أن ي،صل عل مصادقة  70عضواا من أعضاء الكنيست ،عل أالّ يكون  10منهم من أعضاء االتوالف
احلكومى .وال يجوز عرد عض ددو من أعض دداء الكنيس ددت خالل فورة االنوخابات العامة .ويف ذا الس ددياق ،ص ددرح عض ددو
الكنيست يوسف جّارين (من القاتمة املشوركة) بأن ذا القانون يجعل ا عضاء الفلسطينيين يف الكنيست "أعضاء
حتت الوجربة" ،وأردف قاتالا إن ذا القانون "قانون يقوم عل الفصددل العنصددري نه يمهد الطريا أمام نقل السددلطة
السياسية الوى يومو بها املسؤولون الذين انوخّهم املواعنون العرب [الفلسطينيون]".
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ويف سدياق رده عل إقرار ذا القانون ،حذّر مركن عدالة  -املركن القانوين حلماية حقوق ا قلية العربية يف إسدراتيل
من أن:
ذا القانون ينطوي عل أكثر اخملاعر اجلسد د د دديمة الوى حتدق بأحد احلقوق املدنية ا سد د د دداسد د د ددية يف عوم
ديموقراعى  -و و احلا يف الوص د د د ددويت واحلا يف الورشد د د د د لالنوخاب  ...وما من ش د د د ددك يف أن ذا القانون
يسد د ددوهدف عرد أعضد د دداء الكنيسد د ددت العرب [الفلسد د ددطينيين] الذين "يجررون" عل تاوز احلدود الوى تقرر ا
ا غلّية اليهودية اإلسراتيلية لهم ،مما يفضى إىل تكميم أفواه املواعنين العرب الفلسطينيين بعمومهم.
ويف ذا املقام ،وثّا تقريرا الرصد السياسى لشهريّ شّاط/فّراير وأيار/مايو نشأة ذا القانون ومراحل تطوره.
 .2قانون املنظمات غير احلكومية
أص د د د دددر الكنيس د د د ددت يف  11تموز/يوليو  2016ما يُعرف بقانون املنظمات غير احلكومية ،الذي "يملى عل املنظمات
غير احلكومية الوى حتصددل عل معظم تمويلها من حكومات أجنّية اسددويفاء شددروط خاصددة يف الوقارير الوى تعدّ ا
وترفعها ".ويمس ذا القانون ،حسد ددّما ورد يف أحد تقارير الرقابة الصد ددادرة عن الكنيسد ددت 25 ،من أصد ددل  27منظمة
غير حكومية ومؤس د دس ددة من مؤس د دس ددات حقوق اإلنس ددان .وتناول تقرير الرص ددد الس ددياس ددى لش ددهر كانون الثاين/يناير
 2016ذا القانون وبيّن أنه "يرمى إىل تريم أي نشد د د د دداعات ثقافية أو قانونية تنوقد الوميين اإلس د د د ددراتيلى ،حو لو
كانت ذه النشد د دداعات تسد د ددوند إىل قيم حقوق اإلنسد د ددان والقانون الدو ومّادته ".وم ذلك ،ونويجة للوغييرات الوى
أجرتها جلنة الدسوور يف الكنيست ،خرجت النسخة النهاتية من القانون يف صورة أكثر اعوداالا من نسخوه ا صلية،
إذ انعكست ذه الوغييرات يف الوعديالت الوالية:
 ال يس د د د ددري ذا القانون بأثر رجعى عل الوّرعات الوى قُدمت للمنظمات غير احلكومية يف العام  ،2016وإنما
يسري عل الوّرعات الوى تقدَّم لهذه املنظمات اعوّاراا من يوم  1كانون الثاين/يناير .2017
 يجب تقديم الوقرير ا ول إىل مسجل الشركات غير الرب،ية بعد ذا الواريخ بثمانية عشر شهراا.
