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 : رالشك  

 

، الذين يعتمد التقرير على كتاباهتم، والشكر لكّل من قرأ وقّدم عضوات طاقم جمعي ة حقوق المواطن في إسرائيل/ لكل  أعضاء
رامي آدوط، احملامية شارون أبراهام فايس، احملامية راوية أبو ربيعة، : شكر خاّص لكّل من. وفري املعلومات والبياناتمالحظات وساعد يف ت

حايو،  -حاي، احملامية دانا ألكساندر، احملامي عوين بّنا، احملامية مسكيت بيندل، احملامية دييب غيلد -احملامية شارونا إلياهورومت ايالن، 
 احملامية رعوت كوهني، شرف حّسان، احملامية طال حاسني، احملامي دان يكري،احملامية رغد جرايسي، شذا زعيب، ن مور،  احملامي غيل غا

احملامية نسرين علّيان، ايهود عوزئيل، نرييت موسكوفيتش، احملامية ليلى مارجاليت، احملامية طايل نري، احملامية آن سوتشيو، رونيت سيالع، 
 .احملامية متار فلدمان، احملامي عوديد فيلر، غيلي ريعيراحيل فيش بن يسرائيل، تشوك، ينباحملامي أفنري 

 

 .عوفرا تيلكري على املساعدة يف التوزيععلى املساعدة يف مجع املعلومات والتوزيع، وللساريت إيلياه 

 

أبيطال  -"حمسوم ووتش"العامل؛ ملتطّوعات  تيجر من عنوانعيدين أرازي من مشروع جيال للتقوية الرتانس جندرية؛ للمحامية ميخال ل

؛ ولكل املنظمات اليت سامهت طوخ، ودافنا بناي ولطاقم غور األردن؛ لسيلفيا بيطرمان والطاقم املعاجل لقضية ممنوعي الدخول لدوافع أمنية

 . وأرسلت مواد إلعداد التقرير

 

ات لنشاط اجلمعّية الذين ميّكننا التزامهم وقيمهم وسخاؤهم من القيام /وألعضاء وعضوات مجعّية حقوق املواطن ومتطّوعينا، وللمتربّعني

 .بنشاطاتنا

 

 :مت نشر التقرير مبساعدة من

 

 4102كانون األول 

 



2102مجعية حقوق املواطن، كانون األّول   │ 3  
 

 "الجرف الصامد"المس بحرية التعبير خالل عملية 
 تستعر النفوس،. نتقادات يف فرتات األزمة وارحر  والطوار االالفات و اخلسكات إتشتد النزعة إىل  

" غري وطنية"ويتزايد انعدام التسامح مع تعابري تتجاوز االمجاع، وخصوصاً تلك اليت يُنظر اليها على اهنا 

رف اجل"، منذ بدء التصعيد مطلع شهر متوز، وباألخص خالل عملية 2102يف صيف . أو تعرب عن عدم والء للدولة او عدم متاثل معها

حذر كثريون ونبهوا من أن املس حبرية التعبري وصلت درجة تشكيل . خطرية بشكل خاص، جتسدت هذه النزعة بأشكال عنيفة و "الصامد

  1.هتديد على الدميوقراطية االسرائيلية

 الظواهر اليت واجهناها يف السنة األخرية تطرح أسئلة كبرية الوزن تتعلق حبدود وقيود حرية التعبري، خصوصًا يف عهد اإلنرتنت والشبكات

هذه األسئلة تتعلق أيضًا بارحد الفاصل ما بني حرية التعبري والتحريض؛ وبتمويه ارحدود بني ارحيز . قات األغلبية واألقليةاالجتماعية، وبعال

هذه املسائل تستحق . يف الشبكات االجتماعية وغري ذلك" التطبيق املدين للقانون"اخلاص وارحيز العام وبني حياة العمل وارحياة اخلاصة؛ وبـ

فيما يلي سنستعرض باختصار عدداً من اشكال املس حبرية التعبري، واليت اندمج قسم منها بعضه . اً، يتجاوز اطار هذا التقريرحتلياًل معمق

 .البعض وغذى أحده اآلخر

 

تايل عاد شاعر، ايال يفراح ونف–منذ خطف وقتل الفتيان االسرائيلني الثالثة جيل: مناخ شعبي من انعدام التسامح والمالحقة والتحريض

اىل منرب صراع يعج   الشبكات االجتماعيةفرنكل والفىت حممد ابو خضري من شعفاط، وحبدة أكرب منذ بدء القتال يف غزة، حتولت 

". كم األفواه"التصرحيات اليت نـُظر اليها كقاسية ومثرية للسخط قادت بسرعة اىل حماوالت . بالتحريض بني ميني ويسار وبني يهود وعر 

؛ قسم من "يسارية"فة يف الشبكة وضعت نصب عينيها مالحقة التصرحيات يف الشبكات االجتماعية والتبليغ عن تعابري جمموعات خمتل

مت توجيه الغضب  2.صفحات اجملموعات مت ازالتها من الفيسبوك على اثر شكاوى متصفحني، لكن قسمًا منها ظل فعااًل أو أعيد فتحه

ضد ممارسات اجليش االسرائيلي والدولة خالل القتال، حىت ضد من مل يعربوا عن رأي يف املوضوع  اىل فنانني واعالميني خرجوا بتصرحيات

جيال املاغور، أورنا بناي، جدعون ليفي، أمنون أبراموفيتش ورونا كينان وآخرون . بشكل علين بل جرى النظر اليها على اهنم يساريني

  3.ويف الشارع، وطال بعضهم التهديد بالقتلتعرضوا اىل اهانات وشتائم يف الشبكات االجتماعية 

                                                           
عملية قومية، ديمقراطية موشيه نغيب،  ؛22.2.2102، املعهد االسرائيلي للدميقراطية،صافرة إنذار حقيقية للديمقراطية االسرائيليةسنر، يوحنان بل: يُنظر مثالً  1

، قبل أن تتنازل الديمقراطية عنايوسي سوكري،  ؛2.0.4102 ،(العني السابعة) "هعاين هشفيعيت"، تصعيدايتمار باز، ؛ 42.2.4102، هآرتس ضعيفة
   .0.0.4102، هآرتس،عالمة قصوى جديدة في إسكات انتقادات الحرب|| يحاربون ! صمتعوفره ايدملان،  ؛2.0.4102رتس، هآ

فيسبوك شطبت مجموعتي يمين نشطتا عوديد يرون،  ؛41.2.4102 ، هآرتس؛في المرصاد" أعداء اسرائيل"مجموعات الفيسبوك التي تضع عوديد يرون،  2
 . 41.2.4102 ، هآرتس؛"الصامدالجرف "القالة معارضي 

لم يفهموني : "أورنا بناي ترد ؛02.2.4102 أخبار القناة الثانية،-mako ،"لست نادًما للحظة على أقوالي: "غدعون ليفي يرد على الزوبعة :ينظر مثالً  3
دفيد فرهتامي،  ؛1.2.4102أخبار القناة الثانية،-mako ،"يقترفون ضدي لينش: "غيال ألماغور ال تعتذر؛ دانا فايس، 44.2.4102واال،  ،"بالشكل الالئق

ايلي اشكنازي وبن  ؛41.2.4102 واال، ،"خائن، مخرب: "المتظاهرون ألمنون أبرموفيتش، مصاب بإعاقة وحامل وسام التكريم من رئيس هيئة اركان الجيش

  ية التعبيرحر  
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اطلقوا مقوالت مرفوضة وترهيبية، ومبوجبها املشاركة يف  تصريحات لمنتخبي جمهور ومما فاقم املناخ الشعيب العام غري املتسامح أكثر كانت

وزير األمن االعالم أقوال  هكذا مثاًل أقتبست وسائل 4.نشاطات احتجاج حول ارحر  يف غزة ليست شرعية بل قد تكون حىت خطرية

ة ضمان حق مواطين دولة اسرائيل بالتظاهر ومحاية حقهم يف التعبري، حني تالداخلي يتسحاق اهرونوفيتش، والذي يفرتض به حبكم وظيف

 –ربية كبرية رئيسا بلدييت حيفا واللد ومها مدينتان خمتلطتان تسكنهما جمموعة سكانية ع 5؛قال انه يعمل على منع املظاهرات ضد ارحر 

باالضافة اىل ذلك، طالبا وزير اخلارجية ليربمان ووزير االعالم اردان بوقف بث قناة اجلزيرة  6.حاوال منع مظاهرات يف املدينتني ضد ارحر 

 7.يف اسرائيل

 

املقلقة اليت لوحظت يف  امام التحريض وانعدام التسامح يف اجلدل واخلطا  العام، رمبا مل يكن مفاجئا ملس الظاهرة :عنف ضد متظاهرين

وهكذا، يف عدد من املظاهرات اليت . الصيف األخري، وهي مهامجة متظاهرين احتجوا ضد ارحر  من قبل جمموعات منظمة من القوجميني

نظمت يف تل أبيب وحيفا شتم نشطاء ميني نشطاء يسار وهددوهم، مزقوا الفتات، قذفوهم بالبيض، ارحجارة والزجاجات، بل اعتدوا 

يف هذا السياق جيدر التذكري بأنه تقع على عاتق الشرطة ضمن واجبها محاية حرية التعبري، أن حتمي محاية سالمة  8.ليهم وضربوهمع

صحيح أن قوات الشرطة فصلت بني مظاهرات اليسار وتلك اخلاصة باليمني، لكنها مل تنجح يف مواصلة محاية املتظاهرين بعد . املتظاهرين

 .اتان تفرقت املظاهر 

 

ان تعاطي الشرطة مع املظاهرات ضد ارحر  اليت جرت يف أرجاء البالد خالل هذه الفرتة الصاخبة   :اعتقال متظاهرين وتقديم لوائح اتهام

من جهة، بدا ان الشرطة انتهجت سياسة موجهة لتقليص االحتكاك العنيف مع املتظاهرين؛ ومن اجلهة الثانية . كان تعاطيا مزدوج املكاييل

كل املعتقلني تقريبا كانوا . متظاهر قسم منهم قاصرون 0011ففي خالل شهر واحد مت اعتقال حنو  -الشرطة اعتقاالت مجاعية نفذت

منهم على خمالفات كاإلخالل بالنظام  001مت تقدمي لوائح اهتام ضد حنو . عربا، ومت اعتقاهلم يف اعقا  مظاهرات جرت يف بلدات عربية

                                                           
دورنر رفضت شكاوى ضد غدعون نايت توكر،  ؛40.2.4102 هآرتس، ،رونا كينان تلغي عرًضا هذا المساء في حيفا على أثر تهديدات على حياتهاشليف، 

 .01.0.4102 ، هآرتس،"حرية التعبير هدفها حماية االراء االستثنائية: "ليفي
 .  http://www.acri.org.il/he/32231  ،22.2.2102 توجه مجعية حقوق املواطن اىل املستشار القضائي للحكومة،: للتوسع يُنظر 4
 . 01.2.4102, شبكة االذاعة الثانية ،"سنحتل قطاع غزة –اذا احتجنا " 5
امنعوا : رئيس بلدية حيفا للشرطة; http://on.fb.me/1FcHEh1, 00.2.4102, بيان على صفحة الفيسبوك اخلاصة برئيس بلدية حيفا، يونا ياهف 6

 .1.0.4102, ة اللد، بيان على موقع بلدياستعراض للوحدة في جلسة مجلس بلدية اللد ؛00.2.4102 شبكة االذاعة الثانية، ،مظاهرات العرب في حيفا
 . 44.2.4102 كلكاليست، ،يأمر بإنزال قناة الجزيرة عن الهواء، : أردان ينافس ليبرمان أوفري دور، 7
  ايتاي عميكام، ؛04.2.4102 ،هآرتس ،نشطاء يمين اعتدوا بالضرب على ناشط يساري في مظاهرة بتل أبيب يردين سكو ،: يُنظر مثالً  8

؛ جاكي خوري، تسفرير رينات وروعي 04.2.4102 القناة الثانية، -mako, "سحها الخوف والرعبالشوارع اكت: "عنف ضد متظاهري اليسار في تل أبيب
أحد الزعران أراد  عدي بن حور، ؛01.2.4102 ،هآرتس، مئات نشطاء اليمين هاجموا متظاهري اليسار في حيفا؛ مواجهات في تل أبيب أيًضاتشيكي أراد، 

االعتداء على نشطاء يسار في ختام المظاهرة ضد : مرة أخرى, ؛يعيل مروم42.2.4102 موقع ميدا، ، بدوت يساريًا أكثر من الالزم. مهاجمتي أيًضا
 .42.2.4102 ،(حمادثة حملية" )سيحا مكوميت"موقع  ،الحرب

http://www.acri.org.il/he/32231
http://www.iba.org.il/bet/?entity=1027436
http://on.fb.me/1FcHEh1
http://www.iba.org.il/bet/?type=1&entity=1027280
http://www.iba.org.il/bet/?type=1&entity=1027280
http://www.iba.org.il/bet/?type=1&entity=1027280
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3636679,00.html
http://www.haaretz.co.il/news/local/1.2374629
http://www.mako.co.il/news-israel/local/Article-f2925367ade2741004.htm
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.2381567
http://mida.org.il/2014/07/27/%D7%90%D7%97%D7%93-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%A6%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A3-%D7%92%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%A0%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%99-%D7%A9/
http://mida.org.il/2014/07/27/%D7%90%D7%97%D7%93-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%A6%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A3-%D7%92%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%A0%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%99-%D7%A9/
http://mida.org.il/2014/07/27/%D7%90%D7%97%D7%93-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%A6%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A3-%D7%92%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%A0%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%99-%D7%A9/
http://mekomit.co.il/%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%95%D7%AA%D7%A7%D7%A4%D7%95-%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%94-%D7%A0%D7%92%D7%93/
http://mekomit.co.il/%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%95%D7%AA%D7%A7%D7%A4%D7%95-%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%94-%D7%A0%D7%92%D7%93/
http://mekomit.co.il/%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%95%D7%AA%D7%A7%D7%A4%D7%95-%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%94-%D7%A0%D7%92%D7%93/
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وفقًا ملركز عدالة، الذي مثل قسمًا من  9.، الشغب يف مكان عام وخمالفات عنف ضد أشخاص وممتلكاتالعام، التجمهر احملظور

املتظاهرين املعتقلني، مت تفريق مظاهرات كثرية دون أي مربر وبشكل مناقض للقانون، ونفذت الشرطة اعتقاالت وقائية واعتقاالت غري 

  10.قانونية حىت حبق قاصرين

اإلشارة اىل أننا نشهد يف السنوات األخرية سياًل من لوائح االهتام ضد متظاهرين، تستند على ركائز واهية ويف بعض يف هذا السياق جتدر 

هذه الظاهرة تنعكس ايضا من خالل كثرة األحكام اليت ترب  متهمني من خالل حمو لوائح اهتام وفقاً لتوصية احملكمة، . األحيان زائفة ايضاً 

متظاهرة ومتظاهراً  02يف السنتني ونصف السنة االخرية مت تربئة . يد الذي تطلقه احملاكم على سلطات تطبيق القانونومن خالل النقد املتزا

يف حاالت كثرية تؤدي قرارات   11.الئحة اهتام، وهذا فقط يف امللفات اليت متكنت مجعية حقوق املواطن من العثور عليها 21وإلغاء 

" خمالفات"، اىل التصعيد الزائد واىل "جتمهر غري قانوين"لشرطيني اىل االعالن عن املظاهرة على اهنا متسرعة وعدمية األساس القانوين 

مقابل كثرة لوائح االهتام الزائدة نشرت وزارة القضاء يف . اضافية، ويف هناية األمر اىل قرار متسرع وعدمي األساس القانوين بتقدمي لوائح اهتام

ت من خالله نقل الصالحية بتقدمي الئحة اهتام يف خمالفات مرتبطة باملظاهرات من الشرطة اىل النيابة آ  األخري مذكرة قانون، طرح

  12.العامة

 

الظاهرة اليت بدأت قبل التصعيد يف الصيف وتسارعت خالله هي استدعاء مواطنني للتحقيق  :بسط السلطة على الجدل في الشبكة

مثالً مت استدعاء مصّور من سكان القدس الشرقية للتحقيق،  2100ففي شباط  13.تماعيةعلى أثر تفوهات وتصرحيات يف الشبكات االج

يف نيسان مت التحقيق مع مواطن عريب من  14؛"رئيس بلدية االحتالل"بعد ان نشر بوست يف الفيسبوك وصف فيه رئيس بلدية القدس بـ

مطلع متوز مت التحقيق مع احد  15نيد العر  املسيحيني يف اجليش؛سكان اللد واعتقاله منزليا، بعد ان قام بنشر بوست يف فيسبوك ضد جت

مت التحقيق مع طالب عريب  16سكان بئر السبع وآخر من ريشون لتسيون، نشيطي ميني، بسبب نصوص ضد عر  نشراها يف الشبكة؛

                                                           
 ،هآرتس ،كيف حدث أنهم جميعا عرب؟. متظاهر اعتقلوا خالل شهر 00511||  هكذا يوقفون االحتجاج ينيف كوبوفيتش ونري حسون، 9

 .حول معاملة املتظاهرين العر ، ينظر ايضا فيما يلي، يف فصل حقوق االقلية العربية. 01.0.4102
 ،4111موجة االعتقاالت األوسع منذ أكتوبر  ؛ynet، 2.2.4102 ،اعتقال ناشط عربي بارز: الحرب ضد اعمال الشغب حسن شعالن واحيا رافيد، 10

" سيحا ميكوميت"موقع  ،مئات المعتقلين بسبب مظاهرات، عشرات منهم قاصرون ونشطاء سياسيون ؛هاجر شيزاف،0.2.4102 ،"عدالة"بيان على موقع 
 .02.1.4102 ،"عدالة"بيان على موقع  ، الشرطة اتخذت اجراءات غير قانونية ضد متظاهرين: عدالة ؛00.2.4102 ،(حمادثة حملية)

الغاء  يديديا بن أور، ؛0.2.4102  ،هآرتس ، تسعة نشطاء اجتماعيين اضافيينفاينشطاين أمر بإلغاء لوائح اتهام ضد دفني ليف و  ليئور ايلون،: يُنظر مثالً  11
لالطالع على قائمة التربئة والغاء االهتامات واالشارة اىل قرارات احملاكم، يُنظر . 02.0.4102  ،2 القناة ،االتهام ضد شاب احتج على اطالق سراح مخربين

 .   http://www.acri.org.il/he/31839 ،41.1.4102ئي للحكومة توجه مجعية حقوق املواطن اىل املستشار القضا
  .bit.ly/15donkI ،4102، (2تعديل رقم ( )أمر ساعة – 22تعديل رقم )قانون نظام االحكام اجلنائية 12
 . 02.2.2102، (أسخن مكان يف جهنم" )يوتري حام جميهينوم"، موقع بوستات خطيرة ,عدي مسرياس: لة التالية، ينظراضافة اىل االمث 13
 . 41.4.4102 ،هآرتس ، بوكفي فيس" رئيس بلدية االحتالل"استدعاء مصور الى التحقيق ألنه وصف نير بركات  نري حسون، 14
 . 41.2.4102 ،"عدالة"بيان على موقع  ،أيام اعتقال بسبب بوست في فيسبوك 5 15
 .4.2.4102 موقع سروغيم، ،التحقيق مع ناشطي يمين بشبهة التحريض 16

http://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.2406907
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4538907,00.html
http://adalah.org/heb/Articles/1536/%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A0%D7%A8%D7%97%D7%91-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-2000
http://mekomit.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%AA/
http://adalah.org/heb/Articles/1559/%D7%A2%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%94:-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%94-%D7%A0%D7%A7%D7%98%D7%94-%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99
http://www.haaretz.co.il/news/law/1.2285742
http://www.acri.org.il/he/31839
http://bit.ly/15donkI
http://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.2250290
http://adalah.org/heb/Articles/1512/5-%D7%99%D7%9E%D7%99-%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%A8-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%9C-%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98
http://www.srugim.co.il/81719-%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99-%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%A0%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%95-%D7%91%D7%97%D7%A9%D7%93-%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%94
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مت اعتقال " اجلرف الصامد"خالل عملية   17؛واعتقاله منزليا بعد ان نشر عرب الفيسبوك دعوة اىل تظاهرة احتجاج يف قرية اللقية يف النقب

شاعر يهودي من بئر السبع بعد أن نشر بوستات حادة والذعة دعا فيها جنود اجليش اإلسرائيلي الذين حياربون يف غزة اىل توجيه 

 19الفيسبوك؛ مت التحقيق مع مواطن عريب من سكان يافا بشبهة التحريض يف  18أسلحتهم ضد وزراء ارحكومة وأصحا  رؤوس األموال؛

مت تقدمي الئحة اهتام ضد فلسطيين من سكان الضفة و  20مت اعتقال فلسطيين بعد ان نشر يف فيسبوك دعوات ضد اسرائيل وضد يهود؛

رغم من انه كان مواطنون يهود بني من مت استدعاؤهم للتحقيق على على ال 21.الغربية بعد ان نشر بوست ضد قائد لواء يف وحدة جوالين

 . ت يف الشبكة، إال انه يف معظم ارحاالت كان من مت التحقيق معهم عرباً اثر تصرحيا

هناك حاالت تصل فيها التصرحيات يف فيسبوك اىل درجة التحريض احملظور، خصوصًا عند ارحديث عن صفحات خاصة حتمل أهداف 

ع من التحقيق يف هذه ارحاالت اليت تثري شبهات ال مان 22.عنصرية معلنة، وتشكل منربًا لتعابري الكراهية ووسيلة لتنظيم نشاطات عنيفة

مل يكن أي جانب جنائي يف التصرحيات،  –واليت تتناول تعابري نقد او احتجاج  –جنائية، ولكن يف غالبية ارحاالت اليت أشرنا اليها أعاله 

إن مجرد الدعوة للتحقيق، حتى لو . دولذلك مل يكن للشرطة أي مربر الستدعاء الشخص اىل التحقيق وال احتجازه او اعتقاله بالتأكي

خصوصاً حني تكون أداة  لم يكن يؤدي في نهاية المطاف الى الئحة اتهام، فانه ينطوي على ترك اثر رادع وقاس على حرية التعبير،

ب أن نذّكر أيًضا جي. االستدعاء للتحقيق على أثر تصرحيات قاسية، أداة مفّعلة اكثر ضد عر  وضد من يعربون عن آراء تتجاوز اإلمجاع

وسط صخب ومحاس  –بأن اجلدل يف الشبكات االجتماعية ليس رمسياً، وأحيانا تكَتب أمور دون التفكري فيها ملًيا، او من جهة اخرى 

: أبيب ايتاي هرملني –هكذا مثاًل كتب قاضي حمكمة الصلح يف تل . اللحظة ونتيجة استعار املشاعر، خصوصًا يف الفرتات املتوترة

ديث عن فرتة يسودها التوتر األمين واإلجتماعي واليت تلهب الغرائز وتدفع االشخاص اىل التعبري، يف بعض األحيان، بعدائية ومن ارح"

مع هذا، يف دولة دمقراطية تقدس حرية التعبري، ال مكان إلعتقال أشخاص بسبب تصرحيات فقط، طاملا ال . خالل املس مبشاعر اآلخر

  23."قيام مبخالفة أو دعوة واضحة للمس بشخص آخريدور ارحديث عن دفع لل

على تصرحيات " أخذوا مسؤولية" مواطنين فرديين ومشغلينإن بسط السلطة على اجلدل يف الشبكة خالل ارحر  مت أيضا بواسطة 

الحقا يف الفصل  مبا أن هذه الظاهرة مست بالعمال العر  فقط، سنوسع يف هذا الشأن. عماهلم واختذوا حبقهم عقوبات نتيجة لذلك

وهنا نشري اىل ظاهرة ال تقل خطورًة، وهي تنيب شركات كبرية ومعروفة نظم عمل متنع موظفيها من . الذي يتناول حقوق األقلية العربية

                                                           
 . bit.ly/1AGBSGBاالستئناف . قدم مركز عدالة استئنافا على قرار االفراج عن الشا  بشروط تقييدية 17
اعتقال شموئيل  ليور االلوف، ؛01.0.4102 التلفزيون االجتماعي، ، د الحرب في غزةاعتقال شاعر بسبب قصيدة احتجاج ض: تقرير يوفال براك، 18

 . 01.0.4102 ،"واال" ،يروشلمي
 . 40.0.4102 السابعة، القناة ،ا بشبهة التحريض في فيسبوك تحقيق مع عربي من ياف عيدو بن بورات، 19
 (. 44.2.4102 قرار بتاريخ) دولة اسرائيل ضد اشرف سلومان02-12-21022ملف رقم( لواء تل ابيب)دولة اسرائيل  20
 . 2.0.2102 ،هآرتس ، الجيش قدم الئحة اتهام ضد فلسطيني نشر بوست عن ضابط غوالني غيلي كوهني، 21
 ،"عصابة اليهود"الئحة اتهام ضد مؤسس صفحة : ثمن العنف نداف نوميان،: يُنظر". عصابة اليهود"هكذا مثاًل يف حالة الئحة االهتام ضد صاحب صفحة  22

 . 1.0.4102 غلوبس،
  .أعاله 21، ارحاشية  ف سلوماندولة اسرائيل ضد اشر 02-12-21022ملف رقم( لواء تل ابيب)دولة اسرائيل  23

http://bit.ly/1AGBSGB
http://tv.social.org.il/updates/2014/08/10/31437
http://news.walla.co.il/item/2777019
http://news.walla.co.il/item/2777019
http://news.walla.co.il/item/2777019
http://news.walla.co.il/item/2777019
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/282476
http://www.nevo.co.il/psika_word/shalom/SH-14-07-45877-11.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/shalom/SH-14-07-45877-11.doc
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2424382
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000960669
http://www.nevo.co.il/psika_word/shalom/SH-14-07-45877-11.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/shalom/SH-14-07-45877-11.doc
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الذين  التعبري أو من اإلدالء مبواقف يف الشبكات اإلجتماعية يف سياق الوضع السياسي يف الدولة، وهتدد بإجراءات تأديبية ضد املوظفني

كما ظهرت حاالت مشاهبة يف سري عمل قسم من مؤسسات التعليم العايل ضد طال  وأعضاء طاقم    24.خيلـّون هبذه التعليمات

 .وسنوسع هبذا الشأن فيما يلي يف القسم الذي يتناول حرية التعبري يف األكادميية –تدريس

