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ملخص
يتناول تقرير الرصد السياسي لشهر تموز/يوليو  7102اليات العنصريسة االسرا يليسة اا الفلسطينيين يف إسرا يل ،كما
انعكست يف املمارسات السياسية والقانونية ويف اخلطاب اإلعالمي واجلما يري .وتتوز اليات السياسات العنصرية ،يف
التقرير احلايل ،عل ثالثة أبواب ر يسية :يتضمن الباب األول السياسات العنصرية ،ويندرج نمنه مستويان :مستوى سياسات
التضييق يف احلير املكاين و دم البيوت العربية ،ومستوى سياسات التاكم باحلير الثقايف واخلطاب السياسي ،وتندرج نمنه
حملة املالحقة السياسيسة الواسعة .ويتوقف الباب الثاين عند العنصرية التي تتجلس يف التاريض الرسمي ند القيادات
الفلسطينية ،بينما يعرض الباب الثالث التشريعات العنصرية يف البرملان.
يظهر

ا التقرير ،إىل جانب تقاريرنا السابقة ،أن العنصريسة ي نتاج بنيوي جململ االستراتيجيات السياسية اإلسرا يليسة.
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الباب األول :سياسات عنصرية
.1املستوى األول :سياسات املكان وممارسات التضييق يف األرض املسكن
1.1

سياسات تخطيط – الهيمنة اإلثنية ضد املناطق العربية:

 1.1.1خمطط توسي مستومنة حريش :نشر "املركر العربي للتخطيط البديل" ،يف التاس من تموز  ،7102بياناً يُظهر أن ثمة
قراراً سياسياً عنصرياً يقف وراء اإلسرا يف تنفي إجراءات توسي خمطط مستومنة حريش ومصادر املريد من األراني
العربية يف منطقة املثلث ،وذلك لقط الطريق عل السكان الفلسطينيين يف املنطقة ومنعهم من تقديم اعترانات عل اخملطط.
1.1.1منح ترخيص بناء مقابل التنازل عن أراض عربية :قدمت اللجنة احملليسة للتنظيم والبناء يف جملس أبو بسمة عشرين
ملفاً خملالفات تنظيم وبناء ارتكبها موامنون فلسطينيون بدو من قريسة السيسد .يُ كر أنه ،وعل الرغم من اعتراف الدولة بقريسة
السيد يف النقب ،فإن ما يسم بة "سلطة تطوير البدو" ترفض استصدار رخص بناء للعديد من املوامنين ،إذ تشترط عل مقدمي
الطلبات التنازل عن أراضٍ لهم خارج حدود البلد  ،يف مقابل احلصول عل رخص بناء يف القرية.
1.1سياسات املصادرة يف النقب:
حتريش  12ألف دونم يف النقب :قامت السلطات االسرا يليسة ،يف األسبو األول من تموز  ،7102بتاريش وتشجير ما يقرب
من  71ألف دونم من أراني قريتيس "بير داج" و"بير احلمام" يف النقب ،وذلك كخطو عل مريق مصادر أراني النقب من
جانب "صندو أراني إسرا يل" وسلطة "تطوير البدو" ،التي قامت بدور ا بتوزي عشرات أوامر اإلخالء عل السكان.
1.1سياسات الهدم:
 1.3.1الهدم يهدسد  11منرالً يف املثلسث الشمايلس:
أصدرت اللجنة اللوا ية للتنظيم والبناء -حيفا ،يف الثالث عشر من تموز  01 ، 7102أمراً إدارياً لهدم بيوت عربية يف بلدات
وادي عار  :منها أم الفام ،برمعة عار وغير ا ،وذلك ب ريعة البناء غير املرسخص .يُ كر ان

