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مقدمة
يوثق تقرير الرصد السياسى لشهر تشرين األول/أكتوبر  2016التهجير املستار الذي يستهدف قرية العراقيب يف
النقب ،ويسلط الضوء عل العقّات التى تضعها بعض اجلامعات اإلسراتيلية لل،يلولة دون تقدُّم الطلّة الفلسطينيين
لاللت،اق بها ،وعل املساعى التى تّذلها احلكومة اإلسراتيلية إلقرار قوانين تضفى عابعاً عسكرياً عل تعاملها
م املواعنين الفلسطينيين وترويج صورة سلّية لهم يف وساتل اإلعالم اإلسراتيلية .كاا يوثق التقرير االططهاد
السياسى الذي يتعرض له حنب التجا الوعنى الدياوقراعى.
مالحظة :مل تصدر أي تشريعات خالل ذا الشهر بسّب العطلة الصيفية للكنيست ،التى تاتد ما بين 7
آب/أغسطس و 31تشرين األول/أكتوبر .2016
سياسات عنصرية  /تمييزية
 .1التهجير املستمر يف النقب
دمت القوات اإلسراتيلية يف  6تشرين األول/أكتوبر  2016قرية العراقيب الّدوية الفلسطينية غير املعترف بها

1

يف النقب للارة الرابعة بعد املاتة منذ شهر تاوز/يوليو .2010
 .2احلواجز اللغوية
يف شهر أيلول/سّتاّر  ،2016رف معهد إسراتيل للتقنية "التخنيون" (و و جامعة متخصصة يف العلوم
والتكنولوجيا يف إسراتيل) مستوى الكفاءة يف اللغة العّرية ،و و املستوى املطلوب لاللت،اق باملعهد ،من درجة
 105إىل درجة  .113وقد حثّت من حداد ،حمامية مركن عدالة  -املركن القانوين حلااية حقوق األقلية العربية
يف إسراتيل ،إدارة معهد "التخنيون" ،يف رسالة بعثتها إليها ،عل إلغاء ذا القرار ،باعتّاره "يُل،ق الضرر بالطلّة

" 1عل الرغم من أن معظم القرى غير املعترف بها ،التى تتعرض لإل اال عل ن،و يّعث الصدمة يف النفس ،كانت قاتاة قّل قيام إسراتيل يف العام  ،1948فإنها أمست غير
قانونية م سن القانون الوعنى بشأن التنظيم والّناء يف العام  .1965وال تتات ذه القرى غير املعترف بها بأي وط رساى .و ى تؤوي ما يتراوح من  75,000إىل 90,000
مواعن بدوي فلسطينى من مواعنى إسراتيل يف ص،راء النقب يف جنوب الّالد ،وال يتلق ؤالء سوى الننر اليسير  -إن حصلوا عليه أصالً  -من اخلدمات األساسية التى تقدمها
الدولة ،كالكهرباء ،واملياه ،وخطوط الهاتف ومرافق التعليم والرعاية الص،ية ،وال ي،ظون باجالس حملية وال يتّعون يئات حكم حملى أخرى .كاا إن ذه القرى غير مشاولة
ب اخلراتط احلكومية وإجراءات التنظيم التى تعتاد ا الدولة".
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العرب [الفلسطينيين] الذين يتقدمون بطلّات لاللت،اق به" ،مشيرة إىل أن نسّة الطلّة العرب [الفلسطينيين]،
الذين يتقدمون الختّار الكفاءة اللغوية" ،يّلغ ن،و  ."%85وأطافت" :من الواطح أن رف احلد األدن املطلوب
الجتياز اختّار الكفاءة يف اللغة العّرية يايّن طد الطلّة العرب [الفلسطينيين] وي،ول دون مساواتهم م غير م
يف احلصول عل التعليم والدراسة يف "التخنيون".
 .3الفلسطينيون احملتجزون رهن االعتقال اإلداري
كشف ناتب الناتب العام اإلسراتيلى ،يف  31تشرين األول/أكتوبر  ،2016النقاب أمام جلنة الدستور والقانون
والقضاء يف الكنيست عن صدور عشرين أمرًا باالعتقال اإلداري ب،ق مواعنين إسراتيليين خالل السنة املاطية،
كان معظاهم من الفلسطينيين .وقد كشف الناتب عن ذا العدد خالل جلسة درست فيها اللجنة املذكورة مشرو
قانون اقترحته احلكومة لتوسي نطاق الصالحيات املانوحة لوزير الدفا  ،بغية تاكينه من احتجاز املواعنين
اإلسراتيليين دون حماكاة وإصدار أوامر إدارية أخرى تستهدف تقييد حرياتهم .وحسّاا ورد يف تقرير نشرته
جريدة آرتس:
ال يجين القانون احلايل االعتقال اإلداري وغيره من األوامر التقييدية إال يف "حالة عوارئ" .وعل الرغم
من أن دف ذا القانون احلد من اللجوء إىل ذه األوامر ،فإن اللجوء إليها صار مسألة روتينية بالنظر
إىل أن حالة الطوارئ ال تنال سارية بصفة رساية منذ تأسيس إسراتيل يف العام  .1948أما اآلن ،وبعد أن
ظهر أن الكنيست يايل ،أكثر فأكثر ،إىل عدم االستارار يف تاديد حالة الطوارئ ،تسع احلكومة إىل حمو
الرابط الذي يربط ذه األوامر ب،الة الطوارئ وحتويلها ،عوطًا عن ذلك ،إىل إجراءات عّيعية طان "حقيّة
أدوات" األجهنة األمنية ،ب،يث يكون يف وس

