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 كتابة: طال دّهان

 عالء حليحللعربّية: إىل االرتمجة 
 

، الذين يعتمد التقرير على كتاباهتم، لكّل أعضاء/ عضوات طاقم جمعّية حقوق المواطن في إسرائيلالشكر: 

مات والبيانات. شكر خاّص لكّل من: احملامية راوية أبو والشكر لكّل من قرأ وقّدم مالحظات وساعد يف توفري املعلو 

حاي، احملامية دانا ألكساندر، حجاي إلعاد، احملامي عوين بنّا، احملامية  -ربيعة، رامي آدوط، احملامية شارونا إلياهو

، احملامية طال شرف حّساناحملامية إيريس زليخا،  لايل لان مور،  حايو، احملامي -امية ديغ  ليلدمسكيت بيندل، احمل

 رونيتاحملامية طايل نري، احملامية آن سوتشيو، احملامية ليلى مارجاليت، يت موسكوفيت،، احملامي دان يكري، نري حاسني، 

كولني، ليزا   اهڤينتشوك، احملامية متار فلدمان، احملامي عوديد فيلر، علبسيالع، احملامية نسرين عليّان، احملامي أفنري 

 عي.، ليلي ريسكيڤروزو

 

 لساريت إيلياه وعوفرا تيلكري ونعماه يدلار على املساعدة يف التوزيع.

؛ لريال مزايل، مركزة "يف خدمة الشيخوخة"القانون للمحامية كارميت شاي وللدكتور إيسي )يسرائيل( دورون، مجعية 

منّظمة  يف سية، مركزة اجال الححة الن يتعلى طاولة املطبخ"؛ لعيديت سرالوس لسالحشريكة يف إئتالف "ا

 -"مبكوميف مجعية "  Cقة أللون كوهني لي شتس، مركز منط ؛مركز حقوق اإلنسان ألشخاص مع حمدوديّة -"ِبْزخوت"

مجعية يف يف األراضي احملتلة  للمحامية قمر مشرقي أسعد، مديرة القسم القانوينخمططون من أجل حقوق التخطيط؛ 

ايتسن، مركز مساعدة العمال األجانب؛ حلني بيرت، مركزة ڤاف للمحامي أس ؛حاخامني من أجل حقوق اإلنسان

 االعالم يف "التل زيون االجتماعي"؛ ولكل املنظمات اليت سامهت وأرسلت مواد إلعداد التقرير. 

 

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

 ؤهم من القيام بنشاطاتنا.وسخا

 1023كانون األّول 



 3 

  الحق في المساواة

احلق يف املساواة هو مبدأ مت ّوق يقوم يف أسس مدارك حقوق اإلنسان: "يُولد مجيع الناس أحرارًا متساوين يف الكرامة 

التمتع باحلماية املتكافئة اليت وحيمل مبدأ املساواة أوجًها عّدة: فلكّل إنسان احلّق باملساواة أمام القانون و  1واحلقوق".

يوفرها القانون؛ لكّل إنسان احلق املتساوي بالتمتع باملوارد العاّمة، واحلق بعدم التعرض للتمييز الاللي. وي رض احلق 

باملساواة على الدولة واجب التحرف بشكل تكافئّي مع مجيع بين البشر، من دون فروقات يف الدين أو القومية أو النوع 

احملدودية. الدولة اليت تسعى للتعامل اهلوية اجلندرية أو ندر أو املكانة الشخحية أو العمر أو امليل اجلنسّي أو أو اجل

بشكل متكافئ عليها أن ختحص مواردها بنزاهة وعدالة، وعليها أيًضا أن تسعى بنشاط من أجل جسر ال جوات 

 االجتماعية القائمة فيها.

 إسرائيل يف أّن احلق باملساواة هو حّق دستورّي ُمشتّق من احلق يف الكرامة الوارد يف بّت الكثري من قرارات احلكم يف

قانون أساس: كرامة اإلنسان وحريته، وأنّه ال ُيسمح بانتهاك هذا احلق إال يف ضمن احملدوديات الواردة يف قانون 

ومثة سلسلة طويلة من القوانني والتعديالت األساس. ولكن ال توجد يف إسرائيل بلورة دستورية واضحة للحق باملساواة. 

القانونية اليت تسعى لضمان احلق باملساواة لكّل مواطين الدولة، إال أّن ماهية التمييز ال ض اضة والحعوبة يف إثباهتا أمام 

ع التمييز يف احملاكم، جتعالن من منعها وتطبيقها أحَد أكثر األمور صعوبة. أضْف إىل ذلك أّن املعّوق األساسّي أمام من

ومن ضمن ذلك لدى سلطات الدولة.  -إسرائيل يتمثل يف لياب التذويت احلقيقّي لقيمة املساواة يف اجملتمع اإلسرائيليّ 

وتقحي  وينعكس هذا األمر يف التشريعات والسياسات وختحيص املوارد اليت توفر كلها أفضلية قومية للمواطنني اليهود

 التمييز ضّد اجموعات خمتل ة يف العمل والسكن؛ ويف إجراءات ال حل واالنلالق ؛ ويفوجتحف حبق املواطنني العرب

لدى اجموعات معيّنة وإقحاء املختلف عنها؛ ويف املناسبات العنحرية؛ ويف الباللات والرسائل والت ّوهات العنحرية 

بال روقات يف الوضع الححي ؛ والتعامل مع املهاجرين والالجئني وطالغ  اللجوء؛ و الحادرة عن شخحيات مجاهريية

وسنتوقف عند وخدمات الححة املتوفرة للمجموعات املختل ة؛ وال روقات االجتماعية االقتحادية اآلخذة بالتوسع. 

  بعض هذه الظواهر فيما سيلي.

                                                 
 البند األول من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. يمكن معاينة صيغة اإلعالن في موقع األمم المتحدة: 1

mlhttp://www.un.org/en/documents/udhr/index.sht. 

http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml
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 التمييز في السكن

ن من بني كّل هؤالء "أنا ال أعتقد أّن األمر حيدث عن وعي ولكن كوننا شرقيني }...{ حنن كنا الشرقيني الوحيدي

 األزواج".

 "كوين ُمعيلة واحدة ال يعين التمييز ضّدي".

 "أنا أعتقد أّن األمر الوحيد الذي منعين من القبول }...{ هو ُعمري".

"قالوا يل إنه }...{ حىت سن األربعني أو أن يكون عندي أط ال صلار. قلت هلم شكرًا جزيالً. ال يوجد عندي 

 2سن األربعني. مل أحاول مرة أخرى".أط ال صلار وأنا فوق 

 

يشّكل حّق كّل إنسان باختيار مكان سكنه وعدم التعّرض للتمييز بسبب انتمائه اجلمعّي، حًقا بشريًا أساسًيا. كما أّن 

واجب الدولة عدم التمييز مباشرة أو بشكل لري مباشر هو أمر م هوم ضمًنا، إال أّن على الدولة أن تتأّكد أيًضا من 

 ممارسة جهات خاصة للتمييز. وسنستعرض فيما يلي عدة تطّورات حدثت إبان السنة املنحرمة.عدم 

يف مئات البلدات األهلية اليت أقيمت على أراضي الدولة، يسمح للسكان القدامى  3"قانون لجان القبولما يزال "

الثقايّف" اخلاص -ءمة النسي  االجتماعيّ "بلربلة" َمن ال يستويف املعايري اخلاصة بـ "مالءمة حياة اجملموعة"، أو "مال

بالبلدة، برلم أّن السكان ال يتمتعون بأّي خحوصية ثقافية أو أخرى ميكن أن تكون مربّرًا هلذه اللربلة. صحيح أّن 

ة صيالة القانون متنع التمييز على خل ية قومية أو مكانة شخحية أو والديّة أو مدارك، إال أّن املعايري الضبابية اخلاص

مبالءمة حياة اجملموعة والنسي  االجتماعّي تسمح برفض سكان "لري مرلوب هبم" مثل العرب واحملدودين حركًيا 

                                                 
خارج الرادار: أجهزة  بنياميني وطال جنور،-مقتبس من اللقاءات التي أجريت مع أشخاص لم ُيقبلوا للبلدات األهلية. من: عدي نير 2

 )بالعبرية( .062-042، ص 3102، "معسيه مشباط"، المجلد الخامس، اإلقصاء المستترة في إجراءات التصنيف للسكن في إسرائيل
 . لصيغة القانون وموقف جمعية حقوق المواطن:3100-(8قانون تعديل أمر الجمعيات التعاونية )رقم  3

http://www.acri.org.il/he/?p=97. 

http://www.law.tau.ac.il/Heb/_Uploads/dbsAttachedFiles/adiNir.pdf
http://www.law.tau.ac.il/Heb/_Uploads/dbsAttachedFiles/adiNir.pdf
http://www.law.tau.ac.il/Heb/_Uploads/dbsAttachedFiles/adiNir.pdf
http://www.acri.org.il/he/?p=97
http://www.acri.org.il/he/?p=97
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عيل الواحد واألزواج املثليني، ولريهم. 
ُ
والطّاعنني يف السّن والشرقيني واملهاجرين من أثيوبيا واملتديّنني والعائالت ذات امل

  4حملكمة العليا، ومن بينها التماس تقّدمت به مجعية حقوق املواطن.ومثة التماسات مطروحة وعالقة أمام ا

على أّن السكان القدامى يف البلدات األهلية ُيشلّلون أجهزة مسترتة ومكشوفة من اإلقحاء  5ودّل حبث أجري مؤخرًا

ل إىل مرحلة جلان والتمييز، اليت تُبعد مرشحني "لري مرلوبني" عن البلدة، وذلك حىت قبل أن حيظْوا ب رصة الوصو 

القبول. ومن بني اجمل األمور، فإّن املقحود هنا حمادثات اللربلة لري الرمسية اليت جتري مع املرّشحني، واللربلة االستباقية 

وهي جهة لري رمسية لري مبلورة يف القانون بتاتًا. كما ُيستدّل من البحث أّن  -عرب قرار "جلنة االستيعاب البلدية"

يت جُترى يف معاهد التحنيف )وهي شرط إلزامّي يف عملية القبول( ميكن أن تُقحي اجموعات سكانية االختبارات ال

معيّنة، مثل األشخاص الذين يعانون صعوباٍت يف الذاكرة ومحاعب يف الدراسة والُعسر التعليمّي والنشاط امل رط، أو 

ين شاركوا يف البحث َمن وص وا رفضهم مبحطلحات من ختتلف للتهم األّم عن الللة العربية. وكان من بني أولئك الذ

ختّص التمييز اإلثيّن والتمييز على خل ية الوضعية العائلية أو التمييز على خل ية السّن. وتشري الباحثات إىل أّن الرفض 

هم خّلَف تأثريات عاط ية قوية، حيث بدا ذلك واضًحا من خالل أقوال املشاركني واملشاركات يف البحث، ومن ضمن

  من مل يستطيعوا تعريف املّس الذي حلق هبم.

إىل جانب وجود جلان القبول، فإّن "قانون جلان القبول" يسمح لكّل بلدة بإضافة شروط قبول إىل دستور اجلمعية 

التعاونية اخلاّص هبا. وُيسَتلل هذا اجلهاز يف بعض األحيان، أيًضا، من أجل ختحيص األراضي يف البلدة بشكل متييزّي 

وعنحرّي وإقحائّي. فمثال، ما حدث يف بلدة كرميت اجلديدة، وهي تقع إىل جانب بلدة ميتار يف النقب، وأقيمت 

على أراض عامة وبتمويل سخّي من األموال العامة: فقد عكس الدستور اخلاص باجلمعية التعاونية اليت تعمل على 

ية، وطالب باخلدمة العسكرية ونظافة السجّل اجلنائّي. وممّا تأسيس كرميت، متييزًا على خل ية قومية ودينية ومكانة عائل

جيب أن نذكر هنا أنه وبرلم أّن  6ورد يف الدستور، وبحريح العبارة، أنّه ال ميكن االنضمام إىل البلدة إال لليهود فقط.

                                                 
قّدمت االلتماس جمعية حقوق المواطن برفقة مبادرات صندوق إبراهيم  .أوري صباح ضد الكنيست 1122122ملف محكمة عليا  4

 وسكان البلدات األهلية من منطقة مسجاف )مجموعة "عتيد مسجاف"(. للتوسع في هذا الشأن وألدبيات المحكمة:
?p=12905http://www.acri.org.il/he/ . 

  أعاله. 3، الحاشية خارج الرادار: أجهزة اإلقصاء المستترة في إجراءات التصنيف للسكن في إسرائيل 5
 ئمين، ويحافظ على القيم اليهودية". الدستور:من الدستور: "يهودي مواطن إسرائيلي أو من سكان إسرائيل الدا 4.0المادة  6

http://tinyurl.com/pr4e77g . في التقرير الذي نُشر حول المسألة وردت ردود من الجمعية التعاونية الخاصة بكرميت والمجلس

ألمر، ولم يُرفض أّي شخص بسبب عدم مالءمة الدستور. في أعقاب اإلقليمّي، وهي تفيد بأنهما لم تتصرفا حسب الدستور في واقع ا

ألسبوع إضافّي. عوفر بترسبورج،  -الذي كان قد أغلق–النشر أزيل الدستور من موقع اإلنترنت الخاص بالبلدة، وأعيد فتح التسجيل 

  .9/9/3102ساعة،  34 -يديعوت أحرونوتغير مقبول، 

http://www.acri.org.il/he/?p=12905
http://www.acri.org.il/he/?p=12905
http://www.law.tau.ac.il/Heb/_Uploads/dbsAttachedFiles/adiNir.pdf
http://www.law.tau.ac.il/Heb/_Uploads/dbsAttachedFiles/adiNir.pdf
http://tinyurl.com/pr4e77g
http://tinyurl.com/pr4e77g
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أن ميّروا عرب  عائلة، فإّن على ُمشرَتي قطع األرض يف كرميت 00522احلديث يدور عن بلدة من امل روض أن حتوي 

جلنة قبول، برلم أّن "قانون جلان القبول" يسمح بوجود هذه اللجان يف البلدات الحلرية فقط، واليت ال يزيد عدد 

التمست مجعية حقوق املواطن احملكمة العليا اإلسرائيلية مطالبة بوقف  0202نسمة. يف أيلول  022سكاهنا عن 

تمييزية، ومنع استمرار اشرتاط شراء قطع األرض يف البلدة باالنضمام  تسويق قطع األرض يف كرميت وفق الشروط ال

يف الوقت احلايل، جرى تعديل الدستور وُشطب منه بعض املطالب  7كعضو يف اجلمعية التعاونية أو يف جلنة القبول.

حقيقة أنّه يُتوّقع من البلدة الاللية، إال أّن الدولة ُتحّر على إمكانية تأسيس جلنة قبول يف البلدة للمرحلة األوىل، برلم 

 أن تكرب يف املراحل القادمة. 

مثة طريقة أخرى للتمييز وهي تتمّثل يف ختحيص أو تسويق منطقة سكنية لحاحل اجموعات سكنية عينية فقط، حيث 

موعات تقع هذه املنطقة على أراض عاّمة من امل روض أن تعود باملن عة على عامة الناس، يف حني يُنظر إىل هذه اجمل

على أهنا اجموعات "نوعّية" أو ميسورة احلال. فعلى سبيل املثال، قّررت احلكومة إصدار تعليمات إىل سلطة أراضي 

إسرائيل بتخحيص أراض يف القدس من دون عطاء لحاحل إقامة حّي ححرّي لرجال قوات األمن يف اخلدمة الدائمة، 

ويتجّلى مثال آخر يف عطاء طُرح يف مدينة  8لتخحيص.برلم عدم طرح أّي حاجة عسكرية من وراء مثل هذا ا

  9الناصرة، ُُشل فيه شرط "اخلدمة يف ص وف قوات األمن".

وحىت لو مل يكن التمييز واإلقحاء جيريان بشكل عليّن على هذه الشاكلة، فإّن ختحيص قطع األراضي "لكّل من يدفع" 

ي احلال على أراض عاّمة، بشكل ال مينح ال رص يسمح للسلطات بتطوير ودفع أحياء متجانسة لسكان ميسور 

املتساوية جململ سكان املدينة مبمارسة حقوقهم بالسكن. فهذا ما حيدث يف حّي العجمي يف يافا على سبيل املثال؛ 

فهناك تسّوق سلطة أراضي إسرائيل أحد آخر احتياطّي األراضي املتبقية يف احلّي، لكّل من يدفع أكثر، من خالل 

لضائقة السكنية اجلسيمة اليت يعانيها السكان القدامى. واّدعى سكان احلّي يف االلتماس الذي قّدموه أّن قانون جتاهل ا

سلطة أراضي إسرائيل يُلزم السلطة بأن تأخذ بعني االعتبار تشكيلة واسعة من االعتبارات العاّمة واجلماهريية أثناء 

                                                 
قُّدم االلتماس بواسطة عيادة حقوق  وق المواطن في إسرائيل ضّد سلطة أراضي إسرائيل.جمعية حق 3110121 ملف محكمة عليا 7

  .http://www.acri.org.il/he/?p=28509اإلنسان في جامعة تل أبيب. ألدبيات المحكمة: 
جمعية حقوق  12/121 قرار ما يزال عالًقا في المحكمة العليا، ملف محكمة علياااللتماس الذي قّدمته جمعية حقوق المواطن ضّد ال 8

  .http://www.acri.org.il/he/?p=25362 ألدبيات المحكمة: المواطن في إسرائيل ضّد الحكومة.
محكمة الناصرة ترفض التماس عدالة إللغاء بيع قطع األرض  رى رفضه.التماس قّدمه مركز عدالة للمطالبة بإلغاء الشرط ج 9

  .32/0/3102ن في موقع عدالة، بيا ،للخادمين في قوات األمن فقط

http://www.acri.org.il/he/?p=28509
http://www.acri.org.il/he/?p=25362
http://adalah.org/heb/Articles/1400/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%91%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA-%D7%93%D7%97%D7%94-%D7%90%D7%AA
http://adalah.org/heb/Articles/1400/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%91%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA-%D7%93%D7%97%D7%94-%D7%90%D7%AA
http://adalah.org/heb/Articles/1400/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%91%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA-%D7%93%D7%97%D7%94-%D7%90%D7%AA
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األراضي للسكن الشعغّ  واملساكن اليت يف املتناول؛ وأّن السلطة ملزمة  تسويق أراضي الدولة، مبا يف ذلك إمكانية تسويق

ب حص احتياجات السكان املقيمني يف املوقع وتوفري احللول للضائقة السكنية يف احلّي؛ وأّن على السلطة أن تعمل 

يسكنون فيها منذ  وتنشط وفق مبدأ العدل التححيحّي، الذي يعين أّن تطوير منطقة معيّنة ال يتّم على حساب من

 10عشرات السنوات، بل أن يتّم التطوير من أجلهم.

حّولت  0202التمييز يف السكن أمر شائع جًدا أيًضا بني اجّلهات اخلاصة يف اجال العقارات لري املنقولة. يف حزيران 

اول قام بالتمييز حمكمة الحلح يف حي ا تسوية يف دعوى لري مسبوقة إىل قرار حكم نافذ، حيث كانت الدعوى ضّد مق

ضّد ُمشرٍت عريّب. وُقّدمت الدعوى باسم أحد سكان عكا الذي حاول شراء وحدة سكنية يف مشروع إسكاين امسه 

وُقّدمت الدعوى وفق قانون منع التمييز يف  11"جرين باالس" التابع لشركة موشيه حديف يف عكا، ورُفض طلبه.

، والذي حيظر على جهات خاصة تنشط 0222 -يهية واألماكن العامةاملنتجات واخلدمات والدخول إىل األماكن الرتف

يف اجال توفري املنتجات أو اخلدمات التمييَز بني ُمتلقي اخلدمات. وتقّرر يف التسوية بني الطرفني أن تدفع الشركة 

هضة للتمييز. ش.ج. للُمّدعيتنْي، مجعية الياطر ومجعية حقوق املواطن، لحاحل نشاطات منا 520222تعويضات قدرها 

وأعلنت الشركة أهنا سعت ملنع تكرار مثل هذه احلادثة وأعلنت أّن التمييز خمالف لسياساهتا. كما ُقّدمت دعوى ضّد 

سلطة أراضي إسرائيل، حيث أّن املشروع ُشّيد على أراٍض عاّمة ُسّوقت يف ضمن عطاء، ومن واجب السلطة التيقُّن من 

يقها بشكل مُمّيز. يف أعقاب هذا اإلجراء، بدأت "السلطة" بإضافة بند يف عطاءاهتا أّن الوحدات السكنية ال جيري تسو 

 . بتغريم مقاولين يمارسون التمييز بين الُشراة خالفًا للقانونيسمح للدولة 

 

                                                 
اللجنة الشعبية للدفاع عن الحق في األرض والسكن في يافا م.ض. ضد سلطة أراضي  -دارنا 11132-00-21 استئناف حيازة أراض   10

وق مخططون من أجل حقوق التخطيط، باشتراك عيادة حق -قُّدم االلتماس أيًضا باسم جمعية حقوق المواطن وعدالة وبمكوم إسرائيل.
ال لبيع  ُينظر أيًضا:. http://www.acri.org.il/he/?p=27888 اإلنسان في جامعة تل أبيب. أدبيات المحكمة في موقع الجمعية:

 .32/6/3102، التلفزيون االجتماعّي، ا لكلّ من يدفع أكثرياف
قُّدم االلتماس أيًضا باسم جمعية  م.ض. واالستثمار للبناء حديف موشيه ضد هواري 2471-21-21 سريع إجراء في مدني ملف 11

واطن وجمعية الياطر. مثل الملتمسين تطّوًعا المحامي آدم فيش من مكتب المحامية راحيل بن أري، آدم فيش وشركاء. أدبيات حقوق الم

 .http://www.acri.org.il/he/?p=24770 المحكمة في موقع الجمعية:

http://www.acri.org.il/he/?p=27888
http://tv.social.org.il/social/2013/06/27/diyur-jaffa
http://tv.social.org.il/social/2013/06/27/diyur-jaffa
http://tv.social.org.il/social/2013/06/27/diyur-jaffa
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/06/hit1749psd.pdf
http://www.acri.org.il/he/?p=24770
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 التمييز في العمل 

ه(، لري مالئم لنا". "كان مثة بعض أصحاب املحاحل، الذين مل يتوق وا عن الحراخ ضّدي: "أنَت تعتمر القلنسوة )كيبا

لقد أُهنت بكّل جوارحي. هل متنعين القلنسوة اليت على رأسي من التمّيز يف العمل؟ هل متنعين من القيام بعملي كما 

 12جيدر؟ على العكس".

