تقرير الرصد السياسي
العدد  ،1كانون الثاين/يناير 7112
إعداد :إيناس خطيب

تقرير شهري يصدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية ومدى الكرمل
بغية رصددد سددياسددات الوايين والعنصددريفة طددد الفلسددطينيفين مواعنى إسددراتيل عل مسددووياتها الشددعّيفة والسددياسديفة وبوجلفياتها اخملولفة،
وتوط ددي،ها ،ونش ددر ا عل أوسد د نطاق ممكن ،يأتى ذا املش ددرو املش ددور بين مؤس دس ددة الدراس ددات الفلسددطينيفة ومركن مدى الكرمل –
شد دهرية تليات العنص ددريفة تاه الفلس ددطينيفين يف
املركن العربى للدراس ددات االجوااعية الوطّيقية .يرص ددد ذا املش ددرو عّر تقاريره ال ف
إسراتيل عل مسوويات عدة :الوشريعات والسياسات العنصريفة والوايينية ،اخلطاب العنصريف والعنصريفة يف الشفار اإلسراتيلىف.

مؤسسة الدراسات الفلسطينية

شارع أنيس النصويل  -فردان
ص .ب 4617 :.ـ 66
الرمز الربيدي6624 3322 :
بريوت  -لبنان
هاتف (+961) 1 868387 - 814175 - 804959
فاكس (+961) 1 814193
ipsbeirut@palestine-studies.org

مدى الكرمل  -املركن العربى للدراسات االجوااعية الوطّيقية

شارع اللنيب 16
ص .ب2623 .
حيفا 2622626
هاتف)+243) - 7 - 5113221 :
فاكس)+243) - 7 - 5131242 :
mada@mada-research.org

تقرير الرصد السياسىف

العدد  1كانون الثاين/يناير 7112

_________________________________________________________________________

قائمة احملتويات

 )1السياسات العنصرية 3 ............................................................................................................................................................
أوامر الهدم 3 ..............................................................................................................................................................................
احتجاز جثمان املربي يعقوب أبو القيعان 3 .....................................................................................................................................
 )2تشريعات ووثائق عنصرية 4 ....................................................................................................................................................
 )3تصريحات سياسية عنصرية يف أعقاب هدم أم احليران 5 ................................................................................................................

2

تقرير الرصد السياسىف

العدد  1كانون الثاين/يناير 7112

_________________________________________________________________________

 )1السياسات العنصرية
أوامر الهدم

يف ش د د د ددهر كددانون الثدداين  /يندداير  ، 7102قرر رتيس احلكومددة اإلس د د د ددراتيلى ،بنيددامين نونيددا و ،دددا الّيوت رير
املرخصة يف القرى واملدن العربية الفلسطينية يف النقب ،واجلليل واملثلث واملركن .وكان قد أعلن عنمه عل ذلك
يف تصريح مصور له بواريخ  01كانون األول/ديساّر ( .)7101وسارعت وحدة تطّيق أحكاا الوخطيط والّناء
الوابعة لوزارة املالية ،باس دداعدة قوات الش ددرعة ،إىل تنفيذ قرار رتيس احلكومة ذا .ففى ص ددّال العاش ددر من ش ددهر
كانون الثاين/يناير ُ ،7102دِا  00مننال يف مدينة قلنسوة يف منطقة املثلث ،بنيت عل أراض خاصة .أرسلت
إشد د د د دعدارات بدالهددا ألصد د د د د،داب الّيوت قّل يومين فقط من عاليات الهدا ،األمر الذي مل يوفر لهم فرص د د د ددة الوقدا
باس د ددوىلناحمل إىل ا

كاة عل

ذا األوامر .ويف الثامن عش د ددر من الش د ددهر نفس د دده ،باش د ددرت قوات معنزة من الش د ددرعة

املسددل،ة بهدا قرية أا احليران يف النقب من أجل بناء مسددووعنة حيران عل أنقاطددها .وخالل ذه املدا اة الوى
ُدا فيها  01بيواً ،قول ابن قرية أا احليران ،املربى يعقوب أبو القيعان ،كاا جرل عضد د د ددو الكنيسد د د ددت أيان عودة.
ويف منطقة اجلليل ،أرس د ددلت أوامر دا إىل مالكى  4بيوت يف قرية املغار يف اجلليل األس د ددفل ،لكن ذه األوامر مل
تُنففذ بعد جنال أصد د دد،ابها يف الووجه إىل ا

اكم وتايد أوامر الهدا بصد د ددورة مؤقوة .كذلك أُص د د ددِر  71أمر دا

تنفيذي لّيوت يف قرى مغار ويركا وعس ددفيا الدرزية .وكانت حص دديلة ش ددهر كانون الثاين/يناير  7102دا 38
مّن يف النقب وحده.
احتجاز جثمان املربي يعقوب أبو القيعان