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 ألغت جلنة الدس د د د ددوور يف الكنيس د د د ددت مادة كانت تش د د د ددورط عل ممثلى املنظمات غير احلكومية املعنية وطد د د د د
بطاقات تعريفية خاصد د د ددة أثناء مشد د د دداركوهم يف اجوماعات الكنيسد د د ددت أو الوزارات احلكومية .كما ألغت اللجنة
مددادة أخرى كددانددت تملى عل ممثلى املنظمددات غير احلكوميددة ذكر أسد د د د دمدداء الدددول الوى تموّل منظمدداتهم يف
مسد د ددوهل ذه االجوماعات ،لكنها فرطد د ددت عليهم أن يقدموا ذه املعلومات لدى تسد د ددجيلهم للمشد د دداركة يف تلك
االجومدداعددات ،ويف حددال قيددام أحددد أعض د د د د دداء الكنيس د د د د ددت بدداس د د د ددوجوابهم عن املددان،ين ا جددانددب الددذين يمولون
منظماتهم.
وحسّما ورد يف مدونة علة (:)+972
يكمن الهدف املووخ من قانون املنظمات غير احلكومية يف إرس د د د ددال رس د د د ددالة خطيرة وش د د د ددديدة إىل اجلمهور
اإلسد ددراتيلى ،مفاد ا أن القيم الوى تؤمن بها ذه املنظمات وتدعو إليها  ...ليس لها وجود مادي يف إسد ددراتيل.
فاملشد درّعون [أعض دداء الكنيس ددت] يقولون إن قيم حقوق اإلنس ددان ومعارط ددة االحوالل مفروط ددة من اخلارج ال
لشىء إال لغايات كيدية.
سياسات عنصرية  /تمييزية
 .1كتاب التربية املدنية
يعرض تقرير الرصد السياسى لشهر أيار/مايو  2016كواب الوربية املدنية واآللية الوى يعومد ا يف تصنيف
ا ملواعنين الفلسطينيين يف إسراتيل .ويثير الوقرير الوسارالت حول اخورا الهوية اآلرامية وحجم السكان الذين
تنسّهم إسراتيل إليها ،مما يثير االنطّا بأن جمي املواعنين الفلسطينيين املسي،يين ينومون إىل ذه الهوية
اآلرامية اخملورَعة .وقد نظرت احملكمة العليا اإلسراتيلية يف ذه القضية من خالل الوماس رفعوه إليها عموعة
من ا كاديميين ومدرّسى منهاج الوربية املدنية وأولياء أمور الطلّة ،اعورطوا فيه عل اسوخدام كويب "تعريف
املفا يم" املرفا م كواب الوربية املدنية .ويف ذا السياق ،انوقد القاطى سليم جّران ،و و مواعن فلسطينى
مسي،ى ،ذا الكويب بقوله:
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ينّغى إبداء االحورام جلماعة تشكل  %21من عمو السكان .يجب إجراء املشاورات م ممثلى العرب
[الفلسطينيين] .ملاذا يصنَّف العرب [الفلسطينيون] طمن ثالث جماعات؟  ...إن املسي،يين ال يّ،ذون
إعالق تسمية "اآلراميين" عليهم ،نها تسمية تفوقر إىل الدقة .أنا أعرف قرابة خمسة عشر شخصاا فقط
يفضلون أن يُسّغ ذا املسم عليهم .وأياا كان ا مر ،ما و تصنيفى حسب ذا الكويب؟ ما ى ويوى؟
وقد علّت احملكمة من الوزارة أن تقدم رد ا عل املساتل املثارة يف ذه القضية يف غضون سوين يوماا.
 .2أنصاف موازنات خمصصة للطلبة الفلسطينيين
كشفت وزارة الوربية والوعليم اإلسراتيلية النقاب عن نموذج جديد للموازنة املرصودة للمعلمين املودربين .ووفقاا
لهذا النموذج ،ترتّط املوازنة بموطو الدراسة وبا صل اإلثنى للمعلم املودرب .وفضالا عن ذلك ،ال يولق الطلّة
الفلسطينيون امللو،قون بكليات املعلمين يف الشمال سوى  %56من املوازنة اخملصصة لكل عالب .وتنعم وزارة
الوربية والوعليم أنها تسع إىل تقليص عدد املعلمين الفلسطينيين يف شمال الّالد بسّب نقص عدد الوظاتف
املويسرة لهم .ويف ذا املقام ،صرح إيال رام ،ناتب مدير العاملين يف حقل الوعليم يف الوزارة ،بأنه "يوجد فاتض
يف أعداد املعلمين العرب [الفلسطينيين] يف شمال الّالد .وم ذلك ،فما ينال الكثيرون منهم يخوارون االلو،اق
بكليات الوربية".
