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مقدمة
يسلط تقرير الرصد السياسى لشهر أيلول/سبتمبر  2016الضوء عل االططهاد السياسى الذي يتعرض له
الفلسطينيون يف إسراتيل ،وال سيما حنب التجم الوعنى الديمقراعى .كما يوثق ذا التقرير اإلجراءات التى تواصل
إسراتيل اتخاذ ا يف سبيل تهجير املواعنين الفلسطينيين يف النقب واجلليل .وفضًلا عن ذلك ،يتناول التقرير تقصير
إسراتيل يف توعية األعفال وتثقيفهم يف املدارس حول التعصّب واألحكام املسبقة.
مًلحظة  :مل تصدر أيّة تشريعات خًلل ذا الشهر بسبب العطلة الصيفية للكنيست ،التى تمتد من 7
آب/أغسطس إىل  31تشرين األول/أكتوبر .2016
سياسات عنصرية  /تمييزية
 .1اضطهاد حزب التجمع الوطني الديمقراطي
عند فجر يوم  18أيلول/سد د ددبتمبر  ،2016أعلقت الشد د ددرعة اإلسد د ددراتيلية حملة اعتقاالت اسد د ددتهدفت زادة حنب التجمّ
ونشد د ددطاءه .وألقت الشد د ددرعة القبع عل أكثر من عشد د ددرين عض د د دواا من أعضد د دداء ا نب بعد مدا مة بيوتهم ،من بينهم
األمين العام السابق لل،نب عوض عبد الفتاح .وجاءت ذه االعتقاالت يف سياق الت،قيق الذي تريه الشرعة حول
مص ددادر تمويل ا نب .وب،لول نهاية ش ددهر أيلول/س ددبتمبر ،ارتف عدد أعض دداء ا نب الذين اعتقلتهم زوات الش ددرعة
اإلسراتيلية إىل ستة وثًلثين عضواا .وفضًلا عن ذلك ،أشار أحد مسؤويل ا نب إىل "أنّ  150شخصاا عل األزل جرى
الت،قيق معهم أو اس ددتدعا م لءدالء بش ددهاداتهم" .كما ص ددادرت زوات الش ددرعة جملة من الوثاتق وجمدت حس ددابات
ا نب البنكية .وحسبما جاء عل لسان الشرعة اإلسراتيلية "عمدت شخصيات يف ا نب عل مدى السنوات القليلة
املاطددية إىل إخفاء وتنوير املص دادر التى أمدّت حنب حركة أبناء البلد بمًليين الشددواكل ،التى اسددتخدمها ا نب يف
تمويل أنش د د د ددطته" .وعًلوةا عل ذلك ،ينعم احملققون بأنه "جرى تقديم تقارير منورة بش د د د ددأن مًليين الش د د د ددواكل التى
يُفترض أن ا نب كان زد تلقا ا من مصادر خمتلفة يف إسراتيل ويف اخلارج ،إذ ذكرت ذه التقارير أن تلك األموال
جاءت من مئات مؤيدي ا نب يف إسراتيل".