امتحان حرية التعبري ليس يف املقوالت اليت حتظى أصاًل مبوافقة واسعة، . طين حرية التعبري حيوية لوجود جمتمع دميقراأنعود ونكرر ونذكر ب

بل يف املقوالت القاسية واملثرية للسخط اليت يصعب حتملها؛ وواجب اجملتمع والتزامه حبرية التعبري خيترَب خاصة يف فرتات ارحر ، 

 . واالنقسامات ارحادة يف الرأي والشروخ االجتماعية والقومية

 

 التعبير في األكاديميةحرية 

بداًل من إثارة . مل تتجاوز مؤسسات التعليم العايل أيًضا" اجلرف الصامد"نزعة إسكات النقد واألصوات اخلارجة عن اإلمجاع خالل عملية 

دل جدل وخطا  نقدي والدعوة اىل التسامح، اختار عدد من رؤساء اجلامعات املشاركة الفعالة يف بسط السلطة على اخلطا  واجل

أهنا غري  –ومعاقبة طال  على تصرحيات يف الشبكة بدت حسب وجهة نظرهم أو حسب وجهة نظر طال  آخرين يف ارحرم اجلامعي 

فمثاًل أبعدت كلية هداسا بشكل مؤقت طالبة عربية عربت على صفحتها يف الفيسبوك عن فرحتها من إصابة جنود اجليش . الئقة

شاركة الطالبة يف برنامج املتفوقني وسلبت منها بأثر رجعي منحة كانت تلقتها، وقدمت ضدها شكوى اإلسرائيلي جبروح، كما مت إلغاء م

نشر أيضا أن طالبني عربيني، يف جامعة أريئيل ويف التخنيون سيقدمان حملكمة الطاعة على أثر بوستات رفعوها على الفيسبوك  25.للشرطة

يالن قيام حماضر بإرسال رسالة الكرتونية اىل الطال  عرّب فيها عن قلقه على الضحايا استنكرت جامعة بار إ 26.بعد خطف الفتيان الثالثة

كلية    28.صرح ضد العملية على صفحته الشخصية يف الفيسبوك "يساري"ومسحت للطال  باستبدال دورة تعليمية حملاضر  27من الطرفني،

                                                           
بيزك تحذر عماال  ؛40.2.4102 مدونة عيدو كينان، –(212غرفة " )212 حيدر" ، مدير عام سلكوم ضد تصريحات سياسية متطرفة للعمال :ينظر مثالً  24

 . 44.2.4102, مدونة عيدو كينان – (212غرفة " )212 حيدر"، ريحات اشكالية في الشبكات االجتماعية في سياق عملية الجرف الصامدمن تص
حاييم  ؛20.2.2102 ،"ارحياة"موقع  ،"ليقتع"رجاء، تم إبعادها عن دراستها وتلق ت عشرات التهديدات بسبب  ،مصطفى عاطف قبالوي 25

 .TheMarker، 01.2.2102 ،فصل عمال بسبب فيسبوك؟ –" فليزدادوا، آمين -جنديا قتيال 31"، "الموت للعرب" بيئور وهيال فايسربغ،
: التقرير يورد رد جامعة اريئيل. 2.2.2102، هآرتس،  تقديم طالب عرب لمحاكمة الطاعة بسبب بوستات عن الخطفيردين سكو  وايلي اشكنازي،  26
جلنة الطاعة، وفقا لالنظمة املنصوص عليها يف جامعة اريئيل تعرب عن سخطها من التصرحيات وتنظر اليها خبطورة شديدة، لذلك ستتم دعوة الطالبة الستيضاح يف "

 ".دستور اجلامعة
توجه مجعية حقوق املواطن اىل . لن تتخذ اجراءات ضد احملاضر"أمام التهديد الذي يلوح رحرية التعبري يف سياقات خمتلفة بالفرتة األخرية "اجلامعة اعلنت الحًقا  27

 .http://www.acri.org.il/he/32392: 00.2.2102ريخ ، ورد العميد يف تا01.2.2102عميد كلية القانون، 
التقرير يورد رد اجلامعة  .42.2.4102 ،هآرتس ، "محضر يساري"طالبا بتغيير حصة دراسية لـ 13بار ايالن صادقت لـ  يردين سكو  وحاييم ليفنسون، 28

اجلامعة غري معنية باراء احملاضرين اخلاصة طاملا أهنا تبقى "ومبوجبه ان الطالب الذي طلب تغيري ارحصة بسبب اراء احملاضر تلقى موافقة ألن ارحصة اختيارية، وألن 
 ".يار لدى من يتعلمونمثلما حيق للمحاضر محل ارائه اخلاصة، حيق للطال  ايًضا اخت. خاصة

http://room404.net/?p=63616
http://room404.net/?p=63616
http://room404.net/?p=63616
http://room404.net/?p=63616
http://alhyat.com/?mod=articles&ID=76723
http://www.themarker.com/career/1.2390429
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.2365555
http://www.acri.org.il/he/32392
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.2386146
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يف غزة؛ وبعد إجراء جلسة استماع له تقرر عدم إقالته تل حاي هددت بفصل معيد نشر على الفيسبوك مقوالت حادة ضد ارحر  

  29.واالكتفاء بتوبيخه

ب من التعبير والتصريح في الشبكة،األخطر من ذلك أّن عددًا من مؤسّسات التعليم العايل  على حنو ميكن تفسريه أنه  حذ رت الطال 

تل أبيب أهنن ستتخذن خطوات، وفق ارحاجة، ضد هكذا أعلنت كلية تل حاي وجامعة بن غوريون وجامعة . يهدد ويردع الطال 

بدالً من إصدار تعليمات للجامعات بعدم املس حبرية التعبري للطال    30."غري الئق"أو " مهني"، "متطرف"الطال  الذين يعربون بشكل 

من ذلك، خرج العديد من أعضاء على الرغم   31.يف تصرحياهتم" انضباط"واحملاضرين، دعا جملس التعليم العايل الطال  اىل ارحفاظ على 

 32.الطاقم التدريسي يف االكادميية ضد تقييد حرية التعبري وضد إخراس األصوات اليت تتجاوز اإلمجاع

إّن مؤسسات التعليم العايل ال تتحمل أية مسؤولية قانونية أو مجاهريية، عن تصرحيات من يتعلم فيها، وليس من شأهنم بسط السلطة على 

تم خارج نطاقها، يف ارحيز اخلاص للطال  وألعضاء اهليئة التدريسية، خصوصًا حني ال تكون لألقوال أية عالقة باملؤسسة تعابري وجدل ي

 .األكادميية وحياة ارحرم اجلامعي، وحني ال تكون موجهة للمس مبؤسسة التعليم ونشاطه األكادميي

تتخذ جامعة حيفا . سية على حرية التعبير للطالب في المواضيع الخالفيةقيود قايف األيام االعتيادية أيضا توجد يف عدد من اجلامعات 

منذ سنوات عددًا من املمارسات واألنظمة اليت تقيد حرية التعبري واالحتجاج لالقليات بشكل غري تناسيب واستثنائي قياسًا مبؤسسات 

التجاري او على نشاط نقابة الطال ، واليت يسيطر عليها كما ان منظومة القيود القمعية ال تسري على النشاط . أخرى للتعليم العايل

وهكذا فإن اجلامعة أبعدت عن النشاط اخللية الطالبية للتجمع الوطين الدميقراطي، بعد أن نظمت . تقريبا بشكل مطلق كتلة طالبية واحدة

نع عميد الطال  للمرة الثالثة حماولة طال  عر  هذه السنة أيضا م. دون تصريح يف يوم الكارثة لقاء مغلقا وهادئا مع سكرتري عام ارحز 

احتجاجا على رفض عقد نشاط حول املوضوع نظمت اخلليتان الطالبيتان للجبهة وأبناء البلد تظاهرة . إحياء ذكرى يوم النكبة يف اجلامعة

على أثر توجهات . ليان قيادة اخلليتنيوأبعدت عن ارحرم اجلامعي الطالبني اللذين يتو   33,ردا على ذلك أوقفت اجلامعة نشاطهما. احتجاج
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حجاي  ؛02.1.4102،(حمادثة حملية" )سيحا ميكوميت"موقع  ،يحات حول الجرف الصامدكلية تل حاي تهدد بفصل معيد بسبب تصر  حجاي مطر، 
من حق كل شخص "التقرير يشمل رد الكلية ومبوجبه . 01.1.4102 ذات املصدر، ،كلية تل حاي لن تفصل المعيد الذي صرح ضد الجرف الصامد  مطر،

 ". اري وحمرِتمأن يعرب عن ارائه مهما كانت، ولكن من املهم أن تقال بشكل الئق، حض
كلية تل حاي تهدد بفصل معيد بسبب تصريح  ؛http://on.fb.me/1xshPFz ،22.2.2102 بيان على صفحة الفيسبوك اخلاصة بكلية تل حاي، 30

 ،هآرتس ،متابعة اعضاء بهيئة التدريس وطالب في الشبكة: وريونجامعة بن غ عيدو كينان وجوين زلرب، اعاله؛ 20، ارحاشية حول الصخرة الصلبة 
  .TheMarker، 22.2.02 ،تل أبيب ضد المتطرفين: رسائل للجنود في القرية األكاديمية// أكاديمية مجندة  ليئور دطل، ؛22.2.2102

: 41.2.4102 ورد اجلمعية من تاريخ 41.2.4102 رد اجمللس من تاريخ ،42.2.4102ية اىل جملس التعليم العايل، توجه اجلمع 31
http://www.acri.org.il/he/32272 .هآرتس ،في التصريحات السياسية" تصرفوا بانضباط: "مجلس التعليم العالي للطالبأور كشيت، : ينظر، 

40.2.4102 . 
عضو هيئات  035 ؛41.2.4102،هآرتس ،منظمات المحاضرين االكاديميين ضد مالحقة تصريحات طالب ومحاضرين في الشبكة أور كشيت، 32

محاضرون في جامعة  يردين سكو ، ؛2.0.4102 ، أور كشيت، هآرتس ، لنعد لقيادة مجددة ألجل مجتمع اكثر انفتاحا وتعددية: التدريس لرؤساء الجامعة
 .41.0.4102 ،هآرتس،"يحاولون إخراسنا: "تل أبيب

املركز القانوين للدفاع عن  –عدالة "؛ توجه http://www.acri.org.il/he/31463، 02.0.2102توجه مجعية حقوق املواطن اىل رئيس اجلامعة،  33
جامعة حيفا ؛ يردين سكو ، http://bit.ly/1AGY9UO، 02.0.2102، اىل رئيس اجلامعة"( عدالة"-فيما يلي" )حقوق االقلية العربية يف اسرائيل

http://mekomit.co.il/%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%AA-%D7%AA%D7%9C-%D7%97%D7%99-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%98%D7%A8-%D7%9E%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%9C/
http://mekomit.co.il/stream/%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%AA-%D7%AA%D7%9C-%D7%97%D7%99-%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%A4%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%A9%D7%94%D7%AA%D7%91%D7%98%D7%90-%D7%A0%D7%92%D7%93/
http://on.fb.me/1xshPFz
http://mekomit.co.il/%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%AA-%D7%AA%D7%9C-%D7%97%D7%99-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%98%D7%A8-%D7%9E%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%9C/
http://mekomit.co.il/%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%AA-%D7%AA%D7%9C-%D7%97%D7%99-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%98%D7%A8-%D7%9E%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%9C/
http://mekomit.co.il/%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%AA-%D7%AA%D7%9C-%D7%97%D7%99-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%98%D7%A8-%D7%9E%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%9C/
http://mekomit.co.il/%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%AA-%D7%AA%D7%9C-%D7%97%D7%99-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%98%D7%A8-%D7%9E%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%9C/
http://www.haaretz.co.il/captain/room404/.premium-1.2388867
http://www.themarker.com/news/education/1.2388382
http://www.acri.org.il/he/32272
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.2392937
http://blogs.haaretz.co.il/orkashti/474/
http://blogs.haaretz.co.il/orkashti/474/
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2415984
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2415984
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2415984
http://www.acri.org.il/he/31463
http://bit.ly/1AGY9UO
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إىل احملاكم وافقت اجلامعة على إعادة الطال  اىل التعليم شريطة ان يلتزما بعدم تنظيم أو املشاركة يف نشاطات سياسية بدون  "عدالة" مركز

أمام احملكمة ال يزال  35.ناء البلدوقصرت أيضا من فرتة جتميد نشاط خلييت اجلبهة وأب  34,ترخيص حىت موعد اجتماع جلنة الطاعة بشأهنما

خبصوص الصالحية اليت نسبتها لنفسها جامعة حيفا ورسختها يف دستورها  2102ماثال استئناف قدمته مجعية حقوق املواطن يف آذار 

 . والقاضية بالوقف التام للنشاط اجلماهريي يف ارحرم اجلامعي لفرتة غري حمدودة األمد

، اىل أن توجهت اجلمعية اىل 2102اواخر " عامود السحا "ية سنويا وكان آخرها خالل عملية استخدمت اجلامعة هذه الصالح

. مسألة التقييدات على حرية التعبري يف اجلامعات مت حبثها هذا العام يف جلنة التعليم، الثقافة والرياضة التابعة للكنيست  36.احملكمة

وقد عربت اللجنة عن سخطها من تغّيب رؤساء  37.يضا ضد اجلامعة العربيةوطرحت يف اللجنة حجج طال  من اليمني ومن اليسار أ

على اثر توجهات كثرية من طال ، . اجلامعات عن اجللسة وعدم تقدمي ردود على حجج الطال ، وأعلنت أهنا ستواصل فحص املوضوع

شهر حزيران جلسة حول النشاط اجلماهريي العام  والنقد ارحاد الذي طرح على سلوك املؤسسات األكادميية أجرى جملس التعليم العايل يف

كل مؤسسة معرتف هبا للتعليم العايل ال تقوم مبنع أو تقييد حق الطالب بعقد نشاط مجاهريي، "ونشر اجمللس موقفا ومبوجبه . يف اجلامعات

من املؤسسات يف الصيف االخري  ولكن يظهر من سلوك قسم  38.، ما عدا يف حاالت حمددة"مبا يف ذلك التنظم والتظاهر يف أي موضوع

أنه مل جير بعد ترسيخ فكرة ان حرية التعبري ليست امتيازا بل اهنا حق أساس دستوري، ويقع على عاتق مؤسسات التعليم العايل دور حيوي 

 .يف الدفاع عن هذا ارحق

 

 

 

 

 

                                                           
طلب عميد اجلامعة من : "التقرير يورد رد اجلامعة ومبوجبه، أيًضا. 00.0.2102، هآرتس، أوقفت نشاط خاليا اليسار والخاليا العربية في الحرم الجامعي

على الرغم من هذا، اختارت . عدم اجراء نشاط دون تصريح، بل حذرهم عدة مرات من أن خطوة كهذه ستؤدي اىل اختاذ اجراءات ضدهم]...[ الطال  مسبًقا 
االخالل  ، اجلامعة لن تسّلم مع الفوضى ولن تتسامح اليوم مع حاالت]...[خليتا الطال  من اجلبهة وابناء البلد القيام بنشاط عام، خالفا للدستور ومن دون تصريح 

 ".الفظ بقراراهتا
: قرار حكم يرسخ االتفاق بني الطرفني ؛ http://bit.ly/1C4Zo1H: دعوة مستعجلة. مصالحة ضد جامعة حيفا 41124-11-02 م.د 34

http://bit.ly/1riunxb41.1.4102 ،"عدالة"بيان على موقع  ،الطالب المبعدون يعودون الى الدراسة: على أثر تدخل المحكمة ؛. 
 .0.1.4102 ،"الةعد"بيان على موقع  ،جامعة حيفا تتراجع عن تجميد نشاط خاليا الطالب العرب: على أثر استئناف عدالة للعليا 35
 .  http://www.acri.org.il/he/24583: ملداوالت احملكمة. مينسكي ضد جامعة حيفا 0220/02 استئناف مدين 36
لجلسة لجنة  391بروتوكول رقم  ؛40.1.4102 بيان على موقع الكنيست، ، ممثلو الجامعات تغيبوا عن الجلسة حول حرية التعبير في حرم الجامعات 37

 نية للجامعة العربية،ينظر أيًضا مراسالت بني مجعية حقوق املواطن وبني املستشارة القانو . 40.1.4102 موقع الكنيست، ،التعليم والثقافة والرياضة
http://www.acri.org.il/he/31390. 

توجه مجعية حقوق املواطن ينظر أيضاٌ اىل . 0، ص http://bit.ly/1viWDER، 01.2.2102من تاريخ  220/02قرار جملس التعليم العايل رقم  38
 . 0.2.2102جمللس التعليم العايل عقب اجللسة، 

http://bit.ly/1C4Zo1H
http://bit.ly/1riunxb
http://adalah.org/heb/Articles/1519/%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%A9
http://adalah.org/heb/Articles/1526/%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%A2%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94
http://www.acri.org.il/he/24583
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press280514-969.aspx?Category_Id=
http://www.acri.org.il/he/31390
http://bit.ly/1viWDER
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/11/FOX-students090614.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/11/FOX-students090614.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/11/FOX-students090614.pdf
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 تحريض واسكات

بشكل خاص، ليست ظاهرة  العنصرية ضد األقليات يف إسرائيل بشكل عام، وضد املواطنني العر 

بقلق اىل عشرات ارحوادث العنصرية ضد  2100لقد أشرنا يف تقرير حقوق االنسان للعام . جديدة

ابتداًء من تفوهات مّذلة ومظاهر فصل وإقصاء، مرورًا بكتابة شعارات عنصرية وانتهاءً  –مواطنني عر  وقعت يف مجيع أرجاء البالد 

أشار هو اآلخر اىل ارتفاع كبري يف نسبة ارحوادث العنصرية  2100رير االئتالف ملناهضة العنصرية للعام تق  39.باعتداءات عنيفة ومرّوعة

  40.ضد العر ، اىل جانب تراجع يف العدد الشامل رحوادث العنصرية يف اسرائيل

وكذلك الظاهرة  41ر  يف اسرائيل،للتمييز واالقصاء ضد املواطنني الع" الروتينية"تواصلت الظواهر  2102يف النصف االول من العام 

فمثاًل مت ثقب اطارات سيارات ورش شعارات مسيئة يف جلجولية واجلش ويوكنعام والفريديس وبلدات ": بطاقة السعر"االقسى وهي 

على  2102جتدر اإلشارة يف هذا السياق اىل انه على اثر نشاطات االئتالف ملناهضة العنصرية، صادقت الكنيست يف ايلول  42.أخرى

من تلقي تعويض على الضرر الالحق " بطاقة السعر"أنظمة غري مسبوقة وضعها وزير املالية، متكن املواطنني العر  ضحايا اعتداءات 

 43.مبمتلكاهتم

، مع قتل جلعاد شاعر، نفتايل فرنكل وايال يفراح 2102لقد وصلت العنصرية ضد األقلية  العربية يف اسرائيل اىل ذروة خميفة يف صيف 

ان الدميقراطية يف اسرائيل . وقتل حممد ابو خضري من القدس الشرقية، ومن مث فرتة ارحر  على غزة واالعتداءات الصاروخية على اسرائيل

ففي دميقراطية جوهرية وجمتمع سليم، تفهم الدولة والغالبية ارحاكمة حاجة األقلية وحقها يف : واجملتمع يف اسرائيل ظهرا مبنتهى ضعفهما

ولكن، يف فرتة التصعيد القاسي واملتوتر يف . عن هويتها القومية، موروثها وثقافتها، وتدافع عن حقها يف حرية التعبري وارحرية السياسية الدفاع

لم تنجح االغلبية اليهودية في احتواء هوية االقلية العربية في اسرائيل وارتباطها الطبيعي التاريخي، الصراع االسرائيلي الفلسطيين، 

تزايدت بشكل مخيف مظاهر العنصرية، التحريض ونتيجة لذلك  44.ومي واالجتماعي والعائلي بالفلسطينيين سكان غزةالق

                                                           
   .22 -00، صفحة 2100، مجعّية حقوق املواطن، كانون األّول 3331صورة للوضع  –حقوق االنسان في اسرائيل  ،ل داهانطا 39
 . 2102وشباط  2100منّية بني آذار يشمل التقرير الفرتة الز . 2102االئتالف ملناهضة العنصريّة، آذار  ،3332تقرير العنصري ة  ،شاهني نّصار وآخرون 40
مجموعة ؛ حاييم لفنسون، 22.2.2102هآرتس،  ،"الجيران سيكون لديهم مشكلة مع كونها عربي ة"لم تتسلم الشق ة، ألن روعي تشيكي آراد، : ينظر 41

 . 22.0.2102، هآرتس، في يافا" لليهود فقط"متدي نة تبادر لمشروع إسكاني -قومي ة
تمزيق إطارات : جريمة كراهية في الجليل؛ ايلي اشكنازي، ynet ،00.0.2102، جوليةكتابات مسيئة في جل": عربي مجرم"حسن شعالن، : ينظر 42

، القناة السابعة، حفرت على سيارة عربي" تدفيع الثمن"شعارات : كنعاميو ؛ نتنئيل كاتس، 0.2.2102، هآرتس، وشعارات مسيئة في قرية الجش
جريمة كراهية ؛ إيلي اشكنازي وجاكي خوري، ynet ،20.2.2102، "يحرقون البيت: "الكراهية تصل الفريديس؛ آحية رابيد وحسن شعالن، 22.2.2102

، رحلٍة وُمزقت إطارات سي ارتهخرج في : جريمة كراهية؛ حسن شعالن، 01.2.2102، هآرتس، نجمة داوود ُرش ت على سي ارة ُمز ق إطاراتها: في يوكنعام
ynet ،2.0.2102. 

محضر رقم : يُنظر. 2102، (عريب-دفع التعويضات على أثر أعمال عنف ناجتة عن الصراع اإلسرائيلي)النظم الداخلّية لضريبة األمالك وصندوق التعويضات  43
ضد " تدفيع الثمن"وضع نظم داخلي ة تمك ن التعويض على األضرار النجمة عن عملي ات ، يف موقع الكنيست؛ 00.0.2102، من جلسة لجنة المالي ة 233

 .02.0.2102لعنصريّة، ، البيان من موقع االئتالف ملكافحة االمواطنين العرب
كذلك يُنظر اإلشهار الذي أصدرته مؤسسات حقوق إنسان، . 2.2.2102هآرتس،  ،أخواني اإلسرائيليون، أخواني الفلسطيني ونثابت أبو راس، : يُنظر مثاًل  44

اجلمهور اليهود عليه أن يفهم أن املواطنني العر  يف إسرائيل هم "وقد جاء يف اإلشهار ان . 20.2.2102يف تاريخ  صحيفة هآرتسيف ومنهم مجعّية حقوق املواطن، 

حقوق األقليلة 
 العربية
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هذا اجلو . إذ تفشت يف شرائح واسعة من اجلمهور اليهودي وجتسدت يف ارحيز العام وارحيز االفرتاضي واالسكات ضد األقلية العربية،

 .السلطات، سواء باألفعال أو بالتقاعس والصمت، مثلما سنفصل فيما يلي الشعيب العنصري تلقى أحيانا غطاًء من

 يف األيام األوىل من شهر متوز، بعد قتل الفتيان اليهود والفىت الفلسطيين من القدس الشرقية خرجت موجة من املظاهرات الصاخبة ملواطنني

اإلعالم عن جمموعات من الزعران وسائل الشبكات االجتماعية و  مبوازاة ذلك تزايدت التقارير يف  45.عر  يف مواقع خمتلفة من البالد

وما شابه ذلك من األقوال ” املوت للعر “وفرضت عليهم الذعر عرب هتافات صاخبة مثل جتمهرت يف أماكن يعيش أو يعمل فيها عر ، 

من فحص  46.ق وادي عارة ومواقع إضافيةوقع هذا مثاًل يف برديس حنا والقدس ونتسريت عيليت ومفرت  .املسيئة والتحريضّية العنصريّة

عينات للجدل يف الشبكة والذي اجري مطلع متوز من قبل االئتالف ملناهضة العنصرية والصندوق اجلديد إلسرائيل، اتضح ان أكثر من ربع 

اركني يف املظاهرات، وحنو ربع املتصفحني الذين صرحوا مبا يتعلق بالتصعيد املتزايد، قد دعوا اىل سلب اجلنسية من املواطنني العر  املش

من املتصفحني يف الشبكة ممن صرحوا هبذا اخلصوص دعوا اىل % 2منهم دعوا اىل فرض مقاطعة اقتصادية على املصاحل العربية، وفقط 

يف و  48ية يف غزة؛وكذلك، دعا وزير اخلارجية ليربمان اىل مقاطعة املصاحل العربية اليت أضربت احتجاجًا على العمل 47.االنضباط واالعتدال

 49.من املشاركني اهنم سيتوقفون عن الشراء يف بلدات أو متاجر عربية% 22استطالع أجري أواخر متوز صرح 

لقد انغمرت الشبكات االجتماعية . ضد مواطنني عر  يف الشوارع والشبكة مظاهر العنف والتحريضتزايدت يف فرتة ارحر  على غزة 

ان جمموعات فيسبوكية مثل . وصفحات وضعت أمامها هدف نشر مضامني مسيئة وعنيفة" للعر املوت "بتصرحيات عنصرية ودعوات 

جرى يف قسم من ارحاالت اغالق  50.شّكلت منربًا للتحريض والعنصرية وأداة لتنسيق نشاطات عنيفة " عصابة اليهود"و" اسود الظل"

حقيق جنائي وتقدمي لوائح اهتام بتهمة التحريض على الصفحات على اثر شكاوى من متصفحني، ويف حاالت أخرى مت الشروع بت

لقد جرت يف الشوارع مظاهرات عنيفة وتعرّض مواطنون عر  للمالحقات والتهديدات بل حىت لالعتداءات  51.العنصرية والعنف

                                                           
أمام صور املواطنني القتلى، معظمهم من  –يتضامن اجلمهور العريب بشكل طبيعي مع أبناء شعبه . أقرباء يف قطاع غّزة جزء من الشعب الفلسطيين، وللكثريين منهم

  ."النساء واألطفال، واهلدم املرّوع يف القطاع، يشعر املواطنون العر  بالغضب واملصا ، وهو ما ال يُعرّب عنه يف الرأي العام واإلعالم
: رعب في الباصاحيا رافيد،  ؛ynet،1.2.4102؟،"انت يهودي: "سيارات تضررت واحرقت في قلنسوةشعالن ورعنان بن تسور، حنان : يُنظر مثاًل  45