ويف سياق ردّه عل النموذج اجلديد ،قال عضو الكنيست يوسف جّارين (من القاتمة املشوركة) إن "الرسالة تكمن
يف تصنيف الطلّة العرب الذين يدرسون يف كليات تدريب املعلمين كمعلمين ذوي مرتّة أدن من غير م ".وأردف
جّارين أن "نظام الوعليم العربى [الفلسطينى] يفوقر إىل عشرات اآلالف من الساعات الوعليمية باملقارنة م
نظيره اليهودي ،وذلك من أجل تنفيذ املوازنات الوفاطلية وطمان رصد املوازنات الوى حتواج املدارس الثانوية
إليها عل قدم املساواة م غير ا .ولو كانت وزارة الوربية والوعليم مهومّة حقًّا باملساواة وتخصص عدداا معقوالا
من الساعات الوعليمية ،لكان من املمكن اسويعاب اآلالف من املعلمين العرب يف ذا النظام ،مما يسهم يف
الوخفيف من وعأة املشكلة الوى تفرز ا ا عداد الناتدة من املعلمين".
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وقد أرسلت احملامية رغد جرايسى من جمعية حقوق املواعن يف إسراتيل رسالة إىل وزير الوربية والوعليم ،نفوا
بينيت ،اعوّرت فيها نموذج املوازنة اجلديد تميينياا نه مر ون با صل القومى .ويعنى ذا ا مر يف دالالته أن
الكليات لن تولق من وزارة الوربية والوعليم موازنات أقل عن كل عالب من علّوها الفلسطينيين باملقارنة م ما
يولقا ه أقرانهم من الطلّة اليهود ف،سب ،بل سيؤثر ذا النموذج اجلديد عل سياسات القّول يف الكليات يف
املسوقّل نه من املرج أن تعمد ذه املؤسسات الوعليمية إىل قّول الطلّة الذين ييسرون لها احلصول عل
موازنات أعل  .وفضالا عن ذلك ،قالت جرايسى إن املسؤولية تق عل عاتا وزارة الوربية والوعليم كى تد حالا
للّطالة املسوشرية بين صفوف املعلمين يف الّالد بصورة عامة ويف أوساط املعلمين الفلسطينيين بصورة
خاصة .واقورحت جرايسى أن تشمل احللول اجملورحة لووظيف املعلمين الفلسطينيين يف إسراتيل اسويعابهم يف
املدارس اليهودية ،وتشييد غرف صفوف ومدارس جديدة (من شأنها أن تعالج مشكلة اكوظاظ أعداد الطلّة يف
املدارس الفلسطينية يف إسراتيل كذلك) ،ومراعاة املساواة يف رصد املوازنات للمدارس الفلسطينية وتوزي
الساعات الوعليمية.
خطاب عنصري
اس ددودعت الش ددرعة س دديدة فلس ددطينية من قرية أبو غوش القريّة من القدس ،للو،قيا معها نها ص دددمت بس دديارتها
سيارة أخرى يف أثناء روبها من عموعة من مشجعى كرة القدم اليهود الذين تهجموا عليها .فقد اعودى عشرات
من مش د د د ددجعى كرة القدم عل ندوى جّر وابنويها الص د د د ددغيرتين يف يوم  1أيار/مايو  .2016وكانت ندوى تقف،
بسدديارتها ،عند إحدى اإلشددارات الضددوتية حينما أدر حشددد من مشددجعى كرة القدم أنها فلسددطينية ب،كم احلجاب
الذي كانت ترتديه ،فقام بعضددهم بكيل الشددواتم وا لفاظ النابية لها ،يف حين قفن آخرون عل سدديارتها وحاولوا
أن يفو،وا أبوابها ،كما شرعوا بضرب السيارة وحطموا أطواء ا .وقد اصطدمت ندوى بسيارة أخرى و ى حتاول
الهروب من املكان .و ذا و السد ددّب الذي حدا بالشد ددرعة إىل اسد ددودعاتها للو،قيا معها بشد ددأنه .ويف ذا السد ددياق،
وجه حمامى ندوى رس ددالة إىل ط ددابط الو،قيا يف الش ددرعة ،قال فيها "إن اس ددودعاء موكلوى للو،قيا يف ظل ذه
الظروف أمر شد د د د دداتن .فهذه حماولة غير مقّولة لو،ويل الض د د د دد،ية إىل جانم والوخفيف من فداحة موقف يش د د د ددهد
اسوف،ال العنصرية اليهودية يف القدس".
