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مقدمة
يوثق تقرير الرصد لشهر كانون األول/ديسمبر  2016احلملة املوواصلة واملوصاعدة الوى تسوهدف تهجير املواعنين
الفلسطينيين يف إسراتيل ،ال سيما املواعنين البدو يف النقب ،كما يووقف عند أشكال الوميين والعنصرية األخرى الوى
تمارَس ب،ق ؤالء املواعنين .وقد تر

ذا النمط املوواصل ،حسبما وثقناه يف تقارير الرصد الوى أصدرنا ا عل

مدى الشهور املاطية ،آثارًا مباشرة عل الرأي العام .فوفقًا ملا ورد يف مؤشر الديموقراعية للعام  ،2016و و مؤشر
ينشره "املعهد اإلسراتيلى للديمقراعية" يف كل عام ،ال يشعر سوى  %39من املواعنين الفلسطينيين يف إسراتيل
باالنوماء اىل إسراتيل باملقارنة م  %84من اليهود-اإلسراتيليين .وبموجب املسح الذي شمله ذا املؤشر ،يعارض
 %59من اليهود انضمام أحناب فلسطينية إىل االتوالف احلاكم يف إسراتيل وتعيين وزراء فلسطينيين يف احلكومة
اإلسراتيلية .وفضالً عن ذلك ،يعوقد  %52.5من اليهود اإلسراتيليين أنه ينبغى تريد أولئك الذين ال يؤيدون اإلعالن
عن إسراتيل بصفوها الدولة القومية للشعب اليهودي من حقهم يف الوصويت يف االنوخابات .ومن امللفت للنظر أنّ
معظم اليهود-اإلسراتيليين ( )%53يقولون إنهم يدركون الوميين الذي يمسّ املواعنين الفلسطينيين يف إسراتيل.
تشريعات عنصرية  /تمييزية
 .1مشروع قانون منع األذان
يف طوء املعارطة الوى واجهت "مشرو قانون من األذان" ،قُدّمت مسودة جديدة من مشرو القانون إىل الكنيست.
وبموجب مشرو القانون املعدَّل" ،ال يُ،ظر اسوخدام مكبرات الصوت إال خالل الساعات املوأخرة من الليل ،وأي
شخص يخالف ذا احلظر عليه أن يدف غرامة توراوح ما بين  5,000إىل  10,000شيكل (أي ما يعادل -1,300
 2,600دوالر أمريكى).
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سياسات عنصرية  /تمييزية
 .1التهجير املستمر يف النقب
دمت القوات اإلس د ددراتيلية يف  22كانون األول/ديس د ددمبر  ،2016قرية العراقيب البدوية الفلس د ددطينية غير املعورف بها 1يف
النقددب للمرة الس د د د د ددابعددة بعددد املدداتددة منددذ ش د د د ددهر تموز/يوليو  .2010وكددانددت القوات اإلس د د د ددراتيليددة قددد دددمددت ،يف  7كددانون
األول/ديس د د ددمبر  ، 2016مننالً يف قرية عوير ،ومننالً آخر يف قرية س د د ددعوة ،وس د د دددة ترابية تس د د ددوخدم لوجمي املياه يف قرية
مولدة وسد د د دددة أخرى يف قرية األعرً .وعالوةً عل ذلك ،دمت القوات اإلسد د د ددراتيلية يف  21كانون األول/ديسد د د ددمبر 2016
مننالً يف بلدة ر ط ،ومننالً يف قرية لقيا ومننالً ثالثاً يف قرية قطامات .كما أقدمت القوات اإلسد ددراتيلية عل تريف أرض
زراعية تق بين قريوى عرعرة وكس دديفة .و دمت القوات اإلس ددراتيلية مننالً يف قرية بير دا يف  22كانون األول/ديسددمبر
 2016ومننالً آخر يف قرية قصر السر يف  27كانون األول/ديسمبر .2016
وإىل جانب الوهجير املسد د د ددومر الذي يسد د د ددوهدف البدو الفلسد د د ددطينيين يف النقب ،تلق  47مواعنًا فلسد د د ددطينيًا يف ا ليل أوامر
تقض ددى بهدم منازلهم .فعل س ددبيل املثال ،وُجهت أوامر الهدم إىل املواعنين الفلس ددطينيين الذي يقطنون يف قريوىّ قلنس ددوة
ويركا (إذ وُجه إنذار نهاتى إىل كل واحد من أص،اب ذه املنازل يقضى بأن يقوم بهدم مننله بيده ب،لول يوم  17كانون
األول/ديسمبر  .)2017ويأتى ذا الوصعيد يف دم منازل املواعنين الفلسطينيين يف سياق ا دل الداتر يف إسراتيل حول
تفكيك مسووعنة "عمونا" (و ى بؤرة اسويطانية غير قانونية) .وحسبما جاء يف مقال نشرته جريدة " آرتس" مؤخرًا:
يف مسع السوعطاف الويار اليمينى واسورطاء أنصاره يف خضم الووقعات الساتدة بإخالء بؤرة "عمونا"
االسويطانية غير القانونية يف الضفة الغربية ،قرر رتيس الوزراء نونيا و أن يمضى قُدمًا خالل األيام