3

تقرير الرصد السياسىّ :االططهاد السياسى

العدد  ،9أيلول/سبتمبر 2016

_________________________________________________________________________

ووف قاا لتص د د د ددري،ات الش د د د ددرعة ،يواجه األش د د د ددخا

املتورعون ته ماا باالحتيال وتنييف الوثاتق والتنوير وتبييع

األموال وجم األموال عل ن،و يخددالف زددانون تمويددل األحناب وزددانون الس د د د ددلطددات احملليددة .وزددد فت الندداتددب العددام
اإلسد ددراتيلى السد ددابق ذا الت،قيق ،الذي بقى يف عى الكتمان إىل حين مدا مة بيوت أعضد دداء ا نب ،وذلك يف أعقاب
االسددتنتاجات التى خلص إليها تقرير أعده مرازب الدولة يف ذا الشددأن .وتولت الشددرعة وسددلطة من تبييع األموال
وتمويل اإلر اب إجراء ذا الت،قيق.
وزد أصددر حنب التجمّ تصدري،اا أنكر فيه االتهامات التى وُجهت إليه وتسداءل فيه" :كيف يمكن أن تت،ول زضدية ال
تنال تخض د د د للت،قيق الذي يجريه مرازب الدولة حول تمويل ا نب يف غضد د ددون سد د دداعات إىل موجة من االعتقاالت
التعسد ددفية التى تنفذ يف منتصد ددف الليل ،وترمى إىل تخويف أعضد دداء ا نب وتدمير صد ددورته .وتأتى ذه ا ملة يف
سياق ا ملة الفاشية والعنصرية التى تستهدف املواعنين العرب الفلسطينيين بمجموعهم".
وب،سب بيان ص،فى مؤرخ يف  24أيلول/سبتمبر :2016
مددت احملكمة اإلس د د ددراتيلية للمرة الثانية فترة ا بس االحتياعى ملعظم من جرى اعتقالهم ،بعد أن زض د د ددوا
فترة تنيد عل األس ددبو يف الس ددجن .ويف املقابل ،جرى إعًلق س ددراح بعع املعتقلين ولويلهم إىل ا بس
املننيل يف ظل شد ددرور صد ددارمة .وال تنال تفاصد دديل االتهامات سد ددرية ووجوبة عن اجلمهور وعن املعتقلين
أنفس ددهم .وتنم ذه االعتقاالت عن اط ددطهاد س ددياس ددى بأس ددوأ ص ددوره ،و ى تأتى يف أعقاب الت،ر األحادي
اجلانب الذي زامت به الس ددلطات اإلس ددراتيلية العتبار الفر الش ددمايل لل،ركة اإلس ددًلمية خارجاا عن القانون
يف إسددراتيل .كما ترتبط ذه االعتقاالت ارتباعاا مباشدراا بالتشددريعات العنصددرية التى صددادق عليها املشدرّ
ص د مم لغايات اس ددتهداف ا
اإلس ددراتيلى مؤخراا ،ومن جملتها زانون الطرد الذي دُ

تم العربى الفلس ددطينى يف

الداخل.
ويف  29أيلول/سد د ددبتمبر  ،2016نشد د ددرت جريدة " قرتس" تقريراا جاء فيه أنّ "الناتب العام أفيخاي مندلبليت أصد د دددر
تفويض داا باسددتجواب عضددويّ الكنيسددت جمال حالقة وحنين عبى من حنب التجمّ (الذي يشددكل أحد األحناب التى
تشكّل القاتمة العربية املشتركة)".
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 .2التهجير املستمر يف النقب
يف  19أيلول/سبتمبر  ،2016دمت السلطات اإلسراتيلية زرية العرازيب البدوية الفلسطينية يف النقب للمرة
الثالثة بعد املاتة منذ شهر تمو /يوليو  .2010وزرية العرازيب ذه ى واحدة من القرى اإلحدى واخلمسين "غير
املعترف بها" يف النقب .وزد انطلق تسجيل األراطى يف فلسطين يف عهد الدولة العثمانية ،واستمر إبان حقبة
االنتداب البريطاين ،ولكن تُر العمل به ومل يُستكمل يف العام  .1948وتُعَد منطقة النقب إحدى املناعق التى مل
يشملها تسجيل األراطى عل اإلعًلق .ومل تنل إسراتيل ،منذ إزامتها يف العام  ،1948تستغل ذا الوط لغايات
تهجير سكان القرى "غير املعترف بها" يف ذه املنطقة.
 .3التهجير املستمر يف اجلليل
نظم نشطاء تظا رة تضامنية يف يوم  30أيلول/سبتمبر  2016دعماا لقرية رِمية يف اجلليل .وتق

ذه القرية

غير املعترف بها يف زلب مدينة كرمئيل اليهودية-اإلسراتيلية (التى أُزيمت يف العام  .)1964وتنوي بلدية كرمئيل
تريف مقبرة القرية من أجل تشييد حى جديد عل أنقاطها .بيد أن التهديد بالهدم والتهجير يطاول ،يف الواز ،
القرية بكاملها .وكانت أراطى ذه القرية ،التى تعيش فيها اليوم خمسون عاتلة (يبلغ تعداد أفراد ا  170فرداا)،
زد تعرطت للمصادرة يف العام  .1976ويف شهر تشرين األول/أكتوبر  ،2015أصدرت احملكمة العليا اإلسراتيلية
زراراا يقضى بتهجير سكان القرية.
خطاب عنصري
 .1تقرير منع العنصرية يف املناهج املدرسية
يف  22أيلول/سددبتمبر  ،2016نشددر مرازب الدولة تقريراا بعنوان "تعليم ياة مشددتركة وملن العنصددرية" ،ركّن فيه
صد د د دب يف املدارس اإلس د د ددراتيلية.
عل التقص د د ددير يف تنفيذ برنامج يُعن بتوعية الطلبة وتثقيفهم حول خماعر التّع ّ
وتعود األسدباب التى حدت بمرازب الدولة إىل نشدر ذا التقرير ،الذي يغطى الفترة الوازعة بين شدهريّ آذار/مارس
وآب/أغسطس  ،2015إىل "تعدّد اجلماعات" التى يتكوّن منها "ا
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يُنظر إىل ا

