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أوالً :التشريعات العنصرية
قدم وزير الص،ة يعقلب ليوساان من احلنب اليهلدي املودين "يهدوت ولراه" ،حتفظاً عل قانلن من اآلذان ،إذ دعا إىل تعديل
القانلن ليالتم مطلب األحناب الدينية اليهلدية بأن ال يطال ذا القانلن الكنس الوى تسوعال مكبرات الصلت لإلعالن عن
دخلل يلم السبت وانوهاته ،وقصر تطبيقه عل املساجد فقط .وقد دعات اللجنة اللزارية للوشري يف الثاين عشر من
شباط/فبراير الصيغة املعدلة املقورحة من اللزير.
قدمت العضل يف الكنيست عن "البيت اليهلدي" ،شليل معلم رفاتيلى ،يف السادس والعشرين من شهر شباط/فبراير اقوراح
قانلن يقضى بأن تدف اجلاعيات األ لية املاللة من حكلمات أجنبية رسلماً مالية من أجل احلصلل عل معللمات من
املؤسسات احلكلمية ،و ى معللمات كانت حتصل عليها جماناً بالجب قانلن حرية املعللمات .وقد أدرجت يف االقوراح رساًا
بابلغ  02شيكالً (ما يعادل  )$5.5لكل وثيقة تطلبها اجلاعية .وب،سب املعايير الوى وردت يف اقوراح القانلن ،فإن اجلاعيات
الوى سووضرر من ذا االقوراح ى اجلاعيات احلقلقية واجلاعيات الوى تنوقد السياسات اإلسراتيلية ،وخصلصاً املؤسسات
الفلسطينية الفاعلة يف اجملوا العربى .وقد أشارت رفاتيلى إىل أن دف القانلن املقورح ل من تاليل ذه اجلاعيات من
الضراتب الوى يدفعها امللاعن اإلسراتيلى الذي يوضرر ،برأيها ،من عال ذه اجلاعيات.

ثانياً :السياسات العنصرية  /التمييزية
كشف تقرير أعده "مركن األب،اث واملعللمات" يف الكنيست ،أن وزارة الرفاه تايفن طد الفويات الفلسطينيات ملاعنات إسراتيل
لدى تقدياها املساعدات املالية لد "فويات يف خطر" ( ن فويات عازبات توراوح أعاار ن ما بين  05-20سنة يقان بوصرفات
تعرض حياتهن للخطر) .فقد جاء يف الوقرير أن اللزارة تخصص لكل فواة يهلدية "يف خطر" مبلغ  67ألف شيكل ( 02ألف
دوالر) سنلياً ،بيناا تخصص مبلغ  55ألف شيكل ( 20ألف دوالر تقريبا) سنلياً للفواة الفلسطينية "يف خطر" ،أي أن ما حتصل
عليه الفواة الفلسطينية يقل بنسبة  %52عاا حتصل عليه الفواة اليهلدية .ويظهر يف الوقرير أن  %55من مديري أقسام الرفاه
يف السلطات احمللية يؤكدون أن اخلدمات الوى تقدم للفويات الفلسطينيات "يف خطر" ال يكفى لوغطية احوياجات ؤالء الفويات.
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كاا يوطرق الوقرير أيضاً للخدمات الص،ية الوى تقدمها وزارة الص،ة من خالل العيادات احمللية ،فيكشف أن جهاز الص،ة ال
يلفر أي برامج خلدمة الفويات الفلسطينيات "يف خطر".
ويف رياض األعفال الوابعة ملنظاة "نعاات" ،الوى تعن بشؤون الطفللة ،مُنعت مساعدات احلاطنات من الو،دث بالعربية
بالقرب من األعفال حو إذا كن يف اسوراحوهن اليلمية .وجاءت ذه الوعلياات عل لسان املفوشة املسؤولة يف رياض
األعفال ،الوى عللت ذا املن بأن الو،دث بالعربية سيخلق تشليشاً يف عقلل األعفال .وقد اشوكت إحدى األمهات الوى شهدت
ذه احلادثة وذكرت أن املفوشة علبت مرتين من مساعدة عدم الو،دث بالعربية حو عندما كانت تو،دث بالهاتف .وعندما
سئلت املفوشة عن ذا األمر ،أجابت أن نا تعلياات أالف تو،دث املربيات واملساعدات بأي لغة يير العبرية بالقرب من
األعفال .واعوبرت األم أن ذا األمر يير معقلل ،ألن األعفال يساعلن أكثر من لغة عند انوهاء دوامهم يف الروطة ،مضيفة أن
ذه الوعلياات مبنية عل العنصرية ،عل ما يبدو ،وليس عل قلاعد الوربية السلياة.
قرر قسم اللصى العام عل أمال الغاتبين يف وزارة املالية ،باالسوناد إىل قانلن أمال الغاتبين ،أن يصادر الوعليضات الوى
حصلت عليها السيدة رابعة على سطل  -و ى من مدينة قلقيلية يف الضفة الغربية ومونوجة من فلسطينى ملاعن يف إسراتيل -
بعد أن تليف زوجها يف حادث عرق .وتلظف إسراتيل قانلن أمال الغاتبين ،منذ عشرات السنين ،كلسيلة "إلدارة" أمال
الفلسطينيين الذين ُجروا سنة  ،2455لكنها املرة األوىل الوى تسوعال فيها ذا القانلن ملصادرة أملال تعليضات .إذ أعلن
قسم اللصى العام أن السيدة رابعة "ياتبة" ب،سب القانلن ،ب،يث أصب،ت الدولة ى صاحبة الوعليضات الوى بلغت قياوها
 545ألف شيكل ( 256ألف دوالر) ،علااً بأن ذه الوعليضات اسو،قوها السيدة رابعة بناء عل قرار احملكاة يف دعلى
قضاتية قدموها طد شركات الوأمين.
ويف الساب من شهر شباط/فبراير ،وبعد ثالث سنلات من الوداول ،شطبت حمكاة العدل العليا دعلى قضاتية قدموها "جاعية
حقلق امللاعن" طد سياسات جهاز األمن العام ،الشابا  ،املواثلة يف اسودعاء ناشطين سياسيين عرب ،يدور شك يف طللعهم
بنشاعات "حتريضية" ،لو،قيقات يير رساية تاس حرية الوعبير عن الرأي واالحوجاج ،وتاس حقهم يف مسار قضاتى عادل.
أما سبب ذا الشطب ،كاا ذكر القاطى إلياكيم روبنشطاين ،فهل أن سياسات الشابا وصالحياته تغيرت خالل فورة تداول
القضية .م