 .ynet، 2.2.4102، "كالحرب في العراق: "اعمال الشغب تتفشىمايت سيفر،  ؛ynet ,2.2.4102 ، ميخال اصيبت بحجر في رأسها
: 2.00.2102 التوجه ورد املستشار القضائي،. 01.2.2102 املستشار القضائي للحكومة، ينظر امثلة وروابط يف توجه اجلمعية اىل 46

http://www.acri.org.il/he/31954  . 
، الى سلب مواطنة ومقاطعة اقتصاديةمن الخطاب في الشبكة بخصوص التصعيد في االسبوع األخير يدعو % 13: مؤشر التحريض والعنف في الشبكة 47

 (.  01.2.4102: مت حتديثه) 0.2.4102 بيان يف موقع االئتالف ملناهضة العنصرية،
 . 40.2.4102 ، هآرتس،وزير الخرجية يدعو الى مقاطعة مصالح عربية تشارك باالضراب احتجاجا على العمليةجاكي خوري ويوناتان ليس،  48
 .41.2.4102 غلوبس، ، سنقاطع متاجر العرب: من المستهلكين اليهود في اسرائيل 76% ايالنيت حيوت، 49
 اسرائيل حاييم ريفلني، ؛42.2.4102 هآرتس، ، "ي انه يجب ابادة وقنص واحراق كل يسارياشعر في داخل"|  كتائب اليمين تهاجم هيلو غلزر، 50

 .41.2.4102 القناة الثانية، -mako ،مومالحقة في الشبكة عنصرية: 4102
عصابة "الئحة اتهام ضد مؤسس صفحة : ثمن العنف ،هآرتس؛40.2.4102، لة صفحة باروخ مارزل من فيسبوك بسبب التحريضازاعوديد يرون،  51

 .ynet ,40.0.4102،  الئحة اتهام ضد احد سكان بئر السبع بشبهة التحريض ضد العرب على فيسبوكأعاله؛ ايالنه كوريئيل،  22، ارحاشية "اليهود

http://www.acri.org.il/he/31954
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000959001
http://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.2386461
http://www.mako.co.il/news-israel/education/Article-e81b219e8c88741004.htm
http://www.mako.co.il/news-israel/education/Article-e81b219e8c88741004.htm


 4102 صورة الوضع – إسرائيلحقوق اإلنسان يف   │ 02
 

افاد   53."فاههلا"برز يف اخلطا  الشعيب والنشاطات ضد مواطنني عر  ارحضور املخيف جملموعات منظمة مثل منظمة  52.اجلسدية

مواطنون عر  يف مواقع خمتلفة من البالد عن جو متوتر يف أماكن العمل، وعن اخلشية من التحدث بالعربية يف ارحيز العام، واخلوف من 

 55صحيح انه سجلت يف هذه الفرتة أيضا اعتداءات عنصرية من قبل عر  ضد يهود، 54.التجول يف الشوارع واستخدام املواصالت العامة

ارحوادث هذه كانت ضئيلة ومتناثرة، يف حني اّن االعتداءات العنيفة من قبل يهود ضد عر  جرت كجزء من املناخ العام الذي يهدد لكن و 

 .األقلية

إّن التحريض واإلسكات ضد اجلمهور العريّب جتليا هذا العام بشكل بارز يف ظاهرتني مقلقتني وجديدتني نسبياً، ومها مندجمتان الواحدة 

الى درجة اإلقالة، ، واتخاذ إجراءات عقابيةمن قبل مواطنني يهود؛  فرض السلطة على الخطاب في الشبكات االجتماعية: ىباالخر 

على التعبري عن تضامنهم مع الضحايا الفلسطينيني يف غزة او إمساع صوت نقدي حنو اجليش " جترؤوا" ضد عمال وعامالت عرب

رية التعبري عن الرأي مظاهر انعدام  التسامح امام النقد وأي موقف ومقولة تتجاوز االمجاع خالل لقد تناولنا يف الفصل اخلاص حب. والدولة

وهكذا فإن هذه الظاهرة عكست، فيما يتجاوز . االزمة وارحر ، ولكن من املهم االشارة اىل ان االسكات وجه بغالبته حنو االقلية العربية

من نزع الشرعية عن اآلراء والمشاعر القائمة لدى الجمهور العربي، بل حتى لمجرد وجوده   توجهاً خطيراً االعتداء على حرية التعبري، 

 . كحيز عام او كجزء من المجتمع في اسرائيل

هناك عمال وزبائن مارسوا الضغط على مشغلني كي يقيلوا عماال عر  صرحوا ضد ارحر  يف غزة، أـو ضد دولة اسرائيل أو ضد جنود 

يف الشبكات االجتماعية، وأقالوا مببادرهتم عمااًل عر  بسبب  موظفيهمكان هناك ايضا مشغلون تابعوا نشاط  56. اجليش االسرائيلي

                                                           
 : ينظر مثالً  52

As War on Gaza Escalates so too Does Violence and Incitement Against Arab Citizens in Israel 
and anyone Who Voices Their Opposition to the War، Mosssawa Center، 20.7.2014؛   

هل وصلنا نقطة السقوط للهاوية في عالقات . ريض على فيسبوك، الخوف من التجول في الشوارع، المالحقة في اماكن العملالتحشاي فوغلمان واخرون، 
، ، ايلي اشكنازيynet، 1.0.4102، عن الصرخات ضد مهران راضي/ ضوء احمر ؛ نداف تسنتسيرب، 40.2.4102، هآرتس اليهود والعرب في اسرائيل؟
التحريض ضد محمود ومورال : "الرئيس ريفلين؛ دانا يركاتسي، 00.0.4102، هآرتس، ربي في صفد ألنه تصادق مع يهوديةشابات متهمان بمهاجمة ع

لتقارير مركزة . 00.0.4102 واال،"، نشطاء يمين 6، اعتقال "زفاف الخصام"اعمال شغب في دانا يركاتسي،  ؛02.0.4102 ،"واال"، "مثيرة للسخط والقلق
 .  http://he.kifaya.org.ilينظر موقع عن حوادث عنصرية 

على أثر  إيتسكوفيتش، ؛ آيفnrg ،02.2.2102، لهافاه يمكنهم التظاهر خارج حفل زفاف العربي واليهودي ة: المحكمةياعيل فريدسون ومندي غروزمان،  53
منّظمات  2، التمست 2102بداية أيلول . 2.0.102، هآرتس، قبل أن حترقنا هلافاجلعاد كريب، . mynet ،0.0.2102، اعتصام: الزفاف المختلط

قّدم . ريض على العنفللمحكمة العليا ضد املستشار القضائي للحكومة واملّدعي العام، مطالبني مبحاكمة النشطاء يف تنظيم هلافا بتهمة التحريض العنصري والتح
ة، مركز مساواة، مبارات صندوق أبراهام، مجعية موراشتينو، عوسيم شالوم، مركز االلتماس املركز االصالحي للدين والدولة، بامسه وباسم االئتالف ملناهضة العنصريّ 

ارحركة لليهودية التقدمّية يف إسرائيل ضد  –يف احملكمة العليا، املركز اإلصالحي للدين والدولة  02/0022ملف احملكمة . الالجئني واملهاجرين، والكيشيت يف عاراد
، بيان حاكموا نشطاء تنظيم لهافا: المركز اإلصالحي واالئتالف لمكافحة العنصري ة: يُنظر أيًضا. http://bit.ly/1yk18z4املستشار القضائي للحكومة، 

 . (02.0.2102: حتديث) .01.0.2102يف موقع االئتالف ملكافحة العنصريّة، 
هل وصلنا نقطة السقوط للهاوية في عالقات اليهود . التحريض على فيسبوك، الخوف من التجول في الشوارع، المالحقة في اماكن العمل : ينظر مثالً  54

ايالن  ؛2.0.4102 القناة الثانية،-mako  ،"أمي، ال تتكلمي بالعبرية بجانب اليهودي"امساء اغبارية زحالقة،  أعاله؛ 02ارحاشية  والعرب في اسرائيل؟
 . 01.0.4102 القناة الثانية،-mako, "لم استطع مواجهة الكراهية: "عرب اسرائيل يستصعبون احتواء مظاهر العداءلوكاتش، 

 .أعاله 20ميخال اصيبت حبجر يف رأسها، ارحاشية : ؟؛ رعب يف الباص"انت يهودي: "ةسيارات تضررت واحرقت يف قلنسو : مثالً  55
 .أعاله 20، ارحاشية  سنقاطع متاجر العرب: من المستهلكين اليهود في اسرائيل %76 56
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جرت خالل الصيف إقالة أو إبعاد عشرات العمال العر  سواء يف اماكن عمل خاصة أو عامة مثل سلطات حملية . تصرحياهتم

  58.عمال بعد تقدمي اعتذار او بعد التوجه حملكمة العمل إلعادهتم ألماكن عملهميف قسم من ارحاالت، مت اعادة ال 57.ومستشفيات وغريها

جتدر االشارة مرة أخرى إىل أّن موجة العقوبات حنو عامالت وعمال بسبب تصرحياهتم بالشبكة وجه فقط للعمال العر ، ومل تصل الينا اية 

لرأي يف الشبكات االجتماعية، على الرغم من أّن هذه الشبكات تعج معلومة عن اقالة عامالت وعمال يهود بسبب تصرحيات وتعبري عن ا

من املهم االشارة اىل ان قانون التكافؤ الفرص يف العمل مينع املشغٍّل التمييز ضد عامل  59.بالتصرحيات القاسية والعنصرية ضد العر 

عموماً، ليس لدى املشغلني اية مسؤولية عن تصرحيات  .بسبب وجهة نظره إال يف حال اذا كانت وجهة نظر أو تعبري ميسان بأداء العامل

اذا   60.عماهلم يف حياهتم اخلاصة خارج مكان العمل، وحيذر عليهم تعقبهم او التدخل يف حياهتم خارج مكان العمل عرب فرض العقوبات

فمن املمكن تقدمي شكوى ضد  –عنف كانت يف املقوالت املنشورة يف الشبكة االجتماعية درجة من التحريض مثل الدعوة الواضحة اىل ال

 .العامل يف الشرطة، واليت من وظائفها اختاذ قراٍر ما اذا كان االمر جنائياً أم ال

، من بينهم رئيس الدولة رؤوفني ريفلني وزيرة الشخصيات العامةلقد وقف ضد املظاهر البشعة للعنف والتحريض عدد غري قليل من 

ياعيل جرمان، ورئيس الكنيست يويل ادلشتاين، وعضو الكنيست يتسحاك هرتسوغ والوزير السابق  القضاء تسييب ليفين ووزيرة الصحة

ولكن . مطلع متوز أقامت وزارة القضاء خطًا دافئًا لتلقي بالغات باللغة العربية والعربية عن تصرحيات تتضمن التحريض 61. موشيه ارنتس

ان غيا  االستنكار من جهتهم اطلق رسالة مفادها التسليم بل . ارحز  ارحاكميف املقابل، ضج صمت رئيس ارحكومة ووزراء كبار من 

 .شرعنة مظاهر التحريض والعنف ضد العر 

                                                           
اور كشيت، ايلي اشكنازي ونري حسون، رئيس  ؛40.2.4102 ، معاريف،ابعاد عامل في البلدية بعد تصريحات في فيسبوك: دصفنوعام أمري، : ينظر مثالً  57

اقالة  –" ليزدد عددهم آمين –جنديا  31مقتل ، "الموت للعرب" ؛44.2.4102 بلدية اللد فصل عاملة عربية عربت عن فرحها مبوت جنود يف غزة، هآرتس،
حجاي مطر،  ؛40.2.4102 "كيكار هشبات"، وسوف يُفصل –صرح ضد الجيش واسرائيل شارون مندل،  أعاله؛ 20، ارحاشية عمال بسبب فيسبوك
ايريس  ؛02.0.4102 ،(حمادثة حملية) "سيحا ميكوميت"، موقع المحكمة اعادت عاملة ُفصلت بسبب شبهة بالتحريض في فيسبوك: موجة اقاالت الحرب

ينظر أيًضا توجه مجعية حقوق املواطن ومنظمات زميلة اىل (. يف موقع االئتالف ملناهضة العنصرية) 41.0.4102 ، يديعوت احرونوت،نزاع عمللفشيتس كليغر، 
وتوجه منظمة   http://www.acri.org.il/he/32332, 41.2.4102 ، ورد املفوضية،40.2.4102،وزارة االقتصاد ومفوضية املساواة يف فرص العمل

 .  http://bit.ly/1zDIG3L 40.2.4102 ،مفوضية املساواة يف فرص العملعدالة اىل 
: موجة اقاالت الحرب  ؛40.2.4102 هآرتس،ابعاد ممرض عربي صرح ضد الجيش االسرائيلي، ادارة مستشفى شيبا الغت رفيطال حوفل، : ينظر مثال 58

رواشدة ضد مور  02-10-41411 نزاع عمل بصالحية قاض أعالع؛ 02، ارحاشية  وكالمحكمة اعادت عاملة ُفصلت بسبب شبهة بالتحريض في فيسب
 . (41.0.4102 قرار حكم بتاريخ) . ض. مار م

بين "ه اسياغ، اليت دعت اىل حتويل غزة مللعب كرة قدم، مقابل اقالة عابد حنفاوي، مدلك فرقة مقارنة بني غيا  أي رد على اقوال معلقة الرياضة أوفري : وينظر مثالً  59
  .40.2.4102 ما المشكلة في اقالة مدلك بني يهودا؟تامي اوزين، . ، الذي عرب عن حزنه ملقتل اطفال يف غزة على صفحته بالفيسبوك"يهودا

، وميكن تقدميهم حملكمة الطاعة على سلوك ال يليق (حكومة، هيئات حكومية، سلطات تطبيق القانون وغريها)م تسري قيود خاصة على العاملني يف القطاع العا 60
, 2102مواجهة التصرحيات القاسية على االنرتنت، مجعية حقوق املواطن، متوز : بني التحريض واالسكات: للتوسع يُنظر. بوظائفهم، ومنها التصرحيات العنصرية

http://bit.ly/1AZhBfy . 
. 00. ، ص"هلافاه"، اقوال الوزيرة تسييب ليفين عن منظمة (002، اجللسة 00بروتوكول الكنيست، كتّيب ) 01.2.4102 جلسة اهليئة العامة للكنيست، 61

http://bit.ly/1vsAtC8يعيل غرمانعيدو بن بورات،  أعاله؛ 0، ارحاشية رقم التحريض ضد محمود ومورال مثيرة للسخط والقلق: "الرئيس ريفلين ؛ :
: بالسيطرة على الخطاب؛ رئيس المعارضة ممنوع السماح لالقلية الزاعقة: رئيس الكنيست ؛02.0.4102، القناة السابعة، أشد على أيدي محمود ومورال

الرئيس رئوفين ريفلين استنكر العنصرية ضد  شارون مندل، ؛40.2.4102 بيان في موقع الكنيست، السامة التي تهب هنا ُيحظرعلينا بعد مواجهة الرياح
 . 01.0.4102 ، هآرتس،كفى للتحريض ضد المواطنين العربموشيه أرنس،  ؛1.0.4102 ،"كيكار هشبات" ،العب وتعرض لشتائم

http://www.themarker.com/career/1.2390429
http://www.themarker.com/career/1.2390429
http://www.themarker.com/career/1.2390429
http://www.acri.org.il/he/32332
http://bit.ly/1zDIG3L
http://mekomit.co.il/%D7%92%D7%9C-%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94/
http://mekomit.co.il/%D7%92%D7%9C-%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94/
http://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-14-08-26396-168.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-14-08-26396-168.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-14-08-26396-168.htm
http://bit.ly/1AZhBfy
http://bit.ly/1vsAtC8
http://www.kikarhashabat.co.il/%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9F-%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%97%D7%98%D7%A3-%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%95%D7%AA.html
http://www.kikarhashabat.co.il/%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9F-%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%97%D7%98%D7%A3-%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%95%D7%AA.html
http://www.kikarhashabat.co.il/%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9F-%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%97%D7%98%D7%A3-%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%95%D7%AA.html
http://www.kikarhashabat.co.il/%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9F-%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%97%D7%98%D7%A3-%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%95%D7%AA.html
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د من املهم التذكري ثانية ان اهلجمة ارحالية ضد املواطنني العر  من قبل مواطنني آخرين يف اسرائيل مل حتدث يف فراغ، بل منت على متتدا

وشّجعوا التعامل مع العر  يف اسرائيل  62،"ال مواطنة –ال والء "فعوا قدمًا تشريعات وسياسات حتت شعار سنوات ورعاها سياسيون د

 اقتراحات قانونوقد شهدنا يف العام األخري أيضاً . على اهنم مواطنون من الدرجة الثانية يف أفضل ارحاالت، وعلى أهنم أعداء يف أسوأها

 :العربية وجهت بوضوح أو بشكل مبطن ضد االقلية

 هذا التعريف من شأنه ان . يسعى اىل ترسيخ تعريف اسرائيل كدولة يهودية يف قانون اساس اقرتاح قانون القومية بصيغه املختلفة

ان جمرد تعريف الدولة يف قانون اساس كدولة يهودية . يفتح بابًا واسعًا وخطريًا لشرعنة سياسة متييزية وعنصرية ضد غري اليهود

 –هلم " تنتمي"الدولة ال  –وبني مواطنني غري يهود  –الدولة هلم " تنتمي"الذين  –رمية بني مواطنني يهود حيدد ويفرض ه

 .وبذلك يقصي املواطنني العر  ومييز ضدهم حىت لو كان ذلك على مستوى تصرحيي

 ثيل اقليات يف الكنيست، ، رفع نسبة ارحسم من خالل املس بتم2102، الذي سنته الكنيست يف آذار "ارحوكمة"اقرتاح قانون

 63.باألخص اجلمهور العريب واجلمهور ارحريدي

  اقرتاح قانون االعفاء الضرييب عن الشقة السكنية األوىل يف املباين السكنية اجلديدة يشرتط حجم االمتياز باخلدمة العسكرية او

  64 ,سكانية اخرىالقومية، على حنو مييِّز ضد العر  وارحريديني وأشخاص ذوي حمدوديات وجمموعات 

 وهو ما يعين املس مبكانة املواطنني العر   65 ،اقرتاح قانون يسعى اىل الغاء مكانة اللغة العربية كلغة رمسية يف دولة اسرائيل

 66.وحقهم يف اللغة والثقافة، واقصائهم من ارحيز العام

يف هناية متوز قررت اللجنة التأديبية التابعة للكنيست . تلقاها ممثلوهمان املعاملة التمييزية مع املواطنني العر  تتجلى أيضًا يف املعاملة اليت ي

، وذلك بسبب تصريح (ما عدا التصويت)اشهر من مجيع اجللسات يف اهليئة العامة للكنيست واللجان  2ملدة  إقصاء النائبة حنين زعبي

على ذت للمرة االوىل من قبل اللجنة التأديبية التابعة للكنيست هذه العقوبة ارحادة جدًا اليت اخت. هلا بشأن خطف الفتيان اليهود الثالثة

تصريح ما، واملرة االوىل اليت يعاقب فيها عضو كنيست على خلفّية تصريح ال يشكل هتديداً أو حتريضًا أو بذاءًة أو اساءًة أو إهانًة خلفّية 

                                                           
؛ 2101األقلية العربية، مجعية حقوق املواطن، تشرين : الفصل الثاين, 2101-3333تقرير وضع الديمقراطية رونني فدلينغر وطال دهان، : للتوسع ينظر 62

 .2110، مجعية حقوق املواطن، ايلول المواطنون ليسوا أعداء: 3339تشرين األول 
: موقف عدالة؛  http://www.acri.org.il/he/28451: موقف مجعية حقوق املواطن. 4102-, (14 تعديل رقم)قانون انتخابات الكنيست  63

http://bit.ly/1vZ9nlKموقف مركز مساواة ؛ :http://bit.ly/1vt0oYD . جيب االشارة اىل أن هناك من يدعي بأن رفع نسبة ارحسم لن تضر
 –ديل تع)الحكومة : اقتراح قانون أساس, غدعون راهاط وعوفر كنيغ: ينظر. بتمثيل االقليات اذا ما مت بالتدريج، وهناك من يدعون بأهنا حىت ستفيد اجلمهور العريب

اريك ؛00.4.4104 ،املعهد االسرائيلي للدميقراطية ،( تعزيز قوة الحكم ورفع نسبة الحسم –تعديل )الحكومة : ، واقتراح قانون أساس(تغيير نظام الحكم
                                                      .01.4.4102 معاريف،nrg ،"رفع نسبة الحسم ستساعد االحزاب العربية" ،بندر

للتوسع حول االشكالية يف ربط ارحقوق بالواجبات . سنتوسع الحقاً يف الفصل الذي يتناول ارحق يف السكن" 1الضريبة املضافة "حول اقرتاح القانون، املسمى  64
  .أعاله 20، ارحاشية األقلية العربية: الفصل الثاني, 3333-3333 قرير وضع الديمقراطيةتعموماً وباخلدمة العسكرية خصوصا ينظر 

  .41.0.4102 هآرتس، ،الغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية في اسرائيل : اقتراح قانونيوناتان ليس،  65
امنون باري سولتسيانو وثابت أبو  ، ليس بلغة القوة –تعايش  ؛0.1.4102 ،هآرتس،هذا استفزاز: ريفلين ضد قانون الغاء العربية كلغة رسمية ليس، يوناتان 66
 . 2.1.4102 ،هآرتس، أبرتهايد لغوي افروم بورغ، ؛4.1.4102 ،هآرتس،اللغة العربية رعب تسفي برئيل، ؛ynet، 4.1.4102 ،راس

http://www.acri.org.il/pdf/october2009.pdf
../Downloads/قانون%20انتخابات%20الكنيست%20(تعديل%20رقم%2062),%20-2014
http://www.acri.org.il/he/28451
http://bit.ly/1vZ9nlK
http://bit.ly/1vt0oYD
http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94/
http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94/
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/551/181.html
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.2416209
http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.2422103
http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2422712
http://blogs.haaretz.co.il/avrumburg/371
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 –ت حىت اليوم عن املعاقبة على تصرحيات خطرية ألعضاء كنيست مراجعة قرارات اللجنة التأديبية أوضحت أّن اللجنة امتنع. أو حتقرياً 

النائبة زعيب اىل جانب مجعية حقوق املواطن ومركز عدالة قدموا التماسًا اىل احملكمة . وجزء منها ضد النائبة زعيب نفسها –مجيعهم يهود 

 67.العليا ضد القرار 

يف ". اجلرف الصامد"خالل عملية  معاملة الشرطة للمتظاهريناطنني العر  هو مثال على املعاملة التمييزية من قبل سلطات الدولة للمو 

يف احدى ارحاالت اشتمل طلب  68.متظاهراً، كلهم تقريبا عر  0011املظاهرات اليت جرت يف ارجاء البالد ضد ارحر  مت اعتقال حنو 

قدمت  69.سري باملناطق احملتلة وهو غري ساري يف اسرائيلالذي ي" بند القاء ارحجارة"اعتقال مثانية مواطنني عر  من سكان تل السبع 

  70.على الرغم من استخدام العنف من قبل متظاهرين  يهود –من املعتقلني، ومل يكن أي منهم يهودياً  001لوائح اهتام ضد حنو 

يف . بن غوريون منية في مطارالفحوصات االبه يف " حيظون"املواطنني العر  هو التعامل اخلاص الذي " دمغ"مثال اضايف على توجه 

أدخلت يف السنوات االخرية تعديالت معينة على  71،ضد التمييز يف الفحص 2112أعقا  التماس قدمته مجعية حقوق املواطن عام 

 الفحص يف مطار بن غوريون، وقد اعلنت الدولة هذا العام عن تفعيل جهاز جديد لفحص حمتوى ارحقيبة، والذي من شأنه تقليص الضرر

يظهر من شهادات أولية أن الطريقة اجلديدة أدت اىل حتسني معني،  72.واالهانة اللذين يسببهما الفحص املشدد العلين للمواطنني العر 

لكن الطريقة اجلديدة ال تتعلق مبرّكبات اضافية  73.خصوصاً يف الفحص العلين رحقائب املسافرين قبل الرحالت املسافرة يف مطار بن غوريون

ة الفحص األمين، ومنها فحص حقيبة اليد والتحقيق مع املسافرين يف مطار بن غوريون، هذا باإلضافة اىل عدم تطرقها للفحص يف عملي

األمين املهني يف مطارات أخرى داخل البالد أو فحص املواطنني العر  العائدين اىل اسرائيل يف شركات اسرائيلية ويتم فحصهم يف مطارات 

على املستوى املبدئي، هذه التعديالت ال تداوي اخللل  –وعالوة على ذلك  75.اشكاليات إضافية يف الفحصواىل  74خارج البالد،

                                                           
ينظر يف موقع مجعية حقوق املواطن نص االلتماس وقائمة تستعرض . عضو الكنيست حنني زعيب ضد اللجنة التأديبية التابعة للكنيست 2212/02التماس  67

 .  http://www.acri.org.il/he/33060:  تصرحيات اعضاء الكنيست اليت حبثتها اللجنة والعقوبات اليت فرضت عليهم
 .أعاله 0، ارحاشية  كيف حدث انهم جميعا عرب؟. متظاهر اعتقلوا خالل شهر 00511|| : هكذا يوقفون احتجاجا 68
 .02.2.4102 ،هآرتس، لعسكري الساري في المناطق فقطالشرطة اعتقلت ثمانية اسرائيليين بواسطة بند قانون الحكم ا رفيطال حوفل، 69
كيف . متظاهر اعتقلوا خالل شهر 3,133|| : هكذا يوقفون احتجاجا أعاله؛ 01، ارحاشية نية ضد متظاهرينالشرطة اتخذت خطوات غير قانو : عدالة 70

الشرطة ]...[  تطبق القانون على اعمال الشغب بشكل متساو"التقرير يورد رد الشرطة وجاء فيه أيًضا أن الشرطة  .أعاله 0ارحاشية ، حدث انهم جميعا عرب؟
حبزم الحتجاج بل تقوم خبطوات حوار مع القيادة احمللية هلدف هتدئة اخلواطر، اىل جانب هذا فإن حوادث انتهاك النظام العنيفة تتم معاجلتها تسمح حبرية التعبري وا
 ".ودون أي تسامح

