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ملخص:
يتناول تقرير الرصد السياسى لشهر آب/أغسطس  7102تليات العنصريفة االسراتيليفة تاه الفلسطينيين يف إسراتيل ،كاا
انعكست يف املاارسات السياسية والقانلنية ويف اخلطاب اإلعالمى والشعبى .ويرصد التقرير احلايل العنصرية ،يف ثالثة أبلاب
رتيسية :األول السياسات العنصرية ،ويندرج طانه مستليان :مستلى سياسات تضييق احلين املكاين والتخطيط العنصري،
والهدم واملصادرة ،ومستلى سياسات الت،كم باحلين الثقايف واخلطاب السياسى ،وتبرز طانه حالة املالحقة السياسيفة
لقياديين وناشطين سياسيين عرب .ويتلقف الباب الثاين عند العنصرية التى تتجلف يف الت،ريض الرساى والشعبى طد
امللاعنين الفلسطينيين ،بيناا يعرض الباب الثالث التشريعات العنصرية وتلسي نطاق تطبيقها.
يظهر ذا التقرير ،إىل جانب تقاريرنا السابقة ،أن العنصريفة ى نتاج بنيلي جملال االستراتيجيات السياسية اإلسراتيليفة.
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الباب األول :سياسات عنصرية

 .1املستوى األول :سياسات املكان وممارسات التضييق يف األرض واملسكن
 1.1سياسات تخطيط – الهيمنة اإلثنية ضد املناطق العربية
 1.1.1خمطط تهويد اجلليل والنقب مستمر :نشرت ص،يفة " آرتس"  ،تقريراً حلل خمطط "وحدة االستيطان" التابعة
لللكالة اليهلدية ،الرامى إىل إقامة بلدات يهلدية يف اجلليل والنقب ،وذلك " لضاان السيادة اليهلدية" و "تغيير التلازن
الدياغرايف" لصالح اليهلد يف املنطقتين.
يذكر أن جنءاً كبيراً من ذه اخملططات كان قد جافد قبل ثالثة أعلام ،إال أن وزير النراعة أوري أرتيل ،من حنب "البيت اليهلدي"
الدينى ،أعلن عنمه املضى يف ذه اخملططات ،ومنها إقامة مستلعنات " بيلخ" و "تلفال" يف اجلليل وغير ا.
 1.1.1توسيع مهبط للطيران على حساب بلدة قلنسوة :تخطط السلطات اإلسراتيليفة إلقامة مهبط للطاترات اخلفيفة يف
اجلانب الشرقى الشاايلف لبلدة قلنسلة يف املثلث .سيؤدي اخملطط إىل من ترخيص البيلت العربية يف املنطقة احملاذية للاهبط
بصلرة نهاتية ،بعد أن صلدرت لصالح "داترة أراطى إسراتيل" رغم أنها ملكيفة خاصة ،ما سيعرفض ذه البيلت للهدم مستقبالً،
فضالً عن خنق املدينة جغرافياً.
 1.1.1ضم أراضٍ لبلدات يهودية يف النقب للحد من تطور البلدات العربية :قامت اللجنة التخطيطية لللاء اجلنلب يف
وزارة الداخليفة اإلسراتيليفة ،بدراسة تلسي مناعق النفلذ للبلدات اليهلدية" :ميتار" و "تاار" و "بنى شاعلن" ،من خالل طم
أراض قرب بلدة "حلرة" العربية يف النقب ملناعق نفلذ ا .األمر الذي سيؤدي إىل احلد من إمكانية تطلير البلدة العربية
مستقبالً.
 1.1.1خمطط سكة قطار عراد يهدد  1044دونم :يهدد مشرو إقامة سكة حديد لربط مدينة "عراد" اليهلدية باملركن،
باصادرة حلايل  0211دونم يف النقب  ،إذ يتجا ل اخملطط وجلد امللاعنين العرب يف النقب ويعرض أراطيهم خلطر
املصادرة.
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 1.1.1خمطط إقامة مستوطنة "حيران" على أنقاض "أم احليران" :باشرت السلطات اإلسراتيليفة ،يف مطل آب/أغسطس
 ،7102بإعداد البنية الت،تيفة ملستلعنة "حيران" ،اليهلدية املنم إقامتها عل أنقاض القرية العربية "أم احليران" ،وتخطط
السلطات اإلسراتيلية لنقل سكان "أم احليران" عنلة إىل بلدة حلرة اجملاورة ،علاًا بأن دستلر اجلاعية التعاونية االستيطانية
املشرفة عل املستلعنة ينص عل أن اليهلد م وحد م الذين ي،ق لهم السكن يف البلدة.