"من الحعب جًدا على أبناء الطائ ة األثيوبية الوصول حىت إىل مرحلة لقاءات العمل }...{ أنظروا امسي مثال. إنه 

 13 ولريب وال يشجع على التعرف علّي عند مساعه".إشكايلّ 

 

التمييَز يف القبول للعمل وشروطه ويف ال حل منه، وذلك على خل ية  0811 -حيظر قانون تكافؤ ال رص يف العمل

سلسلة طويلة من املميزات الشخحية، مثل اجلنس وامليل اجلنسّي واملكانة الشخحية والوالدية والسّن والدين والقومية 

وبلد املنشأ واملدارك أو اخلدمة العسكرية االحتياطية. ولكن، وبرلم هذا التشريع، وبرلم الوعي املتزايد والربام  املختل ة 

ما يزال التمييز يلقي بظالله يف إسرائيل على الذين ينتمون  14لدفع وتشجيع اندماج اجموعات خمتل ة يف سوق العمل،

وباستثناء انتهاك احلق يف كسب القوت، فإّن التمييز يف العمل ينتهك أيًضا إىل اجموعات أقلية واجموعات ُمقحاة. 

احلق يف الكرامة انتهاًكا جسيًما، نتيجة لشعور املرء املميَّز ضّده بأنه ال يُقّيم بناًء على مؤهالته الشخحية، بل يُرفض 

ئع ومعروف، ولن نورد هنا إال عيّنة من بسبب أفكار مسبقة ومنطية تتعلق باجملموعة اليت ينتمي إليها. هذا الوضع شا

  بني املعطيات الكثرية اليت مُجعت يف هذه املسألة.

                                                 
، حريدي رغب بالعمل يتحدث•  "هل لديك قلنسوة؟ غير مالئم" مل، في: موشيه كوهن،شمعون فعكنين، تائب هلل يبحث عن ع 12

 )بالعبرية( .6/01/3102بحدريه حرديم، 
"الناس يسألونني: هل يوجد أصال  تغايا، حاملة بكالوريوس وتعمل في شركة طيفع، في: ساغيت بوستمن،-كنوبش طالال 13

 . )بالعبرية(01/01/3101، كلكاليست،  أكاديميون أثيوبيون؟"
زيادة نسبة المشاركة في القوى العاملة ونسبة التشغيل لدى األشخاص  -3914قرار الحكومة  عدة أمثلة من السنة المنصرمة: 14

سُيصدق في لجنة دفع مكانة المرأة على األحكام الخاصة بتشجيع دمج النساء  بعد تأخير من خمس سنوات، اليوم ذوي المحدوديات؛
بينت يدفع نحو مساواة في األجور بين النساء والرجال؛ "عدم  ؛ جاي كتسوفيتش،9/9/3102، بيان في موقع الكنيست،  في العمل

خالل ثالثة أشهر سيُنشأ مركز إلدخال الحريديم في سوق العمل في المدينة ؛ دافيد مرواني، 39/4/3102جلوبس، ، ول هذا الوضع"قب

وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية يطلقان برنامًجا جديًدا لدفع تشغيل الحريديم باستثمار  ؛06/8/3102}القدس{، ُكول هعير، 

 077وزارة االقتصاد ستخصص  ؛ يونتان أوريخ،32/3/3102في موقع وزارة االقتصاد )التجارة والصناعة(،  ، بيانمليون ش.ج. 07
حملة تشغيل العاملين في الوسط العربي  ؛ روت شيفح جترياده،6/8/3102، موقع كيبّاه، مليون شيكل لدمج الحريديم في دائرة العمل

 )بالعبرية( .34/6/3103، معريف-nrg ،هي حملة جديرة

http://www.bhol.co.il/article.aspx?id=59910&cat=1&scat=1
http://www.calcalist.co.il/local/articles/1,7340,L-3419833,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/1,7340,L-3419833,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/1,7340,L-3419833,00.html
http://www.civil-service.gov.il/Civil-Service/TopNavHe/Units/TichnunBakara/UnitForms/2012420
http://www.civil-service.gov.il/Civil-Service/TopNavHe/Units/TichnunBakara/UnitForms/2012420
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press9913.aspx
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press9913.aspx
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000839811
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000839811
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000839811
http://www.kipa.co.il/now/52888.html
http://www.kipa.co.il/now/52888.html
http://www.nrg.co.il/online/16/ART2/380/030.html
http://www.nrg.co.il/online/16/ART2/380/030.html
http://www.nrg.co.il/online/16/ART2/380/030.html
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سَتبَينات الباحثني عن العمل إهنم مل يُقبلوا  %05يف استطالع أجرته مؤخرًا وزارة االقتحاد، قال 
ُ
ستبيَنني وامل

ُ
من امل

ألط ال صلار، متقدمني يف السّن، عرب، متديّنني،  للعمل لسبب متعلق بانتمائهم للمجموعات التالية: نساء، أمهات

ستبَينني بأهنم يتعّرضون  %00شرقيني، مهاجرين جدد، جنود يف االحتياط أو من ذوي احملدوديات. وشعر 
ُ
من امل

يف  15.للتمييز يف أماكن العمل: يف التعامل العاّم واألجر والشروط املرافقة أو يف الرتقية، وذلك نتيجة النتمائهم اجلمعيّ 

استطالع آخر لوزارة االقتحاد ُوجد أّن املشّللني يعرّبون عن عدم رلبة كبري يف تشليل املهاجرين من أثيوبيا والعرب 

   16واحلريدمي.

 %67، مقابل %02يف سوق العمل متدنية بشكل خاّص، وتحل قرابة ذوي المحدوديات الشديدة نسبة اندماج 

فقط، وقرابة  %5.0التجارية اليت تشّلل عماال من ذوي احملدوديات إىل وتحل نسبة املحاحل  17من اجمل السكان.

بلغ معدل  0228يف عام  18من بني العمال ذوي احملدوديات املنداجني يف هذه املحاحل هم عمال لري مهنيني. 02%

   19ش.ج. لدى عموم اجلمهور. 60022ش.ج. مقابل  50252األجر الشهري للعاملني ذوي التحديات 

يف فجوات كبيرة في األجور بين الجنسْين تقّدم الذي ححل يف اجملال يف السنوات األخرية، ما تزال برلم ال

من النساء يف سّت مهن  %00وتشتلل قرابة  21يف السوق اخلاصة ويف القطاع العام على حّد سواء. 20إسرائيل،

طبخ، العناية، املبيعات والعمل املكتغّ   نسائية تقليدية تتّميز بأجور متدنّية: التدريس، السكرتارية، التنظيف وامل

                                                 
وزارة الصناعة والتجارة ، ن وباحثين عن عمل، وتنويع تشغيلي في أماكن العملشعور بالتمييز لدى عاملي شوكي هندلس، 15

 . )بالعبرية(3102ومفوضية تكافؤ الفرص في العمل، شباط 
، وزارة الصناعة تحليل مستخلصات من استطالع مشغلين -غيلي في إسرائيل وإلى أّي مدىهل هناك تنويع تش بيني ببرَمن، 16

 . )بالعبرية(3102والتجارة، آذار 
زيادة نسبة المشاركة في القوى العاملة  -3914في قرار الحكومة معطيات مفوضية مساواة حقوق األشخاص ذوي المحدوديات،  17

ذوو المحدوديات في العقد  معطيات مشابهة وردت في: أعاله. 04الحاشية رقم ، ونسبة التشغيل لدى األشخاص ذوي المحدوديات
 )بالعبرية( .3100، وزارة الصناعة والتجارة، شباط ديمغرافية وتشغيلية-بروفيل معطيات إحصائية: مميزات اجتماعية -األخير

استطالع ُعرض في المؤتمر  مصلحة تجارية. 281، في عّينة تمثيلية من قرابة 3100أجرت االستطالع وزارة االقتصاد نهاية  18
الرابع الخاص بمركز دمج ذوي المحدوديات في مسألة مشغلي العمال ذوي المحدوديات: نسبة المصالح التجارية التي تشغل 

 )بالعبرية( .31/2/3102القتصاد، ، بيان في موقع وزارة افقط! %0.3عاملين ذوي محدوديات تصل إلى 
، مؤسسة ذوو المحدوديات في سّن العمل في إسرائيل: الشيوع بين السكان، المميزات والوضع التشغيلي ،وآخرون  ,دنيز نؤون 19

 . )بالعبرية(3103هد بروكدايل، كانون األول مع -جوينت-التأمين الوطني ومايرز
؛ موقف 6/3/3103بيان في موقع دائرة اإلحصاء المركزية، ، ُكتيب معطيات لمناسبة يوم المرأة العالمي للمعطيات ُينظر: 20

لّياه نايدورف ضد كّواح عوتسماه خدمات حراسة وتجوال  0973/-00-20 ة في فرص العمل في ملف نزاع عملمفوضية المساوا

 )بالعبرية(. http://tinyurl.com/ndak6yr م.ض. وشركة الكهرباء اإلسرائيلية م.ض.،
. التحليل يستند 3102مركز أدفا، شباط ، فجوات األجور بين النساء والرجال في القطاع العام بوزغلو،-ياعيل حسون ونوجا دجان 21

 :فجوات األجور بين النساء والرجال في القطاع العام لوطن،-ُينظر أيًضا: أورلي ألمجور .3100إلى معطيات األجور للعام 
مركز البحث والمعلومات، تشرين الثاني  -، الكنيست0797مستخلصات من تقرير المسؤول عن األجور في وزارة المالية لعام 

3100. 

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/16676F55-FCB7-4289-89A1-131544E06F64/0/X12183.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/22474AB9-0EE3-4E12-AACE-92A5171C5250/0/060313.pdf
http://www.civil-service.gov.il/Civil-Service/TopNavHe/Units/TichnunBakara/UnitForms/2012420
http://www.civil-service.gov.il/Civil-Service/TopNavHe/Units/TichnunBakara/UnitForms/2012420
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/60B31CE2-4466-4BE6-A66C-8AD32E1270AD/0/X10697.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/60B31CE2-4466-4BE6-A66C-8AD32E1270AD/0/X10697.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/60B31CE2-4466-4BE6-A66C-8AD32E1270AD/0/X10697.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/CFBC6622-6CD5-4A05-907B-2113F7C0CFD8.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/CFBC6622-6CD5-4A05-907B-2113F7C0CFD8.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/CFBC6622-6CD5-4A05-907B-2113F7C0CFD8.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/CFBC6622-6CD5-4A05-907B-2113F7C0CFD8.htm
http://www.btl.gov.il/Publications/research/Pages/mechkar_110.aspx
http://www.btl.gov.il/Publications/research/Pages/mechkar_110.aspx
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201311056
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201311056
http://tinyurl.com/ndak6yr
http://www.adva.org/default.asp?pageid=1001&itmid=724
http://www.adva.org/default.asp?pageid=1001&itmid=724
http://www.adva.org/default.asp?pageid=1001&itmid=724
http://www.adva.org/default.asp?pageid=1001&itmid=724
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02950.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02950.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02950.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02950.pdf
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وتستحعب األمهات املعيالت وأمهات األط ال الحلار العثوَر على عمل، وتقوم دائرة التشليل بالتمييز  22كموظ ات.

شّللني.
ُ
   23ضّدهّن، حيث أهنا ختضع إلمالءات امل

شللني %00يف االستطالع الذي أجرته دائرة اإلححاء املركزية قال 
ُ
يف مرحلة عرب إهنم ميّيزون ضّد مرشحني  من امل

التجنيد للعمل. ويشري استطالع أجرته وزارة االقتحاد إىل أّن ثلث العاملني تقريًبا ي ّضلون عدم استيعاب عرب يف 

وتبلغ درجة صعوبة اندماج أكادميّي عريّب يف عمل يليق بقدراته مخسة أضعاف مقارنة باألكادميّي  24أماكن عملهم.

قياًسا باألجر الذي  %25الذي يتمتع بن س املعطيات، وسيكون أجر األكادميّي العريّب أقّل من املعدل بقرابة اليهودّي 

كما يتواصل العمل مبعيار اخلدمة  25يتقاضاه اليهودّي يف ن س الوظي ة والذي يتمتع بالقدرات ومستوى الدراسة ذاهتا.

هذه السنة اقرتاح قانون يسعى لت ضيل اخلادمني يف اجلي، وقد ُدفع  26العسكرية التمييزّي كشرط للقبول للعمل،

   27خبحوص موارد عاّمة حمدودة، ومنها الوظائف يف سلك الدولة.

وبرلم االرت اع الط يف على مّر  28يف اجال يالئم مؤّهالهتم؛ أصل أثيوبيّ من األكادمييني من  %05ويعمل أقّل من 

  30 يف الشركات احلكومية ال يستويف متطلبات القانون.فإّن نسبة العاملني من أصل أثيويبّ  29السنوات،

عمالً ما، يبلغ  55-55تتراوح أعمارهم بين ويشري استطالع أجرته جامعة بن جوريون إىل أّن احتمال أن جيد رجال 

ينخ ض  58-55، وبني األعمار %26عمال ما هو  50-05؛ واحتمال أن جتد نساء ترتاوح أعمارهّن بني 22%

                                                 
 أعاله. 31، الحاشية رقم كتّيب معطيات لمناسبة يوم المرأة العالمي  22
ليس المشغلين وحدهم:  ؛ حاييم ريفلين،01/8/3102 ،1أخبار -mako، أمهات معيالت يستصعبن العثور على عمل ألون َشني، 23

 . )بالعبرية(0/9/3102، 3األخبار -koma ،مصلحة التشغيل تميز هي أيًضا ضّد أمهات ألطفال صغار
. لمسألة التمييز ضد 32/2/3102جلوبس، ، تمييز في العمل: اسم العائلة أشكنازي؟ احتماالت القبول تتضاعف تساال كوطلر، 24

، معهد كسر عدم المساواة: مواجهة التمييز ضد العرب في سوق العمل اإلسرائيلية طاينر،العرب في سوق العمل يُنظر مثال: طاليا ش

سوق العمل لدى العرب في إسرائيل: استعراض مميزات وبدائل  عران يشيف ونيتسا )كلينر( كسير، ؛3102الديمقراطية، أيار 
   .3102جامعة تل أبيب، حزيران ، للسياسات

 . )بالعبرية(01/9/3119، جلوبس، كاسر مساواة عيناف بن يهودا، 25
، قع عدالةبيان في مو، حتى لوظائف عاملي النقل في مطار بن جوريون ُيطلب مرشحون مع "خدمة عسكرية" ُينظر مثال: 26

)صدر قرار الحكم يوم  عبد الكريم قاضي ضد قطارات إسرائيل 1731109 ؛ طلبات مدنية مختلفة )تل أبيب(39/4/3102

6/9/3119.)  
  لقانون والنقد عليها ُينظر الحًقا.. إلى صيغة اقتراح ا3102 -اقتراح قانون حقوق المعطائين للدولة 27
الحاشية ، كاسر مساواةباندليي وودلي" التي تدمج أثيوبيين أكاديميين في سوق العمل، وردت في  -معطيات جمعية "عوليم بياحد 28

 رية()بالعب (.3119أعاله )معطيات  31رقم 
، مفوضية خدمات 1122تقرير للعام  -تمثيل الئق ألبناء الجماعات المهاجرة من أثيوبيا في سلك خدمات الدولة هانيا مركوفتش، 29

 . )بالعبرية(3103الدولة، 
ليفني لتسعة وزراء: "شركات  ؛ تسفي زرحياه،01/2/3102يديعوت أحرونوت، الطائفة الناقصة، تيلم ياهف وداني أدينو أبابا،  30

 . )بالعبرية(arkerMThe ،2/00/3102 ،في ضمن مسؤولية وزاراتكم تمّيز ضد األثيوبيين والدروز"

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201311056
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201311056
http://www.mako.co.il/news-channel2/Economy-Newcast/Article-144a5037fd28041004.htm&Partner=facebook_share
http://www.mako.co.il/news-channel2/Economy-Newcast/Article-144a5037fd28041004.htm&Partner=facebook_share
http://www.mako.co.il/news-israel/education/Article-db5d4f7669ad041004.htm
http://www.mako.co.il/news-israel/education/Article-db5d4f7669ad041004.htm
http://www.mako.co.il/news-israel/education/Article-db5d4f7669ad041004.htm
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000864941
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000864941
http://www.idi.org.il/media/2459609/PP97.pdf
http://www.idi.org.il/media/2459609/PP97.pdf
http://www.tau.ac.il/~yashiv/IsraeliArabs_policy_paper.pdf
http://www.tau.ac.il/~yashiv/IsraeliArabs_policy_paper.pdf
http://www.tau.ac.il/~yashiv/IsraeliArabs_policy_paper.pdf
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000497289
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000497289
http://adalah.org/heb/Articles/1435/%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A2
http://adalah.org/heb/Articles/1435/%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A2
http://www.humanrights.org.il/articles/aa09003863-75.doc
http://www.humanrights.org.il/articles/aa09003863-75.doc
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000497289
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000497289
http://www.civil-service.gov.il/NR/rdonlyres/F30A02B0-81DC-4E1E-BEE3-5A6CEE196519/0/ethiopiansReport2011.pdf
http://www.themarker.com/news/politics/1.2155861
http://www.themarker.com/news/politics/1.2155861
http://www.themarker.com/news/politics/1.2155861
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 32يف القبول للعمل.الشرقيين عن  %20ويف حبث آخر، متتع األشكناز باحتمال يزيد بـ  31.%01إىل االحتمال 

يف إسرائيل يستحعبون العثور على من المتحّوالت والمتحّولين جنسًيا  %85ووفًقا ملعطيات أولية، فإّن قرابة 

اُسُتدعوا يف املعّدل إىل عدد الحريديم جيني ويف حبث أجري بني خّرجيي الكلية األكادميية أونو اّتضح أّن اخلرّ  33عمل.

 34أقّل من لقاءات العمل مقابل اخلرجيني من لري احلريدمي، وكانت ال رتة الزمنية اليت استلرقتهم للعثور على عمل أطوَل.

 35.ُمؤّدي الخدمة العسكرية االحتياطيةمن املشللني يف االستطالع بأهنم لن يشلّلوا  %27.0ورّد 

رات احلكم الحادرة مؤخرًا الضوء على أبعاد خمتل ة ختّص التمييز يف العمل ضّد اجملموعات املختل ة. تسلط بعض قرا

جيب أن نذكر أّن لالبية حاالت التمييز يف العمل ال تحل إىل احملاكم، وذلك يف أعقاب الحعوبة الكامنة يف إثبات 

 36بلية املطالبة حبقوقهم. ححول التمييز ونتيجة ملعّوقات أخرى تقف يف وجه أولئك العمال

  قضت احملكمة صراحة، وألّول مرة، بأّن الشرقيني يف إسرائيل يعانون هم أيًضا التمييز يف القبول  0202يف آب

يافا الدعوى اليت قّدمها ُمضّمد اّدعى أنه مل يُدَع ملقابلة -للعمل. وقد قبلت حمكمة العمل اللوائية يف تل أبيب

 520222سبب امسه الشرقّي، وقضت احملكمة بحرف تعويضات له بقيمة عمل يف الحناعات اجلوية ب

شّلل الذي تلقى السرية الذاتية ملقّدم الدعوى  37ش.ج..
ُ
وبناًء على الوصف الوارد للحقائق يف قرار احلكم، فإّن امل

                                                 
،  تمييز في العمل: اسم العائلة شكنازي؟ احتماالت القبول تتضاعف بحث أجراه أور ليبس من جامعة بن جوريون، ورد في: 31

 أعاله. 32الحاشية 
 افؤ الفرص في العمل، كما وردت في قرار الحكم في القضية دعوى مؤسساتية )تل أبيب(وردت هذه النتيجة في موقف مفوضية تك 32

يُنظر أيًضا (. عن التمييز ضّد الشرقيين 3/8/3102)صدر القرار يوم  م.ض.ميشل مالكا ضد الصناعات الجوية اإل سرائيلية  09-1723

  أعاله. 34، الحاشية رقم تمييز في العمل: اسم العائلة شكنازي؟ احتماالت القبول تتضاعفلدى 
 )بالعبرية( .mako ،06/9/3102 ،شابة متحولة جنسًيا: "في التأمين الوطني قالوا لي: إذهبي للعمل في الدعارة" داني زاك، 33
، الحاشية رقم ازي؟ احتماالت القبول تتضاعفتمييز في العمل: اسم العائلة شكنفي معهد القدس. ورد في:  3100بحث أجري عام  34

  )بالعبرية( أعاله. 34
  أعاله. 34، الحاشية رقم تمييز في العمل: اسم العائلة شكنازي؟ احتماالت القبول تتضاعفورد في:  35
جال المساواة في العمل، "فإنه من المعروف أّن الذين يّدعون التمييز في العمل يواجهون صعوبة "برغم التشريع المتطور في م 36

بين العامل كبيرة في إثبات ادعاءاتهم. وتنبع هذه الصعوبة، من ضمن مجمل األمور، من عائق دالئلّي ومن فوارق معرفية َمبنوية 
صعب إثباًتا، حيث يسهل جًدا إخفاؤها". موقف مفوضية تكافؤ الفرص في والمشغل" }...{ التمييز في مرحلة القبول للعمل هو األ

ميشل مالكا ضد الصناعات الجوية اإل سرائيلية  1723-09 في القضية دعوى مؤسساتية )تل أبيب(العمل، كما ورد في قرار الحكم 

أعاله. وأيًضا: "التمييز بسبب السّن، مثله مثل التمييز لدواع  أخرى، هو صعب اإلثبات ويواجه العامل أكثر من  23الحاشية ، م.ض.

لمجرد انتمائه إلى مجموعة مميز ضّدها. نحن نقبل  مرة صعوبة مناقضة ادعاءات المشغل بأنه لم ُيرفض في القبول للعمل أو لم ُيفصل
تكافؤ الفرص في العمل{، الذي يفيد بأّن المّدعى عليهم يدافعون عن أنفسهم في مرات عديدة بأّن العامل لم  بموقف المفوضية }مفوضية

991/- دعوى مؤسساتية )تل أبيب( ُيقبل للعمل أو ُفصل منه ألسباب أخرى، مع أّن السبب الحقيقّي من وراء ذلك هو انتمائه الجمعّي".
من قرار القاضية  02، الفقرة 31/01/3102)قرار حكم صدر يوم  كورن ضد كلية التربية الرياضية والرياضة على اسم زينمن 20

 حانه طرخطينجوت(.
مّثل المدعي  أعاله. 33اشية رقم الح م.ضميشل مالكا ضد الصناعات الجوية اإل سرائيلية  1723-09 دعوى مؤسساتية )تل أبيب( 37

في الصناعات الجوية بسبب  تعويضات لمرشح لم ُيقبل للعمل المركز القضائي لمنع التمييز. ُينظر أيًضا: أيالن ليئور، -مركز تمورا
 .4/8/3102هآرتس، ، منشئه الشرقيّ 

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000864941
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000864941
http://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-09-3816-749.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-09-3816-749.htm
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000864941
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000864941
http://www.mako.co.il/pride-news/local/Article-3785cc0c4962141006.htm
http://www.mako.co.il/pride-news/local/Article-3785cc0c4962141006.htm
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000864941
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000864941
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000864941
http://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-09-3816-749.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-09-3816-749.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-09-3816-749.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-10-4592-150.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-10-4592-150.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-09-3816-749.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-09-3816-749.htm
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.2089064
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.2089064
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رّي امسه السم جتاهلها باستخ اف، بقوله "من هذا العرص؟". وعندما أرسل املّدعي سريته الذاتية ثانية بعد أن ل

 ليس شرقًيا بشكل واضح، ُدعي إىل مقابلة عمل. 