 .  http://www.acri.org.il/he/1778 ملداوالت احملكمة. جمعية حقوق المواطن ضد سلطة المطارات 2202/12 التماس 71
 . http://bit.ly/1y0sZFB, 2102 ، نيسان2202/12 بالغ الدولة يف التماس 72
 .22.0.2102 هآرتس ،ة في مكار بن غوريون، العرب يتحدثون عن تحسن في ظروف الفحص بعد سنين من االهان عمريه هس، 73
تعامل مهين مع عاملة الجمعية خالل أعاله؛  20، ارحاشية بعد سنين من االهانة في مطار بن غوريون، العرب يتحدثون عن تحسن في ظروف الفحص  74

 .22.0.2102بيان على موقع مجعية حقوق املواطن،  الفحص األمني في مطار بن غوريون وال عال،
 . .http://bit.ly/1HLqgUG ،2102 ايار ،2202/12 للتفاصيل ينظر رد مجعية حقوق املواطن يف التماس 75

http://www.acri.org.il/he/33060
http://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.2406907
http://www.haaretz.co.il/news/law/1.2376341
http://adalah.org/heb/Articles/1559/%D7%A2%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%94:-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%94-%D7%A0%D7%A7%D7%98%D7%94-%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99
http://www.acri.org.il/he/1778
http://bit.ly/1y0sZFB
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2279570
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2279570
http://www.acri.org.il/he/31600
http://www.acri.org.il/he/31600
http://www.acri.org.il/he/31600
http://www.acri.org.il/he/31600
http://bit.ly/1HLqgUG
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استخدام معيار القومية في القرار حول تشديد الفحص، والتعامل مع كل مواطن عربي او مواطنة عربية، : املتأصل يف أسلو  الفحص

 76.لكونهم عربا فقط، على انهم مصدر محتمل للخطر

 

الى الجهود التي تبذلها منظمات في المجتمع المدني لتهدئة الخواطر والدعوة الى من املهم االشارة على هذه اخللفية القامتة 

لزيارة عزاء يف بيت عائلة ابو خضري من شعفاط بعد قتل " تاغ مئري"على سبيل املثال، بادرت جمموعة . المصالحة والحوار

على الرغم من ذلك، فإّن مسؤولية  78.ما بعدها عدة اجتماعات مشرتكة لعر  ويهود يف ارجاء البالدوعقدت خالل فرتة ارحر  و 77ابنها؛

 .وزارة التعليمالنضال ملكافحة العنصرية تقع على عاتق سلطات الدولة، ومنها 

وبلورت الوزارة برامج  79رية،على أثر أحداث الصيف أعلن وزير التعليم أن االسبوع االول من السنة الدراسية سوف خيصص ملكافحة العنص

لكن معلمني   80؛"اخلطا  العام خالل فرتة ارحر "و " العنف الكالمي يف الشبكة والتحريض على العنصرية"تعليمية يف مواضيع مثل 

قط ملواجهة ظاهرة يظهر يف الفرتة األخرية أن وزارة التعليم على إدراك أنه ال ميكن االكتفاء بذلك ف 81.ومربني ادعوا أن املادة غري كافية

 مواصلة ترسيخ برنامج التربية ضد العنصرية على مدار السنة،فقد وصلتنا بشرى ان وزارة التعليم تنوي : العنصرية املتجذرة واخلطرية

مت اطالق الذي احيته الوزارة يف تشرين الثاين " اسبوع اآلخر هو أنا"وملناسبة  82بشكل مدمج مع نشاط تربوي مت تطويره يف وزارة القضاء؛

 83".من التسامح اىل منع العنصرية واىل ارحياة املشرتكة" –موقع انرتنت جديد مع اسم أكثر وضوحاً 

الية االمهية، ان اجلهود اليت تبذهلا وزارة التعليم، واملقولة املستشفة منها عن االمهية اليت يوليها كبار مسؤويل الوزارة للرتبية ضد العنصرية، ع

جيب دمج الرتبية على . أن تشكل جزءًا من سريورة تربوية شاملة على قيم الدميقراطية وحقوق االنسان وارحياة املشرتكةولكي تثمر، عليها 

بدءًا بارحضانة وانتهاًء جبهاز  –هذه القيم يف طيف االجيال كلها، يف كل تيارات التعليم يف اسرائيل ويف كل مركبات السريورة الرتبوية 

ان سريورة من هذا القبيل تستوجب توفري أدوات . ات تأهيل املعلمني، وترسيخها يف مواضيع التعليم املختلفةالتعليم العايل ومؤسس

كما تستوجب ايضاً . للمعلمني واملعلمات خالل تأهيلهم، لغرض التعاطي الرتبوي الالئق مع مظاهر العنصرية يف الصفوف واملدارس

 84.الرمسي وحركات الشبيبة للنضال ضد العنصرية والقيم غري الدميقراطية االستفادة من القوة الكامنة يف التعليم غري

                                                           
 .أعاله 20، ارحاشية 2202/12للتفاصيل ينظر رد مجعية حقوق املواطن يف التماس  76
 .1.2.4102 اعي،التلفزيون االجتم ،زيارة تقديم عزاء في بيت عائلة أبو خضير 77
كيف نحارب : مؤتمر الجليل: تقرير حني بيرت، ؛(دعوة على الفيسبوك) 2.2.2102, حيفا ضد العنصرية والعنف: عربي-اجتماع طارئ يهودي: ينظر مثالً  78

 . 02.0.2102 التلفزيون االجتماعي، ،?العنصرية بعد الحرب
 .00.2.2102, موقع الكنيست بيان على, " االسبوع االول من التعليم سيخصص لمحاربة العنصرية: "وزير التعليم في لجنة التعليم 79
 .22.2.2102, هآرتس, وزارة التعليم تبادر اىل برنامج جديد حملاربة العنصرية, اور كشيت 80
معلمون يواجهون العنصرية يف : أعالهه؛ يردين سكو ،بعد صيف من االقتتال 21وزارة التعليم تبادر اىل برنامج جديد حملاربة العنصرية، ارحاشية : ينظر مثال 81
 .00.2.2102لصفوف وحيدين، هآرتس، ا

 . 02.00.2102، "وااله"وزارة التعليم اطلقت برنامج حماربة العنصرية، : رفيطال بلومنفلد، بسبب احداث الصيف 82
83 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/ 
 .http://www.acri.org.il/he/32500 ،00.2.2102للتوسع ينظر توجه مجعية حقوق املواطن اىل وزير التعليم،  84

http://tv.social.org.il/social/2014/07/09/condolence-visit-abu-khdir
https://www.facebook.com/events/301475943371013/
http://tv.social.org.il/updates/2014/09/18/32410
http://tv.social.org.il/updates/2014/09/18/32410
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press12814.aspx
https://owa.acri.org.il/OWA/redir.aspx?C=7ea26c0dc7fc4f26a1b4f5fa30d23892&URL=http%3a%2f%2fcms.education.gov.il%2fEducationCMS%2fUnits%2fui%2f
http://www.acri.org.il/he/32500
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ا الرتبية على العيش املشرتك يستوجب ايضًا تعريف الطال  يف جهاز التعليم اليهودي على تاريخ األقلية العربية يف اسرائيل وروايتها، كم

التعليم سلسلة من التوصيات يف جمال الرتبية املدنية والرتبية على العيش  لقد قدمت جلان خمتلفة نشطت يف وزارة. وتقوية تعليم اللغة العربية

ومن شأن تبين التوصيات ان يساهم اىل حٍد بعيد يف النضال ضد العنصرية يف اجملتمع بإسرائيل،  هذا باإلضافة اىل أّن  85املشرتك؛

ية قسم الرتبية املدنية يف وزارة التعليم، الذي يتوىل وظيفة قيادة االعرتاف بأمهية الرتبية ضد العنصرية جيب ان يتجسد ايضًا بزيادة ميزان

 .النضال الرتبوي ضد العنصرية، وباقي األقسام اليت تدير برامج مشاهبة يف هذا اجملال

 

 المواطنون العرب البدو في النقب 

اهلدف املعلن من املخطط   86.مخطط برافرجتميد بنغمة متفائلة من ناحية حقوق املواطنني العر  البدو يف النقب، بعد  2102بدأ العام 

كان تنظيم مسألة االستيطان يف النقب، لكنها سعت عمليًا إىل تنظيم مسألة ملكية األراضي يف النقب، من ضمن ذلك مصادرة 

 العر  كذلك سعى املخطط إىل فرض تسوية من جهة واحدة على املواطنني. مساحات تبلغ مئات آالف الدونومات من العر  البدو

البدو سكان القرى غري املعرتف هبا يف النقب وتركيزهم يف منطقة ضيقة وحمددة سلفاً، وذلك عرب اقتالع عشرات البلدات من مكاهنا 

، بعد ان كان خمطط برافر قد وصل إىل مراحل متقدمة من 2100يف كانون االول . والتهجري القصري ملا يزيد عن أربعني الفاً من سكاهنا

وقد سبق القرار نقد ومعارضة واسعان للمخطط، ونضال مكثف للسكان العر  البدو ومنظمات  87.، قرر رئيس ارحكومة جتميدهالتشريع

 . حقوق انسان

 

حين تبي ن أنه حتى بعد تجميد اجراءات تشريع المخطط، فقد تواصلت على أرض الواقع تبّدد التفائل،  2102ولكن خالل 

تخطيط تمييزية وال تمكن من المشاركة، تتجاهل الواقع على األرض والعالقة التاريخية للمواطنين اجراءات : السياسة التي عكسها

هذه السياسة متس حبقوق املواطنني العر  البدو باملساواة والكرامة، وحبقهم . البدو باألرض، تهدف الى تركيزهم في منطقة ضيقة

قسم من اجراءات التخطيط تشمل حىت اخالءًا قصريًا لبلدات بدوية  88.م املميزةيف ارحفاظ على ثقافتهم وامناط حياهت" كأقلية أصالنية"

 . فيما يلي بعض االمثلة. لصاحل اقامة بلدات يهودية جديدة يف ارحيز نفسه

  مفوؤوت عراد"يف متوز من هذا العام صادق اجمللس القطري للتخطيط والبناء على إقامة مخس بلدات صغرية يف منطقة "

، ومنها أربع بلدات يهودية وبلدة واحدة يفرتض أن (بداًل من سبع بلدات جديدة تضمنها املخطط االصلي( )ادمشارف عر )
                                                           

بني اليهود  تقرير اللجنة اجلماهريية يف موضوع الرتبية من أجل ارحياة املشرتكةيف موقع قسم الرتبية املدنية والعيش املشرتك يف وزارة التعليم،  "أن نكون مواطنين"رير تق 85
 .، ملبادرات صندوق ابراهيم واملركز التكنولوجي الرتبوي"قاسم مشرتك"، يف موقع موجز -والعر  يف إسرائيل

اح للتوّسع بشأن املخطط واقرت . ، ومت نقاشها يف الكنيست ومن مث مت جتميدها2100كان خمطط برافر أساًسا القرتاح قانون تنظيم التجّمعات البدويّة يف النقب،   86
 . 22-00أعاله، يف صفحة  00، ارحاشية 3331صورة الوضع  –حقوق اإلنسان في إسرائيل : القانون، يُنظر

 .02.02.2100، القناة الثانيةأخبار  mako، مخطط برافر لتنظيم التجم عات البدوي ة في النقب ُجم دت: نهاية مفاجئةعاميت سيغال،  87
 . 2-0، صفحة2112، متوز (قدمت للجنة غولدبرغ ورقة موقف) حقوق المجتمع العربي في النقببدارنة، -بانة شغري: يُنظر" أقلّيات الوطن"بشأن حقوق  88 

http://commonground.cet.ac.il/ShowItem.aspx?itemId=706&itemState=VIEW&language=HEB&itemType=1
http://commonground.cet.ac.il/ShowItem.aspx?itemId=706&itemState=VIEW&language=HEB&itemType=1
http://www.acri.org.il/pdf/State2013he.pdf
http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-9ee31b9bc38e241004.htm
http://bit.ly/11BN9ZG
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املغزى من املخطط هو املّس بالقرى غري املعرتف هبا الواقعة يف  89.يتم فيها تركيز السكان العر  البدو الذين يعيشون يف املنطقة

السكان يف املنطقة، وحىت أجسام حكومية حذرت من التداعيات االقتصادية والبيئية  منظمات اجتماعية وبيئية، ممثلو. املنطقة

فباالضافة إىل التأثري على السكان العر  البدو، اقامة بلدات جديدة يف املنطقة . واالجتماعية اليت قد يسببها املخطط

عراد وبئر السبع واملس بسكاهنا، واىل زيادة  املخصصة جملموعة سكانية منتقاة، من شأهنا أن تضعف مدنًا وبلدات قائمة مثل

من وجود حلول بديلة بإمكاهنا توفري وذلك على الرغم  –90وتعميق عدم املساواة والتسبب بضرر قاس للمساحات املفتوحة

 91.الطلب على االسكان يف منطقة النقب

 ىل تركيز آالف سكان القرية غري املعرتف هبا وادي يف اطار التغيريات على اخلطة اهليكلية ملرتوبولني بئر السبع، تسعى الدولة إ

يف االلتماس الذي تقدم به اىل احملكمة العليا كل من . النعم، خالفًا إلرادهتم، يف األجزاء اجلنوبية من بلدة شقيب السالم

لتعايش يف النقب، مت خمططون من أجل حقوق التخطيط ومنتدى ا -اللجنة احمللية يف القرية ومجعية حقوق املواطن ومجعية مبكوم

اإلدعاء بأن اخلطة ال تليق باالحتياجات االجتماعية والثقافية للسكان، وتتجاهل طموحهم لالعرتاف ببلدهتم كبلدة زراعية 

وكانت سلطات التخطيط قد أبطلت يف املاضي . مستقلة، حيث سيمكنهم هذا االعرتاف من ارحفاظ على أسلو  حياهتم

، وما يرافق ذلك من "رمات حوفاف"أسبا  ذلك وقوع ارحّي املخطط يف شقيب السالم مبحاذاة خمططًا مشاهباً، ومن ضمن 

 92.خماطر

  هتديًدا بنقل أماكن سكىن عدة جمموعات رعي يف جبل النقب " رمات تسيبورمي"يشّكل خمطط هيكلّي جزئّي لوائي يف منطقة

 2102جنة الفرعية للقضايا التخطيطية املبدئية يف حزيران يف جلسة عقدهتا الل. إىل منطقة توطني جديدة، خالفًا إلرادهتا

خمططون من اجل حقوق  –مبكوم"قبلت اللجنة بشكل جزئي االعرتاض الذي قدمته مجعية حقوق املواطن ومجعية 

، ووافقت على ان املخطط ال يليب بشكل كاف جممل احتياجات البلدات العربية البدوية اليت تعيش يف املنطقة 93،"التخطيط

إىل جانب ارحفاظ على اخللفية االجتماعية واليت تطلب ارحفاظ على مناهج حياهتم اخلاصة، وعلى جمتمعاهتا املتماسكة 

                                                           
طن للجنة القطريّة خمططون ألجل حقوق التخطيط ومجعّية حقوق املوا-توّجه مجعّية مبكوم: لتفصيل املّس بالقرى وإشكالّيات أخرى موجودة يف املخطط، ينظر 89

 .TheMarker ،20.2.2102. الحكومة تعزز يهود النقب بكل قو تها؛ نيلي باروخ، 2102، حزيران للتخطيط والبناء
لللجنة الفرعّية للقضايا التخطيطّية املبدئّية يف يوم  000عة وارحدائق يف جلسة رقم يُنظر مثاًل ملوقف وزارة املالّية، وزارة البيئة، وزارة املواصالت وسلطة الطبي 90

، الربوتوكوالت 00، صفحة 0.2.2102للجنة القطريّة للتخطيط والبناء يف يوم  020؛ اقرتاح ممثلة وزير البيئة وممثل وزير املالّية يف جلسة رقم 02.2.2102
تم ت المصادقة على إقامة خمس بلدات : رغم االنتقادمنرود بوسو، : كذلك يُنظر إىل  .http://bit.ly/12c9v47: ّيةجللسات اللجان يف موقع وزارة الداخل

 ."االستقطاب االجتماعي في النقب يعم ق 33مخطط البلدات الـ: "بلدية بئر السبعمنرود بوسو،  ؛TheMarker، 0.2.4102 ،على مشارف عاراد
TheMarker، 0.2.4102كلكاليست، المصادقة على مخطط إلقامة بلدات جديدة في منطقة عاراد: رغم اعتراض الخضرياعيل درال،   ؛ ،
0.2.2102. 

 . 2102، شركة محاية البيئة، حزيران تقرير احتياطي اإلسكان –متروبولين بئر السبع يوناتان يفراح، : ينظر مثاًل  91
 . http://www.acri.org.il/he/32038  :ملداوالت احملكمة. لباد أبو عفاش ضد المجلس القطري للتخطيط والبناء 4020211 احملكمة العليا 92
 . http://www.acri.org.il/he/?p=27270: االعرتاض يف موقع مجعّية حقوق املواطن 93

http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/11/mevoot-arad0614.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/11/mevoot-arad0614.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/11/mevoot-arad0614.pdf
http://www.themarker.com/opinion/1.2362044
http://bit.ly/12c9v47
http://www.themarker.com/realestate/1.2363857
http://www.themarker.com/realestate/1.2363857
http://www.themarker.com/realestate/1.2363857
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وعليه، تقرر أنه مبوازاة تطوير بلدة رمات تسيبورمي، سيتم فحص امكانية اقامة نقاط . والثقافية املختلفة لكّل مجاعة وعائلة

 94.وية يف املنطقة مبشاركة السكانسكن اضافية للبلدات العربية البد

 

، مما يعترب، عملياً، اعرتاف بلدة عربية بدوية جديدة اسمها رخمةجتدر اإلشارة باإلجيا  إىل اّن سلطات التخطيط أوَصت ارحكومة باقامة 

حم للمجموعة السكانية ستخصص البلدة اليت يقرتح اقامتها يف منطقة يرو . ببلدة غري معرتف هبا بعد سنوات من النضال قاده سكاهنا

نأمل  95.البدوية اليت تسكن يف املنطقة ويصل اعدادها اىل اكثر من الف نسمة، وقد جرت عملية ختطيطها من خالل التنسيق مع السكان

 .أن تقبل ارحكومة توصية اجمللس القطري للتخطيط والبناء وأن تقرر اقامة البلدة بالفعل

سيئة، يتواصل جنًبا إىل جنب مع إجراءات التخطيط ا
ُ
: الهدم الذاتييف السنتني االخريتني ظاهرة وتعززت  96.طيلة الوقت هدم البيوتمل

هتدد مديرية أراضي اسرائيل السكان بتقدمي دعوى ضدهم واليت يف اعقاهبا يفرض عليهم دفع تكاليف اهلدم، فيفضل كثري من السكان هدم 

من املباين اليت هدمت يف النقب يف النصف االول من % 21ساواة املدنية يف النقب، وفقًا ملعطيات منتدى التعايش للم. بيوهتم بأنفسهم

 2102ويتضح من البيانات اليت تنشرها سلطة اراضي اسرائيل ان هذه الظاهرة  تواصلت يف العام  97قام اصحاهبا هبدمها؛ 2100العام 

 98.أيضاً 

 

اليت جرى االعرتاف هبا يف السنوات األخرية،  00نقب يف وضع القرى البدوية الـ يتجسد التعامل التمييزي مع املواطنني العر  البدو يف ال

تشري التقارير الثالثة اليت نشرت خالل العام املنصرم، من قبل منتدى التعايش ". واحة الصحراء"و" القسوم"واليت تشكل اجمللسني االقليميني 

االعتراف بالقرى غير إىل أّن  99ين اكتيفيستيلز، ومجعية مبكوم ومركز أدفا،للمساواة املدنية يف النقب باالشرتاك مع جمموعة املصور 

فهي ال تزال تعاين من نقص يف اخلدمات والبىن التحتية مثل خدمات النظافة وتعبيد الشوارع واالرتباط بالكهرباء واملاء : أوضاعها بالكاد

                                                           
  .أعاله 01، يُنظر ارحاشية 02.2.2102لّلجنة الفرعّية لقضايا التخطيط املبدئّية من يوم  141 بروتوكول جلسة رقم 94
 .2-0. أعاله 01، ينظر ارحاشية 0.2.2102للمجلس القطري للتخطيط والبناء من يوم  020بروتوكول جلسة رقم  95
وكذلك يف موقع منتدى  ،http://bit.ly/1CrlqvIللمعطيات حول هدم البيوت، ميكن النظر إىل بيان الناطق بلسان دائرة أراضي إسرائيل على موقع الدائرة،  96

 .  http://www.dukium.org/heb/?page_id=7680 التعايش السلمي يف النقب،
: في السنة األخيرةيانري ينغة، : ينظر أيًضا. 2102يش السلمي يف النقب، شباط ، منتدى التعا3333/3331البدوي ة في النقب -تقرير هدم المنازل العربي ة 97

 (.2100املقالة تتطّرق للعام ) 02.0.2102، "وااله"، تضاعف هدم البيوت في القرى غير المعترف بها
، بيان يف موقع دائرة أراضي إسرائيل، على يد  المتعد ين أنفسهم 31منها  –مبنى  32هدم : نقالب في مكافحة البناء غير القانوني في النقبا 98

 ،متعد ين في النقب قرروا أن يعيدوا األض للدولة من أجل االمتناع عن الدعاوى بحق هم 32: إنجاز نادر في تطبيق القانون في النقب .02.0.2102
01.0.2102. 

 
، منتدى التعايش السلمي القرى البدوي ة المعترف بها والبلدات اليهودي ة الجديدة في النقب: بين التمييز واإلهمال، (حبث)وميخال رومت ( تصوير)يوتام رونني  99

لماذا ينعدم التطوير؟ عوائق أمام تطوير القرى البدوي ة المعترف بها في النقب، والطريق إلى ؛ نيلي باروخ وشويل هرطمان، 2102يف النقب وأكتيفستيلز، آذار 
، مركز ادفا، عقد من نقص التطوير(: قرى أبو بسمة)القرى المعترف بها . بوزاغلو -؛ نوعا داعان2102آ  . خمططون ألجل حقوق التخطيط -مبكوم، إزالتها
، قرية بدوي ة في النقب، لكن ذلك ال يعني أنهم يحصلون على الخدمات 33ترفت بـ الدولة اعتسفرير رينت، : لرد وزارة الزراعة، انظر. 2102آ  

 .20.0.2102هآرتس،

http://bit.ly/1CrlqvI
http://www.dukium.org/heb/?page_id=7680
http://www.dukium.org/heb/wp-content/uploads/2012/03/House-Demolitions-Report-2013.pdf
http://news.walla.co.il/?w=/90/2729933
http://news.walla.co.il/?w=/90/2729933
http://news.walla.co.il/?w=/90/2729933
http://www.mmi.gov.il/HodaotmmiInt/show_h.asp?key=1688&CodeMaarecet=1
http://www.mmi.gov.il/HodaotmmiInt/show_h.asp?key=1689&CodeMaarecet=1
http://www.dukium.org/heb/wp-content/uploads/2014/03/IDERD_Hebrew.pdf
http://bimkom.org/wp-content/uploads/%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A2-%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-1.pdf
http://bimkom.org/wp-content/uploads/%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A2-%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-1.pdf
http://bimkom.org/wp-content/uploads/%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A2-%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-1.pdf
http://bimkom.org/wp-content/uploads/%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A2-%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-1.pdf
http://www.adva.org/uploaded/%D7%91%D7%93%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D1.pdf
http://www.haaretz.co.il/news/science/zafrir/1.2334278
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ملستحيل تقريباً اصدار تراخيص بناء فيها، وقسم من هدم البيوت الذي حىت بعد االعرتاف وختطيط القرى من ا. وامكانيات تطورها حمدودة

 .جرى يف السنة األخرية كان يف القرى املعرتف هبا

اجلرف "ان امهال املواطنني البدو والتعامل معهم كمجموعة سكانية شفافة جتسدت هذا العام على حنو خطري للغاية خالل عملية 

تفتقر البنى التحتية إلقامة مساحات آمنة كما تفتقر غرف ،  تلك املعرتف هبا وتلك غري املعرتف هبا، فالقرى العربية البدوية". الصامد

اّن العديد من املباين السكنية هي مبان مؤقتة، غالبًا ما تكون مصنوعة من  .األمان المتنقلة أو أي وسائل حماية من أي نوع كان

لقد جىب هذا الوضع يف ارحر  االخرية ضحايا يف االرواح . سهم من سقوط الصواريخالصفيح والزنك، ال متكن قاطنيها من محاية أنف

فقد أصيبت شقيقتان، احدامها جبراح بالغة، وبعد عدة أيام قتل مواطن عريب فيما أصيب أربعة من أبناء عائلته، من بينهم  –واالجساد 

  100.طفل وطفلة

نظمات حقوق انسان اىل قيادة اجلبهة الداخلية وجهات اضافية، سواًء خالل على الرغم من التوجهات املتكررة من قبل السكان وم

ويف جوالت قتالية سابقة، مل هتتم الدولة بتقدمي حلول محاية مالئمة للسكان على حنو يضمن حقهم يف الدفاع عن " اجلرف الصامد"

فورية وخصوصاً غرف أمان متنقلة لسكان بلدات يهودية حياهتم وسالمة اجسادهم، يف الوقت الذي بذلت فيه جهوداً لتوفري حلول محاية 

مما يثري القلق أكثر، هو عدم االشارة للقرى غري املعرتف هبا يف . جماورة يفتقر بعضها اىل مالجئ عامة وبىن حتتية ثابتة للوقاية واألمان

ك ان تكون أراضي القرى غري املعرتف هبا معرفة وفق اخلرائط واملخططات اهليكلية يف النقب كمناطق تقع عليها بلدات مأهولة،  وتراود الش

 101.، ال تستدعي الرد العرتاض الصواريخ"مناطق مفتوحة"على اهنا " القبة ارحديدية"منظومة 

لقد ردت حمكمة العدل العليا بشكل جزئي التماسًا تقدم به سكان ومنظمات خالل ارحر ، طالبوا من خالله توزيع غرف محاية متنقلة 

جتدر االشارة اىل انه بعد  102.ري يف القرى، يف حني قررت احملكمة املتابعة يف استيضاح مسألة االستعداد على املدى الطويلبشكل فو 

مقتل مهاجر عمل من تايلند من اصابة قظيفة هاون، سارعت الدولة اىل حتويل ميزانيات رحماية عمال الزراعة؛ البدو يف النقب مل حيظو 

  103.مبعاملة متشاهبة

                                                           
والد األخوات اللواتي أصبن في ؛ يانري ياغنة، 00.2.2102، "وااله"، "ليس لنا مالجئ، نحن مهملون: "البدو في النقبأمحد أبو سويس، : ينظر مثاًل  100

