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مقدمة
يسلط تقرير الرصد لشهر تشرين الثاين/نوفمبر  2016الضوء عل موطوعين رتيسيين يمنا عل احلين العام يف
إسراتيل خالل ذا الشهر .يرتبط املوطو األول ب،راتق األحراش الوى اسوعرت يف أراطى فلسطين الواريخية (الوى
تشمل إسراتيل واألرض الفلسطينية احملولة يف العام  )1967خالل األسبو األخير من شهر تشرين الثاين/نوفمبر،
إذ وُجهت االتهامات لفلسطينيين من إسراتيل والضفة الغربية احملولة بإطرامها عن عمد ،وذ ب البعض إىل أبعد
من ذلك حينما وصفها بد"إر اب احلراتق" .ويوعلق املوطو الثاين بوغييب اللغة العربية وإخماد صوت الفلسطينيين
يف احلين العام يف إسراتيل .وتوصل ذه القضية بمشرو قانون يهدف إىل من رف األذان عبر مكبرات الصوت يف
املساجد ،باإلطافة إىل وأد اسوعمال اللغة العربية يف اإلعالنات الوجارية.
تشريعات عنصرية  /تمييزية
 .1تعريف العنصرية
قدمت جمموعة من أعضاء الكنيست (معظمهم من الفلسطينيين ،إىل جانب الناتب دوف حنين من القاتمة املشوركة)
يف  14تشرين الثاين/نوفمبر  ،2016مشرو قانون يرمى إىل توسي نطاق تعريف العنصرية يف قانون العقوبات
اإلسراتيلى .ويوناول مشرو القانون ذا ،عل وجه اخلصوص ،املادة (144أ) من قانون العقوبات ،الوى تعرّف
"العنصرية" بد  " :ممارسة االططهاد أو اإل انة أو احلط من الكرامة أو اجملا رة بالعداء أو العداوة أو العنف أو
الوسبب يف ارتكاب أعمال عنف إزاء جمهور أو شراتح من السكان بسبب لونهم أو انوماتهم العرقى أو أصلهم اإلثنى
القومى".
ويقورح مشرو القانون املقدم إطافة عبارة "أو اجلماعات الدينية" إىل نص املادة (144أ) .وتشير املذكرة
اإليضاحية املرفقة م مشرو القانون إىل "أشكال الوعبير عن العنصرية والعداوة تاه أتبا املسي،ية واإلسالم
ورموز ما ،والوى ال توخذ الدولة أي إجراءات لنجر مرتكبيها أو منعها".
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 .2معاقبة األُسر
يف  14تشرين الثاين/نوفمبر  ،2016عُرح مشرو قانون يرمى إىل عرد أقارب الدرجة األوىل يف أُسر األشخاص
الذين أقدموا عل القول أو حاولوا اإلقدام عليه ألسباب قومية .وبموجب مشرو القانون ذا ،يجب عرد أفراد األسر
إذا كانوا قد شجعوا عل القول أو قصروا يف احليلولة دون وقوعه .وتشدد املذكرة اإليضاحية املرفقة م مشرو
القانون املذكور عل أ مية الرد وفعاليوه بالنسبة إىل أمن إسراتيل ،وإىل طرورة أن يكون ذا الرد فوريًا.
 .3مضاعفة العقوبة
يف  14تشرين الثاين/نوفمبر  ،2016أقرّ الكنيست تعديالً عل قانون مكاف،ة اإلر اب الصادر يف شهر حنيران/يونيو
 ، 2016يطاول املادة  37من القانون املذكور ،ويقورح مضاعفة العقوبة املفروطة عل األشخاص الذين أدينوا
بارتكاب عمل إر ابى يف حال قيامهم بارتكاب عمل إر ابى آخر ،وذلك حسب الوعريف الذي ينص عليه ذا القانون يف
ذا الشأن .وبعبارة أخرى ،إذا ارتكب شخص ما نشاعاً إر ابياً أو انوم إىل منظمة إر ابية وقض عقوبة السجن الوى
حُكم بها ،ثم قام بارتكاب جريمة أخرى لها صلة باإلر اب ،يكون من حق القضاة ،بموجب ذا الوعديل ،أن يفرطوا
عليه عقوبة تصل إىل طعف العقوبة املقررة للجريمة املعنية وفقًا ألحكام القانون.