وجاء يف قرار احلكم: "صحيح أّن أّي قرار بعدم تشليل إنسان ما ميكن أن يكون مهيًنا، إال أّن املّس بالكرامة 

وعّي يتعاظم بشكل كبري عندما يأيت رفض النظر يف الرتشيح للعمل من منطلقات املنشأ وال يتعلق بأّي سبب موض

آخر؛ كما أوضحنا أّن هذا حيمل وصمة عار ختّص االنتماء اجلمعّي، إىل جانب تذويت امل هوم السلغّ  الذي 

  ينسبه اجملتمع لالنتماء اجلمعّي، من خالل املّس اجلسيم بالتقييم الذايّت".

 دّرس 0520222يافا بحرف تعويضات قيمتها -قضت حمكمة العمل اللوائية يف تل أبيب
ُ
ة من مهاجري ش.ج. مل

دول االحتاد السوفيييت سابًقا، واليت أقيلت من عملها يف مؤسسة تربوية لري رمسية ذائعة الحيت، وذلك على 

ُدرِّسة يف املدرسة نتيجة ملنشئها وقدرهتا على "جتنيد" طالب من دول االحتاد  38خل ية َمنشئها.
وقد ُشلّلت امل

الطالب من هذا املنشأ. وقضت احملكمة بأّن موافقة عامل)ة( أو السوفيييت سابًقا، مث أقيلت بعد اخن اض عدد 

مرشح)ة( للعمل على معاملة خاصة معه ألسباب لري موضوعية تتعلق بانتمائه اجلمعّي، ال تبطل إمكانية 

دّرسة ح
ُ
يث االعرتاف هبذا املسلك على أنه تحرف متييزّي. كما تقّرر أّن اجلمعية اليت تشّلل املدرسة مّيزت ضّد امل

أهنا أبطلت أّي إمكانية للتعامل مع قدراهتا وك اءاهتا كُمدّرسة، خالفًا الستخدام "ماركة" منشئها، وفحلتها ألّن 

  ال ائدة من هذا األمر توق ت.

 يافا دعوى قّدمتها موظ ة رفيعة يف سلطة املياه، واليت اّدعت أهنا مل ترتقَّ -قبلت حمكمة العمل اللوائية يف تل أبيب

امرأة، فيما ترقى رجال يف وظائف موازية وحظْوا بأجور أعلى. واّدعت "نعمت" ولويب النساء اللتني انضّمتا لكوهنا 

إىل املداولة كـ "صديقتني للمحكمة"، أّن م وضية خدمات الدولة مل تأخذ بعني االعتبار مسألة التمثيل املالئم 

وظي ة رفيعة يف  00ظائف رفيعة فقط من بني و  2للنساء. وقبلت احملكمة الدعوى كما أسل نا، وذكرت أّن 

                                                 
دينا فيشر ضد مركز التأهيل الثانوي والتوراتي من تأسيس هستدروت الشبيبة المتدينة  0090-09 دعوى مؤسساتية )تل أبيب( 38

بورتال حقوق اإلنسان التابع للمركز األكاديمي للقانون ( )ورد في 32/0/3103)صدر قرار الحكم يوم  ائيلوالعاملة في إسر
 (.واألعمال

http://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-09-7757-11.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-09-7757-11.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-09-7757-11.htm
http://www.humanrights.org.il/
http://www.humanrights.org.il/
http://www.humanrights.org.il/


 13 

محلحة املياه، تشللها نساء، وأّن نّواب املديرين مجيعهم من الرجال. وقضت احملكمة أّن "التمييز يف سلطة املياه 

  39صارخ يف ظّل ترقية الرجال العاملني يف السلطة وممارسة اللنب ضّد النساء".

 يافا الدعوى اليت قّدمها عامل من أصل أثيويّب استقال نتيجة لتدهور طرأ -قبلت حمكمة العمل اللوائية يف تل أبيب

على ظروف عمله: جرى خت يض أجره، وعندما حاول استيضاح األمر، قال له مشلله: "من أنت أيها الزجنّي، 

ذلة اليت تعّرض هلا مقّدم الدعوى حالت دون 
ُ
استمراره يف إذهب للبيت". وقضت احملكمة بأّن املعاملة املهينة وامل

  40ش.ج.. 620222عمله، وحكمت لحاحله بتعويضات قدرها قرابة 

 يافا الدعوى اليت قّدمها شاب من أصل أثيويّب ُدعي إىل مقابلة عمل، -قبلت حمكمة العمل اللوائية يف تل أبيب

شّلل االلتقاء به باّدعاء أنه ليس حباجة لعمال. يف املقابل، ُدعي أص
ُ
وهم –دقاء الشاب ولكن بعد وصوله رفض امل

وساد احملكمة االنطباع بأّن التمييز  41للقاء العمل، وحىت إّن واحدة منهم قُبلت للعمل. -ليسوا من منشأ أثيويب

ضّد املّدعي مل ينبع من سياسة موّجهة وجارفة وواعية يف مكان العمل، ولكنها قضت بأنه جيب األخذ بعني 

شّلل. وقضت االعتبار أيًضا للشكل الذي يتعرض له مرشح 
ُ
عمل من اجموعة ختضع للتمييز، ملمارسات امل

ّدعى ضّدها عرّبت عن استخ اف وال مباالة مبا خيّص مشاعر التمييز والظلم اليت كان 
ُ
احملكمة بأّن الشركة امل

 850222باإلمكان أن تسري لدي أّي مرشح معقول من أصل أثيويّب، وقضت بحرف تعويضات قيمتها 

  ش.ج..

 ود السمع مل يُقبل للعمل كمراقب يف املواصالت العامة بتقدمي دعوى إىل حمكمة العمل اللوائية يف تل قام رجل حمد

يافا. وجاء يف االدعاء أّن الشركة مّيزت ضّد املرشح للعمل على خل ية حمدوديته، عندما قّررت أنه لري -أبيب

يّته للقيام بالوظي ة. يف إطار التسوية اليت مالئم للوظي ة ألنه يضع جهاز مسع، من دون أن تقوم بأّي فحص ألهل

ّدعي مببلغ قيمته 
ُ
 42ش.ج.. 020222حظيت بسريان قرار حكم، التزمت الشركة بتعويض امل

                                                 
)صدر القرار يوم  السلطة الحكومية للمياه والمجاري -إلحناني ضد دولة إسرائيلسارة  747774-21-22 نزاع عمل 39

  كبوانو.-ألكسندر ورعوت بوكر-(. مثلت المّدعية المحاميتان نافا بينتشوك02/6/3103
( 01/03/3103)صدر القرار يوم   يوسف أفكا ضد بن عامي شاءول للبستنة والسقي م.ض. 931-03-20 نزاع عمل )تل أبيب( 40

  (.بورتال حقوق اإلنسان التابع للمركز األكاديمي للقانون واألعمال)ورد في 
( )ورد في 33/01/3103)صدر القرار يوم   م.ض. 010أبابا يتسحاك ضد أ.أ. موكيد   9390-09 دعوى مؤسساتية )تل أبيب(  41

 (.بورتال حقوق اإلنسان التابع للمركز األكاديمي للقانون واألعمال
ّدمت الدعوى عيادة حقوق اإلنسان ذوي المحدوديات في كلية القضاء في الجامعة العبرية باسم (. ق6/3/3103صدر القرار يوم  42

صيغة موجزة، السنة الدراسية  -تقرير تلخيص للنشاط مركز حقوق اإلنسان لذوي المحدوديات. -المّدعي وباسم منظمة بزخوت

http://www.nevo.co.il/psika_word/avoda/A-11-12-47003-815.doc
http://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-10-06-563-297.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-10-06-563-297.htm
http://www.humanrights.org.il/
http://www.humanrights.org.il/
http://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-09-9690-44.htm
http://www.humanrights.org.il/
http://law.huji.ac.il/upload/2013report.doc
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  جرى التمييز ضّد شخص حمدود مسعًيا يف ظروف عمله لسبع سنوات، وححل على أجر أقّل من احلّد األدىن

لم أّن هذه احملدودية مل تكن ذات صلة يف سياق القيام بعمله. لألجور، ال لشيء إال لكونه شخًحا حمدوًدا، بر 

شّلل بتعويض مقّدم الدعوى 
ُ
ويف الدعوى اليت قّدمها إىل حمكمة العمل اللوائية يف حي ا، أُبرم ات اق تسوية، وأُلزم امل

 43ش.ج.. 620222بقيمة 

 قيل يف اليوم الثاين لعمله بعد أن ُعرف يافا الدعوى اليت قّدمها شخص أ-قبلت حمكمة العمل اللوائية يف تل أبيب

، وقد بـُّلغ برواية كاذبة عن سبب فحله. وقضت احملكمة أنّه يف ظّل الظروف (HIV)أنه حيمل فريوس اإليدز 

ّدعي لري متعلق بوضعه الححّي، يقع على كاهل 
ُ
املذكورة، فإّن عبء إثبات وجود تربير موضوعّي ل حل امل

ّدعى عليها خرقت قانون مساواة احلقوق ألشخاص مع الشركة، وهي مل تقم هبذه امل
ُ
همة. وقضت احملكمة بأّن امل

إعاقة وقانون تكافؤ ال رص يف العمل ومبدأ املساواة العامة، وقضت بدفع تعويضات للُمّدعي قيمتها قرابة 

  44ش.ج.. 000222

 

 التمييز في الخدمات الطبية: الخدمات الطبية الخاصة )ش.ر.پ.( 

وترتّكز  45ه األيام اللجنة لدعم اجلهاز الحّحّي العام برئاسة وزيرة الححة ياعيل جريَمن )"جلنة جريمن"(.تنشط يف هذ

اللجنة باألساس يف العالقات القائمة بني اجلهاز الححي اخلاص وبني اجلهاز العام، ومن ضمن ذلك التأمينات 

ستقلة. وتتمثل إحدى املسائل املحريية املطروحة أمام الححية اخلاصة ونّية حتويل املستش يات احلكومية إىل مؤسسات م

اللجنة يف السؤال املتعلق بتوسيع اخلدمات الطبية اخلاصة )ش.ر.پ.( لتشمل مجيع املستش يات العامة يف إسرائيل، أم 

  46ال.

                                                                                                                                            
صمم . ُينظر أيًضا: 3103مركز التربية القضائية العيادية، كلية القضاء، الجامعة العبرية في القدس، حزيران ، 1121-1122

 .01/3/3103التلفزيون التربوي،  ،المشغلين
تقرير  اإلنسان ذوي المحدوديات في كلية القضاء في الجامعة العبرية. ت العامل عيادة حقوق(. مثل31/5/3103)صدر القرار يوم  43

  أعاله. 23الحاشية  ,1122-1121صيغة موجزة، السنة الدراسية  -تلخيص للنشاط
بورتال حقوق اإلنسان التابع للمركز األكاديمي )ورد في ( 2/9/3103)صدر القرار يوم  فالن ضد عالن 93/9-09 دعوى مؤسساتية 44

 (.للقانون واألعمال
، TheMarker ،لجنة جيرمن بدأت مداوالتها: ستتركز أيًضا في التأمين الشخصي ومأسسة المستشفيات غنتس،-روني ليندر 45

31/6/3102. 
من الهام أن نذكر أّن مسألة الخدمات الصحية الخاصة هي ُمرّكب واحد فقط في تدهور الجهاز الصحي العام وفي الخلط بين  46

م في داخل الجهاز، مع كل اإلسقاطات التي تحملها هذه العملية على الحق في الصحة وعلى الحق في المساواة. للتوسع الخاص والعا

http://law.huji.ac.il/upload/2013report.doc
http://tv.social.org.il/social/2013/02/19/deafness-employers
http://tv.social.org.il/social/2013/02/19/deafness-employers
http://tv.social.org.il/social/2013/02/19/deafness-employers
http://law.huji.ac.il/upload/2013report.doc
http://law.huji.ac.il/upload/2013report.doc
http://law.huji.ac.il/upload/2013report.doc
http://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-09-5645-33.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-09-5645-33.htm
http://www.humanrights.org.il/
http://www.humanrights.org.il/
http://www.humanrights.org.il/
http://www.themarker.com/consumer/health/1.2051448
http://www.themarker.com/consumer/health/1.2051448


 15 

"ش.ر.پ." هي خدمات طبية خاصة تنشط يف داخل املستش يات العامة، حيث ميكن أن تتجلى من خالل طرق 

ل ة. ومن اجمل الطرق، فإهنا تسمح للمريض باختيار الطبيب االستشارّي والطبيب اجلرّاح وتقحري الدور بانتظار خمت

كّمل. وتتوفر خدمات الححة 
ُ
ال حوصات والعمليات )لري الطارئة(، عرب الدفع أو عرب تأمني خاص أو التأمني امل

تش يات العامة. وقد قامت مذكرة موقف صادرة عن اخلاصة عادًة بعد ساعات العمل االعتيادية ويف داخل املس

بإبطال اخلدمات الححية  0228وقرار حكم صادر عن احملكمة العليا عام  0220املستشار القضائي للحكومة عام 

اخلاصة، وُمنع تشليلها يف إسرائيل، باستثناء املستش يات يف القدس، وعلى رأسها "هداسا"، الذي تعمل فيه خدمات 

ومن املتوقع أن جيري ت عيل اخلدمات الححية اخلاصة أيًضا  47صة منذ سنوات اخلمسني من القرن املاضي.الححة اخلا

 48من حجم النشاطات فيه. %05يف املستش ى اجلديد الذي سُيقام يف أشدود، مبقدار 

ني هلا أن ومن ضمن اّدعاءات الّداعم 49وختضع مسألة اخلدمات الححية اخلاصة خلالف مجاهريّي ومهيّن متواصل.

توسيع هذه اخلدمات وإدخاهلا إىل مجيع املستش يات العامة سيسمحان باحل اظ على األطباء اجليدين يف اجلهاز 

الححي العام وسيمنعان تركهم لحاحل القطاع اخلاص، كما سيسمحان باستلالل أفضل للموارد والبىن التحتية القائمة 

عاءات املعارضني هلا أّن "ش.ر.پ." ختالف جوهريًا املبادئ األساسية يف املستش يات، وزيادة مداخيلها. ومن ضمن اد

اخلاصة باملساواة والعدل والتكافلية القائمة يف صلب قانون التأمني الححي احلكومّي، وأّن توسيعها سيؤّدي إىل زيادة 

  يف العامل اللريّب.املحروفات الشخحية على اخلدمات الححية يف إسرائيل، واليت تُعّد اليوم أصال من األعلى 

                                                                                                                                            
، وفصله عن الخاص، وتغيير الُمكّمل، وتأسيس مسار اختياري "عدالة، مساواة وتكافلية": تدعيم وتعزيز جهاز الصحة العام ُينظر:

 . 3102مذكرة موقف للجنة جيرمن، جمعية حقوق المواطن وأطباء لحقوق اإلنسان، تموز  –عام توفيري وناجع
بين العام والخاص في جهاز الصحة اإلسرائيلّي: حالة خدمات الصحة  للخلفية التاريخية ُينظر: ليئه أحدوت وجابي بن نون، 47

 . 3103معهد فان لير، نيسان ، الخاصة
رفضت المحكمة العليا )ألسباب إجرائية( التماس جمعية حقوق المواطن وأطباء لحقوق اإلنسان ومركز أدفا ضد  3103في آب  48

جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ضّد الحكومة  122/121 ة )ش.ر.ب.( في أشدود. ملف محكمة علياتشغيل خدمات الصحة الخاص

 . http://www.acri.org.il/he/?p=20262 (. أدبيات المحكمة في موقع الجمعية:01/8/3102)صدر القرار يوم  اإلسرائيلية
بين العام والخاص في جهاز الصحة اإلسرائيلي: حالة  لملخص االدعاءات التي مع وضد توسيع خدمات الصحة الخاصة ُينظر: 49
موقف مدير عام صندوق المرضى ميئوحيدت )ضد  أعاله. ُينظر أيًضا على سبيل المثال: 42، الحاشية رقم دمات الصحة الخاصةخ

، كلكاليست، "حظر إدخال الطب الخاص إلى المستشفيات" توسيع خدمات الصحة الخاصة(، لدى: شاءول أمستردمسكي،
"إذا دخلت الخدمات الصحية الخاصة، فإّن  وميكي بيلد، شاءول أمستردمسكي ؛ موقف مدير عام "كالليت" )ضد(، لدى:33/2/3103

 ؛ موقف الخبير في اقتصاد الطب بروفيسور كوبي جلزر )مع(، لدى:4/8/3102، كلكاليست، األطباء هم من سيدير المستشفيات"
؛ موقف مديري المستشفيات 1/2/3103، كلكاليست، "الطب الخاص في المستشفيات سينقذ الطب العام" شاءول أمستردمسكي،

أيام،  2 -يديعوت أحرونوتالوضع: بحالة حرجة، )مع(، لدى: سريت روزنبلوم،  -شيبا وإيخيلوف ورمبام -الحكومية الكبيرة
من  %07"لدينا متتلمذون في هداسا  اءول أمستردمسكي،ش ؛ موقف مدير قسم العيون في عين كارم )ضد(، لدى:31/9/3102

  .8/8/3102، كلكاليست، نشاطهم هو خاص"

http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/07/German-Mabatz2013.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/07/German-Mabatz2013.pdf
http://www.vanleer.org.il/sites/files/product-pdf/dispute3_0.pdf
http://www.vanleer.org.il/sites/files/product-pdf/dispute3_0.pdf
http://www.vanleer.org.il/sites/files/product-pdf/dispute3_0.pdf
http://elyon1.court.gov.il/files/12/140/021/s08/12021140.s08.htm
http://elyon1.court.gov.il/files/12/140/021/s08/12021140.s08.htm
http://elyon1.court.gov.il/files/12/140/021/s08/12021140.s08.htm
http://www.acri.org.il/he/?p=20262
http://www.vanleer.org.il/sites/files/product-pdf/dispute3_0.pdf
http://www.vanleer.org.il/sites/files/product-pdf/dispute3_0.pdf
http://www.vanleer.org.il/sites/files/product-pdf/dispute3_0.pdf
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3608145,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3608145,00.html
http://www.calcalist.co.il/money/articles/0,7340,L-3609176,00.html
http://www.calcalist.co.il/money/articles/0,7340,L-3609176,00.html
http://www.calcalist.co.il/money/articles/0,7340,L-3609176,00.html
http://www.calcalist.co.il/money/articles/0,7340,L-3576238,00.html
http://www.calcalist.co.il/money/articles/0,7340,L-3576238,00.html
http://www.calcalist.co.il/money/articles/0,7340,L-3609594,00.html
http://www.calcalist.co.il/money/articles/0,7340,L-3609594,00.html
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يف املّس الذي تلحقه اخلدمات  -من بينها مجعية حقوق املواطن-وبطبيعة احلال، ترتّكز منظمات حقوق إنسان 

وميكن أن يؤّدي التمييز يف نوعية  50الححية اخلاصة باحلق يف املساواة يف ضمن اخلدمات الححية ويف العدالة اجملتمعية.

ضى املختل ني إىل تعميق ال جوات القائمة اليوم أصال يف الوضع الححي، ومنالية اخلدمات الححية املمنوحة للمر 

 نورد فيما يلي خالصة االدعاءات:  51اخلدمات الححية النافعة بني الشرائح والطبقات السكانية املختل ة.

  لصالح جزء استخدام للموارد التابعة لمجمل الجمهور اخلدمات الححية اخلاصة يف داخل املستش ى العام هي

فاملنشآت واملرافق العامة املوجودة يف املستش يات، والك اءات العالية لدى أطباء إسرائيل من هذا الجمهور فقط. 

الكبار على مدى واسع، كلها حتققت عرب البىن التحتية العامة، ولذلك جيب عدم منحها لقسم حمّدد من اجملتمع 

 ذلك الذي بوسعه حتّمل الن قات.  -فقط

 جهازْين صّحيْين يختلفان في جودتهما اختالفًا اخلدمات الححية اخلاصة يف جهاز الححة العام إىل نشوء  تؤّدي

أوال، الشخص الذي ميلك املال وميكنه اللجوء إىل اخلدمات الححية  .واحد لألثرياء وواحد للفقراء -جذريًا

أن يقوم العاملون يف الطّب الذين يعملون  اخلاصة يتلقى خدمة أفضل بكثري وأسرع بكثري؛ ثانًيا، مثة ختّوف من

خالل النهار يف اإلطار العام ويف اخلدمات الححية اخلاصة ليال، بتكثيف اهتمامهم وححره أكثر يف أولئك املرضى 

 ضَّلني"، حىت يف عملهم يف ضمن اإلطار العام.
ُ
  "امل

 ات الححية اخلاصة، بشكل ضبايّب، أنه يؤّكد الداعمون للخدم: تقصير الدور للبعض يعني إطالته للبعض اآلخر

ميكن تطوير أجهزة ذكية، حبيث أّن الدور للعالج الذي يشرتيه شخص ما بنقوده لن ميّس يف هناية املطاف بشخص 

آخر ينتظر الدور ن سه. ولكن من الواضح أنه ال ميكن تن يذ مثل هذه الوعودات، حيث أّن احلديث يدور عن مورد 

تحادية ستمنح األفضلية للقادرين على دفع النقود. وقد عثرنا على نتائ  داعمة هلذا املوقف يف حمدود، واملنافع االق

حبث ُنشر مؤخرًا، وجرى فيه الكشف عن فجوات استثنائية يف أوقات االنتظار للدور يف مستش يْي "هداسا" 

                                                 
مذكرة موقف، جمعية حقوق المواطن، نيسان  –لصحة الخاصة )ش.ر.ب.(خطر فوري على الصحة: خدمات ا للتوسع ُينظر: 50

3100. 
 عن الفجوات في الخدمات الصحية يُنظر موقع مركز القيادة العامة للمساواة في الصحة، وجمعية حقوق المواطن عضو فيه: 51

http://www.equalhealth.org.il/. 

http://www.acri.org.il/he/?p=820
http://www.equalhealth.org.il/
http://www.equalhealth.org.il/
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فقد ُوجد مثال أّن احلحول  52و"شعريه تسيدك"، وذلك بني املسار العادي وبني مسار اخلدمات الححية اخلاصة.