خالل عاليدة إخالء قريدة أا احليران و ددمهدا ،أعلقددت الش د د د ددرعدة الندار عل املواعن العربى يعقوب أبو القيعدان ،من
سددكان القرية ،الذي كان يقود سدديارته ،فأصدديب يف رجله وصدددره إصددابات بالغة وفقد السدديطرة عل مركّوه ،ما
أدفى إىل اص د ددطدامها بأفراد الش د ددرعة املووجهين ن،و ا .وجنم عن ذلك االص د ددطداا إص د ددابة عدد من أفراد الش د ددرعة
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بجرال ،ووفاة أحد م موأثراً بجراحه .وبعد أن زعات الشد د د ددرعة أن أبو القيعان يإر ابىي ينواى إىل تن"يم يداع ي
وكان يف ص د دددد تنفيذ يعالية د سي ،قامت باحوجاز جثاانه عوال أس د ددّو يف املعهد الطّى يأبو كّيري ورفضد د دت
تسدلياه إىل أ له ،كاا تأخرت يف تشدري،ه .والحقاً ،تّيفن ،بعد نشدر شهادات شهود عيان ومقاع مصورة لل،ادث
وتشدريح اجلثاان ،أن الشددرعة أعلقت النار عل يعقوب أبو القيعان من دون أن يشددكل أي خطر عليها ،وأن إصددابوه
الّالغة كانت الس ددّب يف فقدانه الس دديطرة عل مركّوه الوى تس ددّّت يف إص ددابة أفراد الش ددرعة ومقول أحد م .كاا
تّين أن يعقوب أبو القيعدان تُر يننحمل حو املوت ومل تُقددا املس د د د دداعددة لده .وكانت الش د د د ددرعة اش د د د ددورعت لقيامها
بوشد ددريح اجلثاان ثالثة شد ددرو  :أوالً ،أن يدفن اجلثاان يف مقّرة قرية حورة (وليس يف مقّرة قريوه أا احليران)؛
ثانياً ،أن ال يش ددار يف مراس ددم اجلنازة أكثر من خاس ددين ش ددخصد داً وأن تغيب عنها القيادات الس ددياس ددية؛ ثالثاً ،أن
تكون املراسددم يف سدداعات الليل املوأخرة .بيد أن العاتلة رفضددت ذه الشددرو وتوجهت بواسددطة يمركن عدالةي إىل
ا

كاة الوى حكات بوشريح اجلثاان وسا،ت للعاتلة بوشييعه من دون شرو أو قيود.

وتدر اإلش د د ددارة إىل أن الش د د ددرعة اإلس د د ددراتيلية تعاملت م جثاان املواعن أبو القيعان وتش د د ددييعه كاا توعامل م
جثامين الفلسد د د ددطينيين منفذي عاليات الطعن والد س من سد د د ددكان القدس والضد د د ددفة الغربية ،إذ قامت ،بعد حتديد
موعد اجلنازة ،باعوقال بعض الناش ددطين من النقب و م يف عريقهم للاش دداركة فيها ،كاا نص ددّت احلواجن لعرقلة
وصول املشيعين إىل مكان انطالقها.
 )2تشريعات ووثائق عنصرية

يف نهدايدة ش د د د ددهر كدانون الثداين/ينداير ،أعلنت وزيرة الثقافة ،ميري ريغِف ،نيوها عرل اقورال قانون جديد بعنوان
يقانون الوالء بالثقافةي ،يخوفل وزارتها صد د د ددالحية من تاويل مؤس د د د دس د د د ددات ثقافية مس د د د ددت وتاس برموز الدولة.
وباوجب ذا القانون سد ددونوقل الصد ددالحيات من وزارة املالية إىل وزارة الثقافة ،علااً بأن القانون احلايل يسد دداح
لوزير املالية بوأخير تاويل مؤسدسدات ثقافية إذا نادت باعارطة الطاب اليهودي إلسراتيل بصفوها دولة الشعب
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اليهودي ،أو عابعها الدياقراعى ،أو إذا شددجعت اإلر اب واحلرب (طددد إسددراتيل) ودعاوهاا ،أو مسددت احوراا العلم
والددولدة ورموز دا .ويهددحمل دذا االقورال يف األس د د د دداس إىل تقييدد حريدة الوعّير عن الرأي واحلرية الثقافية والفنية
للاؤسسات الفلسطينية يف إسراتيل.
أص د د د دددرت وزارة الوربية والوعليم كراس د د د ددة شد د د ددهرية حتت عنوان يعل جدول اليواي تض د د د ددانت تعلياات وتوجيهات
ألعض د دداء الس د ددلك الوعلياى حول مواط د ددي إخّارية مهاة وكيفية تدريس د ددها للوالميذ .إذ تناولت الكراس د ددة األخيرة
موطد ددو احلراتق الوى نشد ددّت يف شد ددهر تشد ددرين الثاين/نوفاّر سد ددنة  7101وتضد ددانت حتريض د داً عل املواعنين
العرب .وجدداء يف الكراس د د د ددة أن ياحلراتق بدددأت نويجدة اإل اددال ،وانوش د د د ددرت النيران ملراكن موعددددة نويجددة افوعددالهددا
بشددكل موعاد عل خلفية قوميةي ،وتواب الكراسددة ياحلراتق املفوعلة تطرل عل جدول اليوا ،مرة أخرى ،مواطددي
ذات صد د د د دلدة با