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 .1الشعر الفلسطيني يغذي اإلرهاب
اسددودع وزير الدفا  ،أفيغدور ليّرمان ،قاتد إذاعة اجليش اإلسددراتيلى ،غا تنا ال ،لووبيخه بسددّب بث برنامج
حول الش د د دداعر الفلس د د ددطينى حممود درويش يف يوم  19تموز/يوليو  .2016وقد أذا برنامج "جامعة عل الهواء"
الددذي تّثدده اإلذاعددة قصد د د د ديدددة درويش "بطدداقددة ويددة" الوى نظمهددا يف العددام  .1965ودعددت ميري ريغيف ،وزيرة
الثقافة ،ليّرمان إىل حجب الومويل عن اإلذاعة نها "شد د د ددكلت منصد د د ددة لوقديم الرواية الفلسد د د ددطينية الوى تعارض
وجود إسددراتيل كدولة يهودية وديموقراعية ".ونشددرت ريغيف عل صددف،وها عل موق "فيسددّو " تصددري،اا قالت
ض د دا من أبيات القصد دديدة ،الوى
فيه إن "اإلذاعة [إذاعة اجليش اإلسد ددراتيلى] خرجت عن مسد ددار ا" ،كما اقوّسد ددت بع ا
يقول فيها درويش:
سجِّل ..برأسِ الصف،ةِ ا وىل
أنا ال أكرهُ الناسَ
وال أسطو عل أحدم
ولكنّى ..إذا ما جعتُ
آكلُ حلمَ مغوصّى
حذارِ ..حذارِ ..من جوعى
ومن غضّى!!

واحوج ليّرمان بأن "أحداا ما يؤلف نصوصاا تنا ض الصهيونية ،وتوظَّف حو يومنا ذا وقوداا إلذكاء اإلر اب
ط د د د ددد إس د د د ددراتيل ،ي،ظ بالوّجيل عل أعماله الوى أدرجوها اإلذاعة باعوّار ا جنءاا من النص د د د ددود الوى وجدت
عريقها إىل الرواية اإلسراتيلية" .وفضالا عن ذلك:
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فقد أخّر ليّرمان ،ب،سد د ددب تصد د ددري صد د دددر عن مكوّه ،ديكيل [مسد د ددؤول اإلذاعة] بأن املنطا نفسد د دده الذي اعومده
احملررون يف إذاعة اجليش للمص ددادقة عل مناقش ددة قص دديدة درويش قد يطَّّا من أجل إط ددافة إرث املفوى احلاج
أمين احلسددينى إىل الرواية اإلسددراتيلية ،أو مناقشددة الفضدداتل ا دبية الوى ي،فل بها كواب "كفاحى" دولف ولر
عل الهواء.