أيام  0.6على خدمات مدفوعة يف عيادة خاصة يف إطار اخلدمات الححية اخلاصة يف مستش ى "هداسا" استلرق 

 23.5 يوًما يف املعدل لدور يف العيادة العامة يف املستش ى، وهو ما يعادل 70يف املعدل، مقابل انتظار دام 

 0.1" فقد كان ال ارق أصلر من ذلك، مع أنه كان ملحوظًا بال شك: . أّما يف مستش ى "شعاريه تسيدكضعًفا

يوًما يف املسار العام(. وقد دّلت  20.0أيام انتظار يف املعدل يف اخلدمات الححية اخلاصة، مقابل  6.0أضعاف )

 حص معطيات وفرها مستش ى "شعاريه تسيدك" للجنة جريمن على فجوات كبرية يف أوقات االنتظار لعملية أو ل

أو للقاء استشارّي لدى طبيب خمتّص، بني املسار العام وبني مسار اخلدمات الححية اخلاصة. ويف أحد األقسام زاد 

    53يوًما يف املسار العاّم. 000.2أيام بواسطة اخلدمات الححية اخلاصة مقابل  02.6ال ارق عن عشرة أضعاف: 

 لبية أصحاب القدرات االقتحادية يف مركز البالد، حيث يعي، لا: تعميق الفجوات بين سكان الضواحي والمركز

يستطيعون هناك استلالل اخلدمات الححية اخلاصة، ومن املرّجح أّن امليسورين يف الضواحي أيًضا ي ضلون استلالل 

يف مستش يات املركز. وميكن أن يؤّدي األمر باألطباء الكبار واملتخححني ذوي الك اءة  اخلدمات الححية اخلاصة

ت ضيل البقاء يف منطقة املركز، وبذلك تعزيز ال وارق القائمة أصال بني املستش يات يف املركز وبني تلك املوجودة يف ب

  الضواحي.

 جباية مدفوعات عالية من المرضى لقاء خدمات من المفروض أن تكون على  تشّجع اخلدمات الححية اخلاصة

ش.ج. لقسم اخلُّدج يف مستش ى  020222ّن والدين دفعا مبلغ فعلى سبيل املثال، نُشر مؤخرًا أ عاّمة تماًما.

من الواضح أّن مدير القسم اُجرب من الناحية  54"شعاريه تسيدك" لقاء "إشراف خاص" من مدير القسم على ابنهما؛

لى املهنية على اإلشراف على مجيع اخلُّدج يف القسم، والقرار املتعلق باإلشراف بشكل خاص ع-الطبية واألخالقية

                                                 
 ،شهران -أيام؛ في المسار العام 3 -الطب الخاص يسيطر على المستشفيات: الدور في المسار الخاص جنتس،-روني ليندر 52

TheMarker ،2/6/3102ع حقيقة أنه أجري على يد طالب . في التقرير يذكر أحد الباحثين أنه يجب التعامل مع التقرير بتثمين، م

وأطباء في مستشفى هداسا نفسه. كما يرد رد المستشفى الذي جاء فيه أّن "إدارة هداسا فخورة بالحرية البحثية التي تمنحها للعاملين. 
بر فقط من المتوّجهين يحظون بخدمات صحية ع %31مع ذلك، وبرغم معطيات البحث، فإّن الواقع على األرض مختلف. }...{ 

الخدمات الصحية الخاصة. الغالبية الساحقة من المرضى يحظون بخدمة ممتازة من دون أّي لقاء مادّي وفي اإلطار العام فقط". ولكن، 
قسًما يزيد  02من أصل  8وخالًفا لما ورد في الرّد، ُنشرت مؤخًرا معطيات نقلتها إدارة هداسا إلى لجنة جيرمن، ويتضح منها أّن في 

من  %02 وهو السقف األقصى الذي وضعه المستشفى لنفسه. ُينظر: شاءول أمستردمسكي،  -%31الخاصة عن  حجم الخدمات
 .33/9/3102، كلكاليست، العمليات في مستشفى هداسا تجري بشكل خاص

  .32/01/3102كلكاليست،  ،أشهر انتظار لطبيب في المسار العام مقابل أسبوع في الخاص 0 شاءول أمستردمسكي، 53
، heMarkerT، ألف شيكل مقابل إشراف خاص 11لمدير قسم الخّدج في شعاريه تسيدك  والدان يدفعان جنتس،-روني ليندر 54

  أعاله. 94، الحاشية رقم "حظر إدخال الطب الخاص إلى المستشفيات" . ُينظر أيًضا:02/01/3102

http://www.themarker.com/consumer/health/1.2036307
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3612635,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3612635,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3612635,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3615036,00.html
http://www.themarker.com/consumer/health/1.2142636
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3608145,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3608145,00.html
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ط ل ما جيب أن يكون مرهونًا باحلاجة الطبية، وليس مببلغ يدفعه الوالدان. مثال آخر يتمثل يف مسار سريع لتن يذ 

، اللذْين يوفرمها مستش يا "شيبا" CT-و MRI ال حوصات املشمولة يف السلة الححية، مثل فححيْ 

    55و"إخييلوف" حلاملي التأمينات اخلاصة.

 قسط : فحىت يف الوقت الراهن، بتوّسع التأمينات الُمكّملةمرتبط ارتباطًا وثيًقا  ية اخلاصةإّن توّسع اخلدمات الحح

من السكان يف  %12الختيار طبيب استشاري أو جرّاح. ومع أّن قرابة توىل محاريف التأمني املكّمل كبير من 

ك
ُ
كّمل، إال أّن انتشار هن  شراء التأمينات امل

ُ
ّملة ال حيّول الطّب إىل أمر متاح أو أكثر إسرائيل حيملون التأمني امل

تكافئية، بل خيلق طبقاٍت خمتل ة من التأمني لطبقات خمتل ة يف السكان، وجُيّذر الشعور بأّن الطب حتّول إىل سوق 

  جتارية.

يف مذكرة موقف قّدمتها مجعية حقوق املواطن وأطباء حلقوق اإلنسان تقرتح املؤسستان بديال للخدمات الححية 

 Full)خلاصة، يستند إىل منوذج فاعل بنجاح يف كندا. ويستند النموذج إىل تشليل أطباء وفق ات اق "يوم كامل" ا

Timer) يشرتط العمل يف املستش ى العام باستثمار كّل ساعات العمل فيه. ويف الوقت ذاته، يُقرتح على املرضى ،

ومن دون دفع إضايّف، مبا يعود بال ائدة املادية على األطباء اختيار طبيب )جرّاح أو طبيب استشارّي( يف اإلطار العام 

املطلوبني، ومن خالل احل اظ على الش افية التاّمة. وسيكون بوسع هذا البديل أن يدفع باجتاه جهاز طغّ  متكافئ 

ام، وذلك من وأكثر ش افية، وسيزيد من حرية االختيار لدى املرضى وسيُبقي على اجلراحني الكبار يف ضمن اجلهاز الع

، ولكن يُقرتح %0ويُلزم اقرتاح املؤسستنْي برفع الضريبة على الححة بنسبة  56دون املّس بشكل كبري باحلق يف املساواة.

كّملة. ويعين هذا األمر أّن العبء على لالبية املرافق البيتية اليت تكسب دخال 
ُ
أن يستبدل هذا االرت اع التأمينات امل

كّمل–بل سيخّف، حيث أّن ضريبة الححة  متوسطًا وأقّل، لن يزيد
ُ
هي ضريبة تحاعدية  -على خالف التأمني امل

  )تتلرّي وفًقا للدخل(.

 

                                                 
، kerTheMar ،عبر الباب الخلفي// شيبا وإيخيلوف يقترحان مسارا سريعا ألصحاب التأمينات الخاصة جنتس،-روني ليندر 55

32/01/3102. 
   أعاله. 46مذكرة موقف للجنة جيرمن، الحاشية رقم  –"عدالة، مساواة وتكافلية"للتوسع يُنظر:  56

http://www.themarker.com/consumer/health/1.2147128
http://www.themarker.com/consumer/health/1.2147128
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/07/German-Mabatz2013.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/07/German-Mabatz2013.pdf
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 فجوات في تخصيص الميزانيات للمدارس بين المدارس العبرية والمدارس العربية 

فإّن هذه  57التعليم العربّي، برلم النه  املتواصل واملتمثل بتقليص ال جوات يف ختحيص امليزانيات للتعليم العريب مقابل

ال جوات ما تزال قائمة. املعطيات يف هذه املسألة لري دقيقة، وذلك يف أعقاب الطريقة املعقدة اليت جيري من خالهلا 

ختحيص امليزانيات للمدارس يف إسرائيل، ويف ظّل وجود محادر خمتل ة للميزانيات )وزارة املعارف، السلطات احمللية، 

 58ميزانيات مستقلة جتّندها املدارس(. وممّا يزيد من البلبلة انعدام الش افية يف ميزانية وزارة املعارف،دفعات األهل، 

مع ذلك، ميكن أن خنرج بانطباع بأّن  59وحقيقة عدم نشر معطيات موازناتية كاملة لكّل مدرسة ومدرسة يف إسرائيل.

ات وعناصر امليزانية، تقّل عن تلك امليزانيات املستثمرة امليزانيات املخّححة للطالب العرب يف قسم كبري من ُمرّكب

  بالطالب اليهود.

، يتضح  TheMarker أجراه مؤخرًا موقع 0200فعلى سبيل املثال، من خالل حتليل مليزانية وزارة املعارف للعام 

؛ يف السنة ش.ج.ألف  00.1أّن كّل طالب ثانوية يهودّي يف ضمن التعليم احلكومّي الرمسّي ححل باملعدل على 

ألف ش.ج.؛ وححل  06املتديّن ححل على أعلى ميزانية، وهي قرابة -وطالب الثانوية اليهودّي يف التعليم الرمسيّ 

متديّنة. -ش.ج. من مدرسة ثانوية رمسية 70222ألف ش.ج.، أي أقّل بقرابة  00.0طالب الثانوية العريّب على قرابة 

وعلى سبيل  60ألف ش.ج.. 00ج.، والطالب الدرزّي على قرابة ألف ش. 00.0وححل الطالب البدوّي على 

ألف ش.ج. سنويًا، فيما ححل طالب يف نتسريت عيليت على  08املثال، ححل طالب ثانوية يف الناصرة على قرابة 

قرابة وعلى  ألف ش.ج. لكّل واحد منهم 01على ودميونة وححل الطالب يف الع ولة   ألف ش.ج. سنويًا. 07قرابة 

جيب . ألف ش.ج. 06.5على ورهط ؛ ويف املقابل، ححل كل طالب يف الطرية بالتناسب ألف ش.ج. للواحد 07

أن نذكر أّن هذه املعطيات تتطّرق إىل امليزانية األساسية اليت حتّوهلا وزارة املعارف إىل املدارس الثانوية، وهي ال تشمل 

                                                 
)تحت عنوان  2/2/3102لكاليست، ك ،مليار شيكل سنوًيا؟ 33كيف توّزع وزارة المعارف  شاءول أمستردمسكي، ُينظر مثال: 57

 "الفجوات بين األوساط تتقلص، لكنها قائمة"(. 
، نيسان ، مركز أدفاعدم مساواة وعدم شفافية: ميزانية التربية في إسرائيل بوزجلو،-ُينظر مثال: شلومو سبيرسكي ونوجا دجان 58

  أعاله. 12الحاشية رقم  ،مليار شيكل سنوًيا؟ 33كيف توّزع وزارة المعارف  ؛3102
  .02/8/3103بيان في موقع مركز أدفا،  ،ن المدارسال أحد يعرف ما هو حجم عدم المساواة الميزانياتّي بي 59
. يجب أن نذكر أيًضا أّن طالبات TheMarker ،08/2/3102 ،كم من النقود يتلقى ابنكم من وزارة المعارف؟ ليئور ديطل، 60

 08.2 -يدرسون في اليشيفوت التي ُتعّد الطالب للبجروت، قد تلقت ميزانيات متدنية السيمينارات الحريدية والطالب الحريديم الذين
  ألف شيكل للطالب.

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3606638,00.html
http://bit.ly/12cHPZp
http://bit.ly/12cHPZp
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3606638,00.html
http://www.adva.org/default.asp?pageid=1001&itmid=698
http://www.themarker.com/career/1.2075019
http://www.themarker.com/career/1.2075019
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ات التدريس األساسية يف الح وف، وتقول وزارة املعارف ميزانيات أخرى خمّححة لتمويل مسائل لري مشمولة يف ساع

  61إهنا ُتوزّع بشكل ت اويّت بني السلطات الضعي ة وبني السلطات العربية من أجل تقليص ال جوات.

 0202،62يف جلسة جلنة الرتبية التابعة للكنيست حول مسألة الرتبية والتعليم يف الوسط العريب واليت انعقدت يف متوز 

املديرة العامة لوزارة املعارف، دليت شطاوبر، إىل ال جوات يف امليزانيات ووعدت بأّن وزارة املعارف تعمل من تطرّقت 

أجل خلق آلية ختحيص ميزانيات جديدة لسّد ال جوات: "يوجد يف الوسط العريب حتّسن يف السنوات الثالث األخرية، 

. يوجد حتّسن والتمويل املمنوح التطويرليم اخلاص وحم زات وحىت اليوم جيري احلديث عن ملكة أساسية ال تشمل التع

للوسط العريب يف أساسه أعلى من الوسطنْي اآلخرْين، أكثر من الوسط اليهودي. }...{ ال جوة، يف حال وجود 

ه يعمل باجتاوقد قال وزير املعارف مسبًقا وبشكل واضح وش اف جًدا إنه  فجوة، تنشأ عرب سالل )ميزانيات( خمتل ة.

ولتخحيص ميزانيات ت اوتّية عشية السنة القادمة. هذا املكان سُيدخل حتسًنا كبريًا بالضرورة يف مكان لسلة الطالب 

الوسط العريب وهذه هي لايته عشية السنة املقبلة. األطقم تعمل على هذا األمر اآلن وهبمة ووترية عاليتنْي جًدا. هذه 

ركاء كثريون هلذا النقاش، وزارة املعارف، احُلكم احمللي. النقاش سيكون ش افًا. مهّمتنا للسنة، لالنتهاء. }...{ يوجد ش

}...{ نعمل بش افية، نعمل من خالل التعاون. اهلدف واضح جًدا جًدا، وهو حتسني وضع أولئك الذين لديهم أقّل 

  من لريهم".

انيات وزارة املعارف بل يأيت من السلطات وكما أسل نا، فإّن جزًءا من ميزانية املدرسة لري متعلق بشكل ختحيص ميز 

احمللية. وبطبيعة احلال، تستطيع السلطات احمللية القوية أن تستثمر يف طالهبا أكثر من السلطات الضعي ة. ومبا أّن 

ىل أضف إ 63لالبية البلدات العربية ضعي ة اقتحاديًا، فإّن األمر ُيسهم يف توسيع ال جوة بني التعليم العريب واليهودّي.

ذلك أّن املدارس يف البلدات امليسورة جُتري برامَ  تدريسية وبرامَ  ُموّجهة متّوهلا من مدفوعات األهايل، واألهايل يف 

ثرية ألوالدهم. كّل هذه األمور تزيد 
ُ
البلدات امليسورة قادرون أيًضا على متويل الدروس اخلحوصية والدورات والدراسة امل

ضايّف يزيد من اتساع ال جوات ويتمثل بتوفري املكافآت للمدارس وفق نسبة التجند من سعة ال جوات. ومثة عنحر إ
                                                 

في رد وزارة المعارف على التقرير، ورد من ضمن ما ورد: "أجهزة المعلومات التي تنشط في موقع الوزارة تعرض معطيات  61
فية للجمهور، سيشمل كل معطيات الوزارة. الوزارة ستعرض الجهاز أمام جزئية. في هذه األيام تعمل الوزارة على بلورة جهاز شفا

رًدا الئًقا  -من ضمن ما ستوفره–الجمهور مع استكمال مجمل المعطيات. كما تبلور الوزارة في هذه األيام سلة تفاوتية للطالب، ستوفر 
  على تقليص الفجوات بين األوساط المختلفة".

 .01/2/3102، من جلسة لجنة التربية والثقافة والرياضة 00المحضر رقم  62
المصروفات على  أعاله؛ شاءول أمستردمسكي، 12، الحاشية رقم وًيا؟مليار شيكل سن 33كيف توّزع وزارة المعارف  ُينظر مثال: 63

  .31/01/3102، كلكاليست، الطالب في تل أبيب أعلى بضعفين عن الشمال

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/chinuch/2013-07-10.rtf
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3606638,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3614713,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3614713,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3614713,00.html
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للجي، اإلسرائيلّي، وهو معيار ال صلة له باملدارس العربية، وحىت إنه ال يعكس "الرتبية للقيم" اليت من اجلدير توفريها 

  64يف املدارس.

تعليم العريب والعربي، واليت تنعكس يف هناية املطاف يف ُتسهم عوامل عديدة أخرى يف ال جوات القائمة بني جهازي ال

ومن ضمن ما  65ال جوات القائمة يف حتحيل الطالب، ويضيق بنا اجملال لتعداد كّل هذه العوامل يف ضمن هذا التقرير.

مشاكل  66تشمله هذه العوامل: النقص يف الح وف الدراسية؛ النقص يف األخحائيني الن سانيني واملستشارين الرتبويني؛

مشاكل يف الس ريات املخّححة لنقل الطالب إىل املدارس؛ ولريها. أحد  67يف تأهيل املعلمني ويف طرق التدريس؛

املواضيع اليت أثارت هذه السنة صًدى وجّتذر يف الوعي اجلماهريّي، هو النقص مبؤّسسات التدريس اليت تسودها للة 

ملحوظة من السكان فيها، وذلك يف أعقاب معارضة رئيس بلدية  األم العربية يف عّدة بلدات يشّكل العرب نسبة

 68نتسريت عيليت، ُشعون جابسو، إقامة مدرسة عربية يف املدينة، باّدعاء أّن نتسريت عيليت هي "مدينة يهودية".

 -ط ل وفىت عرب يف جيل الدراسة، لكّن املدينة ت تقر ولو إلطار مجاهرييّ  00822يعي، يف نتسريت عيليت قرابة 

حكومّي واحد يالئمهم. وهكذا يضطرون َمعدومي اخليار للتوّجه إىل اجلهاز الرتبوّي العريّب يف الناصرة، إال أّن هذا 

اجلهاز لري قادر على تلبية احتياجات اجلميع، والكثري منهم ينداجون يف هناية املطاف يف اجلهاز الرتبوّي اخلاص يف 

كبرية. إّن لياب اخلدمات الرتبوية واملدارس احلكومية الرمسية لحاحل السكان العرب املدينة، األمر املنوط مبحاريف مالية  

 يف نتسريت عيليت، كتلك اليت يتمتع هبا السكان اليهود، ينتهك حقوق السكان العرب يف الرتبية واملساواة.

 

                                                 
مكافآت أجور  ؛ أور كشتي،20/0/3102هآرتس،  ،توّجه لساعر: دفع مكافآت للمدارس وفق نسب التجنيد أمر الغ طليلة نيشر، 64

  .06/8/3102 هآرتس، ،ا للمعلمين العربعالية لمعلمين في ثانويات متدينة، أقل بكثير منه
، من جلسة لجنة التربية والثقافة والرياضة 00المحضر رقم  ،3102بعضها نوقشت في جلسة لجنة التربية في الكنيست في تموز  65

 أعاله. 63الحاشية رقم 
مركز البحث  -، الكنيستنقص في المستشارين واألطباء النفسانيين التربويين في الجهاز التربوي ُينظر مثال: مريا رافينوفتش، 66

 . 3101شباط  -والمعلومات
التدريس في المدارس العربية تستند على طرق تدريس تقليدية بشكل أكبر،  على سبيل المثال، يقول تقرير لمركز حراك إّن "طريقة 67

والحفظ وفهم النصوص بمستواه األساسّي، وتستند أقّل من ذلك على التفكير النقدّي وتحليل التوّصل إلى االستنتاجات". رجا زعاترة 
، توصيات إلزالتها 97الفلسطيني، و-معوًقا أمام منالي التعليم العالي في إسرائيل للمجتمع العربي 93درب اآلالم:  ومحمد خاليلة،

 .3102مركز دفع التعليم العالي في المجتمع العربي، حزيران  -حراك
ل جابسو مع التوّجه على أنه "تحّرش" و"استفزاز"، ومن ضمن ما كتب: في رّده على توّجه جمعية حقوق المواطن في المسألة، تعام 68

"أنشئت نتسيرت عيليت من أجل تهويد الجليل. هذه هي غايتها في تلك األيام وهذه هي غايتها في أيامنا هذه". لتوّجه الجمعية ورّد رئيس 

. يُنظر أيًضا: يردين سكوب وجاكي 31/2/3102، بيان في موقع الجمعية، مدرسة عربية في نتسيرت عيليت إقامة البلدية يُنظر:

 .52/7/5102هآرتس،  ،برغم معارضة رئيس البلدية، وزارة المعارف قّررت إقامة مدرسة عربية في نتسيرت عيليت خوري،

http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1918930
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1918930
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2098342
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2098342
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2098342
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/chinuch/2013-07-10.rtf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02304.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02304.pdf
http://arab-education.org/wp-content/uploads/2013/06/Via-Dolorosa-Heb.pdf
http://www.acri.org.il/he/?p=25416
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.2081580
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.2081580
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  حقوق األقلية العربية

 العنصرية والعنف والفصل

بطين ورأسي وكسروا أسناين. شعرت بأنين أفقد قواي )...( )مل حياول أي شخص "سحبوين من أمام املقود، ركلوين يف 
  69من املسافرين يف احلافلة( أن يوقف املعتدين وحىت أّن أحًدا منهم مل يت ّوه بأّي كلمة".

خص أو "مجيعهم نظروا إيّل ومل ي عل أحدهم شيًئا )...( لقد وق وا هناك ببساطة وت ّرجوا )...( أنا ال أحتدث عن ش
 70اثنني، مل أستطع أن أدافع عن ن سي أمامهم".

"طاليب األعزاء، أنا أعتذر سلً ا! أنا ال أعرف بتاتًا ماذا سيكون ردّكم لكنين حاولت حقيقًة. وفيما أمضيت سنة كاملة 
 71حماوال إكسابكم قيًما إنسانية وعلى رأسها تقبل اآلخر، فإّن الواقع يف اخلارج خمتلف".

أبو لوش هو لنب فظيع من الناحية اإلنسانية، املّس بأناس أبرياء )...( جيب على الكنيست أن يطلب "املّس بسكان 
من اجلميع: جيب عدم املّس بأناس أبرياء، أيًا كانوا. ما حدث هو جرائم كراهية، وهي تنبع من التحريض على 

ناك خطاب حيظر إلقاء خطابات كراهية ومنع الكراهية، كأّن اجلميع ضّد اجلميع، والنتيجة هي الكراهية. وإذا كان ه
 72ختحيص ميزانيات الكراهية والتمييز ضّد الناس عمًدا وعن وعي، عندها لن حتدث جرائم كراهية".

 

العنحرية ضّد األقلية العربية يف إسرائيل ليست ظاهرة جديدة، ويف هذه السنة أيًضا وقعت عدة مظاهر عنحرية ختللتها 

ة على مواطنني عرب. وقد بدأت هذه السنة مع املظاهر العنحرية اليت أثارها قرار دم  العغ   حىت حاالت اعتداء خطري 

كما جتّلت حاالت بارزة إضافية يف الكشف عن أّن البنوك يف إسرائيل  73كرة قدم مسلمني يف فريق "بيتار القدس".