تم اإلسد د د ددراتيلى عل أنه يعاين من تصد د د دددعات اجتماعية عميقة ترس د د د د املوازف والفجوات
تم الديموزراعيين .كما يتجلّ

النمطية ،وحت االختًلف حول القيم األس دداس ددية التى تميّن ا كومة وا

االنقس د د د د ددام الددذي تشد د د د دهددده اجلمدداعددات اخملتلفددة يف نظددام التعليم ا كومى الددذي يتو

عل ثًلثددة أنظمددة

ض د د د د دا :نظام التعليم ا كومى اخملص د د د ددص للعلمانيين-اليهود ،ونظام التعليم
منفص د د د ددلة عن بعض د د د ددها بع ا
ا كومى اخملصددص للمتدينين اليهود ونظام التعليم ا كومى اخملصددص للعرب ،إىل جانب نظام التعليم
اخملصص لليهود األرثوذكس (ا ريديم) ،و و نظام مستقل ال تتعهده الدولة برعايتها.
وتشير بعع النتاتج التى خلص إليها ذا التقرير إىل تقصير و ارة التربية والتعليم يف "إعداد أداة تعن بدراسة
ظا رة العنصد ددرية عل ن،و منهجى ومنتظم "...ويف تنفيذ البرامج التى تعن بالتربية عل "ا ياة املشد ددتركة".
كما يطاول ذا التقصير وط املواعنين الفلسطينيين يف إسراتيل .ووفقاا ملا ورد يف ذا التقرير:
يُعد االنقس ددام القاتم بين اليهود والعرب الفلس ددطينيين أكثر االنقس ددامات املركبة واملعقدة التى يش ددهد ا
ا

تم اإلس د د د ددراتيلى .ففى ش د د د ددهر كانون الثاين/يناير  ،2008زدمت جلنة عامة شد د د د دكّلتها و يرة التربية

والتعليم يف حينه ،البروفسددورة يويل تمير ،توصددياتها بشددأن إعداد سددياسددات الدولة التى تتناول موطددو
الترب ية عل ا ياة املش د د د ددتركة بين اليهود والعرب ،باعتباره دفاا عاماا من أ داف الو ارة .وم ذلك ،مل
تعمددل و ارة التربيددة والتعليم عل اتّخدداذ اإلجراءات املطلوبددة إلاددا

ددذا الهدددف عل

دددي توصد د د د ديددات

اللجنة ،وذلك عل الرغم من أن القرار باتّخاذ ا صد د د د دددر عن ديوان املدير العام للو ارة يف ش د د د ددهر كانون
األول/ديسمبر .2009
ومن جملة التوص د دديات األخرى التى خرج بها التقرير دعوته إىل تش د ددكيل "جلنة توجيهية رفيعة املس د ددتوى لت،ديد
الس ددياس ددة العامة املتص ددلة بهذه املس ددألة واتخاذ القرارات املطلوبة ومتابعة تنفيذ ا ".وفيما يخص الفلس ددطينيين
يف إسراتيل:
يجب عل الو ارة أن تنيد من الفر

املتاحة لتنظيم لقاءات بين أفراد ا

واليهودي وأن تدددمج املعلمين الددذين ين،دددرون من أحددد ددذين ا
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التعليم القاتم يف ا

تم "اآلخر" .وعل وجه اخلص د د ددو

 ،ينبغى يادة عدد اللقاءات بين العرب واليهود

و يادة عدد املعلمين العرب املوظفين يف نظام التعليم اخملصص لليهود ،من جهة ،وعدد املعلمين اليهود
املوظفين يف نظام التعليم اخملصص للعرب ،من جهة ثانية.

7