 .2ال للفلسطينيين يف املسابح اإلسرائيلية-اليهودية
ص د د ددرح رتيس اجمللس اإلقليمى للجليل ا دن  ،موعى دوتان ،يف مقابلة إذاعية بُثت يوم  28تموز/يوليو :2016
"أنا ال أكره العرب [الفلسطينيين] ،ولكنى ال أريد أن أرا م يف مساب،نا ".وسأل الّرنامج اإلذاعى ررساء الّلديات
عما إذا كانوا سيسم،ون لغير املقيمين طمن حدود بلدياتهم بالدخول إىل املساب  ،وما إذا كان يوعين عل غير
املقيمين أن يدفعوا رسددوماا أعل للدخول إىل ذه املسدداب  .فردّ دوتان عل

ذا السددؤال بقوله "ال مان لدي بشدأن

الس ددماح بدخول غير املقيمين باس ددوثناء العرب [املواعنين الفلس ددطينيين يف إس ددراتيل] الذين ينّغى من دخولهم
كلياا .أما بالنسد ددّة إىل غير املقيمين ،فيجب أن تكون رسد ددوم الدخول أعل ب د د د د د د د  %40مما يدفعه املقيم داخل حدود
الّلدديدة ".وفس د د د ددر دوتدان ذلدك بقولده" :يف الثقدافدة العربيدة [الفلس د د د ددطينية] غير اليهوديدة ،يددخدل النداس إىل حوض
السد د ددّاحة و م يرتدون مالبسد د ددهم وي،اولون أن يملوا علينا عادات خمولفة يف اللّاس ،و ذا ما ال نّ،ذه .كما أن
ثقافة النظافة لديهم [حسّما ورد حرفياا عل لسانه] تخولف عن ثقافونا أيضاا".
وقال احملامى نضال عثمان من االتوالف ملنا ضة العنصرية يف إسراتيل إنه "ال يجوز لنا أن نسلم بالعنصرية،
وال س دديما يف احلاالت الوى تص دددر فيها عن ش ددخص دديات عامة .كنا نووق من موعى دوتان ،و و ابن س ددرة

ت

من احملرقة (الهولوكوسددت) ،أن يّدي قدراا أكّر من احلسدداسددية إزاء العنصددرية واخملاعر الناجمة عنها ،ولكن يّدو
س د دا فاته أن يوعلمها ويسد ددوخلص العّر منها ".ويف ذا اخلصد ددود ،تطرق تقرير الرصد ددد السد ددياسد ددى
أن نا درو ا
لش د ددهر حنيران/يونيو إىل مس د ددألة من الفلس د ددطينيين من الدخول إىل املس د دداب يف إس د ددراتيل وتخص د دديص ش د دداع
منفصل لهم عل الّ،ر املووسط.
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 .3العنصرية يف الفنادق
اتصل وكالء سلسلة فنادق "فوال" ( )Fattal hotel chainبنباتن الفندق من اليهود-اإلسراتيليين وأبلغو م أن
تواريخ حجوزاتهم توص د د ددادف م حلول عطلة عيد الفطر .وقال أحد الوكالء يف اتص د د دداله م أحد زباتن الفندق إن
"معظم الننالء يف الفندق يف ذلك الواريخ ين،درون من وس د د د ددط معين عل الرغم من أنهم إس د د د ددراتيليون ،بيد أنهم
يش ددكلون وسد دطاا معيناا ".وتش ددير كلمة وس ددط يف اخلطاب اإلس ددراتيلى إىل ف ات اجوماعية وس ددياس ددية ،وال س دديما إىل
الف ات املهمش د د د ددة .وغالّاا ما تُس د د د ددوخدم ذه الكلمة لإلش د د د ددارة إىل املواعنين الفلس د د د ددطينيين يف إس د د د ددراتيل واليهود
املونموين واملهاجرين الروس .ويرمى اسد ددوخدام كلمة وس ددط ،يف معرض اإلشد ددارة إىل الفلسد ددطينيين يف إسد ددراتيل،
بصددورة أسدداسددية إىل نن الصددفة الوعنية عنهم عّر نن شددخصدديوهم الوعنية وحصددر م يف عّقة اجوماعية دنيا.
واتص د ددل ص د دد،ايف بالش د ددركة بهدف الو،قا مما إذا كان ذا الوص د ددرف ينم عن س د ددياس د ددة تطّقها س د ددلس د ددلة الفنادق
املذكورة أم يمثل حادثة معنولة .وقد تلق رداا يقول" :سد د د ددوف أقول لك احلقيقة ،قد يننعج الّعض من ذا [وجود
الننالء املسلمين يف الفندق] ،وقد ال يننعج الّعض اآلخر منه".