الذي اندلع حول ترشيح الراب إلياهو  وذلك إىل جانب اخلالف 74متّيز بشكل منهجّي ومتواصل ضّد املواطنني العرب؛

                                                 
مسافرون في يفنيئيل ضربوا سائق حافلة  شادي خضر، سائق حافلة عربي اعتدى عليه مسافرون. ورد لدى: إيلي أشكنازي، 69

 )بالعبرية(. 01/8/3102هآرتس،  عربًيا، لم يتدخل أّي شخص من األربعين اآلخرين،
توثيق: عامل عربّي  بي اُعتدي عليه في مطعم بتل أبيب. ورد لدى: دورون هرمن، رعوت ميشور وأفيعاد جليكمن،عامل عر 70

 )بالعبرية(.  4/2/3102، 01نعنع اُعتدي عليه في مطعم بتل أبيب؛ "الجميع وقف وتفرج"،
قرة، ُمرّبي الصف السابع في مدرسة عربية في يافا، ُمّيز ضّد طالبه عند مدخل سوبرالند في ريشون لتسيون. ورد لدى: خالد أبو ش 71

 لعبرية(.)با 39/1/3102هآرتس،  فصل في سوبرالند: أيام للطالب اليهود وأيام للعرب، إيالن ليئور،
رئيس الكنيست في الهيئة العامة حول أحداث "بطاقة السعر" في أبو غوش: كلنا ننضم  عضو الكنيست يسرائيل آيخلر. ورد لدى: 72

بيان في موقع الكنيست اإللكترونّي،  ه الفعلة الخسيسة وأن ُيعاقب،لالستنكار؛ آمل أن ُيلقى القبض بسرعة على من قام بهذ
 )بالعبرية(.  08/6/3102

 )بالعبرية( .0/3/3103، المجلة اإللكترونية، يسرائيل هيوم، "بيتار ستبقى نظيفة من العرب" ُينظر مثال: يوري يلون، 73
، TheMarker ،حساب بال عرب|| تسجيل من بنك مزراحي: نحن ال نعطي رصيد دْين "ألبناء عمنا" شارون شفورر، 74

، في أعقاب كشف هآرتس|| أعضاء كنيست يّدعون التمييز المنهجّي ضد العرب في البنوك)بالعبرية(؛ يهونتان ليس،  39/2/3102
 )بالعبرية(. 6/8/3102هآرتس، 

http://www.haaretz.co.il/news/law/1.2098005
http://www.haaretz.co.il/news/law/1.2098005
http://www.haaretz.co.il/news/law/1.2098005
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=962278
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=962278
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=962278
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.2033296
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.2033296
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press180613d.aspx
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press180613d.aspx
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press180613d.aspx
http://www.israelhayom.co.il/site/newsletter_article.php?id=26462
http://www.israelhayom.co.il/site/newsletter_article.php?id=26462
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http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.2090733
http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.2090733
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ورفض رئيس بلدية  75لوظي ة احلاخام اإلسرائيلي األكرب، يف ظّل ت ّوهاته العنحرية يف السابق ضّد املواطنني العرب؛

  76نتسريت عيليت، ُشعون جابسو، فتح مدرسة عربية يف مدينته، باّدعاء أّن نتسريت عيليت هي "مدينة يهودية".

يف مجيع أرجاء البالد،  عشرات الحاالت العنصرية التي وقعت ضّد العربا يثري القلق يتمثل يف إال أّن أكثر م

وخحوًصا يف القسم األول من هذا العام. وتوّزعت هذه احلاالت على طول سلسلة من األحداث بدأت بت ّوهات ُمذلّة 

ة. وحىت محطلح "بطاقة السعر" فقد جتاوز وكتابة شعارات عنحرية وانتهت باعتداءات وممارسات عني ة جسيمة وُمرّوع

اخلط األخضر إىل داخل إسرائيل وصار يف خدمة مواطنني يهود ضّد األقلية العربية. فعلى سبيل املثال، اُعتدي بالضرب 

على سائق حافلة عريّب على يد شبان يهود؛ وُكتب "بطاقة السعر" على شواهد يف مقربة مسيحية يف يافا؛ وألقيت عبّوة 

قة باجتاه دير بيت مجال جبانب بيت شيم،، وُكتب شعارات جتدي ية يف اجلوار؛ كما ُأضرمت النار بسيارات يف حار 

قرية نني جبوار الع ولة؛ واعتدى مشّجعو "بيتار القدس" على عمال عرب يف فرع "ماكدونالدز" ويف اجّمع املاحلة 

ا عرب يف ص د وتل أبيب وبلدة ركي ت؛ وُأضرمت التجاري يف القدس؛ وُكتبت شعارات جتدي ية على بيوت يقطنه

النريان يف سيارات وُكتبت شعارات جتدي ية على مسجد يف قرية تقع يف وادي عارة؛ وبحق فتيان على عربية يف نتسريت 

عيليت وصرخوا عليها برتك "احلّي اليهودّي"؛ كما اُعتدي على عامل عريب يف مطعم يف تل أبيب؛ واعتدى شبان يهود 

عريّب عند كورني، تل أبيب وأحلقوا به جراًحا بني متوّسطة وصعبة؛ كما اُعتدي على طالب من املدرسة ثنائية  على

 77الللة يف القدس اعتداًء ش ويًا يف حافلة؛ واعتدى صبية على مستجّمني عرٍب يف حبرية طربية؛ ولريها ولريها.

ة اليت وردت خبحوص ال حل بني اليهود والعرب، وإقحاء كما جتّسدت ظاهرة العنحرية هذا العام يف التقارير الكثري 

العرب عن أماكن ترفيهية والتمييز ضّد العرب يف توفري اخلدمات العاّمة. فعلى سبيل املثال، نُشر أّن متنزّه "سوبرالند" 

ة تقع يف بلدة وأّن بركة سباح 78يف ريشون لتسيون جُيري أيام فعاليات من حلة للمدارس اليهودية وللمدارس العربية؛

                                                 
 01/2/3102هآرتس، ، غير الئق فاينشطاين للراب شموئيل إلياهو: ترشيحك للحاخامية الرئيسيةرفيطال حوفال، يئير إيطنجر،  75

 33/2/3102، هآرتس، العليا ترّد التماًسا يطالب بمنع الراب إلياهو من الترشح لمنصب الراب الرئيسي)بالعبرية(؛ حاييم ليفنسون، 
بيان في موقع "الجمعية"، ، "الجمعية": الراب إلياهو غير جدير بمنصبه الحالي أيًضا)بالعبرية(. موقف جمعية حقوق المواطن: 

 )بالعبرية(. 2/2/3102
 أعاله. 68لتوجه جمعية حقوق المواطن لرئيس بلدية نتسيرت عيليت ورد رئيس البلدية، أنظر الحاشية رقم  76
. تشكلت هذه القائمة، من ضمن مجمل األمور، باالستناد إلى المعلومات 0ة باألحداث ُينظر الملحق رقم للقائمة الطويلة الخاص 77

هذه القائمة ال  .لمناهضة العنصرية االئتالفوهو بإدارة دوبي شورتس، وفي موقع  ،oneplace.net-http://in المتوفرة في الموقع
تشمل الكثير من األحداث العنصرية التي وقعت في القدس والتي ُوّجهت ضّد سكان القدس الشرقية، حيث يشكل التوتر بين السكان 

 العرب واليهود فيها واقًعا يومًيا. 
أعاله. توّجهت جمعية حقوق المواطن إلى مدير عام الشركة 20الحاشية رقم  سوبرالند: أيام للطالب اليهود وأيام للعرب، فصل في 78

المسؤولة عن تشغيل متنزه سوبرالند مطالبة بإلغاء الفصل، كما توّجهت إلى الشرطة مطالبة بفتح تحقيق جنائّي بشبهة مخالفة قانون 
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وأّن بعض األهايل يف حي ا  79مبوعيم رفضت إدخال اجموعة من األط ال من مرضى السرطان ألهنم كانوا من البدو؛

وأّن "الكانرتي ْكالب" يف بئر السبع  80رفضوا إرسال أبنائهم إىل مركز مجاهريّي جتري فيه فعاليات لطالب عرب أيًضا؛

وأّن أقسام الوالدة يف عدة مستش يات  81الدخول لري مسموح إال لسكان املدينة؛ مينع دخول الزّوار العرب بتسويغ أنّ 

  82ت حل بني العربيات واليهوديات.

ويُعترب مثل هذا ال حل واإلقحاء مسألة باللة اخلطورة، حني تتّم على يد سلطات عامة ومجاهريية أو عندما تكون 

ثال ذلك إقحاء العرب عن املكتبة البلدية املركزية يف نتسريت عيليت: متعلقة خبدمة مجاهريية متّوهلا األموال العامة. وم

ال حتوي ولو   -وخحوًصا املكتبة املركزية–من سكان املدينة من العرب، فإّن املكتبات البلدية  %02فربلم أّن قرابة 

ي إقامة مكتبة خمّححة باألساس كتابًا واحًدا بالعربية. ويف رّد على توجه مجعية حقوق املواطن، أعلنت البلدية أهّنا تنو 

للسكان العرب، إال أّن هذا ال يك ي إلصالح العطب املتمثل بإقحاء سكان املدينة العرب عن املكتبة املركزية يف 

 83املدينة.

 وإىل جانب االنتهاك اجلسيم الذي يُلحقه ال حل واإلقحاء باحلق باملساواة واحلق بالكرامة، فإهنما يعّززان أيًضا األفكار

املسبقة واآلراء النمطية، ويقّوضان من شرعية وجود املواطنني العرب يف داخل احلّيز العام. وباستثناء املدن املختلطة، فإّن 

اليهود والعرب ال يكادون يلتقون يف احلياة اليومية؛ ال يف املدارس وال يف العمل وال يف األحياء السكنية. كما أّن فحل 

ية أيًضا ويف املواقع الثقافية واخلدماتية يزيد من تقليص إمكانية التعارف والتقارب، ويُقّوي من السكان يف األماكن الرتفيه

املدارك اليت ت يد بأنّه من لري املمكن قضاء الوقت مع العرب. وهكذا تتعاظم الدائرة امل رلة اخلاصة باألفكار املسبقة 

  تزيد بدورها من اآلراء املسبقة، وهكذا دواليك. واآلراء النمطية ممّا يؤّدي إىل الرلبة يف ال حل، اليت

                                                                                                                                            
لُيلَغ فوًرا الفصل بين مجموعات . ُينظر: 3111 -والخدمات والدخول إلى األماكن الترفيهية واألماكن العامةمنع التمييز في المنتوجات 

الكشف عن  في أعقاب التوّجهات والضّجة الجماهيرية التي اندلعت مع .21/1/3102بيان في موقع "الجمعية"، ، الطالب في سوبرالند
الموضوع، اّدعت إدارة السوبرالند أّن الفصل تّم وفق طلب مديري المدارس العربية واليهودية على حّد سواء، إال أنها ستعيد النظر 

هآرتس، ، فحص مسألة الفصل بين المدارس اليهودية والعربية السوبرالند: سنعيدفي المسألة. ُينظر: إيالن ليئور، يهونتان ليس، 
  )بالعبرية(. 21/1/3102

 لعبرية()با .20/1/3102، 3أخبار  mako ،في البركة رفضوا إدخال األطفال البدو مرضى السرطانيونتان ريجر، 79
 )بالعبرية(.  20/0/3102معريف/زمن حيفا، -nrg ،أهال في حيفا: "أوالدنا لن يلعبوا مع العرب معدومي الثقافة"أورنا نيرنفلد،  80
الشرطة ستحقق . لمعاينة توّجه جمعية حقوق المواطن ُينظر: nana10 ،4/2/3102، عنصرية في بئر السبع: بركة لليهود فقط؟ 81

  )بالعبرية(. 09/8/3102بيان في موقع "الجمعية"، ، مكان عام في اشتباه بالتمييز في الدخول إلى
أطباء لحقوق اإلنسان لمديري مستشفيات ومدير عام وزارة الصحة: ضعوا حًدا للفصل اإلثنّي بين المنجبات اليهوديات  82

 ، بيان في موقع أطباء لحقوق اإلنسان.ي أقسام الوالدة في المستشفياتوالمنجبات العربيات ف
 )بالعبرية(.  00/00/3103، بيان في موقع جمعية حقوق المواطن، الجمعية تطالب: كتب باللغة العربية في مكتبة بنتسيرت عيليت 83
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وقد حظيت املمارسات العني ة والتمييز وال حل باستنكارات صادرة عن أعضاء كنيست وأصحاب وظائف، ومن 

ولكن ويف الوقت  84ضمن ذلك يف أثناء املداوالت اخلاصة اليت جرت يف جلان الكنيست ويف هيئته العامة ويف اإلعالم.

ومناهضة للدميقراطية، واليت تلحق األذى  اقتراحات قوانين تمييزية وعنصريةالكنيست يف دفع عدة  ذاته، استمرّ 

باألقلية العربية يف إسرائيل، وحىت أّن بعضها حظي بدعم اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية. فاقرتاح قانون أساس: دولة 

راطية يف إسرائيل إىل هويتها اليهودية، وقد يؤّدي ذلك إىل القومية اليهودية يسعى من أجل إخضاع هوية الدولة الدميق

كما أّن اقرتاح قانون حقوق املِعطائني  85منح الشرعية للتمييز ضّد املواطنني العرب واملواطنني اآلخرين من لري اليهود؛

عامة احملدودة، اليت للدولة يسعى لبلورة الت ضيل املمنوح ملؤّدي اخلدمة العسكرية وذلك خبحوص سلسلة من املوارد ال

كما نذكر اقرتاح القانون  86تلتزم الدولة بتوزيعها بشكل متساو ومتكافئ، وحىت أهنا تلتزم بتسيري الت ضيل اإلجيايب فيها؛

وأضْف إىل ذلك   87لرفع نسبة احلسم ممّا يهّدد باملّس بتمثيل اجموعات األقليات يف الكنيست، مثل العرب واحلريدمي.

  88جنة الوزارية للشؤون التشريعية رفضتا اقرتاح قانون يهدف للرتبية ضّد العنحرية.أّن الكنيست والل

وعشية االنتخابات للسلطات احمللية اليت جرت يف تشرين األول/ أكتوبر، قام عدة سياسيني حمليني "بامتطاء" موجة 

وا من اجلهة األخرى بدعم هذه العنحرية، حيث حاولوا حتقيق مكاسب سياسية ب ضل األجواء العنحرية من جهة، وقام

األجواء ومنحها الشرعية. مثال، نشرت كتلة الليكود يف كرميئيل شريطًا قحريًا من ضمن ما ورد فيه أّن الليكود وحده 

                                                 
رئيس الكنيست في افتتاح السنة الدراسية في أبو غوش: آسف على العملية التخريبية في بيت  بير:عدة أمثلة من بين عدد ك 84

الهيئة ؛ 32/8/3102، بيان في موقع الكنيست، "الحديث يدور عن مجموعة من المجانين الذين يحاولون إحباط التعايش"؛ صفافا
رئيس لجنة ؛ 1/2/3102، بيان في موقع الكنيست، العامة للكنيست: أعضاء كنيست يستنكرون ظاهرة العنف تجاه السكان العرب

التربية، عضو الكنيست عمرم متسناع: يجب إعادة تدريس العربية والثقافة العربية إلى المنهاج الدراسي، وتجذير الدراسة في 
)بالعبرية(؛ يئير ألطمن ومور  39/4/3102، بيان في موقع الكنيست، ومنع ميزانيات الدولة عن تنظيمات تحريضيةمجال العنصرية 

عبرية(؛ عوفرا )بال 2/2/3102، وااّل، المفتش العام للشرطة حول االعتداءات العنصرية: "ظاهرة إجرامية وحقيرة"شمعوني، 
خط ساخن )بالعبرية(؛  1/3/3102هآرتس، ، المستشار القضائي: سنعمل بيد من حديد ضد مظاهر العنصرية في بيتارإيدلمن، 

وزير االقتصاد بينط في تطرقه األول في الهيئة العامة: بطاقة ؛ 21/1/3102بيان في موقع وزارة القضاء، ، لمناهضة العنصرية
بيان في موقع ، ن الداخلي أهرونوفتش: بطاقة السعر يمكن أن تؤدي إلى حرب دينيةالسعر ليست أخالقية وليست يهودية؛ وزير األم

 )بالعبرية(.  09/6/3102الكنيست، 
لنقد على اقتراح القانون ُينظر: موقف (. لمعاينة ا09/0111)ب/ الدولة القومية للشعب اليهودي -اقتراح قانون أساس: إسرائيل 85

عمير  ؛http://tinyurl.com/onzzme9 موقف معهد مولد، بقلم د. نعمي زوسمن، ؛http://tinyurl.com/o49de5v عدالة:
  )بالعبرية(. 32/6/3103هآرتس، ،  قانون ال صهيوني فوكس،

 . إلى صيغة اقتراح القانون وموقف جمعية حقوق المواطن:3102 -إقتراح قانون حقوق الِمعطائين للدولة 86
e/?p=28667http://www.acri.org.il/h  ،رخصة قانونية للتمييز)بالعبرية(. ُينظر أيًضا: مردخاي كرمنيتسر وطاليا شطاينر ،

 موقف صندوق إبراهيم: ؛http://tinyurl.com/okosdda ؛ موقف عدالة:06/6/3102المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية، 
http://www.abrahamfund.org/5929. 

 .39/9/3102بيان في موقع جمعية حقوق المواطن،  ،رفع نسبة الحسم سيشكل خطًرا على تمثيل األقليات 87
 )بالعبرية(. 03/6/3102معريف، -nrg،  رفض اقتراح قانون التربية ضد العنصرية 88
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 89"سيمنع بناء مسجد يف كرميئيل"؛ أّن "كرميئيل صهيونية دائًما وأبًدا"؛ أهنا "مدينة صهيونية ذات طابع يهودّي".

ة نتسريت عيليت ُشعون جابسو )الليكود(، محلة إعالمية ترّكزت بسكن العرب يف املدينة، حيث وقاد رئيس بلدي

كما أّكدت قائمة "القدس املوّحدة" على  90استخدمت من ضمن الشعارات شعار "نتسريت عيليت يهودية لألبد".

يافا ما يلي: -الليكود يف تل أبيبوجاء يف يافطة انتخابية لقائمة  91"إخراج العرب من املتنّزهات" و"هتويد القدس"،

  92"إخراس املؤّذن يف يافا؟ الليكود وحده القادر".

، ويف أعقاب مراسالت متواصلة مع مجعية حقوق املواطن، أعلنت الشرطة أهنا تنوي التحقيق يف 0202يف آب 

ئّي بشبهة ارتكاب خمال ة ف تح حتقيق جنا 93االشتباه بالتمييز ضد العرب عند مدخل "الكانرتي كالب" يف بئر السبع.

ُميَّز ضّده، بل هو شأن الدولة  
ُميِّز وبني امل

متييز ميثل رسالة هامة جًدا، م ادها أّن التمييز ليس أمرًا خاًصا حمحورًا بني امل

ييز كلها، وأّن حظر التمييز هو قيمة اجتماعية من واجب الدولة محايتها. إال أّن الطريق الُ ضلى ملواجهة العنحرية والتم

وال حل ال تكمن يف تطبيق القانون اجلنائّي، بل يف الرتبية. فالشرعية االجتماعية الواسعة اليت حتظى هبا مدارك وم اهيم 

تُلزم كلها بتبّني استراتيجية تربوية شاملة  -94وخحوًصا لدى اجليل الشاب–عنحرية وت ّشيها يف اجملتمع اإلسرائيلّي 

 لعنصرية.وبعيدة األمد للتربية المناهضة ل

قامت وزارة الرتبية يف السنوات األخرية بدفع وتعزيز خمططات هامة، مثل إحياء اليوم العاملي ملكافحة التمييز العنحري 

ودفع خمطط يسعى الستيعاب مئات املعلمني العرب يف مدارس  96وتدشني خمطط "اآلخر هو أنا" 95يف اجلهاز الرتبوّي،

                                                 
 9/01/3102هآرتس، ، إقامته أصال في فرع الليكود في كرميئيل يعدون بمنع إقامة مسجد، ليس من المفروضإيلي أشكنازي،  89

ملف انتخابات سلطات )بالعبرية(. رئيس لجنة االنتخابات المركزية تلقى التماًسا من عضو الكنيست عمار بار ليف وألغى النشر. 
عضو الكنيست عمار  207110 ، ملف انتخابات سلطات محلية نيست عمار بار ليف ضد السيد نويمرك كورنعضو الك 200110 محلية

 بار ليف ضد السيد أرنون جلعادي.
 .)بالعبرية( 1/8/3102س، هآرت، رئيس بلدية نتسيرت عيليت "يجند" اليسار لحملة ضد العربإيلي أشكنازي،  90
 30/8/3102هآرتس  ،في مركز طروحات أرييه كينج في التنافس على بلدية القدس: إخراج العرب من المتنزهات نير حسون، 91

 )بالعبرية(. mynet ،2/01/3102 ،عضو الكنيست ريفلين: "أخجل من شعار "تهويد القدس"" )بالعبرية(؛ تسيبي ملكوف،
 200110 ملف انتخابات سلطات محليةرئيس لجنة االنتخابات المركزية يقبل التماس عضو الكنيست عمار بار ليف وُيلغي اليافطة.  92

عضو الكنيست عمار بار ليف ضد  207110 ملف انتخابات سلطات محلية، عضو الكنيست عمار بار ليف ضد السيد نويمرك كورن

 أعاله. 89السيد أرنون جلعادي، الحاشية رقم 
  أعاله. 81الحاشية رقم  93
تبين في مقياس )بالعبرية(. إلى جانب ذلك،  51/3/3153، هآرتس، لدينا كراهية وهي ستنتصر : أور كاشتي،ُينظر مثال 94

( سيدعمون خطوات ستتبعها الحكومة من أجل تشجيع هجرة العرب 32-51من الشبان اليهود )أجيال  %1575الديمقراطية األخير أّن 
 2/01/3102هآرتس، ، هور يدعم منح حقوق زائدة لليهودمقياس الديمقراطية: نصف الجم من البالد. ورد في: يهونتان ليس،

 )بالعبرية(.
 ، في موقع وزارة المعارف. )بالعبرية(لالتعامل مع أحداث عنصرية في دولة إسرائي -من اإلقصاء إلى االحتواء 95
 )بالعبرية(، في موقع وزارة المعارف. اآلخر هو أنا 96
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http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/
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ك ي. فالرتبية املناهضة للعنحرية تشمل أيًضا عملية دراسة العنحرية كظاهرة إال أّن هذه املخططات ال ت 97يهودية.

