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ملخص:
يتاب تقرير الرصد السياسى لشهر أيار/مايو  ،7102عرض تليات العنصريفة اإلسراتيليفة تاه الفلسطينيين يف
إسراتيل ،كاا انعكست يف املاارسات السياسية والقانونية ويف اخلطاب الشعبى .ويرصد التقرير احلايل العنصرية ،يف
ثالثة أبواب رتيسية :األول السياسات العنصرية ،ويندرج طانه مستويان :مستوى سياسات التضييق يف احلين املكاين،
ويبرز طانها استارار الهدم والتخطيط اإلثنى ،ومستوى طبط احليفن السياسى العام واستارار مسلسل املالحقة للنشطاء
السياسييفن وفرض عقوبات بالسجن عليهم.
ويتوقف الباب الثاين عند العنصرية التى تتجلف يف الت،ريض الرساى والشعبى ،التى برزت بصورة جلية يف اعتداء
عصابات "تدفي الثان" عل ممتلكات املواعنين العرب .بيناا يعرض الباب الثالث التشريعات العنصرية وتوسي
تطبيقها ،إذ صادقت الكنيست عل قانون القومية كقانون أساس ،ومدفدت العال بقانون "من مل الشال".
يظهر ذا التقرير ،إىل جانب تقاريرنا السابقة ،أن العنصريفة ى نتاج بنيوي جملال االستراتيجيات السياسية
اإلسراتيليفة.
الباب األول :سياسات عنصرية

 .1املستوى األول :سياسات املكان وممارسات التضييق يف األرض واملسكن
 1.1سياسات التخطيط اإلثني ضد البلدات العربية
خمطط خط الكهرباء يهدد أراطى الروحة من جديد :بعد النجاح يف تايد اخملطط األول ملد خط الكهرباء ،الذي يهدد
باملصادرة أراطى منطقة الروحة العربية يف أم الف،م ،بدأت السلطات اإلسراتيلية بالتجهين لتنفيذ اخملطط البديل،
القاطى بادف خط الكهرباء من وسط األراطى ،و و خمطط يرفضه أيضا أ ايل الروحة ،ألنه يهدد باصادرة أراطيهم.
 1.2سياسات الهدم
تستار السلطات االسراتيليفة بسياسة دم البيوت يف البلدات والقرى العربيفة ،إذ برزت ذا الشهر عالية الهدم الكبيرة
التى عاولت قرية "سعوة" يف النقب ،وذلك عندما اقت،ات قوات الشرعة ،يف العاشر من أيار/مايو  ،7102ذه القرية غير
املعترف بها يف النقب ،و دمت خاسة منازل.
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 .2املستوى الثاين :ضبط احليز الثقايف والسياسي العام وفق خطاب اليمين
 2.1مالحقة ناشطين سياسيين وقيادات سياسية
 2.1.1احلكم بالسجن الفعلي ثمانية أشهر على ناشط :أصدرت حمكاة إسراتيليفة حكاا بالسجن الفعلى ثاانية
أشهر عل الناشط احلاج عبد الكريم كريم ،أحد املعتقلين يف امللف املعروف إعالميا باسم "عشاق األقص " ،وذلك عل
خلفية نشاعه طان اجملاوعة التى تداف عن املقدفسات واحلقوق الفلسطينية يف احلرم القدسى الشريف .كاا حكات عليه
بالسجن عشرة أشهر إطافية م وقف التنفيذ.
 2.1.2اعتقاالت ومصادرة أعالم يف مسيرة "العودة" :قامت الشرعة اإلسراتيليفة باعتقال أحد املشاركين يف مسيرة
العودة العشرين إىل قرية "الكابري" املهجفرة ،التى نظفات يف الثاين من أيار/مايو ،و ى مسيرة سنوية تنظفم إحياء
لذكرى النكبة الفلسطينيفة .كاا قامت الشرعة باصادرة الالفتات واألعالم الفلسطينيفة التى رفعها املشاركون يف ذه
املسيرة.
 2.2سياسات التحكم يف احليز الثقايف والتربوي
مهاجاة الطالب العرب يف اجلامعة بسبب فعاليات األسرى :شنفت الكتل الياينيفة يف جامعة حيفا ،يف العاشر من
أيار/مايو ،جوما شديدا ،عبر اإلعالم ووساتل التواصل االجتااعى ،عل الطالب العرب يف اجلامعة ،وذلك عل خلفية
قيامهم بتنظيم فعاليات إسناد وتضامن م إطراب األسرى الفلسطينيين حتت عنوان "مى وملح" .وعالبت ذه الكتل
إدارة اجلامعة وجهاز األمن فيها بطرد الطالب املشاركين يف ذه الفعاليات.

الباب الثاين :جتليات العنف والعنصرية يف اجملال العام

 .1عنصرية وخطاب عنصري يف اجملال العام
 1.1اعتداء عصابات "تدفيع الثمن" على الناعورة
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قامت عصابات "تدفي الثان" الياينية املتطرفة ،يف التاس من أيار/مايو ،باهاجاة بلدة "الناعورة" بانطقة مرج ابن
عامر ،حيث قامت باالعتداء عل عدد من ممتلكات املواعنين العرب وتخريبها ،كاا قامت بكتابة عبارات عنصريفة ،مثل
"املوت للعرب" ،عل اجلدران.
 1.2سائق يف شركة "ايجيد" يحرض على العرب
نشر ساتق يف شركة النقل اإلسراتيلية "ايجيد" ،يف الثالث من أيار/مايو ،مقطعا مصوفرا أثناء خدمته الرساية ،يظهر فيه
و و يقوم بتنيين الباص بالعلم اإلسراتيلى ،ناعتا العرب "بالقتلة" ومعربا عن أسفه لقيام إدارة الشركة بتشغيل عافال
عرب.

الباب الثالث :تشريعات عنصرية وتطبيقها

 .1املصادقة على "قانون القومية" بالقراءة التمهيدية
صادقت الكنيست يف العاشر من أيار/مايو ،عل قانون "القومية" -قانون أساس ،بالقراءة التاهيديفة .ويسع القانون
إىل تثبيت اجلو ر اليهودي والصهيوين للدولة ،إذ ينص عل أن "إسراتيل ى البيت القومى للشعب اليهودي" وأن حق
تقرير املصير يقتصر عل اليهود ،كاا يلغى مكانة اللغة العربيفة بصفتها لغة رسايفة يف الدولة ،ويعترف فقط بالعبرية
لغة رسايفة.
 .2تمديد العمل بقانون املواطنة (منع مل الشمل)
صادقت الكنيست ،يف الساب عشر من أيار  ،عل تاديد العال بقانون "املواعنة" املؤقت لسنة  ،7112املعروف بقانون
"من ملف الشال" ،الذي يقضى بان مل شال عاتالت فلسطينية يكون فيها أحد النوجين من مناعق الضفة الغربيفة وقطا
غنة .ومنذ إقرار ذا القانون املؤقت تقوم الكنيست بتاديده بصورة متكررة.
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