" 1عل الرغم من أن معظم القرى غير املعورف بها ،الوى توعرض لإل مال عل ن،و يبعث الصد د د د دددمة يف النفس ،كانت قاتمة قبل قيام إس د د د ددراتيل يف العام  ،1948فقد أمسد د د د ددت غير
قانونية م س د د د ددن القانون الوعنى بش د د د ددأن الونظيم والبناء يف العام  .1965وال تومو

ذه القرى غير املعورف بها بأي وطد د د د د رس د د د ددمى .و ى تؤوي ما يوراوح ما بين  75,000إىل

 90,000مواعن بدوي فلسددطينى من مواعنى إسددراتيل يف صدد،راء النقب يف جنوب البالد ،وال يولق ؤالء سددوى الننر اليسددير ،إن حصددلوا عليه أص دالً ،من اخلدمات األسدداسددية الوى
تقدمها الدولة ،كالكهرباء ،واملياه ،وخطوط الهاتف ومرافق الوعليم والرعاية الص،ية ،وال ي،ظون بمجالس حملية وال يوبعون يئات حكم حملى أخرى .كما إن ذه القرى مسوبعدة
من اخلراتط احلكومية وإجراءات الونظيم الوى تعومد ا الدولة ".انظر "تقرير حول عدم املساواة :األقليّة العربيّة الفلسطينيّة يف إسراتيل" ،شباط/فبراير  ،2011عل املوق اإللكوروين:
https://goo.gl/26Tj3x
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القليلة املقبلة يف دم املنازل الوى يملكها املواعنون الفلسطينيون يف إسراتيل والوى شيدو ا عل ن،و
يخالف القانون ،إىل جانب منازل الفلسطينيين يف القدس الشرقية.
خطاب عنصري
 .1االضطهاد السياسي
اعوُقل عض ددو الكنيس ددت عن القاتمة املش ددوركة باس ددل غطاس يف  22كانون األول/ديس ددمبر  2016عل خلفية اتهامه بوهريب
واتف خلوية لألسرى الفلسطينيين يف سجن "كوسيوت" .وحسبما ورد يف تقرير نُشر يف جريدة " آرتس":
فوش موظفو الس د ددجن عددًا من األس د ددرى الذين الوقوا بغطاس ،بعد أن اخووم زيارته للس د ددجن ،وعثروا عل  12اتفًا
خلويًا يف حوزتهم .واس د د د دوُدعى عناصد د د ددر الشد د د ددرعة بينما كان غطاس يغادر السد د د ددجن .وقد تا ل غطاس تعليمات
الشرعة وغادر املنطقة.
ومن احملومل أن يواجه غطاس تهمًا:
بددالوورط يف مؤامرة الرتكدداب جريمددة ،واالحويددال وخيددانددة الثقددة ،وتنويددد منظمددة إر ددابيددة بدداملوارد ،وتوريددد مواد
حمظورة لغايات إر ابية ،ونقل أجهنة اتصدداالت ألغراض إحلاق الضددرر باحلياة اإلنسددانية واإلطددرار بأمن الدولة
أو مساعدة منظمة إر ابية.
ويف تعليقه عل

ذه االتهامات ،كوب وزير الدفا أفيغدور ليبرمان عل ص د د ددف،وه عل موق "فيس د د ددبو "" :ليس ذا س د د ددوى