اجتماعية متّس القيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وتذويت املدارك القائلة بأّن مهمة كل مواطن تكمن يف تشخيحها 

 يف داخل ن سه وبيئته القريبة ويف الدوائر االجتماعية احمليطة به. -ورفضها وحماربتها

إّن العملية الرتبوية الشاملة املناهضة للعنحرية تُلزم بدم  الرتبية لقيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان واحلياة املشرتكة والرتبية 

بدًءا برياض األط ال وانتهاًء جبهاز  -املناهضة للعنحرية يف مجيع الشرائح العمريّة ويف مجيع مرّكبات العملية الرتبوية

سات تأهيل املعّلمني واملعلمات، وتذويتها يف املواضيع الدراسية املختل ة. وتستوجب مثل هذه التعليم العايل ومؤسّ 

العملية توفري أدوات تكون متاحة أمام املعلمني واملعلمات أثناء فرتة تأهليهم، من أجل التعامل الرتبوّي الالئق مع 

ية الشاملة استلالل القدرات الكامنة يف الرتبية املظاهر العنحرية يف الح وف واملدارس. كما تستوجب عملية الرتب

الالمنهجية ويف حركات الشبيبة، يف حماربة قيم عنحرية ومناهضة للدميقراطية. وقد قّدمت جلان خمتل ة نشطت يف ضمن 

ذه ومن املمكن أن يؤّدي تبين ه 98وزارة املعارف سلسلة توصيات يف اجال الرتبية املدنية والرتبية للحياة املشرتكة؛

 التوصيات إىل اإلسهام بشكل كبري يف مكافحة العنحرية يف اجملتمع اإلسرائيلّي. 

 

 العرب البدو في النقب

 واستناًدا إىل هذا 99بيلن" لتوطني العرب البدو يف النقب.-تعمل احلكومة اإلسرائيلية منذ عامنْي على دفع "مسار برافر

 0202.100-ألوىل مذكرَة القانون لتسوية توطني البدو يف النقبوبالقراءة ا 0202املسار صّدق الكنيست يف حزيران 

اللاية املعلنة من وراء هذه املذكرة تتمثل يف تسوية وترتيب مسألة امللكية على األراضي يف النقب، إال أهنا تعين يف واقع 

تباطهم التارخيّي باألرض، وفرض األمر مواصلة السياسة التمييزية اليت تتجاهل الواقع امليدايّن وحقوق املواطنني البدو وار 

حّل وتسوية أحادّيْي اجلانب. ويسعى املسار من أجل جتميع البدو وتركيزهم يف منطقة ضيقة ومعرّفة سلً ا، وهذا يعين 

                                                 
  )بالعبرية(. 4/6/3102، هآرتس، معلمون عرب سُيدمجون في مدارس يهوديةابتداًء من السنة القادمة: يردين سكوب،  97
تقرير اللجنة الجماهيرية في رة المعارف؛ " في موقع مركز التربية المدنية والحياة المشتركة في وزاأن نكون مواطنينتقرير " 98

إبراهيم في موقع "قاسم مشترك" التابع لمبادرات صندوق ، ملخص -مسألة التربية للحياة المشتركة بين اليهود والعرب في إسرائيل
 ومركز التقنيات التربوية )بالعبرية(.

(. وقد ُعّدل المسار قليال بعدها على 00/9/3100يوم  2212القرار الحكومي رقم ) 3100صّدقت الحكومة مسار برافر في أيلول  99
 الوزير السابق بيني بيغن )بالعبرية(.يد طاقم برئاسة 

 )بالعبرية(  .http://www.acri.org.il/he/?p=27500 صيغة مذكرة القانون وشرح عنه في موقع جمعية حقوق المواطن: 100

http://www.haaretz.co.il/news/education/1.2037776
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Mate/OdotHamate/DohBeEzrah.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Mate/OdotHamate/DohBeEzrah.htm
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://commonground.cet.ac.il/ShowItem.aspx?itemId=706&itemState=VIEW&language=HEB&itemType=1
http://147.237.72.239/PMO/Secretarial/Decisions/2011/09/des3707.htm
http://www.acri.org.il/he/?p=27500
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مواطن، من خالل  020222من الناحية العملية اقتالع عشرات البلدات من أماكنها واإلخالء القسرّي ألكثر من 

م والتجاهل املطلق حلقوقهم التارخيية على األراضي. كما أّن تطبيق هذا املسار سُيلقي بآالف جتريدهم من ممتلكاهت

العائالت إىل ال قر والبطالة وتدمري احلياة االجتماعية والنسي  اجملتمعّي. ومن املتوقع أن تقوم على أراضي البلدات 

  ة.البدوية اليت سُتهدم مناطق صناعية وقاعدة عسكرية وبلدات يهودي

بتجاهل الواقع احلقائقّي ولياب فحص جّدّي  -اإلخالء وتسوية األراضي–وتتمّيز معاجلة احلكومة هلاتنْي املسألتنْي 

من خالل النية الواضحة لنبذ السكان  101للبدائل، وخحوًصا مبا يتعلق بإمكانية االعرتاف بالقرى لري املعرتف هبا،

حلقوق الدستورية املك ولة للسكان، مثل احلق يف امللكية واملساواة وإقحائهم. كما أّن شكل تطبيق املسار ين ي ا

 102والكرامة.

نسمة،  620222تستند مذكرة القانون على ال رضية اليت تقول إّن سكان هذه القرى لري املعرتف هبا والبالغ عددهم 

بلدات تارخيية كانت قائمة قبل  هم ُلزاة ال ميلكون احلقوق على األرض. وتتجاهل احلكومة حقيقة أّن لالبية القرى هي

قيام الدولة، كما تتجاهل أّن القرى األخرى هي قرى تابعة لنازحني أّسسها بدو طردهم احلكم العسكرّي من أراضيهم 

يف سنوات اخلمسني من القرن املاضي. وتتجاهل احلكومة أيًضا التقارير والبحوثات اليت تشري إىل عالقة وملكية بدوية 

إّن "التسوية" اليت ت رضها الدولة  104ومكانة وحقوق املواطنني البدو كأقلية وطن. 103وضوع البحث،على األراضي م

على السكان يف مسألة األراضي، و"التعويضات" املطروحة سواًء أكانت مالية أم باألراضي، والواردة يف املذكرة، تُعرض 

ل"، وال تُعرض على أهنا منبثقة عن حقهم يف امللكية على أهنا امتياز متنحه الدولة ملواطنيها البدو "من باب التساه

                                                 
المجلس اإلقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب ، مخطط هيكلي لالعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقبُينظر مثال:  101

 . 3103خططون من أجل حقوق التخطيط، م -و"بمكوم"
 للتوسع ُينظر هنا: أوراق موقف جمعية حقوق المواطن ومنظمات زميلة في موقع "الجمعية"، 102

http://www.acri.org.il/he/?p=27500حول هذه المسألة في موقع عدالة: ؛ 

http://adalah.org/heb/?mod=articles&ID=1226حول هذه المسألة في موقع "بمكوم" ؛- bit.ly/1auA2H2. 
البدو في النقب: تحدٍّ ل: في داخالحيز البدوي "غير المعترف به": تطّور مسألة استراتيجية، ُينظر مثال: أورن يفتحئيل،  103

؛ أورن يفتحئيل، ساندي 02-8، ص 3102مركز ش. دانيئيل أفرهام للحوار االستراتيجي، كانون الثاني ، إستراتيجي أمام إسرائيل
 , ؛3103، نيسان 04"مشباط فممشال" ، دة قراءة عقيدة "النقب الميت": حقوق الملكية في الحيز البدويإعاكيدار وأحمد أمارة، 

Off the Map: Land and Housing Rights Violations in Israel's Unrecognized Bedouin Villages, 

Human Rights Watch, March 2008. 

من سكان النقب، ال يطالبون إال بنسب ضئيلة من مساحته. ُينظر مثال: د.  %31يجب أن نذكر في هذا السياق أّن البدو الذين يشكلون 
عدالة، نيسان ، ى غير المعترف بها في النقب: بين مطرقة برافر وسدان جولدبرجالسكان العرب البدو في القرثابت أبو راس، 

ص  20جمعية حقوق المواطن، الحاشية رقم ، 1112صورة وضع  -حقوق اإلنسان في إسرائيل؛ طال دهان، 3-3، ص 3100
35-36. 
مذكرة موقف في ، مبادئ االعتراف بالقرى العربية البدوية في النقبلوطن، ُينظر: راوية أبو ربيعة، بخصوص حقوق أقلية ا 104

  ."على ماذا ينّص القانون الدولّي؟"، بعنوان 3100موقع جمعية حقوق المواطن، أيار 

http://bimkomplatform.files.wordpress.com/2012/10/d7aad79bd7a0d799d7aa-d790d791-d79cd794d79bd7a8d794-d79ed7a1d79ed79a-d79ed79cd790-d7a1d795d7a4d799-d790d795d792d795d7a1d798-2012.pdf
http://bimkomplatform.files.wordpress.com/2012/10/d7aad79bd7a0d799d7aa-d790d791-d79cd794d79bd7a8d794-d79ed7a1d79ed79a-d79ed79cd790-d7a1d795d7a4d799-d790d795d792d795d7a1d798-2012.pdf
http://www.acri.org.il/he/?p=27500؛
http://adalah.org/heb/?mod=articles&ID=1226؛
http://bit.ly/1auA2H2
http://www.fnst-jerusalem.org/beduim.pdf
http://www.fnst-jerusalem.org/beduim.pdf
http://www.fnst-jerusalem.org/beduim.pdf
http://tinyurl.com/c5kz8th
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iopt0308_1.pdf
http://adalah.org/upfiles/2011/Prawer_heb.pdf
http://www.acri.org.il/pdf/tmunat2009.pdf
http://www.acri.org.il/he/?p=11932
http://www.acri.org.il/he/?p=11932
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وعالقتهم التارخيية باألرض. التسوية املقرتحة لري متكافئة ومميِّزة، حيث أهنا خمّححة للسكان البدو فقط، وهي تأيت 

قوبات باللة بدال من إجراءات قضائية تتعلق باستيضاح امللكية واليت ُتطّبق بني السكان مجيعهم. كما ترد يف املذكرة ع

اإلشكالية، قد حتوي مًسا باحلقوق األساسية. ومن اجمل األمور، تقضي املذكرة بأّن كّل شخص ال ينضّم إىل التسوية 

خالل ال رتات الزمنية املنحوص عليها يف القانون، فإنه سيتلقى لقاء األرض تعويضات ستقّل مرة بعد أخرى، حىت 

 ض خالل مخس سنوات.ال قدان التاّم حلقوقه على ملكية األر 

كما تعارضها  105اللالبية الساحقة من اجلماعات البدوية تعارض التسويات املقرتحة يف مسار برافر ويف مذكرة القانون،

، واستمرارًا للنقد الذي وّجهته جلنة األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز 0202جهات دولية. يف متوز 

نشرت م وضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بيانًا عرّبت فيه عن  0200،106عام  العنحرّي والربملان األورويبّ 

قلقها من أّن "الكنيست يدفع اقرتاح قانون ُيشرعن اقتالع اجلماعات البدوية األصالنية يف النقب". كما أضافت 

امها، مبا فيها االعرتاف مبطالب امللكية امل وضية أّن على احلكومة اإلسرائيلية "االعرتاف حبقوق مواطنيها البدو واحرت 

 107اخلاصة هبم على أراضيهم".

إجراءات تخطيط أخرى في النقب، برغم أنها تتمّيز بتجاهل حقوق ومبعّية دفع مسار برافر فإّن احلكومة تدفع أيًضا 

بلدات يهودية جديدة يف ، وتض ي عليها مدماًكا جديًدا: اإلخالء القسرّي لبلدات بدوية لحاحل إقامة المواطنين البدو

ن س احلّيز. وتعكس هذه املخططات، املوجودة اآلن يف مراحل خمتل ة من اإلجراءات التخطيطية، جتاهاًل لطموحات 

واحتياجات السكان، كما أهنا لري مالئمة لنه  احلياة اخلاّص هبم وخلل ياهتم االجتماعية والثقافية. وتتميز املخططات 

                                                 
؛ موقف منتدى 08/2/3102بيان في موقع عدالة، ، البدو في النقب يرفضون مخطط برافر ويقترحون مخطًطا بديالً ُينظر مثال:  105

، mynet ،البدو: "الجرافات لن تثبط عزيمتنا"عوديد بار مئير،  ؛http://www.dukium.org/heb/?p=9949التعايش في النقب 
0/1/3103.  

لقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري إسرائيَل للتراجع عن نيتها بلورة مخطط دعت لجنة األمم المتحدة ل 3103في آذار  106
 برافر في ضمن القانون:

 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination – Israel, 

9.3.2012, para. 20. 

   ، دعا البرلمان األوروبي إسرائيَل لوقف مخطط برافر والتوقف عن سياسة االقتالع واإلخالء والنهب:3103في تموز 

European Parliament resolution of 5 July 2012 on EU policy on the West Bank and East 

Jerusalem. 
. البيان في موقع المفوضية السامية ynet ،35/2/3103، األمم المتحدة: "مسار برافر سيسارع من هدم المجتمعات البدوية" 107

 لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة:
Pillay urges Israel to reconsider proposed bill that will displace tens of thousands of Bedouin, 

25.7.2013. 

http://adalah.org/heb/Articles/1455/%D7%91%D7%93%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A0%D7%92%D7%91-%D7%93%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA
http://adalah.org/heb/Articles/1455/%D7%91%D7%93%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A0%D7%92%D7%91-%D7%93%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA
http://www.dukium.org/heb/?p=9949؛
http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4412462,00.html
http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4412462,00.html
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD.C.ISR.CO.14-16.pdf
http://tinyurl.com/cqtfzkl
http://tinyurl.com/cqtfzkl
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4409926,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4409926,00.html
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13577&LangID=E
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حبقوق اجلماعات البدوية يف  -هو أيًضا–طيطّي، ومن املتوقع أن يؤّدي تطبيقها إىل املّس بأعطاب يف اإلجراء التخ

  املساواة والكرامة والسكن وامللكية. وحنن نورد هنا بعًضا من هذه اإلجراءات التخطيطية:

 ثناء واحدة، على احلكومة تدفع قدًما خمططًا إلقامة قرابة عشر بلدات صلرية وميسورة خمّححة للسكان اليهود )باست

ما يبدو( يف منطقة "م وؤوت عراد" )مشارف عراد(. ويعين هذا املخطط هدم مخس بلدات بدوية وإخالء 

وباستثناء التأثري على السكان البدو، فإّن إقامة عشر بلدات جديدة يف املنطقة قد تؤّدي إىل املّس  108سكاهنا.

ن تؤّدي إىل املّس اجلسيم باملناطق امل توحة. وقد اختذ القرار بسكان عراد وبئر السبع وبلدات أخرى يف املنطقة، وأ

بشأن هذا املخطط من دون إشراك اجلمهور، ومن خالل جتاهل حلول توطينية بديلة كان من املمكن أن تشكل رًدا 

 109كافًيا على املطالب السكنية يف منطقة النقب.

 رى لري معرتف هبا يف بلدة شقيب السالم، حيث تقع يسعى املخطط اهليكلّي للواء اجلنوب لتجميع سكان ثالث ق

، وهي: السر ووادي النعم ووادي املشاش. ويحل تعداد سكان هذه 02هذه القرى الثالث على طول شارع رقم 

 -نسمة. ويف االعرتاض الذي قّدمته مجعية حقوق املواطن ومجعية "مبكوم" 000222القرى الثالث إىل قرابة 

لتخطيط باسم سكان وادي النعم، تّدعي املؤّسستان أّن هذا املخطط ال يالئم خمططون من أجل حقوق ا

احتياجات السكان الثقافية واالجتماعية، وهو يتجاهل مطاحمهم لالعرتاف بقريتهم كقرية زراعية مستقلة، حيث 

بق خمططًا سُيمّكنهم هذا االعرتاف من احل اظ على أسلوب حياهتم. وكانت سلطات التخطيط قد أبطلت يف السا

مشاهبًا، ومن ضمن أسباب ذلك وقوع احلّي املخطط يف شقيب السالم مبحاذاة "رمات حوفاف"، وما يرافق ذلك 

  110من خماطر.

                                                 
واطن وجمعية بمكوم ومنتدى التعايش في النقب سكان القرى البدوية غير المعترف بها وإحدى سكان عراد وجمعية حقوق الم 108

)قرار حكم صدر  أبو القيعان ضد الحكومة اإلسرائيلية 21/4906 للمساواة المدنية، التمسوا المحكمة العليا ضد المخطط. التماس للعليا
(. رفضت المحكمة االلتماس باّدعاء أنه لم يصدر بعد قرار عينّي بإقامة البلدات، ولذلك فإّن االلتماس ما يزال 09/00/3103يوم 

  .http://www.acri.org.il/he/?p=23413 مبكًرا. االلتماس في موقع "الجمعية":
إسقاطات قرار الحكومة بإقامة الجتماعية والبيئية الخاصة بالمخطط ُينظر: شيري بس سبيكتور، عن اإلسقاطات االقتصادية وا 109

شركة  ُينظر أيًضا: موقف .3100مركز البحث والمعلومات، تشرين الثاني  -الكنيست، منطقة استيطانية في منطقة مفوؤوت عراد
؛ أريك 9/2/3102، بيان في موقع شركة حماية الطبيعة، هل ستقوم بلدات إضافية حول عراد؟ نقاش عام حماية الطبيعة، في:

؛ TheMarker ،31/03/3103 ،عراد يخشون البلدات المخططة في المنطقة: "السكان الميسورون سيرحلون" فيميروفسكي، 
 .19.21 .9/2/3102، التلفزيون االجتماعّي، بين عراد وبئر السبع

 . rg.il/he/?p=27242http://www.acri.o المعارضة في موقع جمعية حقوق المواطن: 110

http://elyon1.court.gov.il/files/12/940/060/t04/12060940.t04.htm
http://elyon1.court.gov.il/files/12/940/060/t04/12060940.t04.htm
http://www.acri.org.il/he/?p=23413
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02967.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02967.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02967.pdf
http://www.teva.org.il/?CategoryID=1313&ArticleID=19210
http://www.teva.org.il/?CategoryID=1313&ArticleID=19210
http://www.themarker.com/realestate/1.1893478
http://www.acri.org.il/he/?p=27242
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  يشّكل خمطط هيكلّي جزئّي لوائي يف منطقة "رمات تسيبورمي" هتديًدا بنقل أماكن سكىن عدة اجموعات رعي يف

إلرادهتا. السكان ال يعارضون مبدئًيا تسوية مكان إقامة لحاحل إىل منطقة توطني جديدة، خالفًا  جبل النقب

اجلماعة البدوية الكائنة يف "رمات تسيبورمي"، شريطة أن تتّم هذه التسوية من دون أن يُ رض عليهم االنتقال إىل 

حل اظ على مكان سكيّن ال يالئم مناه  حياهتم اخلاصة، ورلبتهم باحل اظ على اجتمعاهتم املتماسكة، إىل جانب ا

اخلل ية االجتماعية والثقافية املختل ة لكّل مجاعة وعائلة. إال أّن مسار املخطط احلايّل ال يلغّ  هذه الشروط. وإىل 

جانب ذلك، فإّن املخطط يعكس سياسة متييزية حيث أنه يقرتح على السكان منوذج توطني واحًدا ال ثايَن له 

تع السكان اليهود حبرية االختيار والسكن يف ضمن تشكيلة واسعة من )منوذج بلدة الضواحي(؛ ويف املقابل، يتم

 111البلدات يف النقب، مبا فيها البلدات الحلرية جًدا مثل املوشافات والكيبوتسات أو البلدات التعاونية.

 تسعى الدولة من أجل دفع خمطط إلقامة حرج على أراضي قرية عتري البدوية لري املعرتف هبا. ويف حال تحديق 

من بيوهتم. ويعرض املخطط عتري على أهنا  522املخطط، سيجري هدم كّل بيوت القرية وسُيقتلع سكاهنا الـ 

منطقة خالية من الناس، وهو يتجاهل متاًما وجود القرية، ويسمح لسلطات التخطيط هبدم أّي مبىن يف ضمن نطاق 

هذه املنازل. وقد رفضت اللجنة اللوائية املخطط، من دون أن تقرتح أّي حّل سكيّن لألشخاص الذين يقطنون 

للتنظيم والبناء يف لواء اجلنوب االعرتاضات اليت قّدمها السكان على املخطط. وقّدم العشرات من سكان القرية، 

  112برفقة مركز عدالة ومجعية مبكوك، استئنافًا على هذه القرار إىل اجمللس القطري للتخطيط والبناء.

سيئة، يتواصل جنًبا إىل جنب مع إجراء
ُ
طيلة الوقت. ووفق معطيات منتدى التعاي، يف  هدم البيوتات التخطيط امل

 0202منزل، وذلك يف ال رتة الواقعة بني مطلع  022النقب للمساواة املدنية، ُهدم يف القرى لري املعرتف هبا قرابة 

اقيب، مرة تلو األخرى، ومنذ عام أضف إىل ذلك أّن السلطات تواصل هدم قرية العر  113وحىت منتحف تشرين الثاين.

مسحت احملكمة املركزية يف بئر السبع  0202يف متوز  114مرة. 56ُهدمت القرية  0202وحىت تشرين الثاين  0202

بتن يذ أوامر هدم يف قرية سعوة لري املعرتف هبا، حيث قضت بأّن قبول االستئناف سيؤّدي إىل حالة فوضى وسُي رغ 

                                                 
 جمعية حقوق المواطن وجمعية بمكوم اعتراًضا باسم السكان. االعتراض متوفر في موقع الجمعية:قدمت  111

http://www.acri.org.il/he/?p=27270. 
، موقع عدالة،  إقامة "حرج بارك" على أراضيهاأجل عدالة وبمكوم استأنفا على تصديق مخخطات هدم قرية عتير من  112
20/2/3102 . 
 ، في موقع منتدى التعايش في النقب للمساواة المدنية.هدم البيوت 113
  في موقع منتدى التعايش في النقب للمساواة المدنية.، قائمة الهدم الكاملة -العراقيب .31/00/3102صحيح حتى  114

http://www.acri.org.il/he/?p=27270
http://www.acri.org.il/he/?p=27270
http://www.dukium.org/heb/?page_id=7680/?page_id=10465
http://www.dukium.org/heb/?page_id=7680/?page_id=10465
http://www.dukium.org/heb/?page_id=10002
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وقد صدر قرار احملكمة هذا برلم حقيقة أّن احللول اليت اقرتحتها الدولة مل  115أّي مضمون. أوامر اهلدم القضائية من

 تالئم املبىن االجتماعّي واجملتمعّي اخلاص بالسكان، وأهنم ظّلوا من دون حلول سكنية. 

والذي ألزم الدولة  أبطلت احملكمة العليا قرار احلكم الحادر عن حمكمة الشؤون اإلدارية يف بئر السبع، 0202يف أيار 

باختاذ تدابري معّززة لتطبيق القانون، مبا فيها هدم البيوت، وذلك يف بلدات اجلس أبو بسمة اإلقليمي يف النقب )اجمللس 

وقد انضّمت  116حيوي بلدات بدوية معرتف هبا. وقد انقسم اجمللس مؤخرًا إىل اجلسنْي إقليمينْي: نافيه مدبار والقسوم(.