سياسات عنصرية  /تمييزية
 .1التهجير املستمر يف النقب
يف  2تشرين الثاين/نوفمبر  ،2016دمت القوات اإلسراتيلية قرية العراقيب البدوية الفلسطينية غير املعورف بها
يف النقب للمرة اخلامسة بعد املاتة منذ شهر تموز/يوليو  .2010ويف  20تشرين الثاين/نوفمبر  ،2016دمت
القوات اإلسراتيلية القرية جمددًا للمرة السادسة بعد املاتة.
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خطاب عنصري
 .1احلرائق يف فلسطين التاريخية
نويجة سدديطرة اجلفاف و بوب رياح عاتية ،اندل ما ينيد عل  1,700حريق يف فلسددطين الواريخية (الوى تضددم
إس د ددراتيل واألرض الفلس د ددطينية احملولة يف العام  )1967خالل األس د ددبو األخير من ش د ددهر تش د ددرين الثاين/نوفمبر
 .2016وحسبما ورد يف تصريح صدر عن سلطات مكاف،ة احلراتق يف إسراتيل" ،عمل رجال اإلعفاء عل إخماد
 1,773حريقًا عل مدى ثمانية أيام .واعوُبر  39حريقًا من ذه احلراتق بمثابة حراتق كبرى اس د د د ددودعت توجيه
عواقم يض د د ددم الواحد منها عش د د ددرة رجال إعفاء أو أكثر من أجل إخماد ا .وقد س د د ددادت ش د د ددبهات بأن إط د د ددرام ذه
احلراتق قددد تمّ عمددًا فيمددا ال يقددل عن  25موقعدًا ".وعل الرغم من أن حراتق األحراش مل تقوص د د د ددر عل أراطد د د د دى
فلسددطين الواريخية ،بل اسددوعرت يف مناعق أخرى يف الشددرق األوسددط" ،أعلن عدد من وسدداتل اإلعالم اإلسددراتيلية
عن بداية ’انوفاطة احلراتق‘ ،وأجم وزراء احلكومة عل النظر إىل موجة احلراتق ذه باعوبار ا عمالً من أعمال
العنف الوى ينفذ ا الفلس د ددطينيون عل أس د دداه قومى ".ويف ذا الس د ددياق ،قال رتيس الوزراء اإلس د ددراتيلى بنيامين
نونيا و يف مؤتمر صد دد،فى عقده م قادة األجهنة األمنية ومسد ددؤول الوعامل م حاالت الطوارل" :إن كل حريق
أُط د د ددرم عمدًا أو بفعل الو،ريض عل إط د د ددرامه عمدًا يُعادّ عمالً إر ابيًا بكل وجه من الوجوه وس د د ددوف نوعامل معه
عل

ذا األس د دداه .وس د ددوف يوعرض أي ش د ددخص يس د ددع إىل إحراق أجناء من دولة إسد د دراتيل لعقوبة قاس د ددية ".كما

صرح وزير األمن العام جلعاد إردان بأنه "بات من الواطح أن بعض احلراتق أُطرمت عمدًا .وكما ورد عل لسان
رتيس الوزراء ،فإن من أقدم عل إطرام النيران عمدًا ،يكون قد قام بعمل إر ابى" .ويف السياق ذاته ،قالت وزيرة
الثقددافددة ميري ريغيف " :علينددا أن نلقى القبض عل اإلر ددابيين الددذين يض د د د ددرمون النددار يف غددابدداتنددا ويهددددون
حياتنا!" .وأط د دداف وزير الوربية والوعليم نفوال بينيت القول يف معرض إش د ددارته إىل الفلس د ددطينيين" :ال يس د ددوطي
إحراق البلد إال من ال ينومى إليه ".وفضد د د د دالً عن ذلك ،أفادت جريدة " آرتس" يف تقرير نش د د د ددرته يف  27تش د د د ددرين
الثدداين/نوفمبر  2016بددأن الوزير بينيددت "أن ،بددالالتمددة عل ’إر دداب احلراتق‘ بدداعوبدداره املوسد د د د دبددب يف موجددة
احلراتق األخيرة ،وقال إنه يو،وم عل إسراتيل أن ترد عليها بووسي بناء املسووعنات يف الضفة الغربية".