، ي بلدة بدوي ة بجانب ديموناقتيل وإصابة بالغة لرضيعة بسقوط قذيفة ف، حاييم لفنسون وآخرين، 00.2.2102، "وااله" ،"نحن وحدنا، دون وقاية: "النقب
؛ شرييل 20.2.2102هآرتس،  ،"نرى القذائف تقترب، ونصل ي أن ال تسقط"|| إخفاق الوقاية في القرى البدوي ة ؛ أور كاشيت، 00.2.2102هآرتس، 
 . 20.2.2102، هآرتس، بانعدام الغرف الواقية، شركة الكهرباء أوقفت عملها في الشتات البدوي خالل الحربسيدلر، 

 . 02.2.2102، هآرتس، الدولة ال تحمي عشرات آالف البدوشرييل سيدلور وغيلي كوهن،  101
: جلميع حماضر احملكمة ولقرار احملكمة اجلزئي . لباد أبو عفاش ضد قيادة الجبهة الداخلية 0100/02احملكمة العليا  102

http://www.acri.org.il/he/32058 .مجعّية حقوق املواطن بامسها وباسم السّكان البدو، جملس القرى غري املعرتف هبا، أطباء رحقوق  قدم االلتماس
 . خمططون ألجل حقوق التخطيط -اإلنسان، منتدى التعايش السلمي يف النقب ومجعّية مبكوم

، عامل أجنبي من تايالندا قُتل بقذيفة هاون بجانب الدفيئات في المجلس اإلقليمي حوف أشكلونيانيف كوبوبينس، شرييل سايدلر ويهوناتان ليس، 103
 .22.2.2102هآرتس، 

http://news.walla.co.il/?w=/1/2765663
http://news.walla.co.il/item/2765225
http://news.walla.co.il/item/2765225
http://news.walla.co.il/item/2765225
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2381220
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2387353
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2419248
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2378133
http://www.acri.org.il/he/32058
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2385847
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واطنون ارحّل العادل والقابل للتطبيق ملسألة القرى غري املعرتف هبا والسكان البدو يف النقب يعين، أوال وأخريًا، االعرتاف بأّن البدو هم م إنّ 

م كما عليها االعرتاف حبقوق امللكية اخلاصة بالبدو على أراضيه. وجيب على ارحكومة االعرتاف بالقرى غري املعرتف هبا. متساوو ارحقوق

طنني يف النقب، وتفعيل جهاز عادل الستيضاح دعاوى امللكية على األراضي، مبا يأخذ بعني االعتبار العالقة التارخيية طويلة األمد بني املوا

 .البدو وبني األراضي

 

 لجان التحقيق في توزيع المدخول في النقب: وزيعيالعدل الت

ارحدود البلدية جملالس اقليمية وسلطات حملية يف النقب، وفحص توزيع  نشرت توصيات جلان التحقيق الثالث لفحص 4102 يف صيف

" املنتجة للمدخول"هلدف فحص حدود السلطات املختلفة واملدخول من مناطق  2100اقيمت اللجان يف متوز  104.املدخول بينهم

نها وزير الداخلية حني ذاك، جدعون ساعار، اليت جاء ذلك استمرارًا  للسياسة اليت اعل. وكيفية توزيعها بني السلطات احمللية يف املنطقة

، من ضمن ذلك بواسطة فحص مركبات املدخول تقليص الفجوات بين سلطات قوية وسلطات ضعيفةتقضي بالعمل على 

 105.واالراضي

تركيبة اللجان األصلية فإن قدمًا أيضًا لصاحل البلدات العربية البدوية يف النقب،  وزيعيعلى الرغم من أمهية جلان التحقيق لدفع العدل الت

يف أعقا  التماٍس قدمته مجعية حقوق املواطن للمحكمة العليا، تقرر ضم عضو عريب واحد . لم تضم بين أعضائها عضوًا عربيًا واحداً 

 106.لكل واحدة من اللجان الثالث

ويف النقب بشكل خاص، هي نتاج للسياسة ارحكومّية توزيع املناطق غري السكنية اليت تثمر ضريبة أرنونا عالية نسبياً، يف الضواحي عمومًا 

تكاد السلطات العربية ال تتمتع يف أيامنا هذه، . مجيعها يهودية -اليت فّضلت على مر السنني إقامة بنية اقتصادية يف السلطات القوية

اىل سلطات حملية يهودية  2110ويلها عام ، مت حت%00.2فمثاًل الغالبية الساحقة من االرنونا ارحكومية، . بالمرة من االرنونا الحكومية

من جممل % 00من االرنونا ارحكومية اىل السلطات احمللية العربية اليت يسكن فيها حنو % 1.2وسلطات خمتلطة؛ ومل يتم حتويل سوى 

تتلقى نسبة كبرية من االمجايل السلطات احمللية يف لواء اجلنو   107(.ومن هذه النسبة مت حتويل الغالبية ملدينة واحدة هي الناصرة)السكان 

                                                           
؛ 2102، متوز "(جلنة فلرشطاين)" لجنة تحقيق بحدود وتوزيع المدخوالت من المناطق التي تحقق مدخوالت في منطقة النقب -مساءلة ومحاسبة 104

مساءلة ؛ "(جلنة فتال)" 2102، متوز لجنة تحقيق بحدود وتوزيع المدخوالت من المناطق معدومة المكانة المحلي ة في منطقة الجنوب -مساءلة ومحاسبة
التقارير الثالثة مًعا . 2102آ  "( جلنة رازين)" والت في رامات نيغيفلجنة تحقيق بحدود وتوزيع المدخوالت من المناطق التي تحقق مدخ -ومحاسبة

 . ، موقع وزارة الداخلّيةقرار وزير الداخلية لتغيير حدود وتوزيع المدخوالت في النقب: وخارطة وعرض شرائح جتدوهنا يف
تقليص الفجوات حقيقي بني السلطات القويّة والسلطات الضعيفة ميكنه أن يتم فقط يف حال استخدام موارد األرض واملناطق : "وزير الداخلّية جدعون ساعر" 105

لجان تحقيق لفحص حدود  1وزير الداخلي ة يقيم : من". اخلارطة جيب أن تتغرّي، وتتحّول خلارطة أكثر عدالًة تؤّدي لتقوية السلطات الضعيفة. مدخوالت اليت حتقق
 . 00.2.2100، بيان يف موقع وزارة الداخلّية، يع المدخوالت في جنوبي  البالدوتوز 
 .http://www.acri.org.il/he/29652حملاضر احملكمة : جمعي ة حقوق المواطن في إسرائيل ضد وزير الداخلي ة 2010/00احملكمة العليا  106
مر البلدي ات وصعوبات التنفيذ، ب ألوا9 -أ و9البند ( ضرائب تحسينأرنونا و )توزيع المدخوالت بين السلطات الداخلية بن آري، -شريي سبكتور 107

 .2100، متوز مركز األبحاث والمعلومات التابع للكنيست

https://owa.acri.org.il/OWA/redir.aspx?C=73301886605a479baa3f552fc19ceaf4&URL=http%3a%2f%2fwww.moin.gov.il%2fSubjects%2fLocalGovernmentMap%2fDocuments%2fREPORT-NEGEV.pdf
https://owa.acri.org.il/OWA/redir.aspx?C=73301886605a479baa3f552fc19ceaf4&URL=http%3a%2f%2fwww.moin.gov.il%2fSubjects%2fLocalGovernmentMap%2fDocuments%2freport-no-muni.pdf
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https://owa.acri.org.il/OWA/redir.aspx?C=73301886605a479baa3f552fc19ceaf4&URL=http%3a%2f%2fwww.moin.gov.il%2fSubjects%2fLocalGovernmentMap%2fDocuments%2freport-ramat-negev.pdf
https://owa.acri.org.il/OWA/redir.aspx?C=73301886605a479baa3f552fc19ceaf4&URL=http%3a%2f%2fwww.moin.gov.il%2fSubjects%2fLocalGovernmentMap%2fDocuments%2freport-ramat-negev.pdf
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، وذلك لوجود بىن حتتية هامة وكبرية لوزارة االمن وشركة الكهرباء يف منطقة اجلنو ؛ %(00.0حنو )العام ملدفوعات االرنونا ارحكومية 

ملنشئات ارحكومية يف اجملالس االقليمية ذات التعداد السكاين الصغري، ويف ذات الوقت تسيطر على مساحات واسعة وعلى معظم املناطق وا

السلطات الضعيفة يف النقب تكاد ال تتمع من هذا املدخول؛ اما السلطات العربية فال . النقب، تتلقى حصة االسد من هذه املدفوعات

جد باإلضافة اىل غيا  منشئات بىن حتتية او منشئات عامة اخرى يف نطاق البلدات البدوية يف النقب، فال تو  108.تتمتع باملرة من ذلك

هذه البلدات تقع يف العنقودين االدىن ضمن التدريج االجتماعي . فيها ايضا مناطق صناعية او سياحية تعود عليها بفائدة مدخول االرنونا

 109.االقتصادي يف اسرائيل

تبىن . حمللية يف النقبأوصت اللجان بعدد من التعديالت والتغيريات يف توزيع مدخول االرنونا ارحكومية ومناطق النفوذ التابعة للسلطات ا

من مدخول االرنونا على املباين غري % 00وزير الداخلية ساعار معظم التوصيات مع عدد من التغيريات، وابرزها اشرتاط تلقي حنو 

ن تتمتع على اثر التوصيات املذكورة كان يفرتض ا. من ارنونا السكن يف نطاقها% 01السكنية يف جناح السلطة احمللية جبباية ما يزيد عن 

مليون شيكل جديد تقريباً، واليت سيتم  01سلطة حملية ضعيفة يف النقب، وبينها سلطات حملية بدوية، من اضافات مدخول مببلغ  02

 110.انتقاصها من خمصصات االرنونا للمجلسني االقليميني رامات هانيغيف وتامار

بني السلطات يف النقب، واليت كانت توصيات اللجان اوىل وزيعي تجتدر مباركة مجيع نشاطات وزارة الداخلية من اجل تقوية العدل ال

إزاء عدم املساواة التارخيي يف توزيع املدخول وختصيص املوارد العامة بني السلطات يف النقب بشكل عام، وبني السلطات اليهودية . براعمها

لكن الفحص االويل للتوصيات يطرح . لية يف هذا الشأنوالعربية بشكل خاص، هناك امهية قصوى لتوصيات اللجان ولقرارات وزير الداخ

بني عالمات سؤال بشأن ماهية املعايري اليت استندت اليها التوصيات، واليت تعتمد جزئيًا على اتفاقيات لتوزيع املدخول مت ابرامها مسبقًا 

توزيع املدخول جيب ان تتم وفق معايري . احمللية العربيةاجملالس االقليمة وبني قسم من اجملالس احمللية يف النقب ال تشمل ايًا من السلطات 

متساوية وموضوعية، على حنٍو يضمن توزيع عاداًل بني السلطات احمللية القوية وتلك الفقرية يف النقب، كما وبني السلطات الفقرية، على 

 111.ا عدد السكان ودرجة الضائقة والعوز لديهاويأخذ بعني االعتبار احتياجات السلطات املختلفة، من بينه توزيعياً حنٍو حيقق عدال 

 

 

                                                           
 .أعاله 012، ارحاشية ب ألوامر البلدي ات وصعوبات التطبيق9-أ و9البنود ( ضرائب تحسينأرنونا و )تقسيم المدخوالت بين السلطات المحلي ة  108
للسلطات المحلي ة، بحسب الترتيب التصاعدي لقيم المؤش ر، والتغيير واختالف القطاعات نسبة للعام  3332االجتماعي -المؤش ر االقتصادي 109

 . 2100، دائرة اإلحصاءات املركزيّة، متوز 3336
 .TheMarker ،02.2.2102، المجالس االقليمي ة في النقب ستخسر من مدخوالت األرنونا لصالح المدن: ساعار حسمآريك مريوفسكي،  110
، 2102راهيم، مركز إجناز واملركز العريب للتخطيط البديل للجنة رازين، حزيران للتوّسع، ينظر لتوّجه مجعّية سيكوي، مجعية حقوق املواطن، مبادرات صندوق اب 111

http://bit.ly/1zFy4l3  . 

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03282.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03282.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03282.pdf
http://www.themarker.com/realestate/1.2408814
http://bit.ly/1zFy4l3
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 العنف والتوتر يتصاعدان 

، ارحدث يالحق ارحدث يف القدس، واملدينة بعيدة 2102خالل كتابة هذه األسطر يف تشرين الثاين 

اجتاه التوتر والعنف يف القدس الشرقية يف تصاعد مستمر منذ عدد من السنوات، ويف . عن اهلدوء

بالعنف والصدامات اليومية الواقع اجلديد الذي نشأ يف القدس الشرقية يتميز . وصل إىل نقطة الغليان 2102ل من متوز األسبوع األو 

وقد قاد هذا الوضع إىل تعاٍط أوسع يف اإلعالم واجلمهور ولدى متخذي القرارات . تقريباً، وبالتشويش الكبير لسير الحياة في الضواحي

 .لشرقية ومسائل العالقات بني سكاهنا وبني دولة إسرائيلمع واقع ارحياة يف القدس ا

على امتداد حنو مخسة عقود هي مسألة هامة لغرض فهم  إن الحالة المعقدة الكبرى والمصاعب التي يواجهها الفلسطينيون في القدس

حتول سكاهنا إىل سكان . القدس مت تطبيق القانون اإلسرائيلي على مساحة واسعة من شرق 0022يف حزيران . خلفية التفاقم الراهن

جرى هذا الضم خالفًا للقانون الدويل، ومل حيظ باعرتاف . البريوقراطي للدولة –دائمني يف إسرائيل، ومت هبذا ضمهم إىل اجلهاز القانوين 

السلطات اإلسرائيلية مع  ومن جهتها، تتعامل. يرى الفلسطينيون يف السيطرة على القدس الشرقية احتالاًل بكل معىن الكلمة. دول العامل

السكان الفلسطينيني على أهنم هتديدًا أمنيًا أكثر من كوهنم سكان اختارت الدولة إدخاهلم إىل منطقة مسؤوليتها، ومن واجبها منحهم 

كافة جوانب الحياة في القدس الشرقية، خصوصًا تلك المتعلقة بعالقات السكان مع سلطات نتيجة لذلك فإن . خدمات وحقوقاً 

  .الدولة، متأثرة بشكل مباشر من قضايا االحتالل والضم

من إمهال بقدر عصّي على  ،112من جممل سكان املدينة% 02يعاين السكان الفلسطينيون يف القدس، واليت تصل نسبتهم اليوم إىل حنو 

دىن فقط، كما يعاين السكان من نقص شديد اخلدمات البلدية مثل مجع النفايات وتعبيد الشوارع وإنارهتا يتم توفريها بارحد األ: االستيعا 

يف املباين العامة واملنشآت مثل املدارس وروضات األطفال البلّدية وارحدائق العامة، ومن غيا  مناطق صناعية وجتارية، ومؤسسات 

لة، يبين السكان بيوهتم من قبل سلطات الدو  مصادرة األراضي الواسعة وغياب التخطيط والتطويربفعل . اجتماعية وثقافية وما إىل ذلك

املعيقات التخطيطية إىل وتؤدي  113.من دون تصاريح، ويواجهون هدم البيوت والغرامات العالية املفروضة عليهم بسبب البناء غري املرخص

ياسة التمييز واإلمهال س. سلسلة من املشاكل اخلطرية مثل منع االرتباط القانوين باملياه واجملاري وعدم تنظيم املباين العامة والبىن التحتية

من األطفال الفلسطينيني الذين % 22من الفلسطينيني وحنو % 20تتجلى يف معطيات مؤسسة التأمني الوطين، ووفقًا هلا فإن حنو 

  114.يسكنون يف القدس يعيشون حتت خط الفقر

                                                           
 .2102-2100 استناًدا اىل معطيات . 20.0.2102 دائرة االحصاء املركزية، القدس، مجموعة معطيات بمناسبة يوم 112
 ،0.2.2102 ، اىل جلنة الداخلية ومحاية البيئة يف الكنيست،"خمططون من أجل حقوق التخطيط-مبكوم"توجه مجعية حقوق املواطن و: للتوسع، ينظر مثالً  113

http://www.acri.org.il/he/19003 ، مكتب تنسيق  ،في القدس " غير القانوني"كيف نفهم ظاهرة البناء : أزمة التخطيط في القدس الشرقية
 .2110 نيسان ،OCHA –التابع لألمم املتحدةالشؤون االنسانية 

 . 01، صفحة 00، قائمة 2100مؤسسة التأمني الوطين، كانون االول  ،3333حجم الفقر والفروقات االجتماعية مريي اندبلد وآخرون،  114

حقوق اإلنسان في 
  ةالقدس الشرقي  

 
 

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201411134
http://www.acri.org.il/he/19003
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_planning_crisis_east_jerusalem_april_2009_hebrew.pdf
http://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/DohOni2012.pdf
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د أبو خضري من شعفاط، والحقًا على خلفية يف الصيف الفائت، بعد قتل الفتيان إيال يفراح، نفتايل فرانكل وجلعاد شاعر والفىت حمم

من اجلهة الفلسطينية مت تسجيل أعمال شغب وقذف حجارة وتسبب بأضرار . عاشت القدس تصعيدًا شديداً ارحر  يف قطاع غزة، 

. ات معاركشعفاط، سلوان، العيسوية وأحياء أخرى حتولت مبرور األيام والليايل الطويلة إىل ساح 115.ملمتلكات ومواجهات مع الشرطة

مطلع آ  نفذ . وتسر  العنف إىل غريب املدينة. اغالق الطرق واملمارسات البوليسية املكثفة انتهكت متامًا سري ارحياة يف مجيع االحياء

عملية دهس قتل فيها شخص واحد وُجرح مخسة، وعملية اطالق نار اصيب فيها جندي جبراح  –فلسطينيون يف يوم واحد عمليتني 

  116.خطرية

وهي ظاهرة اخذت  – تصاعد ملموس في العنف واالعتداءات على فلسطينيين من قبل يهودالفرتة ذاهتا طرأ يف القدس ايضًا  يف

فمثاًل، خالل جنازات الفتيان الثالثة الذين مت اختطافهم قامت الشرطة بتخليص مثانية عر  على االقل من . بالتوسع يف السنوات االخرية

يف سلسلة حوادث عنيفة الصيف الفائت متت مهامجة سائقي باصات  117.تبها به بأعمال الشغبمش 22حشد غاضب واعتقلت 

وهامجت جمموعة شبان يهود بقسوة شابني  118وسيارات اجرة، من بينهم سائق باص عريب هامجه اربعة اشخاص مما ادى إىل فقدانه الوعي،

يف غزة مل هتدأ القدس، فقد تواصل قذف ارحجارة على القطار اخلفيف وحىت بعد انتهاء ارحر   119.فلسطينيني جاءا إىل حي النيب يعقو 

ضد يهود ومهامجة فلسطينيني  العمليات القاتلةاستمرت كذلك و  120.من قبل فلسطينيني واالحتكاكات بني الشرطة والشبان الفلسطينيني

ن خيافون من القدوم إىل مركز املدينة وينزل السكان بعد ثالثة اشهر ونيف من انتهاء ارحر ، ال يزال السكان الفلسطينيو  121.غر  املدينة

يف تشرين االول قتلت  122.اليهود من القطار اخلفيف بعيدًا عن العنوان الذي يرغبون بالوصول اليه حىت يتفادوا املرور يف ارحارات العربية

صيب ناشط اليمني يهودا جليك وأ 123.عامًا وأصيب سبعة اشخاص يف عملية دهس نفذها فلسطيين 21طفلة رضيعة وشابة عمرها 

ومن الغاز  125 املتعفن "بوءش"وال يزال السكان يف االحياء الفلسطينية يعانون من اضرار سائل الـ 124.جبراح خطرية خالل حماولة اغتيال

                                                           
، ؛ جثة في حرش القدس، اعمال شغب في شعفاط  "فتى عربيا قد ُخطف"تقارير أن دفري، اليئور ليفي، عومر افرامي وحسن شعالن ( دبول)نوعم : ثاليُنظر م 115

ynet ،2.2.2102 مقتل فلسطينيين في قلنديا؛ مواجهات في القدس  ،دفري، اليئور ليفي( دبول)؛ نوعم ،ynet ،20.2.2102. 
اصابة جندي بجراح خطيرة بالرصاص في جبل سي ايلي، ؛ يو 2.2.2102، "وااله"، قتيل وخمسة جرحى في عملية دهس بالقدس  يوسي ايلي،  116

 .2.2.2102، "وااله"، سكوبوس بالقدس؛ مالحقة مطلق النار 
هكذا يبدو تقريباً االعتداء الوحشي دفري، (دبول)؛ نوعم ynet ،2.2.2102، "ميتريم"ام ضد شبان أثاروا الشغب على جسر لوائح اتهافيئال جمنزي،  117

 ynet ،2.2.2102،على العرب في القدس
الئحة اتهام ضد  ؛نري حسون،00.2.2102،تخريب النصب لذكرى محمد أبو خضير للمرة الثانية؛ موجة اعتداءات على عرب في القدس  نري حسون، 118

" سائق عربي؟ ال تعمل هنا: "ظاهرة بشعة في العاصمةأوهاد حيمو،  ؛0.0.2102 هآرتس، ،ق سيارة اجرة عربي ثالثة من سكان القدس هاجموا وضربوا سائ
، mako ،20.2.2102 عري عميم، ،3332 عنف قومجي في القدس، تموز ؛01.0.2102 اخبار القناة الثانية. 

 .01.2.2102 ،"وااله" ،اعتقال ثالثة يهود بشبهة اعتداء على فلسطينيين بالقدس  ،يوسي ايلي 119
 .02.01.2102، هآرتس، دي على اثر رمي حجارة تقليص نشاط القطار الخفيف بالقدس بشكل جنري حسون،: يُنظر مثال 120
 . 02.01.2102, واال,  مهاجمة عربي في القدس بالقضبان على خلفية عنصرية : توثيق, يئري ألتمان: ينظر مثال 121
 .00.01.2102، "يديعوت أحرونوت"خطوط من العنف، عوفر بيطرسبورغ،  122
 .ynet ,22.01.2102, وفاة الشابة التي اصيبت بجروح بالغة في العملية بالقدس , فري( دبول)نوعم  123
 .01.01.2102هآرتس،  , قتل بالرصاص الفلسطيني المشتبه به بمحاولة اغتيال يهودا غليك : الشاباك, نري حسون، غيلي كوهني، وجاكي خوري 124
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http://news.walla.co.il/item/2770647
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2457326
http://news.walla.co.il/item/2793196
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4584521,00.html
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2471811
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خرى، رفعت من محالت فرض القانون يف االحياء الفلسطينية اليت بادرت اليها بلدية القدس، دائرة ارحجوزات وجهات ا. املسيل للدموع

مطلع تشرين الثاين مت اغالق طرق الوصول املركزية إىل ثالثة احياء يف القدس الشرقية، من خالل التسبب بضرر  126.منسو  التوتر والعداء

ازهقت   128ويف عملية وحشية يف كنيس هار نوف 127.قاس جملرى حياة عشرات االلوف من السكان غري الضالعني يف هذه االحداث

 . اشخاص آخرين يف حلقة ال تبدو هنايتها للعيان ارواح اربعة

 

 استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة 

وبني السكان ( مبا يف ذلك حرس ارحدود)يف هذا الوضع املعقد والقابل لالنفجار يف القدس الشرقية، تتميز العالقات بني الشرطة 

، بينما ال ينظر "فرض النظام"إىل االحياء الفلسطينية عمومًا لغرض  تدخل الشرطة. الفلسطينيني بعدم الثقة والعداء من كال الطرفني

ويف ازاء جتربة املاضي ينظرون إىل الشرطة على اهنا جهة : السكان الفلسطينيني اليها على اهنا جهة تعمل من اجل الدفاع عنهم وخدمتهم

 .وتفضل مصاحل السكان اليهود يف املدينة حمتلة، عدائية، ذات قوة متارس بشكل عام ضدهم، تتجاهل احتياجاهتم وأمنهم

االستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة وحرس الحدود، واالستخدام االستثنائي لوسائل تفريق المظاهرات وأعمال الشغب في 

املهم االشارة إىل ان  من. ، حتوال إىل مسألة اعتيادية يف القدس الشرقية منذ تصاعد التوتر يف متوز املاضيقلب االحياء السكنية الكثيفة

الشرطة يف القدس الشرقية تضطر إىل العمل يف حاالت قاسية ومعقدة، وتتعاطى مع اخالل بالنظام وحىت حاالت تشتمل على هتديد 

ولكن يقع على عاتقها واجب التشديد . من الواضح ان وظيفة الشرطة احملافظة على النظام وتفريق حوادث هتدد سالمة اجلمهور. للحياة

على وجه اخلصوص، من . على طرق عمل قانونية، سليمة والئقة، وخصوصاً االستخدام املتعقل، النسيب واحملسو  للقوة اليت حتت سيطرهتا

 . غري املعقول ان تتم معاجلة املخلني بالنظام من خالل التسبب بالضرر الفادح وغري املربر للسكان كافة

الشهادات اليت مجعتها . عمل اشكايل وحىت جنائي من قبل عناصر شرطة من وحدات خمتلفةمنذ شهر متوز تزايدت الشهادات على جمرى 

جسدي قاس من جهة الشرطة، ايضا ضد سكان مل يكونوا ضالعني يف اعمال  عنفمجعية حقوق املواطن مشلت ايضا تقارير وإفادات عن 

لقد نشر يف االعالم شريط فيديو قصري فظيعًا كل . تواصلةشغب، مبا يشمل العنف الذي أدى إىل ادخاهلم إىل املستشفيات لفرتات م

                                                           
ينظر توجه مجعية  .02.00.2102" سيحا ميكوميت"موقع , الشرطة تمأل مدرسة وبيوتًا في شرق القدس بسائل منتن كعقاب : شاهدوا, حجاي مطر 125

 .http://www.acri.org.il/he/33245, 01.00.2102, حقوق املواطن اىل ضابط شرطة لواء القدس
 .0.00.2102 هآرتس، ، السلطات توح د قواها في العقوبات: غرامات، مصادرات وهدم في شرق القدس نري حسون، 126
 .مع قيادة الشرطة يف القدس مراسالت جمعية حقوق المواطن: ينظر اىل 127
مخربون اطلقوا الرصاص  :سمذبحة في كنيس بالقدعمري افرامي، كويب حنشوين، اليئور ليغي، شاحر حاي ويرون كلنر، , دفري( دبول)دفري نوعم ( دبول)نوعم  128