القرارات ت تي يف وقت تمامل

فيه جلان التخطيط والبناء وتمتن عن املصادقة عل خرا ط يكلية للبلدات العربية ،و و ما يجعل من الصعب عل الناس
استصدار رخص بناء.
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 1.3.1أم احليران ،خمطط ترحيل مستمر:
اقتامت قوات الشرمة اإلسرا يليسة قرية أم احليران غير املعترف بها يف النقب ،وذلك تمهيداً لهدم املباين املتنقسلة التي تبرس بها
اجملتم العربي أل ايل القرية بعد دم  07منرالً و  8منشآت زراعيسة يف كانون الثاين املاني .كما اقتامت الشرمة االسرا يليسة
القرية ،يف التاس عشر من تموز  ، ،7102لتنفي أعمال اريف ألراني القريسة نمن خمطط إقامة مستومنة "حيران" يف مكانها.
.1املستوى الثاين :ضبط احليز الثقايف والسياسي وفق خطاب اليمين:
.1.1مالحقة ناشطين سياسيين وقيادات سياسية:
 1.1.1أحكام قاسيسة ند معتقلي مظا رات "برافر" :أصدرت حمكمة الصلح االسرا يليسة يف بئر السب  ،يف الثامن عشر من تموز
 ،7102أحكاماً قاسيسة باق ناشطين اعتقلوا خالل املظا رات التي نظمها الفلسطينيون يف اسرا يل احتجاجاً عل خمطط
"برافر" ملصادر األراني يف النقب ،إذ أصدرت احملكمة حكماً بالسجن الفعلي ملد  3سنوات عل ثالثة ناشطين سياسيين
وأحكاماً أخرى عل ناشطين آخرين شاركوا يف املظا رات يف سنة .7103
 1.1.1اعتقاالت عل خلفيسة منشورات فايسبو  :اعتقلت السلطات شاباً عربياً من مدينة حيفا  ،وفتا من مدينة شفاعمرو عل
خلفية قيامهما بنشر ستاتوس تعبيري حول "أحداث وعمليسة األقص " اعتبرته الشرمة حتريضاً عل العنف واإلر اب ،كما
اعتقلت مالباً عربياً من جامعة تل أبيب عل خلفيسة قيامه بتعليق صور ورموز فلسطينية وعربية يف غرفته يف مساكن الطالب
اعتبرتها الشرمة حتريضاً وت ييداً ملنظمات ار ابيسة.
 1.1.3اقتاامات ،اعتقاالت وتضييقات عل خلفيسة "عمليسة األقص " :أقدمت الشرمة االسرا يليسة عل اقتاام مسجد الفارو
يف أم الفام ،يف التاس عشر من تموز  ،7102وقامت باعتقال عد أشخاص ،من بينهم إمام املسجد ،كما قامت ب عمال
تفتيش يف املسجد ،وذلك عل خلفيسة " عمليسة األقص " التي وقعت يف الراب عشر من تموز  .7102كما احتجرت الشرمة
اإلسرا يليسة جثامين الشبان الثالثة من أم الفام ،ومل حترر ا ،بعد مرور أكثر من  01أيام عل احتجاز ا ،إال بعد صدور قرار
من احملكمة العليا اإلسرا يلية به ا الش ن .كما أوعر ر يس الوزراء نتنيا و بتفكيك خيام العراء التي أقيمت يف مدينة أم الفام،
فقامت قوات من الوحدات اخلاصة باقتاام

اخليام وفككتها واعتقلت أفراداً من عا لة الشبان الثالثة.