اف"ة عل النس د د د دديا اله الذي يربط بين العرب واليهود يف الدولةي .وتا لت الكراس د د د ددة أنه تم

إعالق سرال كل املعوقلين العرب مواعنى اسراتيل الذين اتهاوا زوراً بالوسّب باحلراتق عل خلفية قومية.
 )3تصريحات سياسية عنصرية يف أعقاب هدم أم احليران

ش د ددهد ش د ددهر كانون الثاين  /يناير تص د دداعداً يف الو،ريض ط د ددد الفلس د ددطينيين يف إس د ددراتيل ،إذ اس د ددوار وزير األمن
ال ددداخلى رلع دداد إردان ب ددالو،ريض عل املواعنين العرب .ففى تعقيّ دده األول عل األح ددداث يف أا احليران ،ق ددال
إردان :ي ذا حدث ص د ددعب عل قواتنا وعل إس د ددراتيل بش د ددكل عاا.

رب ينواى إىل احلركة اإلس د ددالمية اندف ن،و

قواتنددا من أجددل قوددل أكّر عدددد من أفراد الش د د د ددرعددة قّددل الّدددء بدداإلخالء .مددل أن ال يكون ددذا اليوا نقطددة حتول يف
العالقات بين الّدو وسد ددلطات الدولة؛ ولكن إذا أصد ددّح كذلك ،فضن دور عضد ددو الكنيسد ددت أيان عودة ومسد ددا اوه يف
ذلك كّير ]...[ .عقدت املفاوط د ددات ألس د ددابي عويلة ،بين املس د ددؤولين من عرحمل الدولة وبين الس د ددكان ،ومل يش د ددار
أيان عودة يف ذه املفاوطات ،لكنه تواجد نا لوأجيا املشاعر والو،ريض عل العنفي.
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 ويف تصددريح نُشددر عل صددف،وه الرسدداية يف موق الوواصددل االجوااعى ،فيسددّو  ،خاعب إردان سددكان أااحليران قاتالً :ي[ ]...أتان أن تكون لديكم الش ددجاعة والعدل كى تعوذروا عل مس دداواتكم رير املقدس ددة بين
قوات األمن الوى تعاددل بدداس د د د ددانددا كلنددا من أجددل تطّيق القددانون وبين سد د د د ددارقين عنيفين يش د د د ددجعون القوددل
احلقيري.
 ويف خطابه من عل منّر الكنيست يف اخلامس والعشرين من كانون الثاين/يناير ،وصف وزير األمنالداخلى عضو الكنيست السابق الدكوور باسل رطاس بد ياإلر ابىي ،كذلك اتهم عضوي الكنيست جاال
زحالقة وأيان عودة بالو،ريض عل القول يف قرية أا احليران .أما بشأن حتقيق الشرعة ب،ادثة مقول
يعقوب أبو القيعان والشرعى إيرز ليفى ،فقد قال إردان إن الو،قيق أظهر بصورة واط،ة أن ما حدث كان
عاالً تخريّياً ،وأن الد س كان موعاداً.
مل تخولف تصد د ددري،ات القاتد العاا للش د د ددرعة وتص د د ددري،ات الناعقة بلس د د ددان الش د د ددرعة عن تص د د ددري،ات وزير األمن
الدداخلى ،إذ وص د د د ددف االثنددان احلدادث بدأندده عاددل تخريّى موعاددد وأن املنفدذ ينواى لون"يم داع  .ويف يوا الثددامن
عش ددر من كانون الثاين/يناير ،وبعد أن انوه

دا الّيوت ،ص ددرل القاتد العاا للش ددرعة يإن الكل يعرحمل أن اخملرب

كان معلااً يف مدرسة اعوقل فيها سوة معلاين كان يعلفاون الفكر الداعشىي.
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