دليل آخر عل أن القاتمة املش د ددوركة ى يف الواق قاتمة مش د ددوركة من ا واس د دديس واخلونة  ...وس د ددوف نواص د ددل إجراءاتنا ال
لن،رمهم من االنوساب إىل البرملان اإلسراتيلى ف،سب ،بل لن،ول دون بقاتهم مواعنين يف إسراتيل".
وقد تنازل عضددو الكنيسددت غطاس عن حصددانوه البرملانية يف  22كانون الثاين/ديسددمبر  ،2016كما احوجنته الشددرعة بعد
ذلك لفورات موفاوتة بلغت خمس د ددة أيام يف

موعها .وقال غطاس إن زياراته إىل الس د ددجناء كانت إنس د ددانية وتندر ط د ددمن

سياق دوره البرملاين .وأردف غطاس القول:
من الواط ددح أن الش ددرعة عازمة عل مواص ددلة االط ددطهاد الس ددياس ددى الذي يس ددوهدف أعض دداء حنب الوجم
الوعنى الديموقراعى وزعماءه ،ويشهد ذا السلو بمجمله عل سياسة االنوقام السياسى الوى ال تخيفنا
ولن تخيفنا يف املسددوقبل  ...إن النيارات الوى يجريها أعضدداء الكنيسددت العرب للسددجناء توم بالونسدديق م
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مص د د د ددل،ة الس د د د ددجون وبموافقة وزارة األمن العام .ليس لدي ما أخفيه ،وس د د د ددوف أواص د د د ددل تمثيل املواعنين
الفلسطينيين يف إسراتيل من خالل النشاط السياسى املشرو .
 .2تقليص مساحة الصيد يف يافا
وفقًا لوقرير نش ددره موق "عرب  "48اإلخباري ،أص دددرت بلدية تل أبيب أوامر لس ددوة ص دديادين فلس ددطينيين بإخالء قواربهم من
ميناء يافا بهدف منعهم من الص دديد .وحس ددبما ورد عل لس ددان حممد زينب ،رتيس نة الص دديادين يف امليناء ،تس ددع البلدية
إىل إجبار الصد دديادين عل الووقي عل عقد ينوهك حقوقهم ،وأطد دداف "إن ما ي،ده و اسد ددوهداف للطاب العربى الفلسد ددطينى
ملدينة يافا ،يريدون تهجيرنا من كل بقعة يف ذه املدينة".
العنصرية يف الشارع اإلسرائيلي
 .1منع نصب شجرة امليالد يف جامعة إسرائيلية
من إيالد دوكاو ،حاخام معهد إسد د د ددراتيل للوقنية "الوخنيون" ،الطلبة اليهود من دخول مبن احتاد الطلبة بسد د د ددبب شد د د ددجرة عيد
امليالد الوى نُصبت فيه ،مبرراً موقفه ذا بالقول:
تُعد شجرة عيد امليالد بمثابة رمن دينى – و ذا ليس رمنًا مسي،يًا بل و أد

من ذلك – إنه رمن وثنى  ...وتنص

الش د د د ددريعة اليهودية (الهاالخاه) بوط د د د ددوح عل أنه ينبغى االلوفاف وعدم املرور  -كلما كان ذلك ممكناً  -من أي
مكان يوجد فيه أي شددكل من أشددكال الوثنية .ولهذا السددبب ،ال يجوز ألحد أن يدخل مبن احتاد الطلبة إن ل يكن له
حاجة لدخوله.
وبعث عضو الكنيست يوسف جبارين (القاتمة املشوركة) ،يف سياق رده عل

ذا املوقف ،رسالة إىل رتيس املعهد ،البروفسور

بيريون اليف ،قال فيها إن الكلمات الوى تفوّه بها احلاخام املذكور تشكل حتريضًا يسووجب فصله من املعهد:
لسنا ب،اجة إىل أن نسوطرد يف الوأكيد عل جسامة ذه الوصري،ات ،واإلساءة اخلطيرة الوى توجهها
للطلبة العرب [الفلسطينيين] يف معهد الوخنيون ولعموم املواعنين الفلسطينيين يف إسراتيل .إن ذه
الوصري،ات تنطوي عل حتريض واطح عل العنصرية ،و ى تخالف القانون وتشكل خمالفة جناتية
خطيرة.
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