1.1سياسات الهدم
أصدرت حمكاة إسراتيلية قراراً بهدم خاسة منازل تق حتت نفلذ مدينة الطيبة يف املثلث .كاا قامت جرافات بلدية الرملة،
بهدم مننل لعاتلة عربية يف حىف الرباط يف الرملة ،كذلك أجبرت بلديفة اللد عاتلة عربية أخرى عل

دم مننلها بأيديها ب،جة

البناء غير املرخفص بعد أمر دم صدر منذ ستة أشهر.
كاا سلفات السلطات اإلسراتيلية سبعة أوامر دم يف بلدة قلنسلة ،عالوة عل عدد من أوامر الهدم التى صدرت طد عدد من
املنازل يف قرى "علعة عارة" ،ب،جة البناء غير املرخفص.
تصاعد الهدم يف النقب :قامت السلطات اإلسراتيلية خالل شهر آب/أغسطس ،بهدم عدد من املنازل يف عدة قرى عربية يف
النقب ،منها أبل تللل ،صلاوين وخشم زنفة ،أم قبل واألعرش والسيد وبير داج ووادي النعم .كاا قامت السلطات اإلسراتيلية،
خالل ذا الشهر ،بهدم قرية العراقيب مرتين ،حت وصل عدد مرات دمها إىل  .002وتضاف ذه املاارسات إىل قرار حمكاة
إسراتيلية يقضى بفرض دف تكاليف دم منازل يف قرية العراقيب عل  0من سكان البلدة ،كانت منازلهم قد ُدمت يف
السابق.
 .1املستوى الثاين :ضبط احليز الثقايف والسياسي العام وفق خطاب اليمين
 1.1مالحقة ناشطين سياسيين وقيادات سياسية
 1.2.2اعتقال الشيخ رائد صالح -رئيس احلركة اإلسالمية الشمالية احملظورة إسرائيلياً :أقدمت السلطات اإلسراتيلية،
عل اعتقال الشيخ راتد صالح -رتيس احلركة االسالميفة الشاالية احملظلرة وفقاً للقانلن اإلسراتيلى ،وذلك ب،جفة الت،ريض
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عل اإلر اب .وقد مددت احملكاة اإلسراتيلية اعتقال الشيخ صالح عدة مرات خالل ذا الشهر ،يف حين قدفمت النيابة الت،ة
اتهام ب،قفه تتهاه بالت،ريض عل العنف واإلر اب.
 1.2.1اعتقال إداري :شهد الشهر األخير سلسة من أوامر االعتقال اإلداري الصادرة ب،قف ملاعنين فلسطينيين يف إسراتيل .إذ
نففذت السلطات اإلسراتيلية ستة اعتقاالت إدارية خالل الفترة األخيرة .يذكر أن ذه االعتقاالت التى يلقعها وزير األمن ،أفيغدور
ليبرمان ،بتلصية من أجهنة اخملابرات ،تأتى بذريعة أن املعتقلين يشكللن "خطراً عل أمن الدولة وسالمة ملاعنيها" .وكانت
ذه اإلجراءات طد الفلسطينيين من ملاعنى إسراتيل قد اختفت تقريباً منذ عقلد.
 1.2.3تمديد أمر منع دخول القدس واملسجد األقصى للشيخ كمال خطيب :مدفدت السلطات اإلسراتيلية ،أمر حظر دخلل
القدس واملسجد األقص ب،قف الشيخ كاال خطيب ،ناتب رتيس احلركة اإلسالمية الشاالية احملظلرة إسراتيلياً .يذكر أن
السلطات اإلسراتيلية تقلم بتجديد أمر املن ب،قف الشيخ خطيب منذ ثالثة أعلام.
 1.2.4احملكمة تستمر بفرض التضييقات على الشاعرة دارين طاطور :ما زالت الشاعرة دارين عاعلر من بلدة الرينة،
التى كانت قد اعتقلت يف احلادي عشر من تشرين األول/أكتلبر  ،7102تعاين من الشروط املقيفدة التى رافقت إعالق سراحها،
وتقديم الت،ة اتهام ب،قفها ،عل خلفية قصيدة قامت بنشر ا ،تنعم النيابة العامة أنها حترض عل اإلر اب ،إذ أقرت احملكاة
من جديد التقييدات عل الشاعرة واستارار ا حت نهاية اإلجراءات القضاتية ب،قها.
 1.2.5سياسة سحب املواطنة من عرب النقب :نشرت ص،يفة " آرتس" اإلسراتيلية تقريراً ،يكشف عن قيام السلطات
اإلسراتيلية بس،ب ملاعنة اآلالف من عرب النقب ،ب،جفة أنهم سُجفللا باخلطأ كالاعنين .فبعد أن تلجه عدد من امللاعنين إىل
مكاتب الداخلية بغية تديد بطاقات الهلية ،اكتشفلا أن مكانتهم حتلفلت إىل "مقيم داتم" بدالً من ملاعنين.