 .ynet ،02.00.2102، مصلين 2 مقتل,وهاجموا ببلطات
 

http://mekomit.co.il/%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%9B%D7%A1%D7%94-%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%91%D7%9E%D7%99-%D7%91%D7%95%D7%90%D7%A9/
http://www.acri.org.il/he/33245
http://www.haaretz.co.il/news/local/.premium-1.2477168
http://www.acri.org.il/ar/?p=4460
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4593088,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4593088,00.html
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يف أيلول  129.الفظاعة، يظهر شرطيْي حرس ارحدود يضربان بشكل فظ وكثيف الفىت طارق ابو خضري حني كان ملقى على االرض ومقيداً 

 مجعها يف احياء خمتلفة الشهادات اليت مت  130.قدمت الئحة اهتام ضد احد الشرطيني( ماحاش)نشر ان قسم التحقيق مع الشرطة 

بشكل مناقض، على ما يبدو، للنظم الشرطية اليت حتذر من اصابة اجلزء العلوي  "الرصاص االسفنجي  "اوضحت ان الشرطة استخدمت 

ليت هناك ثالثة صحافيني ممن غطوا االحداث وارتدوا السرتات الواقية ا. من اجلسد، ومن خالل التسبب باصابات قاسية يف الوجه والرأس

مطلع ايلول تويف متأثرا جبراحه حممد سنقرط ابن  131.عرفت هبم كاعالميني، على االقل، اصيبوا بالرصاص االسفنجّي يف الرأس والكتف 

ان " هآرتس"نشر يف موقع هذا وقد  132.السادسة عشرة بعد ان اصيب يف وادي اجلوز، من اصابة برصاصة اسفنج يف رأسه على ما يبدو

حيز االستخدام رصاص اسفنجّي من نوع جديد اثقل، أقسى واخطر من الرصاص الذي كان قيد استخدامها حىت الشرطة ادخلت إىل 

   133.اآلن 

وفقًا ملعلومات . واسعة جدًا يف القدس الشرقية اعتقاالتيف األشهر التالية لقتل الفىت حممد ابو خضري من شعفاط اطلقت الشرطة محلة 

من السكان الفلسطينيني يف  001ل األسابيع الستة منذ مطلع متوز وحىت أواسط آ  اعتقال حنو نشرهتا وسائل االعالم،  جرى خال

. ونفذت احيانًا هذه االعتقاالت يف الساعات املتأخرة من الليل وعند ساعات الفجر 134.القدس الشرقية، ثلثهم تقريبًا من القاصرين

يف قسم من ارحاالت كان عناصر الشرطة بوجوه ملثمة ومل يضعوا شارات يتضح من الشهادات اليت مجعتها مجعية حقوق املواطن انه 

وبشكل يبدو مناقضا للقانون وللنظم الشرطية، واليت تنص على انه جيب على الشرطي وضع الشارة املعرفة هبويته  –التعريف هبويتهم 

                                                           
عنف قاس  :فلسطينيون ،نري حسون ؛1.2.4102 ،"01نعنع" ،شرطيو حرس الحدود يضربون ابن عم محمد أبو خضير: توثيق عمري منيب واور هيلر، 129

 .1.2.4102 ،هآرتس ،لرجال الشرطة خالل مواجهات بالقدس
 .01.1.4102معاريف، nrg ،"ضرب معتقال حتى افقاده الوعي: "ماحش ضد شرطي 130
الشرطيني  رداً على توجه مجعية حقوق املواطن اجا  مكتب مفتش الشرطة العام انه كانت اعمال اخالل بالنظام استثنائية وخطرية، اصيب خالهلا عشرات 131

الستثنائي الذي مورس فيها، استخدام الوسائل املختلفة الواسع مشتق بشكل مباشر من حجم األحداث، طابعها والعنف ا"ووقعت اضرار كثرية للمتلكات العامة، وأن 
توجه اجلمعية، . مت الدعاء ايًضا ان الصحفيني الذين اصيبوا جبروح خالفوا أوامر الشرطيني بعدم دخول املنطقة". االستخدام كان بشكل نسيب ووفقا للتصاريح املالئمة

 .http://www.acri.org.il/he/32024: 02.2.2102، ورد الشرطة،02.2.2102
 .2.00.2102 ،هآرتس ،التحقيق مع الشرطي الذي تسبب بموت فتى فلسطيني بشبهة اطالقه الرصاص على رأسه وليس رجله   ،نري حسون 132
فلسطيني في  ،نري حسون: ينظر أيًضا. 04.1.4102 ،هآرتس ،الشرطة ادخلت لالستخدام رصاص اسفنج جديد وخطير ": هآرتس"تحقيق ،نري حسون 133

 .04.00.4102 ،هآرتس ،دس، على ما يبدو من رصاصة اسفنج الحادية عشرة أصيب بجروح خطيرة بالق
جيب االشارة يف هذا السياق اىل أن أوامر القانون وأوامر القيادة  .04.0.4102 ،موقع سلطة البث،عربيا في أعمال شغب بالقدس 63اعتقال نحو : الليلة 134
لكن القاصرين من القدس الشرقية الذين يعتقلوا ويتم التحقيق . ملركزية للشرطة تضع تقييدات على التحقيق مع قاصرين مشتبه هبم جنائًيا، ومتنحهم محاية خاصةا

استخدام املعتقل  : اكات التاليةفهم يعانون أيًضا بشكل مستمر من االنته .معهم، عادة بشبهة الضلوع يف القاء ارحجارة، معرضون بشكل خاص النتهاك حقوقهم
ن حضور األهل؛ تقييد؛ كأداة اعتيادية جلمع املعلومات؛ التخويف والردع، خالفا للقانون الذي يوجب بأن يشكل االعتقال آخر وسيلة ملعاجلة القاصرين؛ حتقيق دو 

توجه مجعية حقوق املواطن اىل رئيس جلنة : للتوسع يُنظر .حقيق؛ وغريهااحتجاز واعتقال قاصرين دون سن املسؤولية اجلنائية؛ استخدام العنف والتهديدات يف الت
 للوضع صورة – اسرائيل في االنسان حقوق, طال دهان; http://www.acri.org.il/he/29026, 4.00.4104, شكاوى اجلمهور يف الكنيست

 3993 (عالج واساليب عقاب مقاضاة،) الشبيبة قانون أوامر مخالفةنسرين عليان،  فما بعد؛ 42 ص, 4100 مجعية حقوق املواطن، كانون االول, 4100
 .4100 ار،مجعية حقوق املواطن، اذالشرقية القدس في للقاصرين الشرطة معالجة في

http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1066962
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2367196
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2367196
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2367196
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/620/487.html
http://www.acri.org.il/he/32024
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2479613
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2431706
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2485527
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2485527
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2485527
http://www.iba.org.il/bet/?type=1&entity=1033688
http://www.acri.org.il/he/29026
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2011/12/tmunat2011part1.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2011/12/tmunat2011part1.pdf
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دها على توجه مجعية حقوق املواطن إىل ارحاالت العينية مل تتطرق الشرطة يف ر . وكذلك العمل بوجه سافر، ما عدا يف ارحاالت االستثنائية

   135.اليت طرحتها اإلفادات، لكنها قالت انه يف اعقا  التوجه مت توضيح االوامر جلميع الوحدات بشأن تغطية الوجه

ىل الدخول واخلروج من السكان إ 01،111، واضطر حنو اغالق المداخل الرئيسية لثالثة احياءخالل تشرين االول وتشرين الثاين مت 

واالخطر من ذلك، يتضح من شهادات وصلت إىل مجعية حقوق املواطن ان الشرطة استخدمت يف  136.اليها بطرق جانبية وخمتنقة مروريا

بشكل مفرط وغري معقول مما ادى إىل اضرار كثرية يف املمتلكات وحىت إىل اضرار  137"المنتن" بوءش"سيارة سائل الـاالشهر االخرية 

وفقا لشهادات سكان من احياء خمتلفة، فقد رشت الشرطة السائل املننت دون متييز باجتاه . يف صفوف السكان الفلسطينيني جسدية

بيوت، اشخاص، مطاعم مزدمحة بالناس، يف شوارع مكتظة، خملفة اصابات بني السكان االبرياء، الذين عانوا من الرائحة الرهيبة على مدى 

الشهادات ان استخدام السائل املننت يف قسم من ارحاالت مت دون أي تربير واضح للعيان وبشكل عشوائي،  يتضح من هذه. ايام طويلة

يف ردها على توجهات مجعية حقوق املواطن، ادعت شرطة لواء . ومن دون ان تكون قد وقعت يف ذلك ارحني اية حوادث اخالل بالنظام

ناطق سكانية مزدمحة ومناطق جتارية، جرى وفقًا لألنظمة، وانه مل يُشب عملها أي خلل القدس أّن استخدام السائل املننت، مبا يف ذلك مب

  138.يف ارحاالت اليت تصفها التوجهات

واجب الشرطة اعادة النظام واألمن إىل جمرامها الطبيعي واالهتمام بأمن مجيع سكان املدينة، من خالل التشديد الكامل على القيود اليت 

ضمان احترام حقوق االنسان االساسية، وخصوصًا في االيام هذه القيود هتدف إىل . ى استخدام القوة اليت حبوزهتايفرضها القانون عل

امام هذا الواقع القاسي يف القدس الشرقية، جيب على ضباط الشرطة حتذير القوات امليدانية بشكل ال يقبل أي تأويل، من . العصيبة

جيب على مفتش الشرطة العام وضابط اللواء االهتمام باستنفاذ  .  خالل املظاهرات واإلخالل بالنظاماستخدام العنف والقوة غري التناسبيني

ان . كافة االجراءات القانونية مع عناصر الشرطة الذين انتهكوا القانون، وإنعاش النظم املخصصة رحماية حياة االنسان وحقوق االنسان

ة عما حيدث يف امليدان منذ اشهر طويلة، من شأنه ان يفسَّر كإطالق ارحرية هلم ملواصلة جتاهل كبار مسؤويل الشرطة بالشهادات الكثري 

 . االنتهاكات اخلطرية رحقوق االنسان يف القدس الشرقية

 

                                                           
 :00.1.4102ورد الشرطة، ،41.0.4102 توجه مجعية حقوق املواطن يف اسرائيل اىل املفتش العام للشرطة، 135

http://www.acri.org.il/he/32573. 
 .أعاله 020، ارحاشية 01.00.2102، واطن اىل قائد شرطة لواء القدس توجه مجعية حقوق املينظر  136
باالضافة اىل التعفن والغثيان الذي يسببه، فإن مالمسة السائل . هو سائل مننت ومتعفن يتم رشه بقوة كبرية من سيارة شرطية، كوسيلة لتفريق املظاهرات" بوءش"الـ 137

 .اسية اجللدية ويف حال ابتالعه قد يؤدي اىل أوجاع بطن تستدعي عالجا طبياالعيون قد يؤدي اىل الوجع واالمحرار، ارحس
: 00.1.4102وبتاريخ  0.1.4102رد الشرطة بتاريخ  ،40.0.4102وبتاريخ  1.0.4102 توجهات اجلمعية بتاريخ 138

http://www.acri.org.il/he/32429. 

http://www.acri.org.il/he/32573
http://www.acri.org.il/he/33245
http://www.acri.org.il/he/32429
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  139الخطة الخماسية

ملة بلغت نحو بميزانية شا الخطة الخماسية للقدس الشرقيةصدقت ارحكومة، للمرة االوىل يف تارخيها، على  2102يف اواخر حزيران 

االجتماعي يف االحياء الفلسطينية  –هدفت اخلطة اىل مواجهة الوضع االمين يف القدس ودفع التطوير االقتصادي  140.مليون شاقل 133

عالقة وثيقة بني حجم ومستوى العنف لدى السكان من شرق القدس وبني مستوى ارحياة يف االحياء "قدًما، انطالقا من االدراك أّن هناك 

مليون  211مليون شاقل، يف األمن، والثلثني االخريين من امليزانية،  00.2هلذا السبب تقرر استثمار ثلث امليزانية،  141."ي املدينةشرق

 .شاقل، مت توجيهه لتحسني بىن حتتية، تعليم، رفاه، وتشغيل

حتمل امهية كبرية لسكان القدس الفلسطينيني، الذين يعانون  املوارد اليت سيتم استثمارها يف التطوير والبىن التحتية، وكذلك يف التعليم والرفاه،

 –مليون شاقل  211 –حجم االستثمار . من االمهال املمتد على سنوات طويلة يف احيائهم، ومن املساس املتواصل حبقوقهم االساس

ئيلية بتخصيصه وااللتزام باستثماره اكبر مبلغ قامت حكومة اسرابعيد عن ان يليب النواقص اهلائلة، ولكن ال خالف على ان هذا هو 

فمثاًل، من املتوقع يف إطار اخلطة . على مدى زمين مؤلف من عدة سنوات، ومبقدوره ان يقود اىل حتسينات جدية في القدس الشرقية

كاتب الرفاه التابعة لشرق إضافة ثالثني مالكاً لعّمال اجتماعيني وعّمال دعم الشبيبة، ليساعدوا يف ختفيف العبء الكبري القائم اليوم يف م

الهدف األعلى للخطة ليس تحقيق أسوة بذلك، فإن قراءة الشرح املرفق باخلطة وفحص اجللسات اليت سبقتها تدل على أّن . املدينة

 . وتقوية العالقة بني سكاهنا وبني دولة اسرائيل حقوق سكان القدس، بل إحكام السيط رة االسرائيلي ة على القدس الشرقي ة

بفحص ختلخل الوضع االمين يف القدس، قّرر أّن تفاقم خطورة الوضع  2102 -2100كذا، فإن طاقمًا من عدة وزارات قام خالل وه

املسِّ الفعلي بقدرة دولة اسرائيل على إحكام السيطرة وارحكم الفعال يف املنطقة الواقعة حتت سيادهتا، واىل ابعاد زوار "األميّن أدى إىل 

  142." واقع تارخيية مثل مقربة جبل الزيتون، وجمرى حياة ال يطاق للسكان الذين يسكنون يف املوقعاسرائيليني من م

: يف مقابلة أدىل هبا وزير االقتصاد ووزير القدس والشتات نفتايل بينيت بالتزامن مع املصادقة على اخلطة اخلماسية يف هذه ارحكومة قال

هذه الروح منخرطة على طول اخلطة كلها  143."ليس باالقوال بل باالفعال –لقدس املوحدة حنن اليوم نعمق السيادة االسرائيلية يف ا"

وهكذا فإن اخلطة ال تشكل اعرتافًا واضحًا من قبل حكومة اسرائيل . وتظهر بشكل واضح من تفاصيل بنودها والشرح الذي يرافقها

                                                           
 

، موقع مكتب رئيس ارحكومة، االجتماعي بالقدس -مليون شيكل جديد للتطوير االقتصادي 133الحكومة صادقت على خطة رئيس الحكومة إلضافة  140
 .20.2.2102، هآرتس، الحكومة صادقت على خطة تعميق السيطرة على شرق القدسيد ونري حسون، براك رف: اخلطة الكاملة واردة لدى. 20.2.2102

 .أعاله 021، ارحاشية االجتماعي بالقدس -مليون شيكل جديد للتطوير االقتصادي 133الحكومة صادقت على خطة رئيس الحكومة إلضافة  141
، يف موقع مكتب رئيس ارحكومة، 22.2.2102، ملخص عمل الطاقم وتوصيات للعمل: طاقم بخصوص الوضع األمني في شرق القدس 142

http://bit.ly/1u0MyHi 0، بند. 
 .20.2.2102 السابعة، القناة ،"تعميق السيادة على القدس الشرقية –الهدف " حزكي عزرا، 143

http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/Spokesman/Pages/spokesJerusalemPituch290614.aspx
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2361843
http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/Spokesman/Pages/spokesJerusalemPituch290614.aspx
http://bit.ly/1u0MyHi
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/279048
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التشغيل وخدمات الرفاه وما شابه، بل تنص على ان هناك مصلحة بالتزامها بتحقيق حقوق السكان الفلسطينيني يف القدس يف التعليم و 

 . اسرائيلية سيادية وأمنية يف االستثمار بتلك اجملاالت

مليون شاقل كان يفرتض ان تستثمر يف السنوات  22مليون شاقل من بني  02على سبيل املثال، تقرر ختصيص  التعليميف جمال 

لتعليم، لزيادة عدد خرجيي منهاج التعليم اإلسرائيلّي، على الرغم من أن نسب قليلة فقط من جممل ميزانية ا% 02، أي 2102 -2102

ماليني  0باالضافة اىل ذلك، سيتم استثمار  144.من طال  الثانويات الفلسطينيني يف القدس يتقدمون اىل امتحانات البجروت االسرائيلي

، على الرغم من ان التسر  من التعليم يف 0.2قد خصص لبند منع التسر  باملقابل، ف. شاقل لغرض تعزيز تعليم العربية يف املدارس

يصيب اعضاء اخلطة يف قوهلم أّن  145.%02القدس الشرقية يشكل مشكلة ملتهبة، ونسبة التسر  لدى طال  الثاين عشر تصل اىل 

االسرائيلي، سيتمكنون من االندماج بسهولة اكثر  الشبا  والشابات الفلسطينيني املقدسيني الذين سيتعلمون اللغة العربية ومنهاج البجروت

ولكن غالبية اجلمهور الفلسطيين يف القدس يواصل املطالبة بان يتم . يف مؤسسات التعليم العايل يف اسرائيل ويف سوق العمل االسرائيلي

هذه اجملاالت فقط، تعليم العربية والتحضري  ان االستثمار يف. تعليم املنهاج التعليمي الفلسطيين يف الثانويات وليس البجروت االسرائيلي

واألشد خطورة، . ملنهاج البجروت، وسط امهال جماالت تعليم موازية تعاين من مستوى متدن وغيا  امليزانيات تشري اىل توجه هذه اخلطة

، رات المدارس البلدي ة الجديدةالحاجة الماسة في بناء عشوهي  –أّن اخلطة تتجاهل املشكلة االساسية يف التعليم يف القدس الشرقية 

 146.ابتدائية وثانوية، من اجل التغلب على النقص اهلائل يف غرف التعليم

هو االول من نوعه يف االحياء الفلسطينية، وسوف تفحص االحتياجات يف  استطالع شامل للبنى التحتيةسيتم يف اطار اخلطة اجراء 

فمنذ عشرات السنوات ال توفر هذه البىن التحتية املرتدية يف تلك االحياء . إلنارةجماالت متنوعة مثل الشوارع والصرف واجملاري وا

اىل . جيب مباركة املاليني اليت سيتم استثمارها يف اطار اخلطة، وستحسن بالتأكيد من جودة ارحياة. احتياجات السكان اآلخذة بالتزايد

م معاجلة املشكلة االساسية املاثلة يف مركز البىن التحتية السيئة وصعوبة جانب هذا، جيب التعبري عن األسف على أن ارحكومة اختارت عد

يف اطار سياسة ممتدة على سنوات طويلة صادرت اسرائيل يف القدس . االسرائيلية يف القدس الشرقية سياسة التخطيطالتطوير، اال وهي 

ي اليت تبقت للسكان الفلسطينيني سلسلة من القيود وارحظورات الشرقية اراضي لصاحل تطوير احياء اسرائيلية يهودية، ووضعت على االراض

وطاملا تواصلت سياسة التخطيط هذه، فان االستثمار يف . وكانت النتيجة ازمة اسكان مستمرة وهتديد دائم هبدم بيوت 147.على التطوير

                                                           
 .ىل امتحانات التوجيهي الفلسطينيةسنة تعليمية ا 02مجيع الطال  الفلسطينيني تقريًبا يف القدس يتقدمون يف ختام  144
 ،0.2.2102 توجه مجعية حقوق املواطن اىل رئيس جلنة التعليم يف الكنيست،:  للتوسع ولشهادات أطفال، يُنظر 145

http://www.acri.org.il/he/31558. 
 .2100، مجعية حقوق املواطن وعري عميم، آ  متابعة سنوية –جهاز التعليم الفاشل في القدس الشرقية للتوسع ينظر أوري ايتان وآخرين،  146
أزمة أعاله؛  000، ارحاشية  ططون من أجل حقوق التخطيط اىل جلنة الداخلية ومحاية جودة البيئة يف الكنيستخم –توجه مجعية حقوق املواطن ومبكوم  147

 . أعاله 000، ارحاشية  في القدس" غير القانوني"اء كيف نفهم ظاهرة البن: التخطيط في القدس الشرقية

http://www.acri.org.il/he/31558
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/09/EJeducation2013.pdf
http://www.acri.org.il/he/19003
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_planning_crisis_east_jerusalem_april_2009_hebrew.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_planning_crisis_east_jerusalem_april_2009_hebrew.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_planning_crisis_east_jerusalem_april_2009_hebrew.pdf


 4102 صورة الوضع – إسرائيلحقوق اإلنسان يف   │ 01
 

مبان عامة مثل مدارس ومكتب رفاه ولن  لن يكون من املمكن بناء. البىن التحتية والتطوير لن ينجح يف ختليص الفجوات بشكل جدي

 .تكون امكانية لتطوير مصاحل جتارية

 

 أزمة المياه في االحياء خلف جدار الفصل

توقف فجأة تيار املياه يف بيوت عشرات آالف سكان أحياء راس مخيس وراس شحادة  وضاحية السالم وخميم الالجئني  2102يف آذار 

بعد عدة ايام عاد ضخ املياه بشكل  .ال تطاق 148،عيشون يف االحياء املقدسية خلف جدار الفصلوباتت حياة السكان الذين ي. شعفاط

قسم من البيوت ظل مقطوعًا من املياه، ويف البيوت االخرى كان تزويد املياه يقتصر على ساعات قليلة يف اليوم أو ضغط  –جزئي فقط 

او مياه يف حاويات وتقليص استخدام املياه لألغراض اليومية بدرجة كبرية اضطر السكان اىل شراء زجاجات مياه معدنية . منخفض جداً 

 149.جدا، وقد حتولت نشاطات بسيطة جداً مثل تشغيل غسالة اىل مسألة مستحيلة

املمتد على سنوات من قبل الدولة ومن قبل بلدية القدس حبق االحياء  االهمال التخطيطيتقف يف خلفية ازمة املياه القاسية مسألة 

ميكن وفقاً للقانون ربط بيت بالبىن التحتية للمياه واجملاري فقط اذا  . الفلسطينية شرقي املدينة، وخصوصاً تلك اليت تقع خلف جدار الفصل

ولكن يف ظل غيا  خمططات هيكلية الئقة وتنظيم ختطيطي شامل، مت يف االحياء الشرقية بناء آالف البيوت . كان مبنيًا مع ترخيص

، فإن البىن التحتية للمياه واجملاري يف منطقة خميم (شركة املياه البلدية يف القدس)وفقًا لتقديرات شركة هجيحون . فًا للقانونواملباين خال

ان العدد الدقيق للسكان الذين يعيشون اليوم يف املنطقة غري . فقط الف نسمة 31الالجئني شعفاط واألحياء الثالثة املتامخة له تالئم حنو 

 . الف نسمة 23الف حتى  63لكن وفقاً لتقديرات السكان يصل اليوم اىل معروف، و 

وطالب امللتمسون . يف هناية شهر آذار التمست مجعية حقوق املواطن احملكمة العليا باسم سكان االحياء واملركز اجلماهريي ضواحي القدس

من اجل جتديد فوري لتزويد مجيع البيوت باملياه  150القدس، التدخل الفوري لسلطة املياه ووزارة البىن التحتية وشركة هجيحون وبلدية

يف اجللسة اليت عقدت يف مطلع . على اثر االلتماس حتسن تزويد املياه. وإلجياد حلول للمدى البعيد لوضعية البىن التحتية للمياه يف املنطقة

 منحتهما احملكمة للسلطات لعرض ما قد تقدم يف بعد مهلتني. نيسان اتفق قضاة احملكمة العليا على ان املشكلة حارقة وجيب حلها

 .املوضوع ال يزال السكان بانتظار حل شامل
                                                           

 . 21-22أعاله،  ص  00، ارحاشية  3331صورة للوضع  –حقوق االنسان في اسرائيل : للتوّسع حول االحياء الفلسطينية خلف جدار الفصل، يُنظر 148
صندوقة ضد السلطة الحكومية للمياه والمجاري، في موقع جمعية حقوق  4441402نص االلتماس للمحكمة العدل العليا : مة يُنظرلتفاصيل عن األز  149

بين  ؛42.4.4102 ،"وااله"، الفقر في غرب القدس هو ترف  مجيل صندوقة، ؛http://www.acri.org.il/he/?p=30915المواطن، 
 . 2.2.4102 مجعية حقوق املواطن، ، الذي أسسته"نشاط ليوم واحد"يف موقع  ،نوعا تروي كيف تبدو جولة في احياء قطعت عنها المياه: العوالم

 . أعاله 020صندوقة ضد السلطة ارحكومية للمياه واجملاري، يف موقع مجعية حقوق املواطن، ينظر ارحاشية  2200/02التماس  150
 
 
 
 

http://www.acri.org.il/pdf/State2013he.pdf
http://www.acri.org.il/he/?p=30915
http://news.walla.co.il/?w=/4996/2732678
http://actionaday.org.il/2014/04/07/betweenworlds/
http://actionaday.org.il/2014/04/07/betweenworlds/
http://actionaday.org.il/2014/04/07/betweenworlds/
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 الجرف الصامد "تخوفات من انتهاك قانون االنسان الدولي خالل عملية : قطاع غزة

جبت من سكان القطاع مثناً  2102اليت جرت يف قطاع غزة صيف " اجلرف الصامد"عملية 

وفقًا لتقديرات األمم املتحدة  :انسان 3333القتلى ارتفع إلى ما يزيد عن عدد . باهظًا جداً 

وحىت لو كان هناك  151.امرأة 201طفال وحنو  011حنو ثلثهم كانوا من املدنيني، وبينهم حنو 

ا مدنيين وغير نسبة كبيرة من القتلى كانو فمن الواضح أيضًا للسلطات اإلسرائيلية أّن  152عدم وضوح وخالف بشأن األرقام الدقيقة،

مبوازاة اهلجمات اجلوية قاتلت قوات اجليش اإلسرائيلي بريًا أيضا يف مناطق مأهولة باكتظاظ عال، نشط منها  153.ضالعين في القتال

يف قسم من هذه املعارك هاجم اجليش اإلسرائيلي أحياء سكنية من خالل استخدام النار الكثيفة، مبا فيها ذلك نريان . مقاتلو محاس

وتسببت بضرر هائل  155أدت النريان إىل قتل الكثريين، وأحيانا قتلت عائالت بأكملها داخل بيوهتا، 154.فعية بدرجات غري مسبوقةاملد

 011،111بيتًا هدم أو تضرر بشكل بالغ، وحتول نتيجة لذلك ما يزيد عن  02،111وفقًا ملعطيات األمم املتحدة، حنو . للممتلكات

مئات اآلالف اضطروا كذلك إىل مغادرة بيوهتم خالل ارحر  بسبب قصف املناطق . دون بيوت رجل وإمرأة وطفل إىل مشردين

 .تضررت هي األخرى 159وبىن حتتية للكهرباء 158ومؤسسات طبية  157بىن حتتية مدنية مثل مدارس 156.السكنية

                                                           
151 Occupied Palestinian Territory: Gaza Emergency, United Nations Office for the Coordination 
of Humanitarian Affairs (Hereafter: OCHA), 4.9.2014, http://bit.ly/1qhkyT4; Gaza Crisis Appeal, 
OCHA, 9.9.2014, http://bit.ly/11HJmK2.   