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 .2االعتقال بسبب إطالق النكات عن احلرائق
يف  24تشددرين الثاين/نوفمبر  ،2016اعوقلت الشددرعة اإلسددراتيلية صدد،افيًا فلسددطينيًا من قرية ر ط يف النقب بسددبب
نش د ددره تعليقًا س د دداخرًا حول حراتق الغابات عل ص د ددف،وه عل موق "فيس د ددبو " .واتهمت الش د ددرعة الص د دد،ايف أنس أبو
دعابس بالو،ريض عل إطد د د ددرام تلك احلراتق عمدًا .وكان الوعليق الذي نشد د د ددره أنس أبو دعابس "تهكميًا" يسد د د ددخر من
الفلسد د د ددطينيين وغير م من العرب الذين للوا الندال احلراتق الوى أتت عل ديار م .وحسد د د ددبما ورد يف مدونة "النداء
احمللى"" :من الواط د د د ددح أن الش د د د ددرعة مل ت وكلف عناء قراءة النص حو نهايوه ،أو أنها اعومدت عل برنامج "جوجل"
للورجمة ( ) Google Translateواعوقلوه من أجل تنويد [وزير األمن العام جلعاد إردان] باملنيد من الوقود الذي
يمكنه من القيام بو،ريضه ".وأعلقت الشرعة سراح أبو دعابس يف  27تشرين الثاين/نوفمبر .2016
العنصرية اليومية يف إسرائيل
 .1تغييب اللغة العربية يف احلافالت
عل الرغم من أن العربية تُعادّ لغة رس د ددمية يف إس د ددراتيل ،عمدت ش د ددركة حافالت تعمل يف مدينة بىلر الس د ددب يف النقب إىل وقف
اإلعالنات الصدوتية باللغة العربية (باإلطدافة إىل اللغة العبرية) يف أواخر تشدرين الثاين/نوفمبر  2016نويجة الشدكاوى الوى
تلقوها من الس ددكان اليهود-اإلس ددراتيليين يف املدينة .وحس ددبما ورد يف مدونة جملة ( )+972 Magazineحول ذه القض ددية،
نُش ددرت الش ددكاوى الوى أثار ا ؤالء الس ددكان حول ’نظام خماعبة اجلمهور ثناتى اللغة‘ عل مواق الوواص ددل االجوماعى ،وبعد
ذلك:
بث موق إخباري حملى يف بىلر السد ددب خبرًا وت عنوان "سد ددكان بىلر السد ددب يوملكهم الغضد ددب’ :اإلعالنات بالعربية
عل مون احلافلة :لقد ووّلنا من مورو دان إىل مورو غنة‘ ".وحس د د د ددبما جاء يف ذا اخلبر ،تفاجأ الس د د د ددكان عندما
اكوش د ددفوا أن احلافلة ال ومل اس د ددم احملطة مكووباً باللغة العربية ف،س د ددب ،بل إن نظام خماعبة اجلمهور يف احلافلة
يعلن اسم كل حمطة باللغة العربية أيضاً .وقال أحد املشوكين إن ذه اإلعالنات ذكّرته بإيران ،وأطاف أنهم سوف
"يشرعون يف تشييد املساجد يف القريب العاجل ".وبناءً عل
العربية يف احلافالت العمومية.
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وقد أصدر وزير املواصالت الرد الوال:
تظهر املعلومات املكووبة عل احلافالت يف مدينة بىلر السب بكال اللغوين ،العبرية والعربية .أما فيما يوصل
بنظام اإلعالنات بالعربية ،فسوف يوم النظر يف ذه املسألة بما يووافق م املعايير املرعية وبما يشمل
جمي وساتل املواصالت العامة .وكان قد جرى تفعيل اإلعالنات العربية يف وساتل املواصالت العامة يف
بىلر السب قبل األوان وخالل فورة مل توجاوز يوماً واحداً ،وبالوال تقرر إلغاؤ ا عل الفور .وبناءً عل الو،قيق
الذي أجريناه ،سوف يوم تفعيل نظام اإلعالنات حسب اخلطة املقررة".