ذا ،أوطح القاطى أن دعلة أشخاص لالسوجلاب (وليس للو،قيق) يجب أن يومف بعد اسوشارة املسوشار القضاتى
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للشابا  ،وذلك يف حالة كلن الو،ريض بعيداً عن اإلر اب والوجسس .كاا يجب أن يُعلم الشخص املسوجلَب أن االسوجلاب
علعى وليس قسرياً.
دمت السلطات اإلسراتيلية مننالً يف مدينة كفر قاسم .كذلك دمت بلدية اللد مننالً يف حى السكة العربى يف املدينة .وطان
مسلسل الهدم وتنفيذ خمطط ترحيل بدو النقب ،أقدمت القلات اإلسراتيلية ،يلم الثامن من شباط /فبراير ،عل

دم مبنيين يف

قريوى "وادي النعم" و"النرنلق" ،تعلد ملكية أحد اا المرأة مسنة يف الوسعين من عار ا .وتخطط السلطات اإلسراتيلية عالية
ترحيل سكان قرية "النرنلق" إىل مدينة ر ط .كاا أرسلت السلطات اإلسراتيلية قلات كبيرة إىل قرية "أم احليران" إلزالة بعض
املباين اجلا نة الوى تبر بها الناس للعاتالت الوى دمت بيلتها يف شهر كانلن الثاين/يناير املنصرم.