 :ينظر مثالً  152
Anthony Reuben, Caution needed with Gaza casualty figures, BBC News, 11.8.2014;   

الدعاية تتالعب في عدد القتلى في غزة، ؛ جون براون، 21.2.2102، هكذا شوه حماس هوية وعدد القتلى: طفال 36حين يكون من عمره  تيفون، أمري
، كم مواطن في غزة يعادل مسلح واحد؟: الحرب على المعطيات في نفسها؛ عمريه هس، 21.2.2102، موقع سيحا ميكوميت، فخواالعالم يقع في ال

ال سلطة احتكارية '؛ مشعون كوهني، 0.0.210، "أسخن مواقع جهنم"، موقع الحقيقة مقبورة تحت انقاض غزةا؛ عادي مسرياس، 22.2.2102هآرتس، 
 .2.0.2102،القناة السابعة، 'ليلسار على حقوق االنسان

من القتلى حىت اآلن يف عملية اجلرف الصامد ليسوا نشطاء % 01ضابطاً كبرياً يف هيئة االركان العامة يعرتف هذا املساء بأّن "ارحر  أّن فمثاًل، نشر يف بداية  153
يف (. 02.2.2102، "01نعنع "، " سيناريو قانا"جيش االسرائيلي يعرفون الحادث في ال: قتل االطفالأوري هيلر، : ينظر" )محاس او اجلهاد االسالمي

" خمر  201قتلوا ما يزيد عن "املعطيات الرمسية اليت نشرها اجليش االسرائيلي مع انتهاء العملية جاء انه 
(tiveEdgehttp://www.idfblog.com/Protec) من خمريب  0111حنو "، ويف خطا  رئيس ارحكومة نتنياهو مع إبرام وقف اطالق النار جاء ان

مبوجب السلطات االسرائيلية ايضا، كان الف  وهكذا فانه(. 22.2.2102، "وااله"، "ال يزال غير واضحا ما اذا حققنا هدوءا متواصال : نتنياهو" )العدو قد قتلوا
 . ورمبا اكثر من القتلى غري ضالعني يف القتال

  .22.2.2102، هآرتس، اطلقنا عشرات آالف القاذفات خالل الحرب في غزة : الجيش االسرائيلي, غيلي كوهني 154
  .، بتسيلم 3332آب  –قطاع غزة، تموز ( . قائمة يتم تحديثها)عائالت قصفت داخل بيتها  155
156 Gaza Crisis Appeal أعاله 000،ينظر ارحاشية.  
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فمثاًل أفيد يف القسم األول من ". صامداجلرف ال"مل تكن ظروف العيش يف قطاع غزة ظروفاً حسنة، على اقل تقدير، حىت قبل بدء عملية 

ان هناك نقص كبري جدا يف الوقود يؤدي إىل تزويد غري منتظم للكهرباء، والذي أدى اىل مٍس يف توفري املياه واىل اعطال اجهزة  2102

وفقا ملعطيات  161.الطبيةافيد بوجود نقص خطري يف االدوية والتجهيزات كما   160.طبية واىل معاجلة منقوصة للمياه العادمة وغري ذلك

من سكان القطاع من النقص يف االمن الغذائي، ووصلت نسبة % 02، فقد عاىن "مسلك مركز للدفاع عم حرية ارحركة –جيشاه "منظمة 

ان أضرار الحرب على مجموعة سكانية ضعيفة أصاًل، دفعت سكان قطاع  162".اجلرف الصامد"قبل بدء عملية % 20البطالة إىل 

ووفقاً  164من السكان يف قطاع غزة حتتاج مساعدات انسانية،% 21، فما يزيد عن "جيشاه"وفقا ملعطيات  163.كارثي  غزة إلى وضع

  165.لتقارير األمم املتحدة حيتاج مئات آالف األطفال إىل مساعدة نفسانية ملعاجلة صدمات ارحر 

كما ورد . وانين الحرب وفقًا للقانون االنساني الدوليأسئلة تتعلق باالنصياع لقإن سلوك اسرائيل خالل ارحر  يف قطاع غزة يثري 

ولكن يتوقع من إسرائيل، كدولة سيادية، ان تسلك وفقا لقواعد . اعاله، مواطنون من الطرفني تعرضوا للقصف واألذى خالل ارحر 

ردًا على  .ف عسكرية وأهداف مدنيةالتمييز بين مقاتلين وبين مواطنين، وبين اهداالقانون اإلنساين الدويل، واملبدأ األساس فيه هو 

توجه منظمات حقوق انسان يف املراحل املبكرة للحر ، أجا  املستشار القضائي للحكومة بأن قوات اجليش اإلسرائيلي تلقت تعليمات 

 يشاركون جتري جهود كبرية لإلمتناع عن املساس مبواطنني ال"بان تستهدف بشكل مقصود األهداف العسكرية فقط وبشكل نسيب، وانه 

ولكن يف ضوء تراكم أحداث مت فيها قصف مواقع مدنية وأمام الضرر الواسع الذي رحق مبواطنني، وبينهم  166".بشكل مباشر يف القتال

نساء، أطفال وعائالت، فان هذا الرد غري مقنع ويبقي متسًعا لألسئلة وحاجة يف فحص السياسة اهلجومية وقانونية األوامر اليت صدرت 

                                                           
, 2.00.2102،  "مركز الدفاع عن ارحق يف ارحركة: مسلك –جيشاه "ملف مساعد لفهم ارحصار على قطاع غزة،  –معلومات غزة : يُنظر مثالً  157

http://bit.ly/1y8Yltj 0.0.2102، "وااله"،افتتاح السنة التعليمية في غزة: يةالجئون في المدارس ومرافقة نفس؛ . 
اطباء  ،تقرير من غرفة الطوارئ لوزارة الصحة الفلسطينية حول طواقم ومبان طبية تضررت في العدوان على قطاع غزة: طواقم طبية في كمين: يُنظر مثالً  158

يدعو اطباء حقوق االنسان المستشار  –على اثر االصابات المتكررة للمستشفيات، العيادات والطواقم الطبية في غزة ؛ 02.2.2102رحقوق االنسان، 
، اطباء رحقوق الطبية وتشكيل خطر على منشآت وطواقم طبية طالما ان العدوان على غزة مستمريجب االمتناع عن اصابة الجهات : القضائي ووزير االمن

 . 22.2.2102االنسان، 
 . 00.2.2102، "هعوكيتس"، موقع (تقرير ممثلة الصليب االمحر حول انقطاع الكهرباء يف القطاع) كارثة طبية تتشكل امام اعيننا : يُنظر مثالً  159
 .   2102، اذار OCHA, التأثير االنساني الزمة الوقود والطاقة في غزة 160
 . 22.2.2102، اطباء رحقوق االنسان،  3339ر منذ فرض الحصار عام االخط –نقص في االدوية، التجهيزات الطبية والسوالر : تقرير فلسطيني 161
 . أعاله 002، ارحاشية  ملف مساعد لفهم الحصار على قطاع غزة -معلومات غزة  162
غزة عادت ألف سنة ؛ صالح حاج حيىي، 01.2.2102، اطباء رحقوق  االنسان، توجه الى منظمة الصحة العالمية: ازمة انسانية في قطاع غزة: يُنظر مثالً  163

   .أعاله 000ارحاشية ، Gaza Crisis Appeal؛ 02.2.2102، ، هآرتسإلى الوراء
 .أعاله 002، ارحاشية  ملف مساعد لفهم الحصار على قطاع غزة -معلومات غزة  164

165 Gaza: UN says over 370,000 Palestinian children in need of 'psycho-social first aid', United 
Nations News Center, 21.8.2014. 

مركز الدفاع عن الفرد، يش دين، عدالة، حمسوم ووتش،  -كيدتوجه منظمات بتسليم، غيشا، مجعية حقوق املواطن، اللجنة الشعبية ضد التعذيب يف اسرائيل، مهو  166
وتوجه اضايف جلمعية  0.2.2102، رد املستشار القضائي للحكومة، 20.2.2102حاخامات من اجل حقوق االنسان واطباء رحقوق االنسان، -شومري مشباط
 .http://www.acri.org.il/he/32152: 2.01.2102حقوق املواطن، 
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فمن غري الواضح، من بني أمور أخرى، ما الذي يتم تعريفه كهدف عسكري شرعي، وخصوصاً ما حيّول موقعاً مدنياً . ر  يف غزةخالل ارح

 .إىل هدف عسكري

وفقاً . يف إطار العملية الربية لقوات اجليش اإلسرائيلي قانونية استخدام المدفعية في مناطق مأهولةإضافة اىل ذلك، تطرح تساؤالت حول 

أي أكثر بأربع مرات من كمية القذائف اليت أطلقت  –" اجلرف الصامد"ألف قذيفة مدفعية خالل  00قارير، استخدم اجليش حنو للت

نتيجة للقصف املدفعي الكثيف، قتل مئات الفلسطينيني وحتولت أحياء بأكملها إىل انقاض  167".الرصاص املصبو "خالل عملية 

يف رفح، يف حادثة أطلق عليها " نظام هنيبعل"ال يف حي الشجاعية، قصف قرية خزاعة وتفعيل بني أقسى ارحوادث كانت القت. وخرائب

إن استخدام السالح املدفعي، الذي ال ميّكن حبكم طبيعته من اإلصابة الدقيقة لألهداف، داخل منطقة ". يوم اجلمعة األسود"الحقاً اسم 

هناك شك فيما اذا كان ذلك يستويف مطلب التمييز  168.واقع مدنية وقتل أبرياءسكنية مأهولة، يؤدي بشكل ال ميكن تفاديه إىل املس مب

،  والذي مبوجبه من مسئولية القوات املقاتلة اختاذ وسائل ارحذر مبدأ التناسبيةالذي تنص عليه قوانني ارحر ، وهو يف مجيع األحوال ينتهك 

وسائل بديلة لتحقيق اهلدف العسكري وحىت باالمتناع عن العملية املطلوبة  لتقليص املساس باملدنيني ومبمتلكاهتم ومبصادر رزقهم، وبفحص

اجلرف "من غري الواضح اذا مت القيام بكل ما ورد كما هو مطلو  يف اطار القتال خالل عملية . اذا مل تكن هناك امكانية لتقليل الضرر

يف  تحقق بشكل فعال ومستقل وسريع وشفافرائيل ان لغرض استيضاح هذه األسئلة املقلقة حىت النهاية جيب على إس". الصامد

 . اليت وجهت املقاتلني السياسةاألحداث االستثنائية خالل العملية، وكذلك 

خالل فرتة االقتتال أقام اجليش جهاز استيضاح تابع هليئة األركان، برئاسة اجلنرال نوعم كيبون، يهدف إىل فحص أحداث استثنائية جرت 

ل جهاز االستيضاح يف اطار النيابة العسكرية كجهاز ثابت، ووفقاً لبيانات النائب العسكري العام، فقد أقيم كجزء من يعم. خالل العملية

عملية تنفيذ توصيات جلنة تريكل، اليت فحصت مالءمة أجهزة الفحص والتحقيق يف اسرائيل خبصوص ادعاءات وشكاوى تتعلق بإنتهاك 

جهاز االستيضاح مؤمتن على مجع معطيات واستيضاح حقائق، واليت يقرر على اساسها النائب  169.قوانني ارحر  لقواعد القانون الدويل

اجلرف "حىت اآلن قام اجلهاز بفحص عشرات ارحاالت اليت وقعت خالل . العسكري العام ما إذا كان هناك أساس لفتح حتقيق جنائي

. فلسطينياً  00بعة اطفال على شاطئ غزة ومهامجة مدرسة األونروا حني قتل قتل أر : ، مت من بينها فتح حتقيقات جنائية يف حالتني"الصامد

 170.كذلك أمر النائب العسكري العام بفتح حتقيق جنائي يف ثالثة حاالت اضافية، مل ختضع للفحص من قبل جهاز االستيضاح

                                                           
 .أعاله 002، ارحاشية اطلقنا عشرات آالف القذائف خالل الحرب في غزة: الجيش االسرائيلي 167
، هآرتس، اكثر باربع مرات من الرصاص المصبوب –الجيش االسرائيلي استخدم المدفعية بشكل غير دقيق : قضف غزةعاموس هرئيل وجيلي كوهني،  168

 .0.2.2102، (حمادثة حملية" )سيحا مكوميت"، موقع نيران المدفعية اشبه بالروليتا الروسية، وهذا ما اقوله انطالقا من التجربة ؛ عيدان برير، 00.2.2102
يُنظر ايضاً الفحص والتحقيق يف . 01.0.2102، بيان يف موقع النيابة العسكرية فحص وتحقيق في حوادث استثنائية وقعت خالل عملية الجرف الصامد  169

جلنة طريكيل،  – 2101ايار  00ي بتاريخ اسرائيل يف شكاوى وادعاءات خبصوص انتهاكات قوانني ارحر  وفقاً للقانون الدويل، اللجنة العامة لفحص ارحادث البحر 
 "(.جلنة طريكيل"فيما يلي ) 2100التقرير الثاين، شباط 

ويُنظر . 01.0.2102ة العسكرية، ، بيان يف موقع النيابتحديث  –قرار النائب العسكري الرئيسي بخصوص احداث استثنائية وقعت اثناء الجرف الصامد 170
؛ أمري 02.2.2102، هآرتس الجيش االسرائيلي يحقق في عشرات الحوادث االستثنائية التي وقعت في القتال في قطاع غزة عاموس هارئيل، : ايضاً 
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نواقص يف سريورة االستيضاح السابقة للمباشرة جيب اإلشارة إىل انه وعلى الرغم من أّن حتسني هذا اجلهاز من شــأنه حتسني جزء من ال

بالتحقيق، ال يبدو أنه قادر على معاجلة النواقص اجلوهرية األخرى يف منظومة التحقيق العسكري، واليت سبق ان أشار اليها عدد من 

يبدو ان هذا اجلهاز  وعلى وجه اخلصوص ال 172.ليكطري وتوقفت عندها أيضًا جلنة  171منظمات حقوق االنسان وأكادمييون يف السابق

لكونه جهة تقدم االستشارة للجيش قبل وخالل ارحر   للنائب العسكري الرئيسي" القبعة المزدوجة"يشمل ما من شأنه حل مشكلة 

هذه املشكلة البنيوية متس بالقدرة على التحقيق يف شبهات ترتبط . من ناحية، ولكونه املسؤول عن التحقيق يف االحداث من ناحية ثانية

  173.مبستوى اختاذ القرارات وفحص قانونية األوامر والتعليمات اليت مت إصدارها للجنود املقاتلني

لقد أعلن مراقب الدولة خالل شهر آ  أنه سيجري رقابة على عملية إختاذ القرارات يف املستوى العسكري والسياسي خالل عملية 

يف بيان مت نشره يف موقع املراقب كتب أن . عة للجيش اإلسرائيلي وارحكومة، وكذلك على أجهزة الفحص والتحقيق التاب"اجلرف الصامد"

إزاء ادعاءات مت طرحها، ان دولة اسرائيل انتهكت على ما يبدو قواعد القانون الدويل واهنا ال تفحص "القرار باملباشرة بالفحص اختذ 

حًا من نص البيان ما اذا كان املراقب ينوي التحقيق يف ولكن ليس واض 174".عمليات اجليش بالشكل املطلو  وفقًا للقانون الدويل

، أو فقط التحقيق يف عملية اختاذ القرارات ومدى (وهو أمر ال يقع ضمن خربته)ومالءمتها للقانون الدويل  التعليمات والقرارات نفسها

" اجلرف الصامد"ها اجراء فحص ألحداث كذلك، أعلنت جلنة اخلارجية واألمن التابعة للكنيست عن نيت. دقة أجهزة الفحص والتحقيق

حاليًا وبعد مرور حنو ثالثة اشهر ونصف الشهر على  175.لغرض استخالص العرب، وذلك بواسطة هيئة رؤساء اللجان الفرعية التابعة هلا

ذي القرارات اليت وال توجد أي ضمانة بأن سياسة اهلجوم يف غزة وأوامر وتعليمات متخ 176انتهاء العملية، مل تنشر نتائج الفحوصات،

 . صدرت سوف يتم التحقيق هبا باجلدية الالئقة

                                                           
قتل االطفال على ؛ يوآف زيتون وروعي قيس، 00.2.2102، "وااله" ،نشاطات جفعاتي في رفح: في مركز التحقيقات القانونية في الصخرة الصلبةبوحبوط، 

 . ynet ،01.0.2102، الجيش االسرائيلي فتح تحقيقا جنائيا : ة مدرسة تابعة لالنرواشاطئ غزة ومهاجم
، املعهد االسرائيلي للدميقراطية ،  التحقيق بشبهات بانتهاك احكام الحرب: الجيش االسر ائيلي يحقق مع نفسهعميحاي كوهني ويوفال شين، : يُنظر مثالً  171

 .2100كانون االول 
 .أعاله 020، ارحاشية تقرير لجنة طيركيل  172
 .أعاله 022، ارحاشية 2102تشرين االول  –، متوز مراسالت منظمات حقوق االنسان وجمعية لحقوق المواطن مع المستشار القضائي للحكومة: ينظر 173
، 02.2.2102اذ القرار يف املستوى العسكري والسياسي خالل اجلرف الصامد، بيان على موقع مراقب الدولة، نقد اجراءات اخت 174
-blication/Articles/Pages/2014.08.14http://www.mevaker.gov.il/he/pu

TzukEytan.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 
 .ynet،0.0.2102، هكذا ستدور تحقيقات الصخرة الصلبة: نتنياهو سبق ان مثلرون بن يشاي،  175
هكذا ستدور تحقيقات الصخرة : نتنياهو سبق ان مثل. 2100املتوقع نشر التقرير املؤقت االول للجنة اخلارجية واالمن يف كانون الثاين وفقا للنشر، من  176

 .أعاله 020، ارحاشية ynet ،0.0.2102، الصلبة

http://news.walla.co.il/?w=/2689/2781045
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4569517,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4569517,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4569517,00.html
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http://www.mevaker.gov.il/he/publication/Articles/Pages/2014.08.14-TzukEytan.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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 إستمرار اقصاء الفلسطينيين من غور االردن

يف معظم ارحاالت يدور   177.هدم البيوت في البلدات الفلسطينية في غور االردنطرأ يف السنتني االخريتني ارتفاع كبري يف عدد 

وفقًا ملعطيات األمم املتحدة، تضاعف عدد هدم املنازل الفلسطينية يف غور . تعتاش بصعوبةارحديث عن بلدات صغرية لرعاة املواشي اليت 

تواصل اهلدم أيضًا خالل العام املنصرم؛ فالسكان،  178.مبىن 001مبىن إىل  022، من 2102،  مقابل العام  2100االردن يف العام 

هم من الشمس ارحارقة أو يف الربد القارس، ويف بعض األحيان فقدوا ومنهم كثري من األطفال، وقطعان ماشيتهم، ظلوا بدون سقف يؤوي

بدأت السلطات اإلسرائيلية في الفترة األخيرة أيضًا بمصادرة أو هدم الخيم البديلة التي خالفًا للماضي، . أيضا ممتلكاهتم الضئيلة

لسنة أنه لن يوفر بعد للمتضررين خيمًا وجتهيزات وعليه، فقد أعلن الصليب األمحر منذ مطلع ا. تلقاها السكان من الصليب األحمر

 179.إنسانية

تنتهجها دولة اسرائيل ضد املواطنني الفلسطينيني الذين يعيشون يف سياسة واسعة النطاق إن هدم البيوت يف غور االردن هو جزء من 

منع ختطيط قرى فلسطينية، مما يؤدي اىل البناء : تتجسد هذه السياسة أيضاً يف 180.، والواقعة حتت سيطرة أمنية ومدنية إسرائيليةCمنطقة 

؛ اغالق مناطق بواسطة تعريفهم على اهنم مناطق إطالق نار أو حمميات "أراضي دولة"غري املرخص وهدم البيوت؛ االعالن عن مناطق كـ 

ء والتطور يف القرى الفلسطينية وتصعب إن هذه املمارسات متنع إمكانيات البنا. طبيعية؛ هدم آبار املياه ومصادرة حاويات املياه وغري ذلك

من مساحة أراضي غور االردن ممنوعة من % 21حنو " بتسيليم"وفقاص ملعطيات . جدًا من حياة السكان وتقصيهم خارج املنطقة

 181.مينع منهم املكوث يف هذه األراضي أو البناء عليها أو رعاية مواشيهم: إستخدام الفلسطينيين

 182:ة على حاالت هدم مت تنفيذها يف غور األردن يف السنة األخريةفيما يلي عدد من األمثل

  بعد أكثر من . هدمت اإلدارة املدنية مجيع املباين اليت استخدمت كحظائر للماشية يف بلدة خلة مكحول 2100يف أيلول

اهلدم يدير سكان منذ . شهر فقط ومبساعدة منظمات خمتلفة أعيد بناء املباين من جديد، وهي مصنوعة من أقمشة وصفيح

 183.خلة مكحول نضاالً قانونياً يف حمكمة العدل العليا من أجل منع طردهم من املكان

                                                           
 .  http://www.btselem.org/hebrew/jordan_valleyموقع بتسيلم : ردن يُنظرخلفية عن غور اال 177
 ؛0.2.2102، هآرتس،  3331ية في الغور عام اسرائيل  ضاعفت عدد هدم البيوت الفلسطينعمريه هس،  178

 Forced Displacement, OCHA, 2014, bit.ly/1kLrGFd. 
 . 2.2.2102هآرتس، مقال االفتتاحية، ،انتصار الترانفسير  عمرية هس، ارحاشية أعاله؛ 179
؛ 2100بتسيلم، حزيران  في الضفة الغربية، Cسياسة اسر ائيل في المنطقة  –كما لو انها لها نوجا كدمان، : يُنظر،  Cللتوسع حول السياسة يف منطقة   180
،  حاخامات من اجل حقوق االنسان  –الزراعة االسرائيلية في الضفة الغربية، كيرم نفوت وشومري مشباط  –كيرم نفوت اطمس وقمر مشرقي اسعد،  درور

 .20-00 أعاله، ص 00، ارحاشية 2100صورة الوضع،  –؛ حقوق االنسان يف اسرائيل 2100تشرين األول 
 (. 2.01.2100: مت حتديثه) 20.0.2102، بتسليم، االدارة المدنية هدمت جميع بيوت بلدة خلة مكحول في غور االردن  181
 .تطوعات منظمة حمسوم ووتش، ومقاطع فيديو توثق اهلدميتم يف اهلوامش ايراد شهادات سكان وم 182
  http://bitly.com/15w5kCt، 0.01.2100تقرير من موقع حمسوم ووتش، 183

http://www.btselem.org/hebrew/jordan_valley
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2236008
http://bit.ly/1kLrGFd
http://www.haaretz.co.il/opinions/editorial-articles/1.2236561
http://www.btselem.org/download/201306_area_c_report_heb.pdf
../My%20Documents/Downloads/rhr.org.il/heb/2014/01/15347
http://www.btselem.org/hebrew/planning_and_building/20130916_khallet_makhul_demolition
http://bitly.com/15w5kCt
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  شخص،  20هدمت االدارة املدنية مجيع املباين يف البلدة الصغرية خربة عني كرزلية، وعدد سكاهنا  2102مطلع كانون الثاين

ة من الصليب األمحر، ولكن بعد أيام على ذلك عادت السلطات تلقت العائالت بعد اهلدم خيامًا بديل. منهم قاصرون 00

قام الصليب األمحر بتزويد السكان مرة اخرى باخليم، ولكن قبيل أواسط شباط عاد . إىل املوقع وفككت اخليام وصادرهتا

وزر مزقوا تلك اخليام بالسكاكني من اجلنود الذين رافقوا البولد. بولدوزر تابع لإلدارة املدنية إىل خربة عني كرزلية وبدأ هبدم اخليام

 184.أجل منع إقامتها ونصبها من جديد

 يف أواخر كانون الثاين هدم اجليش اإلسرائيلي واالدارة املدنية مجيع املباين يف بلدة ام اجلمل الواقعة يف عني ارحلوة مشال الغور .

 185.طفال شخصاً من دون سقف يؤويهم، نصفهم من األ 21إبقاء وأدى هذا اهلدم إىل 

 بعد انذار بربع ساعة من اجل اخالء األغراض هدمت . يف شهر ايار دامهت قوات اجليش مرافقة بالبلدوزرات بلدة ابو العجاج

 186.القوات بيوتا وحظائر ماشية لعائالت تعيش يف املوقع، خملفة وراءها ركاما وخرائب

  وقامت عناصر االدارة املدنية بقص عشرات . يف خربة الطويليف أواخر أيلول هدمت االدارة املدنية بنية الكهرباء الداخلية

 187.أعمدة الكهرباء باملنشار وقطع األسالك

 ،من بني القرى الفلسطينية يف الغور وهي واحدة  188يف تشرين األول هدمت السلطات اإلسرائيلية أربعة بيوت يف قرية اجلفتلك

يت أعدت اسرائيل هلا وصادقت على خمطط هيكلي؛ ولكن املخطط وهي الوحيدة ال ،Cاليت تقع بكامل مساحتها يف املنطقة 

  189.فقط من مساحة القرية، ويبقي البيوت يف سائر االراضي التابعة للقرية حتت خطر اهلدم% 21يضم 

جبات الملقاة تنتهك اسرائيل قواعد القانون الدولي والوا Cمن خالل السياسة التمييزية واملضرة يف جمال التخطيط والبناء يف املنطقة 

  190.على عاتقها بوصفها القوة المحتلة في الضفة الغربية، وأولها واجب االهتمام بصالح السكان المحليين واحترام انماط حياتهم

                                                           
 ،2.01.2100 ووتش، أعاله؛ تقرير يف موقع حمسوم 022، ارحاشية االدارة المدنية هدمت جميع بيوت بلدة خلة مكحول في غور االردن

http://bitly.com/1xEV0OR ،22.2.2102؛ تقرير يف موقع حمسو ووتش، http://bitly.com/11YU2Ej ،؛ تقرير يف موقع حمسوم ووتش
21.01.2102، http://bitly.com/1xT6rGC   . 