ذه األجهنة اللجوء إليها حت لو تمّ يف يوم من األيام إلغاء

حالة الطوارئ.
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خطاب عنصري
 .1الدعوات ملقاطعة القائمة املشتركة
دعا وزير الدفا أفيجدور ليّرمان ،يف  9تشددرين األول/أكتوبر  ،2016إىل مقاععة أعضدداء الكنيسددت من القاتاة
املش ددتركة .وكان أعض دداء ذه القاتاة قد قرروا مقاععة جنازة الرتيس اإلس ددراتيلى الس ددابق ش دداعون بير  .وقال
ليّرمان يف اجتاا طم زعااء األحناب التى تشكل االتتالف احلكومى إن أعضاء الكنيست من القاتاة املشتركة
"أثّتوا أنه مل ي عُد نا متّسد د د د د لعقد مّاحثات أو حت خوض حوار معهم ،ويجب علينا أن نقاع حض د د د ددور م
وجاي خطددابددا تهم يف الكنيس د د د د ددت ".وقددال رتيس االتتالف دافيددد بيتددان (من حنب الليكود) إندده ينوي تقددديم قرار
اتخذه زعااء أحناب االتتالف بش د د ددأن معاقّة القاتاة املش د د ددتركة ،وأط د د دداف أنّ "س د د ددلو أعض د د دداء الكنيس د د ددت العرب
[الفلس د د د ددطينيين] ،الذي تاثّل يف تغيُّّهم عن جنازة ش د د د دداعون بير  ،يثّت مرة أخرى أن ما ي،ركهم ليس احلرص
احلقيقى عل السد د د د دكددان العرب [الفلس د د د ددطينيين] يف إس د د د ددراتيددل وعل التعدداي  ،وإناددا و االنعناليددة والت،ريض
واالسد ددتقطاب ".ويف ذا السد ددياق ،قال عضد ددو الكنيسد ددت باسد ددل غطا

(من القاتاة املشد ددتركة) إن "شد ددرعية القاتاة

املشتركة مستادة من األقلية العربية الفلسطينية يف إسراتيل وليس من ليّرمان أو من العنصريين الذين يشكلون
قيادة احلكم يف إسراتيل".
 .2االضطهاد السياسي
يف  10تشرين األول/أكتوبر  ،2016استجوبت الشرعة اإلسراتيلية عضويّ الكنيست جاال زحالقة وحنين زعّى
من حنب التجا الوعنى الدياوقراعى (املنض ددوي يف إعار القاتاة املش ددتركة) يف س ددياق حتقيق فت،ته ،يف ش ددهر
أيلول/س ددّتاّر  ،2016يتعلق باص ددادر تاويل احلنب .ووفقًا لتص ددري،ات الش ددرعة ،يواجه األش ددخاص املتورعون
ته دًاد ا بدداالحتيددال ،وتنييف الوثدداتق ،والتنوير ،وتّييض األموال ،وجا األموال عل ن،و يخددالف قددانون تاويددل
األحناب ،وأحكام قانون السددلطات ايلية .ويف ذا السددياق ،صددرحت عضددو الكنيسددت حنين زعّى بعد خضددوعها
لالس ددتجواب أن ذه " الت،قيقات تعكس مالحقة س ددياس ددية تهدف لض ددرب احلنب [التجاّ ] وتقويض دوره وعاله
السياسى باجملتا العربى وإلخافة اجلاا ير من عرح وفكر التجا ".
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العنصرية يف الشارع اإلسرائيلي
 .1ترويج صور سلبية للفلسطينيين يف وسائل اإلعالم
ركّن ب،ث جديد تناول صورة الفلسطينيين يف وساتل اإلعالم اإلسراتيلية ونشرته ،يف شهر أيلول/سّتاّر ،2016
جاعية "سيكوي"  -اجلاعية لدعم املساواة املدنية ،و ى منظاة غير حكومية إسراتيلية ،-عل كيفية تغطية
وساتل اإلعالم العّرية لصورة املواعنين الفلسطينيين خالل شهر تشرين األول/أكتوبر  ،2015و و الشهر الذي
شهد ذروة أعاال العنف فياا بات يُعرف بد"انتفاطة السكاكين" .ووفقاً ملا جاء يف ذا الّ،ث" :تعاملت وساتل
اإلعالم اإلسراتيلية الرتيسية م املواعنين العرب [الفلسطينيين] بصورة سلّية خالل ذه الفترة ،وذلك من خالل
استّعاد م ،بصورة كلية ،من املقابالت التى أجرتها وبثتها ".وخلص الّ،ث املذكور إىل أن "وساتل اإلعالم التى
ال تانح حينًا متساويًا لعرض رواية ما من جوانّها كافة تسهم فعليًا يف تأجيج الصرا  ،ويّدو أن وساتل اإلعالم
اإلسراتيلية ال تدر اخلطر الذي ينطوي عليه ذا األمر".
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