العنصرية يف الشارع اإلسرائيلي
 .1العنصرية يف املواصالت العامة
أمر أفراد من الشرعة عالّة فلسطينية تدرس يف أكاديمية بيوسال يل للفنون والوصميم بالقدس بالننول من
القطار اخلفيف .وكانت حنان كيالين ،وعمر ا  24سنة وتقطن يف قرية عارة بمنطقة املثلث ،يف عريقها إىل
سكنها حين اقوربت منها شرعية من وحدة حرس احلدود ،وقالت لها إنها تّدو يف مظهر يثير الشّهات ويوعين
عليها أن تننل من القطار .وعندما رفضت حنان االنصيا لهذا ا مر ،وجهت الشرعية ألفاظاا نابية إليها ،كما
نعوها بعض الركاب اليهود-اإلسراتيليين بد"عربية إر ابية" وأنه يجب عليها "أن تذ ب إىل غنة" ننا "ال نريد أن
نراكم [الفلسطينيين] نا"" .وعندما وصل القطار إىل احملطة الوالية ،كانت قوة كّيرة من قوات ا من الوابعة
لّلدية القدس يف انوظار ا .وما أن فو باب القطار ،حو علب حارس أمن من حنان أن تورجل منه .وعندما
رفضت ذلك ،قيد احلارس يديها ودفعها خارج القطار وأخضعها لوفويش جسدي مهين وفوش مقونياتها الشخصية
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عل الن،و ذاته .ويف ذه اإلثناء ،واصل ركاب القطار توجيه اإل انات إىل حنان ،كما حاول واحد منهم أن يعودي
عليها .وقد وثقت إحدى السيدات ،الوى كانت تمر باملكان ،ذه احلادثة عل

اتفها النقال.

وتعكس اإل انات الوى وجهت إىل حنان الطاب العنصري الذي وسم ذه احلادثة .فالعّارتان "عربية إر ابية"
و"ال نريد أن نراكم نا" ال تشيران إىل حنان ب،د ذاتها ،وإنما تشيران إىل الفلسطينيين (والعرب) بعمومهم.
وينس،ب ذا ا مر بوجه خاد عل عّارة "عربى إر ابى" .أما العّارة الثانية "ال نريد أن نراكم نا" فوشير إىل
جمي املواعنين الفلسطينيين يف إسراتيل ،الذين يُعَدّون غير مرغوب فيهم يف إسراتيل وتوجَّه الدعوات إليهم
"للذ اب إىل غنة" بمجموعهم .وعالوةا عل ذلك ،تنطوي عّارة "اذ ّوا إىل غنة" عل فكرتين :أوال ما أن املواعنين
الفلسطينيين يف إسراتيل غير مرحب بهم يف إسراتيل ،وثانيهما أن "الذ اب إىل غنة" يعادل "الذ اب إىل اجل،يم"
يف مدلوله ،و و ما يعكس االنطّا العام الذي ي،مله اليهود اإلسراتيليون عن قطا غنة .فهذا القطا يخض
لل،صار منذ العام  ،2007وقد شنت إسراتيل العديد من االعوداءات عليه بهدف القضاء عل أي حماولة فلسطينية
لكسر ذا احلصار .وعمل اجليش اإلسراتيلى والقيادة السياسية عل بث صورة تنن الصفة اإلنسانية عن قطا
غنة وتصوّره كما لو كان بؤرة لإلر اب يف أذ ان أفراد اجلمهور اليهودي-اإلسراتيلى.