 (. 02.2.2102: مت حتديثه) 02.0.2102 ،بتسليم ،طفال تحت قبة السماء 31 ،شخصا 31: خربة عين كرزلية 184
اسرائيل  ضاعفت عدد هدم البيوت   ؛21.2.2102, بتسليم ،جميع بيوت بلدة خلة مكحول في غور االردن شمال الغوراالدارة المدنية هدمت  185

 .  http://bit.ly/1xFuKnv ،01.2.2102ووتش،  تقرير يف موقع حمسومأعاله؛  022، ارحاشية 3331الفلسطينية في الغور عام 
 ،00.2.2102 ،تقرير يف موقع حمسوم ووتش ؛http://bit.ly/1xTgPOM ،20.0.2102ووتش،  ير يف موقع حمسومتقر  186

http://bit.ly/1HFOj7zاالدارة المدنية هدمت نحو نصف بيوت . 0.2.2102 ،(تصوير متطوعات حمسوم ووتش)التلفزيون االجتماعي  ،ابو العجاج ؛
أشبه  خالل ساعات تحول المكان الى خربة اقسم انه"بلدة دعيس، غور االردن  ؛20.0.2102 ،بتسليم ،دنبلدة ادعيس بجانب الجفتليك في غور االر 

 . بتسليم ،"بالحرب
 . 2.01.2102 ،بتسيلم ،االدارة المدنية هدمت البنية التحتية للكهرباء في خربة الطويل في غور االردن  187
 . :bit.ly/11UcU8nhttp// ،22.01.2102ووتش،  تقرير يف موقع حمسوم 188
 . http://www.btselem.org/hebrew/jordan_valley/al_jiftlik: خلفية حول قرية اجلفتلك من موقع بتسيلم 189
 .02-00ص أعاله،  00، ارحاشية 3331صورة للوضع  –حقوق االنسان في اسرائيل : للتوسع ينظر 190
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http://www.btselem.org/hebrew/jordan_valley/20140116_ein_al_karaliyah_followup
http://bit.ly/1xFuKnv
http://bit.ly/1xTgPOM
http://bit.ly/1HFOj7z
http://tv.social.org.il/social/2014/07/03/abu-el-ajaj
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http://www.btselem.org/hebrew/planning_and_building/20140529_demolition_in_ideis_community
http://www.btselem.org/hebrew/planning_and_building/20140529_demolition_in_ideis_community
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http://www.btselem.org/hebrew/photoblog/20140529_demolition_in_ideis_community
http://www.btselem.org/hebrew/planning_and_building/20141002_destruction_of_power_grid_in_khirbet_a_twayel
http://bit.ly/11UcU8n
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http://www.acri.org.il/pdf/State2013he.pdf
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مطلع العام عن قلقه العميق إزاء إقصاء الفلسطينيني من املنطقة ( OCHA) وقد عرب مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

C، 191.اً من غور األردن، ودعا إىل وقف هدم البيوت وإىل إنشاء سلطة ختطيط عادلة يف املنطقةوخصوص 

 

 فترات االعتقال السارية على قاصرين فلسطينيين

 

تسري على االسرائيليين الذين . اسرائيلي وعسكري -يسري في الضفة الغربية جهازان قضائيان جنائيان منفصالن ومختلفان

لمحتلة القوانين والقضاء االسرائيلي، وبذلك فهم يتمتعون من حماية حقوق المتهمين مثلما ينص عليه يعيشون في المناطق ا

من الصعب . من ناحية أخرى، يسري على السكان الفلسطينيين القانون العسكري، االكثر تشدداً . القانون واالحكام االسرائيلية

حالة المرفوضة التي يعيش فيها اشخاص الواحد بجانب اآلخر لكن وصف مساسًا أقصى بكرامة االنسان وحقوق االنسان من ال

 192.انتمائهم القومي –يتم التمييز بينهما ومعالجتهما بطريقة مختلفة تماما فقط بسبب معطى واحد 

ن هناك طفلني، فلو كا:ان التمييز بني املستوطنني وبني الفلسطينيني يف االجراء اجلنائي ال يستثين حىت القاصرين ضمن هذه االجراءات

. مستوطن وفلسطيين متهمان بالقيام بالعمل نفسه، مثل القاء ارحجارة، فسيحظيان مبعاجلة خمتلفة جوهريًا من قبل جهازي قضاء منفصلني

والذي يشدد كثريا على مصلحة  193،الطفل االسرائيلي سيتمتع بأنظمة محاية وحقوق واسعة ممنوحة للقاصرين وفقًا للقانون االسرائيلي

لقاصر وسالمته ويلقي بتقييدات وواجبات على جهات تطبيق القانون خبصوص الشكل الذي جيب به اعتقال القاصرين، التحقيق معهم، ا

مقابل هذا، فان الطفل الفلسطيين سيحظى بانظمة محاية وحقوق مقلصة، ال تكفي لضمان سالمته اجلسدية . مقاضاهتم ورعايتهم

عالوة على ذلك، ففي حاالت كثرية، القانون اجلنائي الساري على  194.ًا عن احتياجاته اخلاصة كقاصروالنفسية، وال توفر تعبريا كافي

على الرغم من التعديالت اليت أجريت يف السنوات االخرية . قاصرين فلسطينيني هو اقسى واشد من ذلك الساري على بالغني اسرائيليني

اّن الدفاعات املخصصة للقاصرين الفلسطينيني متخلفة كثريًا عن تلك املمنوحة لقاصرين على القوانني العسكرية املتعلقة بالقاصرين، إال 

 195.اسرائيليني

                                                           
191  United Nations Humanitarian Coordinator calls for halt to the displacement of Palestinians 
in the Jordan Valley, OCHA website, 31.1.2014.  

تشرين االول  ،مجعية حقوق املواطن ،غربية في الضفة المنظومة القوانين االسرائيلية : قضائيانسلطة واحدة، جهازان  ،ليمور يهودا وآخرون: نظرللتوسع يُ  192
2102 . 

مت تعديل واسع للقانون على  2112سنة . جيمع القواعد اخلاصة مبعاجلة قاصرين يف االجراء اجلنائي 0020، ( مقاضاة، عقا  وطرق عالج)قانون الشبيبة  193
تقرير اللجنة الفرعية حول موضوع القاصر )روتلوي . ا يف التشريع، برئاسة القاضية ساساس استنتاجات جلنة فحص املباد  االساسية يف جمال الطفل والقضاء وتطبيقه

  2110يف االجراء اجلنائي وزارة القضاء شباط 
نعماه  :نظرالستعراض شامل ي. يف هذا السياق جيب االشارة اىل انه يف القانون الدويل يوجد عدد من الوثائق اليت تتطرق اىل حقوق الطفل يف االجراء اجلنائي 194

 . 2-0ص  ،2100بتسيلم متوز  ،انتهاك حقوق القاصرين الفلسطينيين الذين اعتقلوا بشبهة القاء الحجارة : طفل محظور طفل مسموح ،شارون –باومغرطن 
 . أعاله 002ارحاشية  ،في الضفة الغربية منظومة القوانين االسرائيلية : قضائيانسلطة واحدة، جهازان  195

https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_31_01_2014_press_release_english.pdf
https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_31_01_2014_press_release_english.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/11/Two-Legal-Systems.pdf
http://www.btselem.org/download/201107_no_minor_matter_heb.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/11/Two-Legal-Systems.pdf
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 حبثت حمكمة العدل العليا قسمًا من املسائل املتعلقة بالقاصرين الفلسطينيني يف االجراءات اجلنائية يف التماسني ضد التمييز يف فرتات

التماس وزارة االسرى الفلسطينية والتماس مجعية حقوق : 2101ناطق احملتلة، واللذين قدما عام االعتقال السارية على فلسطينيني يف امل

تغييرات في فترات اعلنت النيابة العامة عن يف إطار هذا االجراء،  196.املواطن ويش دين واللجنة الشعبية ملناهضة التعذيب يف اسرائيل

اصدرت احملكمة العليا قرار حكم جزئي يف  2102مطلع نيسان . لقاصرين ايضاً احملددة يف القانون العسكري، بالنسبة ل االعتقال

اوضحت هيئة القضاة من خالله أهنا وعلى الرغم من التعديالت اليت جرت على اثر تقدمي االلتماسني، غري مرتاحة من   197، االلتماسني

من . يف هذه املسائل بإعادة النظروقد امرت احملكمة الدولة . نينيثالثة قضايا، يف مقدمتها فرتات االعتقال السارية على القاصرين الفلسطي

جهته، أعلن املستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين مؤخراً، عن موقفه يف هذا الشأن، وقال أنه جيب تغيري القانون العسكري حبيث 

رات يف طلب اعتقال القاصرين، مثلما جيري الختاذ قراوذلك  198تقرير ضابط سلوك،طلب استصدار تتمكن احملاكم العسكرية من 

واوضح املستشار القضائي للحكومة ان نقطة االنطالق اليت جيب العمل مبوجبها هي ان . خبصوص قاصرين يف جهاز القضاء االسرائيلي

 199".القاصر هو قاصر مهما كان موقع سكناه"

 

 200التظاهر في الضفة الغربية حق  

فهم ال حيظون بتمثيل لدى . مبصائرهم يف الضفة الغربّية اليت احتّلتها دولة إسرائيل قبل سبعة وأربعني عاًما ال يتحّكم السكان الفلسطينّييون

ولذلك، فإّن املظاهرات هي الوسيلة املركزيّة اليت تبّقت . ، وليس بإمكاهنم التأثري على القرارات اليت ترسم واقعهم املعاشالقّوة ارحاكمة

تقاللّيتهم وإمساع أصواهتم والتعبري عن احتجاجهم ضّد االحتالل واالنتهاكات الكثرية واملتواصلة الالحقة أمامهم من أجل ممارسة اس

 . حبقوقهم، بدًءا حبّق التمّلك وارحق يف املياه واملأوى، ومرورًا حبرية ارحركة وارحّق يف الكرامة، وانتهاًء حبّق تقرير املصري

ان . األراضي احملتلة، فان حق التظاهر هو جزء ال يتجزأ من حرية التعبري وهو مكفول لكل انسان مبوجب القانون الدويل الساري ايضا يف

ومعاهدة ارحقوق املدنية والسياسية اليت صادقت اسرائيل عليها عام  201ارحق االساس رحرية التعبري مرسخ يف االعالن العاملي رحقوق االنسان

                                                           
قوات اجليش االسرائيلي يف منطقة يهودا  مجعية حقوق املواطن ضد ضابط 2102/01وزارة االسرى الفلسطينيني ضد وزير االمن والتماس  0022/01التماس  196

 .  http://www.acri.org.il/he/2664: حملكمة يف التماس مجعية حقوق املواطنمداوالت ا. والسامرة 
 (.2.2.2102رحكم بتاريخ  قرا)وزارة االسرى الفلسطينيني ضد وزير االمن  0022/01التماس  197
 .يستعرض الظروف الشخصية للمتهم وبدائل االعتقال املمكنة بالنسبة اليهتقرير ضابط سلوك  198
بيان يف موقع  ،اعتقال قاصرين تقرير ضابط سلوك بشأن لسامرة بتلقي صالحية المحاكم العسكرية في يهودا وا –موقف المستشار القضائي للحكومة  199

لقاصرين سلوك  تقديم تقرير ضابطفاينشطاين يدعم : النيابة العسكرية فلموق خالفاً  ،رفيطال حوفال وحاييم ليفنسون: ايضاً ينظر . 00.2.2102وزارة القضاء 
 . 02.2.2102 ،هآرتس ،يتم اعتقالهم في الضفة

يف اطار . 2102مجعية حقوق املواطن، آ   ،ق المحتلةالتظاهر في المناط مكانة حق   ،احملامية رغد جرايسي واحملامية متار فلدمان: باالستناد اىل ورقة موقف 200
تحليل للمصادر و وللتوسع لل. ة االخريةنمن خالل التشديد على الس احملتلة، التظاهر يف املناطقيف التعبري وارحق يف هذا التقرير نتطرق باختصار اىل انتهاكات ارحق 

 .ينظر ورقة املوقف الكاملةعلى وجه اخلصوص، ويف الضفة الغربية  االحتالل عموماً نني قواللقانون الدويل و  قانوين حول مكانة حرية التعبري وفقاً 
 .21بند  ،0022كانون االول   01 ،االعالن العالمي لحقوق االنسان 201

http://www.acri.org.il/he/2664
http://index.justice.gov.il/Pubilcations/News/Pages/MilitaryCourtsAndMinors.aspx
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2409096
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2409096
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2409096
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/10/right-to-demonstrate-OPT2014.pdf
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هذا اىل جانب واجب الدولة السماح بالتظاهر   203 معاهدة ارحقوق املدنية والسياسية،ارحق بالتجمهر اهلاد  مرسخ ايضاً يف 0000.202

 .واالحتجاج

ينظر . تسلب السلطات االسرائيلية من الفلسطينيين سكان المناطق المحتلة حرية التعبير والحق بالتظاهر واالحتجاجولكن فعلياً، 

وليست احتجاجات مدنية شرعية، والتعامل مع املتظاهرين يتم كما لو " اعمال شغب" اىل املظاهرات املدنية يف األراضي احملتلة على اهنا

ان االعتداء على حرية التعبري واالحتجاج للسكان الفلسطينيني تتجسد ايضا يف التشريع العسكري املعتمد يف . اهنم جمرمون جيب طردهم

مقابل مظاهرات ونشاطات االحتجاج يف األراضي احملتلة، او يف قرارات  الضفة الغربية، سواء بالشكل الذي تتصرف به قوات اجليش ميدانيا

 .احملاكم العسكرية

ُيستخدم الذي ينظم اجراء املظاهرات واملسريات والنشاطات االحتجاجية يف املناطق احملتلة  010،204، فان االمر على مستوى التشريع

وقد أدت التعريفات الفضفاضة والضبابّية الواردة يف . الضفة بشكل جارفعلى أرض الواقع، وبشكل كبري، من أجل قمع حّق التظاهر يف 

، على األمر إىل خلق وضعّية جيري فيها تعريف كّل املظاهرات واملسريات والنشاطات االحتجاجّية اليت جيريها الفلسطينّيون يف الضفة الغربّية

 .جليش الصالحية االوتوماتيكية لتفريقهاأهنا غري قانونّية، مبعزل من غاياهتا أو طابعها، ومتلك قوات ا

 
يواجه املشاركون يف . ، فان قوات اجليش تقوم بتفريق كل مظاهرة تقريبًا جتري يف الضفة، سواء كانت عنيفة أم العلى المستوى الميداني

خالل املظاهرات يف  ات والقوةواالستخدام المفرط لوسائل تفريق المظاهر املظاهرات معاملة عنيفة وغري متساحمة من جهة قوات االمن، 

يبدو ان هذه املسلكيات تعكس توجه اجليش، مبوجبه فان املظاهرات يف الضفة حبد ذاهتا هي انتهاك لألمن   205.الضفة مبثابة أمر اعتيادي

، "لرصاص املطاطيّ ا"نتيجة استنشاق الغاز املسيل للدموع، أو االصابات من  -يف أحيان عديدة، ترتافق نشاطات االحتجاج جبرحى. العام

 .وأحياناً تسجل إصابات يف االرواح –وأحياناً حىت من اطالق الرصاص ارحي 

 21، خالل ارحر  يف غزة قتل يف املظاهرات واملواجهات والنشاطات االحتجاجية اليت جرت يف ارجاء الضفة 2102يف شهري متوز وآ  

نف متبادل سواء من جهة قوات اجليش او من جهة املتظاهرين، مبا يف ذلك مت يف غالبية ارحاالت توثيق ع  206.فلسطينيًا وجرح املئات

                                                           
 .00بند  ،0022كانون االول   02 ،املعاهدة الدولية للحقوق املدنية والسياسة 202
 .20بند ال 203
 . http://bit.ly/1xTYelHت تحريض ودعاية معادية، نص األمرأمر منع نشاطا – 333أمر رقم  204
توجه مجعية حقوق املواطن وبتسيلم اىل نائبة املدعي العام  ؛2102بتسيلم، كانون االول  ،وسائل تفريق مظاهرات في المناطق  ،ساريت ميخائيلي: ينظر مثال 205
توجه مجعية حقوق املواطن اىل ضابط فرقة  ؛http://bit.ly/1xHFkdV ،01.2.2100 ،بشأن اطالق رصاص معدين مغطى باملطاط( مهمات خاصة)

 .http://www.acri.org.il/he/25560 ،20.0.2100 ،"بوئش"الـيهودا والسامرة بشأن استخدام 
بيان على موقع  رصاص الحي ،اشتباه باستخدام مفرط لل :جرف الصامدقوات االمن منذ بدء عملية ال فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية برصاص 31 206

 حماية مواطنين. Human Rights Watch ,2.2.2102،قتلى في اطالق رصاص بعد مظاهرة في الضفة الغربية: اسرائيل ؛20.2.2102, بتسيلم
ردا على توجه مجعية حقوق املواطن هبذا الشأن اعلن مكتب ضابط لواء . OCHA ,http://bit.ly/1tk0oFR ،2102آ   20 -00 (تقرير اسبوعي)

لنظام سجل ارتفاع يف خطورة انتهاكات ا اجلرف الصامداجلنو  ان اجليش االسرائيلي ميتنع عن تفريق مظاهرات ال تشكل خطرا على االمن والنظام العام ، ويف فرتة 

http://bit.ly/1xTYelH
http://www.btselem.org/download/201212_crowd_control_heb.pdf
http://bit.ly/1xHFkdV
http://www.acri.org.il/he/25560
http://www.btselem.org/hebrew/press_releases/20140729_13_palestinian_fatalities_since_gaza_operation_begun
http://bit.ly/1tk0oFR
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. حالة واحدة مت فيها اطالق الرصاص ارحي من جهة املتظاهرين، وحاالت كثرية إلطالق الرصاص ارحي من جهة اجليش على املتظاهرين

 2102فمثال يف هناية شباط . تظاهرين كل اسبوع تقريباً لكن حىت يف الفرتات االعتيادية واهلدوء النسيب، مت تسجيل اصابات يف صفوف امل

 02مطلع نيسان اصيب   207اصيب اربعة متظاهرين يف قرية بلعني، خالل املظاهرة االسبوعية ضد بناء جدار الفصل على اراضي القرية؛

اواسط ايار قتل قاصران يف بلدة  208ائيل؛فلسطينيًا يف مظاهرة جرت يف منطقة رام اهلل للتضامن مع االسرى الفلسطينيني املعتقلني يف اسر 

يف اواخر آ  اصيب عشرة فلسطينيني اربعة منهم  209؛احدمها على االقل قتل بالرصاص ارحي –بيتونيا خالل املظاهرة إلحياء النكبة

يف االسبوع   210ة؛اطفال، يف قرية بيت أمر قضاء اخلليل، خالل املظاهرات االسبوعية ضد توسيع مستوطنة كرمي تسور على اراضي القري

اصيب متظاهرون يف قرية قدوم حيث جتري مظاهرة اسبوعية ثابتة ضد االغالق املتواصل الحد الشوارع  211نفسه وكذلك بعد اسبوع

عامًا يف  00يف تشرين االول اصيب وقتل بالرصاص فىت عمره  212الرئيسية املؤدية اىل القرية والذي مير يف املستوطنة احملاذية كدوميم؛

عاما خالل مظاهرات احتجاجية يف بلدة  02وبعد ذلك بأسبوع قتل فىت عمره  213غري واضحة يف قرية بيت لقية قضاء رام اهلل؛ظروف 

   214.سلواد قضاء رام اهلل

أن  ومن املهم أن نشّدد على . تتطور املظاهرات يف الضفة الغربية يف حاالت كثرية اىل العنف، سواء من جهة املتظاهرين او من جهة اجليش

، بل تلزم القوات العسكري ة بالعمل في أي  حالة  القوانين الدولي ة لحقوق اإلنسان ال تشترط حق  التظاهر بطابع المظاهرة السلمي 

ة  .من العنف وفًقا لنظم تطبيق القانون وبما يخضع للتقييدات التي تفرضها هذه النظم على استخدام القو 

                                                           
توجه مجعية حقوق املواطن ورد ل. والعنف الذي وقع خالهلا، وان استخدام القوة مشتق من درجة اخلطورة القائمة يف االخالل بالنظام وقد مت بشكل متدرج ومنضبط

 http://www.acri.org.il/he/32423: اجليش
 . OCHA ,http://bit.ly/1uXnzu6 ،3332اذار 1 –شباط  13 حماية مواطنين 207
 . OCHA ,http://bit.ly/121fisU ،3332نيسان  3-9 حماية مواطنين 208

بيان من موقع بتسيلم،  تخوف حقيقي من قتل متعمد لفلسطينيين، وجرح آخرين،: حول أحداث يوم النكبة في بيتونيا نتائج أولية من تحقيق بتسيلم 209
، ؛21.0.2102  .02.2.2102بيان من موقع بتسيلم،  تشريح جثة نديم نو ارة تؤكد أنه قتل من رصاص حي 

  .OCHA ,http://bit.ly/1rmhkQV ،3332ايلول  3 –اب  36 حماية مواطنين 210
, OCHA ،3332ايلول  3-2وحماية مواطنين ، أعاله 201، ارحاشية 3332يلول ا 3 –اب  36 حماية مواطنين 211

http://bit.ly/1vOZAi9 . 
: طاء املركزيني يف مظاهرة القرية، موقع امنسيتعن مراد شتيوي، احد النش. http://bit.ly/1yd0Ee2: عن املظاهرات يف كفر قدوم، موقع بتسيلم 212

http://bit.ly/1zw9wL7   . 
فتى عمره جاكي خوري، غيلي كوهني ونري حاسون،  ؛OCHA  ,http://bit.ly/15ACRLO, 3332تشرين األول  33-32حماية مواطنين  213
 . 02.01.2102, ، هآرتسعاما قتل برصاص الجيش االسرائيلي قرب بيت لقية 31
عاماً  32مقتل فلسطيني عمره جاكي خوري، غيلي كوهني و ; OCHA ,http://bit.ly/1zwawPj، 2102اكتوبر  20-22محاية مواطنني  214

 . 22.01.2102، هآرتس، لقد اشعل زجاجة حارقة: باطالق رصاص قرب رام اهلل؛ الجيش

http://www.acri.org.il/he/32423
http://bit.ly/1uXnzu6
http://bit.ly/121fisU
http://www.btselem.org/hebrew/releases/20140520_bitunya_killings_on_nakba_day
http://www.btselem.org/hebrew/press_releases/20140612_autopsy_finds_nadim_nawarah_killed_by_live_ammunition
http://bit.ly/1rmhkQV
http://bit.ly/1vOZAi9
http://bit.ly/1yd0Ee2
http://bit.ly/1zw9wL7
http://bit.ly/15ACRLO؛
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2460582
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2460582
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2460582
http://bit.ly/1zwawPj
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2467289
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2467289
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أوامر إغالق منطقة "يف أحيان متكّررة لتقييد إجراء املظاهرات يف الضفة والسيطرة عليها، وهي  مثة أداة أخرى تستعني هبا قوات اجليش

عادًة يتم إصدار مثل هذه األوامر كخطوة وقائية قبل  215 .، واليت حتظر الدخول إىل مناطق معّينة واملكوث فيها من دون إذن خاصّ "ما

قيام بفحص عيين بشأن وجود اعمال اخالل للنظام او نشاط يشكل خطراً فعلياً على بدء املظاهرات والنشاطات االحتجاجّية ومن دون ال

 .أمن املنطقة، وذلك يف مناطق جتري هبا عادًة مظاهرات هادئة وغري عنيفة

أو كمشتبهني  010مَيُْثل متظاهرون فلسطينّيون يف الضفة أمام احملاكم العسكريّة بشكل دائم، سواًء أكان ذلك على خلفّية انتهاك األمر 

وعلى خالف احملاكم املدنّية . بارتكا  خمالفات رشق ارحجارة والتحريض على العنف أو التحريض على املشاركة يف مظاهرات غري قانونّية

ئيل، واليت تقوم بدور مركزّي وهام يف محاية حّق التظاهر، فإّن احملاكم العسكريّة يف الضفة تفّضل االمتناع عن اخلوض يف مداوالت يف إسرا

م قضائّية مبدئّية ختّص سريان حّق التظاهر يف األراضي احملتّلة ونطاق هذا السريان، إىل جانب اإلطار املعيارّي الساري عليه والذي ينظّ 

   216.، قرار تفريق املظاهرات وأداء اجليش وتصّرفاته خالهلا010مشروعّية األمر : تطبيقه

 

هذا الواجب مرسخ  .احملتّلة األراضي يف التظاهر حقّ  بسريان ووضوح بصراحة تعرتف أن الضفة، يف حمتلة قوة باعتبارها إسرائيل على جيب

جيب على اسرائيل السماح باجراء املظاهرات واملسريات واالعتصامات  .يف قوانني االحتالل ويف قوانني حقوق االنسان على حد سواء

االحتجاجية، حىت يف ارحاالت املوجهة ضد ارحكم العسكري، وجيب عدم حتديد حرية التعبري وارحق بالتظاهر، إال يف حاالت يكون هبا 

 . االحتمال شبه مؤكد رحدوث انتهاك حقيقي وصعب لألمن
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http://www.acri.org.il/he/3020702.00.2102توجه مجعية حقوق املواطن اىل املستشار القضائي ليهودا والسامرة،  ؛ ،
/he/24418http://www.acri.org.il. 

 
 .أعاله 211، ارحاشية مكانة حق  التظاهر في المناطق المحتلة: ينظرللتوسع وأمثلة  216

http://www.acri.org.il/he/30207
http://www.acri.org.il/he/24418
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/10/right-to-demonstrate-OPT2014.pdf