ثالثاً :التحريض على الفلسطينيين يف إسرائيل
صرح وزير األمن ،أفيغدور ليبرمان ،يف مؤتار ميلنخ لألمن أن عل "العرب يف إسراتيل" االنوقال إىل والية السلطة الفلسطينية؛
وب،سب منطقه ،فإنه ال يعقل أن تلافق إسراتيل عل قيام دولة فلسطينية ال يقطنها أي يهلدي ،بيناا يصل تعداد الفلسطينيين
ملاعنى إسراتيل إىل  %02من جمال السكان .وال يكف ليبرمان ،الذي يريد دولة إسراتيل من دون امللاعنين العرب ،عن تسليق
فكرته ذه يف جاي احملافل ومن عل كل املنابر الوى يدع إليها ،أكانت حملية أو دولية .ويف رد عل تصري،ات ليبرمان
ذه ،قال عضل الكنيست الدكولر يلسف جبارين إن ليبرمان إناا يدعل إىل عرد العرب أو جنء منهم و ل يخوار ،للافارقة ،أرض
أملانيا ليديل بوصري،ه ذا.
تلجه "مركن عدالة" إىل وحدة الو،قيق م أفراد الشرعة (ماحش) بالنيابة عن عاتلة أبل القيعان بطلب فوح حتقيق ب،ادثة قول
املربى يعقلب يف القيعان ،إذ أشارت املعللمات اجلديدة إىل أن أفراد الشرعة أعلقلا النار عليه وقولله من دون أن يشكل خطرا
عليهم .وأعقب حادثة القول ،حتريض يلعاد إردان وزير األمن الداخلى عل امللاعنين البدو يف النقب وعل القيادات العربية.
وجاء يف الطلب الذي تقدم به "مركن عدالة" " :منذ البداية قلنا إن تصري،ات الشرعة واللزير إردان ،فياا يوعلق باا حصل يف أم
احليران ،كاذبة وحتريضية .وبناءً عل األدلة يف املنطقة ،وعل عدد من الفيديل ات املسجلة ،يوبين بلطلح أن مركبة يعقلب
أبل القيعان تسارعت بعد تعرطه إلعالق النار ،األمر الذي أدى إىل فقدانه السيطرة عليها .بناءً عل ذلك ،يجب عل سلطات
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الو،قيق أن حتاكم األعراف املسؤولة عن إعالق النار عل مركبة أبل القيعان .باإلطافة إىل ذلك ،تلجهنا مؤخرًا إىل املسوشار
القضاتى لل،كلمة بطلب فوح حتقيق طد اللزير إردان بوهاة الو،ريض عل العنصرية طد امللاعنين العرب ،وذلك يف أعقاب
ملجة احلراتق قبل شهرين ويف أعقاب أحداث أم احليران يف النقب".
وأظهرت نواتج الو،قيق الداخلى للشرعة أن احلادثة يف أم احليران مل تكن عالية "إر ابية" ،وإناا عبفرت عن فشل شُرَعِىف ذري ،
فضالً عن قيام أفراد الشرعة بإعالق النار عل بعضهم بعضاً .وم ذلك ،فإن نواتج الو،قيق ذه مل تان وزير األمن الداخلى،
يلعاد إردان ،من االسوارار يف الو،ريض طد امللاعنين العرب البدو يف النقب ،إذ قال يف خطاب ألقاه ،يف اللاحد وعشرين من
شهر شباط/فبراير ،أمام أفراد الشرعة يف مدينة بئر السب  ]...[" ،علينا تعنين قلات الشرعة وتشجيعها طد اخمللين بالقانلن
[ ."]...وكان اللزير إردان قد قاد ملجة الو،ريض عل املرحلم يعقلب أبل القيعان فلر مقوله ،عندما وصفه بد " اإلر ابى" الذي
ينواى إىل تنظيم "داعش" ،معوبراً أن عالقات الدولة م البدو العرب مل تعد جيدة كاا كانت يف املاطى (انظر :تقرير الرصد
السياسى لشهر كانلن الثاين .)0226
ومن ناحية أخرى ،مل يبدِ القاتد العام للشرعة ،روين إلشيخ ،أي أسف عل تصري،اته الو،ريضية والكاذبة طد أبل القيعان.
فعندما سئل إذا ما كان قد تسر

ل والشرعة يف احلكم عل أبل القيعان واإلعالن عن احلادث بصفوها "عالية إر ابية" ،أجاب:

"قلنا للجاهلر ما كنا نعرفه يف وقت معين ،ويجب تقليم أفراد شرعونا عل أساس ما عرفله يف ذلك اللقت".

رابعاً :ممارسات عنصرية شعبية ضد الفلسطينيين يف إسرائيل
يف الواس من شهر شباط/فبراير اعودت جمالعة من اليهلد عل الشاب معاذ عامر من كفر قاسم يف مدينة بيوح تكفا بعد أن
ساعله يو،دث بالهاتف باللغة العربية ،وبعد انوشار معللمات عن عالية إعالق رصاص عل املارة يف املدينة .ويقلل معاذ إن
املعودين شواله بعبارات عنصرية ثم انهاللا عليه بالضرب ،ويضيف أنه جنا بأعجلبة .وعُلم أن الشرعة مل حتقق يف مالبسات
االعوداء وال م املعودين حو بعد مرور أيام عل احلادثة.
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ويف مدينة رحلفلت ألق اإلسراتيلى إيغلر كبللن احلجارة عل عاال عرب يف إحدى ورش البناء يف املدينة و دد ب،رقهم.
وقدم املدعى العام دعلى قضاتية طد كبللن .وب،سب تقرير الشرعة ،فإن كبللن اعودى عل العاال العرب و ل ي،ال زجاجة
حارقة؛ وصرح املوهم خالل اسوجلابه "أنه طاق ذرعا باحلكلمة وسياسوها" ،وأنه "يجب وط حد لقضية العرب" ،وأن
"سيطرتهم تثير حنقه" ،وأنه كان يريب "يف كسر أسنانهم".
قام ثالثة من مشجعى فريق "بيوار أورشليم" لكرة القدم باالعوداء بالضرب عل عاملين عربيين يف شهر كانلن الثاين/يناير
 .0226وب،سب أقلال الشرعة فإن الثالثة ،وبعد انوهاء لعبة كرة قدم بين فريقى "بيوار أورشليم" وفريق "أبناء سخنين" جرت
عل ملعب "عيدي" يف القدس ،قاملا باالعوداء اجلسدي العنيف عل العاملين العربيين ،اللذين اططرا إىل تلقى العالج يف
املسوشف  .وقد عقبت القاطية عند تاديد اعوقال املشجعين الثالثة بالقلل "إن سياا م يف وجل م ،إذ تظهر خطلرتهم يف
األعاال املنسلبة إليهم ".
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