 1.1.2مالحقة القيادات السياسيسة :قامت الشرمة االسرا يليسة ،يف احلادي عشر من تموز  ،7102بالتاقيق م الشيخين را د
5
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صالح ر يس احلركة االسالميسة الشمالية احملظور اسرا يلياً وم نا به كمال خطيب ،كما مدسد وزير الداخليسة اإلسرا يليسة أرييه
درعي ،لعام انايفس ،أمر من السفر خارج البالد الصادر باق الشيخ را د صالح.
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الباب الثاين :جتليات العنف والعنصرية يف اجملال العام
 .1الشرطة تقتل مواطناً عربياً
قام أفراد من قوات الشرمة االسرا يليسة بقتل الشاب مهدي السعدي من مدينة يافا ،وذلك بعد عملية مطارد بوليسية عل خلفية
جنا ية ،كما نفس ت الشرمة حملة اعتقاالت يف أعقاب اندال مظا رات احتجاجيسة عل قتله.
.2تصريحات عنصرية يف اخلطاب العام
 1.1تصاعد اخلطاب العنصري الرسمي :شهدت الساحة السياسية تصعيداً يف اخلطاب العنصري املوجسه ند الفلسطينيين
وقياداتهم ،يف أعقاب "أحداث األقص ":
 1.1.1ليبرمان يارسض عل النوساب العرب :صرسح وزير األمن االسرا يلي اليميني أفيغدور ليبرمان ،يف منشور عل صفاته
الرسمية يف وسا ل التواصل االجتماعي ،يف الراب والعشرين من تموز  ،7102أن االسم احلقيقي لة "القا مة املشتركة" يجب أن
يكون " مندوبي منظمات اإلسالم اإلر ابيسة" ،وأن املطلوب و " القضاء عل إمكانيسة ترشساهم للكنيست" ،واعداً جمهور ناخبيه
بالعمل عل حتقيق ذلك.
 1.1.1الوزير تساحي نغبي يهدد "بنكبة ثالثة" :دد وزير املشاركة اإلقليمية اليميني تساحي نغبي الفلسطينيين بالتعرض
إىل "نكبة ثالثة" إذا ما استمرت " دا ر العنف احلاليسة" ومل يبادروا "إىل وقفها" ،وذلك يف منشور نشر عل صفاته يف موق
التواصل االجتماعي " فايسبو " ويف مقابلة أجرتها معه القنا الثانية االسرا يليسة يف الثاين والعشرين من تموز  ،7102عل
اثر أحداث األقص وإغالقه.
 1.1.3درعي يارسض عل رؤساء البلديسات العرب :وظسف وزير الداخليسة اإلسرا يلية أرييه درعي " أحداث األقص " ،يف التاريض
عل رؤساء السلطات احملليسة العربيسة ال ين مل يقوموا بإدانة العمليسة التي نفس ت يف الراب عشر من تموز  ،7102مؤكداً أن وزارته
تواصل تعقسب نشطاء وقياد احلركة اإلسالمية الشمالية احملظور إسرا يليساً.
 1.1.2أردان يارسض عل النواب العرب :قام وزير األمن الداخلي جلعاد اردان بالتاريض عل بعض النوساب العرب يف البرملان
االسرا يلي ،حممالً ايا م مسؤولية وقو االحداث اجلاريسة التي أعقبت "عمليسة األقص ".
7

تقرير الرصد السياسيس :تصاعد اخلطاب العنصري

العدد  ،7تموز/يوليو 1027

_________________________________________________________________________

 1.1.1كاتس يارسض عل احلركة االسالميسة :يف منشور له عل صفاته يف "فايسبو " ،صرسح وزير املواصالت يسرا يل
كاتس ،يوم الراب عشر من تموز  .7102أن عل احلكومة " اقتال احلركة االسالميسة الشماليسة والتعامل م را د صالح ورفاقه
بيد من حديد".
 1.1حتريض عل النا ب السابق باسل غطساس :قامت ميري ريغيف ،وزير الثقافة ،بالتاريض عل النا ب السابق باسل
غطاس ،وذلك يف أعقاب مهرجان شعبي نُظسم لدعمه قبل دخوله السجن لقضاء مدس عاميسن ،وذلك بعد اتهامه بإدخال واتف
نقسالة ألسرى أمنيسين .إذ قالت ميري ريغيف ،يف الثاين من تموز  ،7102يف فيديو لها عل صفاتها" :إن شخصاً مثل النا ب
باسل غطساس يجب أن يتعفسن يف السجن" وإن

الفعاليات [املهرجان الشعبي] ي " حفالت إر اب".