وتوجل الدعوة الوى يوجهها اليهود-اإلسراتيليون إىل الفلسطينيين" :اذ ّوا إىل غنة" يف حادثة أخرى تعرطت
لها مواعنة فلسطينية عل مون قطار خالل ذا الشهر .فعندما وجدت دى أبو عّيد ،و ى مواعنة فلسطينية يف
إسراتيل ،مقعداا عل مون القطار املووجه من تل أبيب إىل النقب ،صاح راكب يهودي-إسراتيلى عليها" :ال أريد أن
تلسى نا ذا املقعد حمجوز وأنت ال تسوطيعين اجللوس نا ".وعندما رفعت دى شكوا ا إىل مفوش القطار،
أجاب الراكب اليهودي-اإلسراتيلى" ،ال أريد ا أن تلس نا ،وإذا مل يعجّها ذا ا مر فّإمكانها أن تذ ب إىل
غنة ".ونشرت دى ذه احلادثة الوى حصلت معها عل صف،وها عل موق "فيسّو " ،وأشارت إىل أن بعض
الركاب اإلسراتيليين ساندو ا واسونكروا ما أقدم عليه ذلك العنصري اإلسراتيلى ،إذ قالوا " ذه ليست أملانيا،
و ذا القطار ليس قطار  ،دعها تلس ".وفضالا عن الدعوة إىل الذ اب إىل غنة ،الوى عرطنا ا أعاله ،يشير
اسوخدام كلمة "أملانيا" يف ذا السياق إىل أملانيا النازية .ويدل تعّير بعض الركاب عن مساندتهم لهدى عل
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أمرين :أولهما أن بعض اليهود-اإلسراتيليين صاروا عل وعى باخلطاب العنصري ،الذي بات أكثر جالءا وشيوعاا
يف ذه اآلونة ،وأن ثمة يف إسراتيل من يرغب يف معارطوه أما ا مر الثاين ،و و ا

م ،فينطوي عل إشارة

طمنية إىل أملانيا النازية والسلو العنصري الذي انوهجوه طد اليهود الذين كانوا فيها .وتعكس ذه املقارنة،
الوى تُعوّر من احملرمات يف اخلطاب اليهودي-اإلسراتيلى العام ،اسوف،ال الوعصب ا عم واسوشراء العنصرية
املؤسسية يف إسراتيل.
وتشكل العنصرية املؤسسية يف املطارات وخطوط الطيران اإلسراتيلية شا داا بارزاا عل

ذه احلالة .ففى ذا

السياق ،حكمت حمكمة الصل يف حيفا عل شركة "إل عال" (و ى شركة اخلطوط اجلوية اإلسراتيلية) وعل الدولة
بدف تعويض يّلغ  9,000شيكل (ما يعادل  2,300دوالر أمريكى) حد سكان حيفا ،و و خالد فوراين ،الذي
أخضعه عاقم الطاترة لوفويش مهين يف مطار بالعاصمة الفرنسية باريس .فقد أمر أفراد الطاقم فوراين ،و و
حماطر يف علم االجوما وا نثروبولوجيا يف جامعة تل أبيب ،بخل مالبسه ووطعها يف حاوية خارج املطار،
وأبقوه بمالبسه الداخلية ملدة ساعة كاملة .وبعد الوفويش ،أبلغ أفراد الطاقم فوراين بأنه ال يسوطي أن يصعد عل
مون الطاترة ومعه جهاز الكمّيوتر احملمول وحقيّوه اليدوية .ثم علب أفراد الطاقم من فوراين أن يورجل من
احلافلة الوى تنقل املسافرين إىل الطاترة وأمروه أن يغير حذاءه ب،ذاء آخر أحضره ا من اإلسراتيلى من أموعوه
دون موافقوه .ويف الت،ة الدعوى ،قال فوراين إن أفراد الطاقم "داسوا عل كراموه الشخصية وا كاديمية" وعاملوه
معاملة مهينة.
وتنطوي حادثة أخرى وقعت عل مون عاترة تابعة لشركة اخلطوط اجلوية اإلسراتيلية "إل عال" عل املضايقة
الوى تعرض لها عازف الكمان الفلسطينى شام خوري .فقد أخّر أفراد عاقم الطاترة خوري ،الذي قض سنة يف
أكاديمية بارنّويم-سعيد للموسيق  ،أنه لن يُسم له ب،مل أغراطه الشخصية ،بما فيها كمانه الّا ظ الثمن،
عل مون الطاترة .فطلب خوري أن يُف،ص الكمان با شعة السينية أو أن يُفوش يدوياا ،وقال إنه ال يسوطي أن
يور مقونياته الثمينة يف حمولة الطاترة ،بيد أن أفراد ا من رفضوا علّه .وبعد ذلك ،قرر خوري اإلحجام عن
الصعود إىل الطاترة وسافر عل مون عاترة أملانية مل يسّب عاقمها أي إزعاج له بسّب الكمان.
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