طن إىل املداولة يف االستئناف املقّدم ضّد قرار احملكمة املركزية بكوهنا "صديقة احملكمة". وقد شّددت مجعية حقوق املوا

مجعية حقوق املواطن يف مذكرة املوقف اليت قّدمتها على أّن سياسة التطبيق جيب أن تُ حص يف ظّل الواقع التخطيطّي 

عدم استكمال إجراءات ختطيط بلدات أبو بسمة؛ وأّن سياسة والتارخيّي السائد يف منطقة اجمللس، وعلى خل ية حقيقة 

صحيح أّن  117تطبيق القانون املعّززة اليت ال تأخذ هذا الواقع بعني االعتبار، هي سياسة لري قانونية ومتّس بسلطة القانون.

وية يف النقب هي أكثر احملكمة العليا قضت بأّن مسألة تطبيق قوانني التخطيط والبناء يف منطقة اجمللس ويف القرى البد

من ضمن اجمل –تعقيًدا من مسائل التخطيط والتطبيق ذات الحلة مبناطق أخرى يف دول إسرائيل، حيث ينبع ذلك 

من الواقع التخطيطّي واخلالفات القضائية والتارخيية حول مسألة ملكية األراضي؛ إال أّن احملكمة أّسست قرار  -األمور

 ّي، على التسويغ املتعلق بقلة املوارد املتوفرة خلدمة جهات تطبيق القانون يف منطقة اجمللس.قبوهلا االستئناف، بشكل مركز 

إّن احلّل العادل والقابل للتطبيق ملسألة القرى لري املعرتف هبا والسكان البدو يف النقب يعين، أوال وأخريًا، االعرتاف بأّن 

قرية غير  35أن تلغي مخطط برافر وأن تعترف بـ ويجب على الحكومة البدو هم مواطنون متساوو احلقوق. 

كما عليها االعرتاف حبقوق امللكية اخلاصة بالبدو على أراضيهم يف النقب، وت عيل جهاز عادل   معترف بها.

الستيضاح دعاوى امللكية على األراضي، مبا يأخذ بعني االعتبار العالقة التارخيية طويلة األمد بني املواطنني البدو وبني 

 ألراضي.ا

 
 

                                                 
نسمة،  0111شخص من بين سكان القرية البالغ عددهم  211رفضت المحكمة استئناًفا قدمته جمعية حقوق المواطن باسم قرابة  115

2090/- التي رفضت طلًبا لتأجيل تنفيذ أوامر الهدم. استئناف جنائي آخرضد قرار الحكم الصادر عن محكمة الصلح في بئر السبع، 
المحكمة في (. الخلفية ومدونات 04/2/3102)قرار حكم صدر يوم  الخوطرة ضد اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء لواء الجنوب 21-01

  لم ُتنفذ أوامر الهدم. ،3102وحتى مطلع تشرين الثاني  .http://www.acri.org.il/he/?p=26401موقع الجمعية: 
 (. 36/1/3102)قرار حكم صدر يوم  رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء أبو بسمة ضد جمعية رجفيم 660/901 استئناف إداريّ  116
 )بالعبرية(  .http://www.acri.org.il/he/?p=2638 طلب االنضمام الذي قّدمته جمعية حقوق المواطن: 117

http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/04/hit41790psd.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/04/hit41790psd.pdf
http://www.acri.org.il/he/?p=26401
http://elyon1.court.gov.il/files/10/190/022/s23/10022190.s23.htm
http://elyon1.court.gov.il/files/10/190/022/s23/10022190.s23.htm
http://www.acri.org.il/he/?p=2638
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 الحّق في العيش الكريم واألمان االجتماعيّ 

 

يف قسمه األكرب من خالل ارتباطه باملداوالت اليت جرت حول امليزانية وقانون التسويات للعامني  0202برز العام 

. وعشية االنتخابات اليت جرت يف مطلع العام كان يبدو أّن احلقوق االجتماعية ُوضعت وأخريًا يف 0202-0200

مركز األجندة العامة اجملتمعية عموًما، ولدى الكنيست واحلكومة خحوًصا، وأّن مثة تليريًا حيحل يف اخلطاب 

االقتحادّي ومن املعقول حىت أن يطرأ تليري على السياسات؛ ولكن اتضح أّن ما ححل على أرض الواقع -االجتماعيّ 

االقتحادية أو يف سلم األولويات لدى -ك االجتماعيةيشري إىل أّن االنتخابات مل تكد تلرّي أّي شيء يف املدار 

االقتحادّي، -احلكومة. وعلى لرار كّل عام، ُشل مقرتح امليزانية وقانون التسويات عدة ضربات يف اجملال االجتماعيّ 

وأن تعّمق  118ميكن هلا أن تنتهك احلقوق األساسية اخلاّصة باجملموعات السكنية املستضع ة وبالطبقة الوسطى،

 جوات يف اجملتمع اإلسرائيلّي وَدهَوَرة الكثريين إىل ما حتت خط ال قر: تقليص خمّححات األط ال؛ جتميد ُشل ال

زيادة مدفوعات املشاركة  119عاًما يف السلة الححية؛ 00-00عالجات األسنان لألط ال الذين ترتاوح أعمارهم بني 

إللاء اإلع اء من دفع  121طط ويسكونسني"؛رفع ضريبة الدخل؛ إعادة "خم 120الذاتية يف اخلدمات الححية؛

ولريها ولريها. وعلى لرار كّل عام، أللي يف هناية  122خمّححات التأمني الوطيّن ورسوم التأمني الححّي لربات البيوت؛

املطاف قسم من الضربات االقتحادية يف أعقاب النقد اجلماهريي وب ضل نشاط وجهود أعضاء كنيست ومنظمات 

                                                 
من المستبينين انه وبأعقاب الضربات اإلقتصادية من المتوقع  %34مثال،  في استطالع أجرته جمعية "يديد"، أجاب على سبيل ال 118

بمصروفهم عن  - %29من المستبينين قالوا انهم سيقتصدون في مصروفهم على األدوية، و %00أن يقتصدوا بمصروفهم في الغذاء. 

 ، في أعقاب الميزانية: ربع الجمهور سيقتصد في مصروفات الغذاء, فولك -وايلر بالمصروفات عن الثقافة. دانا %21-المالبس و
 .  31/3/3103وااله، 

موقف االئتالف لطب األسنان العام )تشارك به جمعية حقوق المواطن( عن اهمية الخطة اإلصالحية في صحة األسنان وعن  119
بيان في موقع الجمعية،  ال لتجميد االصالح في صحة األسنان، ، ينظر: 04حتى  03ضرار من تجميد توسيع البرنامج من جيل األ

 )بالعبرية(. في نهاية المطاف، أقر تجميد توسيع الخطة ضمن قانون التسويات.  32/2/3102
ركة الذاتية،  ينظر الى  توجه مركز القيادة العامة للمساواة في الصحة، وجمعية حقوق المواطن تشارك فيه، في شأن المشا 120

. في نهاية 9/1/3102, ،ت في مجال الصحةال للتقليصا -0793-0794البرنامج اإلقتصادي للسنوانت للوزراء وأعضاء الكنيست: 

 المطاف لم ترفع أقساط المشاركة الذاتية ضمن قانون التسويات. 
 سيبحث هذا الموضوع الحقاً في التقرير ضمن فصل الخصخصة.  121
. http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03243.pdfلتحليل مركز البحث والمعلومات في الكنيست، ينظر: 122

عدالة في توجه لوزير المالية وأعضاء الكنيست: فرض ضريبة على ربات البيوت ستمس لموضوع المس بالنساء العربيات، ينظر: 
 . في نهاية المطاف، لم يلغى اإلعفاء. 00/2/3102بيان في موقع عدالة،  باألساس بالنساء العربيات، 

http://news.walla.co.il/?w=/90/2665456
http://www.acri.org.il/he/?p=28040
http://www.acri.org.il/he/?p=28040
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/05/health090513.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03243.pdf
http://adalah.org/heb/Articles/1454/%D7%A2%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%9E%D7%A1
http://adalah.org/heb/Articles/1454/%D7%A2%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%9E%D7%A1
http://adalah.org/heb/Articles/1454/%D7%A2%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%9E%D7%A1


 34 

إضافة إىل ذلك، باءت بال شل هذه السنة أيًضا حماولة دفع قانون  124ما بقي بعضها على حاله.في 123حقوق إنسان،

  125أساس: احلقوق االجتماعية يف الكنيست.

سنتطّرق يف هذا ال حل إىل بُعدين خيّحان امليزانية وقانون التسويات: تقليص خمّححات األط ال، من خالل سياق 

يف العي، الكرمي يف إسرائيل، واألبعاد اجلندرية اخلاصة بقانون التسويات. كما أوسع يتعلق مبخّححات العي، واحلق 

دينني على ترتيب ديوهنم، ممّا يؤّدي إىل تكريسهم هم وأفراد عوائلهم 
َ
سنتطّرق إىل معّوقات وموانع ُتحّعب من قدرة امل

  ضمن حياة فقرية.

 

  مخّصصات األطفال واعتباطية المخّصصات

ريان تقليص خمّححات األط ال، الذي تقّرر تن يذه يف ضمن قانون التسويات. ويف أعقاب هذا س 0202بدأ يف آب 

ش.ج.  002بشكل ُموّحد إىل  0222التقليص ُخّ ض مبلغ خمّححات األط ال الذين ُولدوا ابتداًء من حزيران 

خسارة دخل من مئات ويعين هذا التقليص  126ش.ج. حبسب ترتيب الط ل يف العائلة. 072-065شهريًا، بدال من 

على خمّححات  0222أيار  20الشيكالت شهريًا: فعلى سبيل املثال ستححل عائلة قوامها ثالثة أوالد ُولدوا بعد 

 0222أيار  20أوالد ُولدوا بعد  02ش.ج. قبل التقليص؛ عائلة قوامها  620ش.ج. بدال من  002شهرية بقيمة 

أّما خبحوص العائالت اليت تعي، أصال حياة فقر،  127.ش.ج. 00200ش.ج. بداًل من  00022ستححل على 

                                                 
 ،بعد انتهاء تدواالت ماراثونية: لجنة المالية تلغي ضربات قاسية وتحافظ على الطبقة الوسطة والشرائح الضعيفة ينظر مثالً:  123

 4.2وزارة المالية تلغي ضربات بقيمة ؛ تسفي زارحية، موطي باسوك وراني ليندر غانتس، 02/2/3102بيان في موقع الكنيست 
البيد: "أخذنا قبل كل ؛ زئيف كالين، TheMarker ،02/2/3102 مليارد شاقل من ميزانية الوزارات،  0وتقلص  -مليارد شاقل

 .39/2/3102يوم يسرائيل ها ،شيء من المدارس الدينية" 
اضافة  . 39/2/3102كالكاليست،  الضربات على العائالت: ودعوا آالف الشواقل سنوياً،ينظر مثالً: أمنون اتاد وهادار كانيه،  124

والتي بدأ سريانه في  %0افة القرار برفع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة للضربات االقتصادية لقانون التسويات علينا اض
. يشير مركز أدفا بااليجاب، على أنه في السنوات األخيرة، وبعد عقد من التقليص في الموازنة والتقليصات، ارتفع 3102حزيران 

المصروفات الحكومية، ولكن، تمويل االرتفاع  الصرف االجتماعي للفرد من مجمع المصروف الحكومي للفرد بشكل ملحوظ، خاصة
العجز المالي يحتاج الى عالج  في الميزانية جاء على حساب خدمات جماهيرية اخرى، مما أدى الى تعميق الال مساواة في اسرائيل. 

 . 3102، مركز أدفا، تموز، ه بالكارثة ال وصف –موضعي 
 . 0/1/3102بيان في موقع الكنيست،  لم يقبل بالقراءة التمهيدية: اقتراح قانون اساس: الحقوق االجتماعية،  125
شاقل، إال ان  041، مبلغ المخصصات بعد التقليصات اعلى من 3112ق والذين ولدوا قبل حزيران بما يتعلق بالولد الثالث وما فو 126

ثير التقليص على مخصصات األطفال على تأ المس في المخصصات متشابه. لمعلومات اضافية: استير توليدانو ودانئيل غوطليب،
 . 01/9/3102مؤسسة التأمين الوطني،  ، مدخول العائلة

وترتيبهم في العائلة الثالث وما فوق، ولكن  3102كما ذكر أنفاً، مجموع المخصصات لألوالد الذين ولدوا ابتداًء من حزيران  127
. ينظر للحاشية   أعاله.  036الضرر متساو 

http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press170713c.aspx
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press170713c.aspx
http://www.themarker.com/news/politics/1.2074001
http://www.themarker.com/news/politics/1.2074001
http://www.israelhayom.co.il/article/105101
http://www.israelhayom.co.il/article/105101
http://www.israelhayom.co.il/article/105101
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3608708,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3608708,00.html
http://www.adva.org/uploaded/taktziv%202013-2014%20final%20final.pdf
http://www.adva.org/uploaded/taktziv%202013-2014%20final%20final.pdf
http://www.adva.org/uploaded/taktziv%202013-2014%20final%20final.pdf
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press010513f.aspx
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press010513f.aspx
http://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Documents/HafhatatYeladim.pdf
http://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Documents/HafhatatYeladim.pdf
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ويف ضمنها عائالت عربية وحريدية كثرية، وخبحوص قسم من العائالت يف الطبقة الوسطى والطبقة املتدنية اليت ال 

 تنجح "يف إهناء الشهر"، فاحلديث يدور عن تقليحات كبرية. 

ومنهم منظمات حقوق  -يًا صاخًبا وعارضه معارضون ُكثُرلقد أثار اقرتاح تقليص خمّححات األط ال نقاًشا مجاهري 

ومهنيون. وحّذرت مؤّسسة التأمني الوطيّن من أهّنا تتوقع أن يؤّدي التقليص إىل ضّم  129وأعضاء كنيست 128إنسان،

من  %26لتحل إىل قرابة  %0ألف ط ل إىل دائرة ال قر، ورفع عدد األط ال ال قراء يف إسرائيل بقرابة  25قرابة 

ونذكر أيًضا أّن خمّححات األط ال يف إسرائيل قبل التقليحات احلالية كانت متدنّية قياًسا مبستواها  130مل األط ال.اج

فيها خمّححات أط ال أكثر تدنًيا من  OECD ؛ وبعد هذا التقليص مل تتبّق إال ثالث دول يفOECDيف دول 

ملدموج مع ضربات اقتحادية أخرى ُُشلت يف قانون ويف تطرّقهم إىل التقليص يف خمّححات األط ال ا 131إسرائيل.

التسويات، قال متخّححو مؤّسسة التأمني الوطين: "يف اخلطة االقتحادية اليت صّدقتها احلكومة عدة اقرتاحات من 

املتوقع أن متّس العائالت ذات األط ال، وبشكل خاّص العائالت كثرية األط ال، اليت تّتسم كما هو معروف بنسب 

لية. هذا املّس ليس حمّدًدا ب رتة زمنية معطاة، أي أّن أثره السلغّ  دائم برلم أّن قسًما ملحوظًا على األقّل من فقر عا

يف مثل هذه احلالة تكون أضرار التقليحات أضرارًا  مؤقًتا.العجز يف امليزانية ميكن أن يكون يف هناية املطاف مًسا 

وبرلم املعارضة والتحذيرات قّررت احلكومة، كما أسل نا،  132ة عابرة".مستمرّة فيما ميكن أن تكون مشكلة امليزاني

  تحديق هذا التقليص.

                                                 
التقليص في مخصصات جه جمعية حقوق المواطن لرئيس الحكومة، لوزير المالية ولوزير الرفاه اإلجتماعي: ينظر مثالً تو 128

عيادات قانونية في رسالة إلى البيد: التقليص في ؛ هيال راز، 30/1/3102، بيان في موقع الجمعية،  األطفال: مضر واعتباطي 
جمعية ياديد: التقليص في مخصصات األطفال  ؛ موطي باسوك، heMarkerT ,211911021، مخصصات األطفال مخالف للقانون

، توجه مركز عدالة لرئيس الحكومة، لوزير المالية وللمستشار arkerTheM ،38/4/3102 ،ستدهور عشرات العائالت للشارع 
 ،9/1/3102القضائي للحكومة، والتي تؤكد على تأثير التقليص على العائالت العربية والمتدينة، 

http://tinyurl.com/qby9ao3 .  
 . 21/6/3102، خبر في موقع الكنيست،  جلسة صاخبة في لجنة المالية على ضوء التقليص في مخصصات األطفال ينظر مثالً:  129
موقف مؤسسة التأمين الوطني ووصف التأثيرات االجتماعية على اقتراحات مركزية في قانون  دانئيل غوطليب وآخرون،  130

 . 3102مؤسسة التأمين الوطني، أيار  ،0793-0794التسويات للعامين 
 ، 32/6/3102تحليل مركز البحث والمعلومات في الكنيست،  -تغيير مبنى مخصصات األطفال 131

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03251.pdf يعرض المستند ادعاء الحكومة القائل ان . 1و 4،الصفحات

ألوالد في اسرائيل، من بينها التقليص في مخصصات األطفال جاء لتطبيق "سياسة الحكومة في توسيع الخدمات الحكومية التي تخص ا
، توسيع المعونة في الحضانات وتمويل نويديات". ولكن، ينبغي ان نذكر انه في العام المنصرم قامت 2التعليم المجاني فوق سن 

وزارة األمن  سنوات. ينظر: أوفير بار زوهر، موطي باسوك وغيلي كوهين،  2الحكومة بتقليص عرضي لتمويل التعليم من جيل 
،  4المصادقة على التقليص العرضي في الميزانية لتمويل قانون التعليم اإللزامي من سن  ||مليارد شاقل  9.0تحظى بإضافة 

   . 8/0/3103هآرتس، 
-0794موقف مؤسسة التأمين الوطني وعرض التأثيرات اإلجتمماعية على اقتراحات مركزية ضمن قانون التسويات للعامين  132
. يذكر أن قبل فترة وجيزة من سريان التقليصات، صادقت دائرة االحصاء المركزية على تغيير في  أعاله 021، ينظر للحاشية 0793

عريف الناتج القومي في اسرائيل، مما أدى الى انخفاض العجز. جراء ذلك، تعالت االصوات الداعية إللغاء التقليص او رفع الضريبة ت

http://www.acri.org.il/he/?p=26899
http://www.acri.org.il/he/?p=26899
http://www.acri.org.il/he/?p=26899
http://www.themarker.com/law/1.2019390
http://www.themarker.com/law/1.2019390
http://www.themarker.com/law/1.2019390
http://www.themarker.com/news/politics/1.2006047
http://www.themarker.com/news/politics/1.2006047
http://www.themarker.com/news/politics/1.2006047
http://tinyurl.com/qby9ao3
http://tinyurl.com/qby9ao3
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press300613.aspx
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press300613.aspx
http://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Pages/hesderim2013-2014.aspx
http://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Pages/hesderim2013-2014.aspx
http://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Pages/hesderim2013-2014.aspx
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03251.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03251.pdf
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1611896
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1611896
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1611896
http://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Pages/hesderim2013-2014.aspx
http://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Pages/hesderim2013-2014.aspx
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مّرت خمّححات األط ال على مّر السنوات هبزّات وحتّوالت. فقد مّرت معايري االستحقاق وحجم املخّححات وجهاز 

لجان املهنية، وبعضها يف أعقاب قرارات حتيينها بتليريات مجّة، بعضها ححل بعد ت كري كبري ومعّمق لدى املهنيني وال

سياسية. ومنذ عدة عقود واحلكومات اإلسرائيلية تتعامل مع خمّححات األط ال كوسيلة لدفع لايات خمتل ة، سياسية 

وعلى هذا املنوال، فإّن بشكل غير مرتبط بتاتًا بغايتها األساسية وهي دعم األطفال )بالحّد األدنى(. واقتحادية، 

ات األط ال ال تتقّرر على أساس موضوعّي أيًا كان. وحىت التقليص احلايّل هو اعتباطّي متاًما، ومل يستند قيمة خمّحح

 133إىل حبث أو عوامل موضوعية أيًا كانت.

يبدو تأثري تقليص خمّححات األط ال أكثر فداحًة حني ننظر إليه على خل ية معطيات ال قر ويف سياق املنظومة 

وقد حتّولت خمّححات األط ال يف  134ي، يف إسرائيل، وعلى رأسها خمّححات ضمان الدخل.الشاملة ملخّححات الع

السنوات األخرية إىل مرّكب أساسّي يف ميزانيات عائالت كثرية يف إسرائيل، وخحوًصا العائالت املستورة، اليت حتظى 

لتي من المفروض أن مخّصصات ضمان الدخل األّن  -من ضمن سائر األمور–بدعم املخّححات. ويأيت هذا 

وبالتأكيد ليس  -تكون شبكة األمان األساسية في وضعيات الضائقة االقتصادية الحاّدة، ال تسمح بالعيش

  .بالعيش الكريم

ُمتلقو وُمتلقيات خمّححات ضمان الدخل هم اجملموعة السكنية األفقر يف إسرائيل. ويسود ال قر يف العائالت اليت 

لدى األط ال الذين  %12من هذه العائالت، فيما يسود ال قر بنسبة  %70.5سبته حتحل على ضمان الدخل ما ن

قسم كبري من احلاصلني على ضمان الدخل يعتمدون على هذه املخّححات لسنوات  135يعيشون يف هذه العائالت.

مبساعدات  معدودة. ولذا فإّن احلديث يدور عن مرافق بيتية تستحعب العثور على محادر دخل مستقلة وهي متعلقة

 من الدولة ل رتات طويلة. 

                                                                                                                                            
؛ يوسي 00/9/3102معاريف، -nrg ،ألف طفال لفقراء بسبب خطأ"  37تحويل " على القيمة المضافة. ينظر: يوفال غورين، 

  . 00/9/3102معاريف، -nrg،على الرغم من اإلضافة: لفيد يعارض إلغاء التقليصات غرينشطاين، 
مركز البحث والمعلومات، تشرين  -، الكنيستمستند تحديث -مخصصات األطفال في اسرائيل: لمحة تاريخية نعومي مي عامي،  133

  . 3118األول 
" ال يوجد شيئاً كهذا: على المعيار االسرائيلي للتوسع في موضوع مخصصات العيش الكريم في إسرائيل، ينظر: ميسكيت بندل  134

ورقة موقف مقدمة للجنة "أأللوف لتقليص الفقر"، جمعية حقوق المواطن، تشرين األول  – للعيش الكريم ومخصصات ضمان الدخل" 
3102 . 