 1.3نتنيا و يطرح مشرو التبادل السكاين :كشفت وسا ل إعالم أن ر يس احلكومة االسرا يليسة نتنيا و عرض عل املبعوثين
األمريكييسن ،جاريد كوشنير وجيسون غرينبالت ،اقتراحاً بضم مستومنات يف منطقة القدس إىل إسرا يل يف مقابل نقل بلدات
فلسطينية يف وادي عار إىل والية السلطة الفلسطينسية.
.3ممارسات عنصرية يف مؤسسات عامة
 3.1تميير عنصري يف امتاان التوجيهي باللغة اإلجنليرية" :تبيسن من بيان صادر عن جمعيسة "سيكوي" نشر يف األسبو األول
من شهر تموز  ،7102أن وزار التربية والتعليم تمن مالب املدارس الثانويسة العربيسة ،املتقدمين إىل امتاان التوجيهي ،من
استخدام قواميس عربي-إجنليري ،بينما تسمح ألقرانهم من الطالب اليهود باستخدام قواميس عبريس-إجنليريس.
 %12 3.1من الطالب العرب تعرنوا للعنصرية :نشرت صايفة " آرتس" ،يف اخلامس من تموز  ،7102استطالعاً للرأي بين
صفوف الطالب العرب يف اجلامعات االسرا يليسة أظهر أن  % 11منهم تعرنوا ملمارسات العنصرية والتميير خالل التعليم ،وأن
 %01منهم سمعوا عبارات عنصريسة من مرف أعضاء الطاقم األكاديمي .كما أشار  %31من الطالب إىل أنهم ال يستطيعون
التقدسم بطلبات للاصول عل منح دراسية بسبب شرط اخلدمة العسكريسة.
 3.3شركة الكهرباء تمتن عن تقديم خدمات للسكان العرب :ترفض شركة الكهرباء ،يف أعقاب "عملية األقص " وما تال ا من
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أحداث ،دخول مندوبيها إىل مدينة ام الفام ،إذ أرسلت الشركة رسالة جاء فيها " :يمن يف

املرحلة الدخول إىل بلدات وادي

عار وأم الفام بوجه خاص ،وذلك يف أعقاب عملية القدس التي شار فيها ثالثة شبان من أم الفام".
3.2

العنصريسة ند النساء احملجسبات يف بر السباحة :تفاج ت موامنة عربيسة من رد مسجسل ملندوبة استقبال الروسار يف "

منتج أيال" ،ورد فيه أن الدخول بلباس مويل يغطسي اجلسد ممنو يف بر املنتج  ،و و ما يعدس انتهاكاً لقانون "من
التميير يف املنتجعات وتقديم اخلدمات والدخول ألماكن اللهو واألماكن العامة" .ي كر أن تعليمات وزار الصاسة ال تتضمن
أي حديث عن من اللباس الطويل.
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الباب الثالث :تشريعات عنصرية وتطبيق تشريعات عنصرية
.1إسرائيل البيت القومي اليهودي – قانون أساس:
خطت الكنيست خطو جديد عل مريق إقرار مشرو القانون " إسرا يل الدولة القومية للشعب اليهودي" ،أو ما اصطلح عليه
باسم "قانون القومية" ،إذ انعقدت ،يف السادس والعشرين من تموز  ،7102جلسة اللجنة اخلاصة بباث القانون بغية حتضير
للقراء األوىل .وادر اإلشار إىل أن

ا القانون يقونن تفوس "يهودية الدولة" عل "ديمقراميستها".

.2املصادقة على قانون يحد من حرية التعبير يف املواقع:
أقرست الكنيست يف القراء الثانيسة والثالثة ،يف الساب عشر من تموز  ،7102قانوناً يرغم مروسدي خدمة االنترنت عل حظر
دخول مشتركيهم إىل معلومات يف مواق "تدعم اإلر اب أو األعمال اجلنا ية" .وقد أشار القانون إىل جملة من األعمال اجلنا ية،
كاملقامر واخملدرات ودعم اإلر اب ،وذلك بغية تغطيسة الهدف املركري السياسي منه .ومُرح

ا القانون بمبادر من الوزير

جلعاد أردان ،بعد توصية من جهاز األمن العام-الشابا  ،و و يتيح للمااكم حظر املواق بصور نها ية .ويضاف

ا القانون

إىل سلسلة من القوانين املشابهة ،كقانون "الفايسبو " ،التي ترمي إىل التضييق عل حرية استخدام الشبكات االلكترونيسة.
 .3جلنة الكنيست تبحث قانون األذان:
استمراراً ملسار إقرار قانون " من األذان" ،عقدت جلنة الدستور يف الكنيست ،يف الراب والعشرين من تموز  ،7102جلسة نقاش
تمهيداً إلقرار القانون يف القراء األوىل ،وذلك بعد أن أُقر يف القراء التمهيديسة.
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