 1.1سياسات التحكم يف احليز الثقايف
التضييق على مسرح "السرايا" :عل خلفيفة إعالن مسرح "السرايا" عنمه استضافة الشاعرة دارين عاعلر ،قامت وزيرة
الثقافة اإلسراتيلية ،ميري ريغف ،بالتلجفه إىل املستشار القضاتى للزارة املالية لف،ص إمكانية اعتبار استضافة ذه الشاعرة
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مسفاً "بقانلن النكبة" ،وذلك يف إعار سلسلة اإلجراءات التى أعلنت عنها اللزيرة والقاطية بان تاليل املشاري واملؤسسات
التى تنتقد السياسات اإلسراتيلية واالحتالل.
يذكر أن وزير املالية كان قد صرفح أنه يدرس إمكانية تقليص الهبات احلكلميفة املانلحة ملسرح "السرايا" يف يافا وذلك عل
خلفية استضافته الشاعرة وتضامنه معها.
الباب الثاين :جتليات العنف والعنصرية يف اجملال العام
 .1عنف الشرطة اإلسرائيلية
أغلقت وحدة الت،قيقات م أفراد الشرعة "ماحاش" ملف الت،قيق يف قضية مقتل الشاب جبريل جاروشى عل يد الشرعة
اإلسراتيلية ،دون تقديم أي فرد من أفراد الشرعة إىل احملاكاة .ويف سياق متصل ،قام أفراد من الشرعة اإلسراتيلية باالعتداء
عل شاب من مدينة الطيفبة ،قبل أن يقلملا باعتقاله .كاا قامت الشرعة باالعتداء عل عاتلة الشاب مهدي سعدي ،الذي قُتل
عل يد الشرعة ،بعد مطاردة بلليسيفة له.
 .1تصريحات عنصرية يف اخلطاب العام
وزراء إسرائيليون يحرضون على الشيخ رائد صالح :قام اللزيران اإلسراتيليان جلعاد أردان ،وزير األمن الداخلى ،ويسراتيل
كاتس ،وزير امللاصالت ،بالت،ريض عل الشيخ راتد صالح رتيس احلركة اإلسالميفة الشاالية احملظلرة إسراتيلياً .إذ قام
اللزير أردان بنشر نص عل صف،ته يف ملق "فيسبل " ،يربط أقلال راتد صالح وأفعاله باألعاال التى يصفها "باإلر ابية".
كاا عالب اللزير كاتس يف منشلر له عل صف،ته يف ملق "فيسبل " ،بس،ب ملاعنة الشيخ راتد صالح ونفيه خارج البالد.
 .3عنصرية يف الشارع اإلسرائيلي
أعلق ملاعنلن يهلد عبارات عنصرية وفاشية خالل جلسة عقدتها اللجنة احمللية لبلدة "نلفيت" اليهلدية الصغيرة ،التى ناقشت
مسألة األراطى احملاذية للبلدة التى تعلد ملكيتها لعاتالت عربية .إذ نعت عدد من احلضلر العرب "بالشلكة يف حللقنا" ،وقال
آخرون "ال نريد مسجداً يف القرية" وغير ا من العبارات العنصرية ب،ق العرب.
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كاا قامت جمالعة من املستلعنين  ،باالعتداء باحلجارة عل سيارة ملاعنين من مدينة الطيبة يف املثلث ،ما تسبب بأطرار
مادية كبيرة.
الباب الثالث :تشريعات عنصرية وتطبيقها
 .1توسيع مستوى تطبيق قانون النكبة :دعت وزيرة الثقافة والرياطة ،ميري ريغيف ،بالتعاون م املستشار القضاتى ،إىل
تطبيق قانلن "النكبة" ،عل أي تا أو اجتاا ينتقد سياسات احلكلمة اإلسراتيلية وعدم حصره يف من تاليل مؤسسات
حتيى ذكرى النكبة.
 .1احملكمة تصادق على سحب مواطنة عربي :قضت حمكاة اسراتيليفة ،بس،ب جنسية الشاب عالء زيلد ،من أم الف،م ،الذي
كان قد حكم عليه بالسجن  72عاماً ،بعد إدانته با،اولة قتل جنلد اسراتيليين يف سنة .7102
وجاء قرار احملكاة املذكلر متلافقاً م تلصية اخملابرات ،التى زعات أن ثاة جمالعة يف حاجة إىل رد أكبر من غير ا من
امللاعنين وأن "ثاة عرباً خطيرين منذ اللالدة".
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