 .2إخماد صوت املساجد
أقرت اللجنة الوزارية لشؤون الوشري يف  13تشرين الثاين/نوفمبر  ،2016مقورحًا يرمى إىل حظر مكبّرات الصوت يف أماكن
العبادة ،أو ما يس د ددم ب د د د د د د دد"مش د ددرو قانون من األذان" .و ذا يعنى أن مش د ددرو القانون س د ددوف يُعرض للقراءة الومهيدية أمام
الكنيس ددت .وقد س ددبق أن تطرق تقرير الرص ددد لش ددهر كانون الثاين/يناير  2016إىل مش ددرو القانون املذكور ،الذي ي،مل عنوان
"مشرو قانون مكاف،ة األطرار البيىلية (تعديل :حظر اسوخدام مكبرات الصوت يف أماكن العبادة .")2015 ،وحسبما ورد يف
جريدة "جيروزاليم بوست" ( ،)Jerusalem Postصرّح رتيس القاتمة املشوركة ،يف الكنيست ،أيمن عودة بأن مشرو القانون
عنصري وشعبوي:
إن الغاية النهاتية منه تكمن يف خلق جو من الكرا ية والو،ريض تاه املواعنين العرب [الفلسددطينيين] ...فهنا يف
األص ددل قوانين الض ددجيج الوى تس ددري عل املس دداجد ،ومن الواط ددح أن غاية مش ددرو القانون [اجلديد] تومثل يف النظر
إىل املساجد باعوبار ا تثير اإلشكال.
وحسبما جاء يف مؤشر السالم الذي أعدّه املعهد اإلسراتيلى للديمقراعية لشهر تشرين الثاين/نوفمبر :2016
يؤيد  %56من اجلمهور اليهودي حالياً [مشد د ددرو القانون] ،الذي أقرته اللجنة الوزارية لشد د ددؤون الوشد د ددري مؤخرًا .ويف
الوقت نفسه ،تعوقد أغلبية تفوق ذه النسبة بقليل ( )%59بأنه يمكن الووصل إىل تفا مات حول مشكلة اإلزعاج الذي
يسددببه األذان ،كما يمكن حل ذه املشددكلة من خالل عرق ال توسددم بطاب رسددمى كبير .وقد رأينا إجماعًا (بلغت نسددبوه
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 ) %93يف أوساط اجملوم العربى [الفلسطينى] عل أنه يمكن الووصل إىل تفا مات وحل مُرضٍ بطرق توصف بطاب
رسمى أقل من الوشريعات.
وال يسددوهدف مشددرو القانون املذكور األذان الذي يُرف يف املسدداجد بصددفة حصددرية ،ولكن نظراً إىل شدديو اسددوخدام مكبرات
الصددوت يف املسدداجد عل ن،و يفوق اسددوخدامها يف دور العبادة املسددي،ية واليهودية ،يُفورض أن مشددرو القانون يهدف إىل
إخماد صوت الفلسطينيين املسلمين وتكميم أفوا هم.
 .3الشعب اخملتار
عرح مؤشد د ددر السد د ددالم الذي أعدّه املعهد اإلسد د ددراتيلى للديمقراعية لشد د ددهر تشد د ددرين الثاين/نوفمبر  2016سد د ددؤاالً حول ما إذا كان
األشخاص املسوطلعة آراؤ م يوفقون م املقولة الوالية أم ال’ :الشعب اليهودي و الشعب اخملوار ،و و لذلك أعظم من الشعوب
األخرى‘ .ووفقًا لنويجة االسوطال :
أجاب معظم اليهود الذين شملوهم عينة املسح بالنفى ( ،)%55غير أن أغلبية كبيرة جدًا ( )%41ردت باإليجاب .وأشار تصنيف
الردود الوى وردت عل

ذا السد ددؤال حسد ددب االنوماء السد ددياسد ددى إىل أن غالبية املنومين إىل املعسد ددكر اليمينى تنظر إىل

الشد ددعب اليهودي عل أنه الشد ددعب اخملوار وعل أنه أعظم من الشد ددعوب األخرى ،بينما مل تعبر سد ددوى أقلية طد ددىليلة من
املنومين إىل معسددكريّ الوسددط واليسددار عن ذه النظرة .كما أشددار تصددنيف الردود الواردة عل السددؤال املذكور حسددب
االنوماء الدينى إىل أن أغلبية كبيرة جدًا بين من يؤيدون تفوق الش د ددعب اليهودي م من أوس د دداط احلريديم (املونموين)
( ،)%80واملودينين الوقليديين ( )%72واملودينين (.)%64
وبخصوص السؤال اآلخر الذي عرحه الباحثون يف مؤشر السالم ،ظهرت النويجة الوالية:
ينقسد د د ددم اجلمهور اليهودي بالوسد د د دداوي تقريباً بين من يوفق م املقولة الوى ترى أن "العرب ال يفهمون غير لغة القوة"
( )%49ومن يخولف معها ( .)%47.5ويظهر تصدنيف الردود الواردة عل

ذا السدؤال حسدب االنوماء السدياسدى والدينى

للمسوطلعين إىل صورة تشبه إىل حد كبير تصنيف الردود عل السؤال السابق.
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