 أعاله.  021ينظر الحاشية  135

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/506/180.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/506/183.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/506/183.html
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02177.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/10/EinDvarKaze.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/10/EinDvarKaze.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/10/EinDvarKaze.pdf
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ش.ج.  00078ش.ج. شهريًا لل رد وبني  00786، تراوح ارت اع خمّححات ضمان الدخل بني 0202وحىت آب 

 00278بلغ معّدل قيمة خمّححات ضمان الدخل  0202شهريًا للعائالت برتكيبات خمتل ة. يف الربع األول من عام 

ش.ج.، حبيث أّن املبلغ النهائي أقّل من ذلك. ومن  020الححة بقيمة  وخُتحم من املخّححات رسوم 136ش.ج..

ُوجد  0200الواضح أّن أّي عائلة ال ميكنها العي، مببالغ كهذه. ويف املسح الذي أجرته مؤسسة التأمني الوطين للعام 

الدولة للعائالت الكبرية". ويف  أّن "مثة فجوة كبرية بني احلّد األدىن املطلوب للعي، الكرمي وبني املساعدات اليت متنحها

من احلّد األدىن  %52الواقع، فإّن نسبة ما تلطيه خمّححات التأمني الوطين للعائالت ذات الولدين يحل إىل أقّل من 

وهذا ساٍر لل رتة اليت سبقت التقليص احلايل للمخّححات. كما أّن حمكمة  -137للعي، الكرمي لدى هذه العائالت

مؤخرًا إنه "من لري األكيد ما إذا كانت نسبة خمّححات ضمان الدخل لل رد مُتّكن حًقا من العي،  العمل اللوائية قالت

 138الكرمي باملستوى األدىن".

يف هذا السياق جيب أن نذّكر بأّن قانون ضمان الدخل ينّص على أّن العائالت اليت حتوي أكثر من ولدين حتحل على 

مع ولدين. وكان املنطق من وراء هذا أّن العائالت اليت حتوي أكثر من  خمّححات مساوية لليت حتحل عليها عائلة

ولدين ستتلقى ما تبقى من خمّححات األط ال. أي أّن خمّححات ضمان الدخل وخمّححات األط ال اُعتربتا ركيزتنْي 

وقد كان  139الد.أساسيتنْي ال تن حالن من أجل ضمان العي، األساسّي للعائالت ال قرية اليت حتوي عدًدا من األو 

وعلى مّر السنني تآكلت  140املوقف الرمسي للدولة، دائًما، أّن األط ال هم عنحر هاّم يف شبكة األمان االجتماعية.

 141هذه العالقة، ويف املداولة اليت جرت خبحوص التقليص األخري على خمّححات األط ال اخت ت هذه العالقة هنائًيا.

                                                 
: ضمان الدخل. لوائح 4(، الفصل 3، المجلد م.ج)3102ان حزير -مؤسسة التأمين الوطني، نيسانتقرير احصائي ربع سنوي،  136

4.43 ،4.42 .  
ظر أيضاً: . ين29-41، صفحات 3102، مؤسسة التأمين الوطني، أيلول  0790تقرير مؤسسة التأمين الوطني )عرض سنوي(  137

 .ynet, 3/01/3102،المخصصات ال تسمح بالعيش الكريم  ,عومري افرايم، 
)صدر القرار يوم  أفي بين ابراهام ضد مؤسسة التأمين الوطني  3371-01-21التماس ضد مؤسسة التأمين الوطني )قطري(  138

فق الخبر، و . 0/8/3102،كالكاليست، ورطة التأمين الوطني: التقييضات التي تكرس دائرة العنف (. لدى: ميكي بيلد، 4/2/3102
شاقل في  3033فإنه وتحت وصاية القانون، هنالك واقع شبه كافكائي: المخصصات للشخص الواحد تصل في الحد األقصى الى مبلع 

الشهر، وال يمكنه من العيش الكريم في الحد األدنى، ولكنه في حال حصل على مساعدة مالية من احد األقارب، حتى بمبالغ قليلة، فإن 
  الوطني قد تحرمه من تلك المخصصات. مؤسسة التأمين

 .49، صفحة 0928اقتراح عمل، مؤسسة التأمين الوطني،  -ابراهام دورون وتسيبي زيسكيند، مخصصات لضمان العيش الكريم 139
 . 02-03أعاله، صفحة  024رقم  ،الحاشية"ال يوجد شيئاً كهذا" 140
صرح قسم الميزانيات في وزارة المالية من خالل ورقة موقف قدمها لجمعية حقوق المواطن بعد تقديمها طلب إتاحة المعلومات،  141

بأن مخصصات األطفال ليست جزءاً من منظومة األمان االجتماعي. جاء طلب األخيرة لإلتاحة بالمعلومات حول كيفية تحديد حد 
شرط  -تحديد معيار للعيش الكريم أعلى لمخصصات العيش الكريم في اسرائيل. توجه جمعية حقوق المواطن ورد وزارة المالية في :

  . 4/00/3102خبر في موقع جمعية حقوق المواطن،  ،أساسي لتقليص الفقر

http://www.btl.gov.il/Publications/Skira_shnatit/2012/Documents/skira%202012.pdf
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4435542,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4435542,00.html
http://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-12-03-6682-793.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-12-03-6682-793.htm
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3609031,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3609031,00.html
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/10/EinDvarKaze.pdf
http://www.acri.org.il/he/?p=28814
http://www.acri.org.il/he/?p=28814
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أن تقوم الدولة بإثبات كي ية التعويض عن تقليص أحد مرّكبات شبكة األمان برفع ويأيت هذا برلم أّن املنطق يُلزم ب

 مرّكب آخر. 

على لرار خمّححات األط ال، فإّن قيمة خمّححات ضمان الدخل تتقّرر هي األخرى يف العقود األخرية بطريقة 

ل ة مبا يرتبط بعالقات القوى اليت تتقّرر يف ال رتات املخت -تقليحات ورفع–وهي خاضعة للتليريات اعتباطية، 

السياسّية. وقد حدثت التليريات يف املخّححات من دون فحص إسقاطاهتا املرتاكمة وبعيدة املدى، وعموًما من دون 

إمكانية إجراء نقاش مست يض ومعّمق، مجاهريّي ومهيّن، يف تأثريها على حياة الذين حيتاجوهنا وعلى طابع دولة إسرائيل  

ل سنوات السبعني ومطلع سنوات الثمانني حاولت الدولة على أساس عقاليّن وعلمّي تعريف ما هو كدولة رفاه. وخال

وقد  142الزم للعي، األساسّي، وتسمية قيمة املخّححات يف ضوء ذلك، وحىت إهنا فعلت ذلك بنجاح لري قليل.

أكان خبحوص قيمة  ، سواءً 0812-متثّلت نتائ  ال حوصات اليت أجريت، بشكل ما، يف قانون ضمان الدخل

إال أّن التليريات اليت أجريت من وقتها على قيمة املخّححات مل تكن تعتمد  املخّححات أم خبحوص جهاز تعديلها.

على فحص لالحتياجات أو على أّي حبث كان. ويف واقع األمر، مع أّن الدولة تعرتف باحلق يف العي، الكرمي منذ 

مثابر تعريف هذا احلق وحتديد مقداره، كما أهنا فَحلت بشكل متعّمد بني  إال أهنا ترفض وبشكل 143سنوات التسعني،

مستويات خمّححات العي، وبني مستوى احلياة العاّم لدى اجمل السكان. حىت أّن الدولة اّدعت يف إطار إجراءات 

اء مللوط، وذلك قضائية أنه ال ميكن حتديد سقف أدىن للعي،، برلم أّن احلديث يدور من ناحية احلقائق على اّدع

على خل ية جتارب دول عديدة يف العامل، وعلى أساس جتربة إسرائيل ن سها. وتوّجهت مجعية حقوق املواطن مؤخرًا إىل 

وزارة املالية، بطلب احلحول على معطيات تتعلق باملبلغ الذي حّددته الدولة بشأن العي، الكرمي األساسّي والشكل 

كما طلبت اجلمعية معلومات ختّص العالقة بني هذا املبلغ وبني خمّححات العي،. الذي يتحّدد حبسبه هذا املبلغ.  

 144وكان رّد وزارة املالية على هذه األسئلة كما يلي: "ال يوجد أمر كهذا".

حتاول لالبية دول الرفاه يف العامل، يف العقدْين األخريْين، مواجهة أسئلة تعريف العي، الكرمي ومدى مالَءمة برام  

مع معايري العي، الكرمي. وكجزء من هذه املواجهة  -وبالذات منظومة املخّححات-االجتماعّي السائدة فيها  الدعم
                                                 

  أعاله.  024الحاشية رقم  ،"ال يوجد شيئاً كهذا"للتوسع ينظر:  142
، ال يوجد شيئاً كهذا"" للتوسع في قرارات المحكمة العليا في هذا الشأن، وباألخص في القرار المتعلق بالعيش الكريم، ينظر: 143

 أعاله.  024الحاشية رقم 
 .أعاله 040الحاشية رقم  ،شرط ضروري لتقليص الفقر -تحديد معيار للعيش الكريم 144

http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/10/EinDvarKaze.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/10/EinDvarKaze.pdf
http://www.acri.org.il/he/?p=28814
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مل تتنبَّ أّي طريقة   -مثل إسرائيل–جرى تبيّن طرق متنّوعة لتحديد مدى قيمة خُمّححات العي،. صحيح أّن هناك دوالً 

ري باالستناد إىل منظومات القوى السياسية؛ إال أّن قسًما كبريًا من هذه كانت، واملبلغ يظّل اعتباطًيا وحُيدَّد يف قدره الكب

يف  145الدول حيوي جهازًا واعًيا ومنّمًقا ومسنوًدا من الناحية اإلمبريية، من أجل حتديد ارت اع املخّححات وتعديلها.

املساواة. وبرلم اخلطاب املتطّور املقابل، تراوح إسرائيل مكاهنا يف اخللف، فيما يتعاظم ويكرب فيها حجم ال قر وعدم 

خبحوص احلاجة الجتثاث ال قر، فإّن احلكومات اإلسرائيلية ال متلك خمططات جدية لتقليحها وليس لديها فكر شامل 

ومن  146متعّدد اجملاالت يف املسألة، بل وباألساس مبادرات ُصدفية وحلول قحرية األمد "للنقص يف األمن اللذائّي".

تعريف مضمون الحق في العيش الكريم، ومن ذلك بشكل حقيقّي، جيب على دولة إسرائيل  أجل مكافحة ال قر

عليها اشتقاق جهاز يستند إلى الفحص وتحديد قيم االحتياجات بشكل مهنّي، مّما سيضمن قدرة مخّصصات 

 .العيش على ضمان التمتع بهذا الحق

 

 147التأثير على النساء -ضربات الميزانية

 ُمتلقي من %62 من وأكثر الدخل، ضمان خمّححات ُمتلقي من %72 من أكثر إسرائيل يف النساء تشّكل

 عن العاطلني بني من لالبية ويشّكلنَ  الرجال، أجور ثلثيْ  املعدل يف تشّكل أجورًا يكسنب فُهنّ  الرعاية. خمّححات

وائر ال قر يف إسرائيل هي األعلى إّن نسبة النساء اللوايت يعشَن يف د 148ال قر. دائرة يف يعيشون الذين والناس العمل

وخحوًصا –وتواجه النساء يف إسرائيل  149، وأعلى بكثري من املعّدل يف الدول األعضاء فيه.OECDمن بني دول 

صعوبة باللة يف العثور على عمل يالئم احتياجاهتّن واحتياجات عائالهتّن؛ ويربز هذا األمر بشكل واضح  -األمهات

                                                 
مشتقة من االجر االدنى او مستوى التقاعد، وفي دول اخرى تقرر  في جزء كبير من الدول تقرر مخصصات األطفال وفق 145

اشية ،الح""ال يوجد شيئاً كهذامخصصات الضمان وفق سلة االستهالك والمصروفات العائلية، وتعتبر هذه آلية شفافة ومعللة. للتوسع 
 رقم أعاله. 040

على سبيل المثال، وفي أعقاب النقد على التقليص في مخصصات األطفال، صرح وزير الرفاه اإلجتماعي عن  3102في أيلول  146
عائلة من الفقر. لم يصرح عن تفاصيل هذا البرنامج، ولكن وفق الخبر، من المفروض ان يضع الوزير على  8111برنامج إلخراج 
وزير الرفاه االجتماعي: تحذيرات مؤسسة التأمين الوطني غير لبرنامج المقترح خالل ثالثة أشهر. عومري افرايم، طاولة الحكومة ا

  .ynet،01/9/3102 ،مقبولة
جمعية  ،مواضيع تنشط بها جمعية حقوق المواطن -1727-1724قضايا جندرية في قانون التسويات  كولين،  اهڤعليستند إلى:  147

وماذا مع المرأة العاملة. مالحظات جندرية على  . ينظر أيضاً: ياعيل حسون ونوغا داجان بوزيغلو، 36/1/3102حقوق المواطن، 
 . 3102مركز أدفا، أيار  ،0793-0794الخطة االقتصادية للعامين 

  ، من موقع مؤسسة التأمين الوطني. المي: نساء ومخصصاتعلى شرف يوم المرأة الع 148
، TheMarker ،رغم نقاط الضعف، االسرائيليون راضيون: OECD مؤشر جودة الحياة في دول الـ يسرائيل فيشر،  149
5/22/1122. 

http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/10/EinDvarKaze.pdf
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4427596,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4427596,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4427596,00.html
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/05/budget-gender0513.pdf
http://www.adva.org/uploaded/and%20what%20about%20the%20working%20woman.pdf
http://www.adva.org/uploaded/and%20what%20about%20the%20working%20woman.pdf
http://www.adva.org/uploaded/and%20what%20about%20the%20working%20woman.pdf
http://www.btl.gov.il/About/newspapers/Pages/nashimVkitsbaot.aspx
http://www.themarker.com/wallstreet/1.2157974
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مهات اللوايت يعتننَي بعدٍد كبرٍي من األوالد وباألّمهات املن ردات. وبرلم ذلك، مل تتحلَّ وخاّص يف كّل ما خيّص األ

كان  150ميزانيات دولة إسرائيل حىت اليوم، ومن ضمنها امليزانية اليت أُقّرت العام املاضي، بتطّرق جندرّي َمبنوّي،

ة على الشكل الذي تؤثر فيه امليزانية على دفع املساواة بإمكانه السماح باملواجهة املخططة لل جوات اجلندرية، أو بالرقاب

بني اجلنسنْي. عالوة على ذلك، فإّن بعض الضربات االقتحادية اليت نزلت على مواطين إسرائيل العام املنحرم قد تؤثر 

 على مواطناهتا بشكل خاّص، وخحوًصا على األمهات العامالت واألمهات املن ردات والنساء ال قريات.

كما أسل نا أعاله، فإّن خمّححات األط ال حتّولت يف السنوات األخرية إىل محدر  ص مخّصصات األطفال:تقلي

عي، أساسّي للعائالت ال قرية، ومن ضمن أسباب ذلك أّن اجموع خمّححات العي، اليت حيحل عليها ال قراء يف 

ردانية، اليت تديرها يف معظم احلاالت نساء، إسرائيل ال تلغّ  بشكل كاٍف االحتياجات األساسية جًدا. العائالت ال 

ومن هنا فإّن أمهية خمّححات األط ال لديها تكتسب  151موجودة يف مستوى عاٍل من خطورة االنزالق حلياة ال قر،

خحوصية كبرية جًدا، ومن املمكن أن تتضّرر من التقليص أكثر من عائالت أخرى. ويف العائالت اليت حتوي الوالدْين 

فإن التقليص يف املخّححات قد يؤّدي هنا أيًضا إىل التقليل من املوارد املتاحة للحرف على رفاهية  -ملرأةالرجل وا-

األط ال )اللذاء، امللبس، األلعاب، الدورات، األحداث الثقافية والرتفيهية وما شابه(، وإىل زيادة العبء على النساء، 

 اللوايت يتولنَي بشكل عام العناية باألط ال.

طُرح يف مشروع امليزانية األصلية أن تكون مشاركة  نفاد قدرة الكسب كشرط لتلقي التخفيضات في الحضانات:إست

ْبِكرة مشروطة خبروج الزوجنْي إىل العمل، وليس 
ُ
الدولة يف تكل ة مكوث األط ال يف احلضانات وحضانات الط ولة امل

د يف هناية املطاف من قانون التسويات بنّية دفعه بشكل بعمل األم فقط، كما يقضي القانون اليوم. وقد ُأخرج البن

وعلى حّد علمنا فهو ال حيظى هبذا الدفع يف اآلونة األخرية. أّما من ناحية دم  النساء يف سوق العمل،  152مستقّل،

فإّن احلديث يدور عن خطوة ستعيد الوضع لسنوات خلت: ف ي لياب التخ يضات يف احلضانات، ستضطّر نساء  

موجودات اليوم يف سوق العمل لالستقالة من أماكن عملهّن. النتيجة املتوقعة هي تدهور إضايّف يف وضع  كثريات

                                                 
  راءة جندرية لموازنة الدولة، ينظر الحقاً. عين وزير المالية مؤخراً لجنة لق 150
 . لدى: %42، نسبة العائالت أحادية االعانه التي تشمل اوالد مهددين بالتدهور تحت خط الفقر وصل الى 3101في العام  151

 ،0معطيات مختارة من تقرير "وجه المجتمع في اسرائيل" رقم  – (EU) األوروبي ودول االتحاد  OECDاسرائيل مقارنة بدول الـ
 . 02/01/3102خبر من موقع دائرة االحصاء المركزية، 

  . ynet،09/2/3102 ،يخرج؟ قانون التسويات ينتقل لمرحلة جديدة: ماذا يدخل وماذا  تسفي ليفي،  152

http://cbs.gov.il/www/hodaot2012n/23_12_275b.doc
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4407121,00.html
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وتدعيم املدارك التقليدية اليت تقضي بأّن الرجل هو املعيل وأّن املرأة  153النساء يف اجال العمل، وهو وضع ُمتدنٍّ أصالً،

 مسؤولة عن إدارة البيت والعناية باألط ال. 

 ويسكونسين: مخطط إحياء

 ضمان خمّححات على احلاصلني لدم  الساعي املخطط للحياة 0200-0202 للعامنْي  التسويات قانون أعاد 

 الحيلة ويف الكنيست. وأوق ه اخلحخحة سياق يف السابق يف ساريًا كان  الذي املخطط وهو العمل، سوق يف الدخل

ومل يكن هذا وليد الحدفة: فكما أسل نا،  154النساء، من فيه املشاركني من %62 من أكثر كان  للمخطط السابقة

لالبية احلاصلني على ضمان الدخل من النساء. وقد أحلقت الحالحيات الكبرية اليت حظي هبا املقاولون اخلاّصون 

وبرلم  155انتهاًكا جسيًما حلقوق املشاركني واملشاركات، وفرضت هتديًدا على خمّححات العي، اخلاصة بعائالهتم.

تحرحيات بشأن استخالص العرب، فإّن املخطط احلايّل أيًضا يسمح للدولة مبنح املقاولني الذين سيشللون املخطط ال

صالحيات كبرية. ومن ضمن ذلك، سيكون بوسع الشركات اخلاصة اإلعالن عن مشاركة )أو مشارك( كـ "رافضة 

ة الضطرار العناية باألط ال أو نتيجة للعمل" وسلبها حقها يف املخّححات، حىت إذا رفضت اقرتاح عمل نتيج

وهو عامل حاسم مبا خيّص النساء اللوايت َيسُكّن يف الضواحي ويعتمدَن على  -للحعوبات يف منالية مكان العمل

 املواصالت العاّمة.

، ويف أعقاب نشاط مشرتك من اللجنة لدفع مكانة املرأة برئاسة عضو الكنيست عليزه اليف 0202يف تشرين األول 

لجنة لفحص ميزانيات الدولة في ومنظمات حقوق إنسان، وخحوًصا مركز أدفا، أُعِلن يف وزارة املالية عن قيام 

. ومن امل رتض أن تبلور اللجنة توصيات لسياسة وخطوط عريضة للتحليل اجلندرّي يف إسرائيل من منظور جندريّ 

حنن نأمل أن تؤّدي إقامة اللجنة فعال إىل دم   0200.156أيار  0إجراءات ختحيص امليزانيات، وتقدمي توصياهتا حىت 

 املنظور اجلندرّي يف امليزانية، مبا يسمح مبواجهة ال جوات اجلندرية ودفع املساواة بني اجلنسني. 

                                                 
من مجمل العامالت(، ويعملن في "وظائف نسائية"  %41العديد من النساء العامالت يعملن بوظائف جزئية )ما يقارب الـ 153

 ومعدالت اجورهن اقل بشكل ملحوظ من اجور الرجال. للتوسع، ينظر الى الفصل األول من التقرير تحت عنوان "التمييز في العمل". 
مركز  -جوينت -مؤسسة التأمين الوطني ومئيرس ،نتائج البحث، تقرير نهائي -تقييم مخطط اضاءة للعمليز نائون وآخرون، دن 154

، ائتالف نساء من اجل  مخطط ويسكونسين االسرائيلي: وجهة نظر جندرية حسون،  ؛ ياعيل41، صفحة 3101بروكدايل، أيار 
 ميزانية عادلة. 

   للنقد على مخطط ويسكونسين في حالتها السابقة وعن البرنامج الحالي، ينظر الحقاً في فصل الخصخصة.  155
، بيان صحفي في موقع وزارة المالية، وزير المالية يائير البيد يعين لجنة لقراءة الجوانب الجندرية لموازنة الدولة في اسرائيل 156
30/01/3102 . 

http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/Lights-to-Employment-REP-HEB-2010(1).pdf
http://wbf.org.il/uploaded/wisconsin_heb_1.pdf
http://wbf.org.il/uploaded/wisconsin_heb_1.pdf
http://www.mof.gov.il/Lists/List26/Attachments/597/2013-1869.docx
http://www.mof.gov.il/Lists/List26/Attachments/597/2013-1869.docx
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 معّوقات أمام تسوية الديون

ية، ياعيل أندورن، ل حص عنّي وزير املالية وحمافظ بنك إسرائيل جلنة برئاسة املديرة العامة لوزارة املال 0202يف أيار 

وقد ُعّينت اللجنة اليت حتظى بلقب "جلنة القّص"، يف ظّل  157اإلجراءات الالزمة لتجهيز تسويات الديون يف إسرائيل.

دينون الكبار 
َ
العاص ة اجلماهريية اليت اندلعت يف أعقاب حذف الديون وتسويات الديون مببالغ هائلة، واليت يتمتع هبا امل

  158قتحادية: أرباب املال والشركات الكبرية.يف املرافق اال

دينني األثرياء 
َ
يف مذكرة موقف أرسلتها مجعية يديد إىل جلنة أندورن، تشري اجلمعية إىل ال ارق السحيق يف التعامل مع امل

دينني العاديني. فاملدينون العاديون "ال حيظون بـ "قّص" بل مبعاملة صعبة وإشكالية، توّدي هبم إىل
َ
استمرار  ومع امل

"الخروج من جهاز الجباية هو صعب  159التدهور وتعميق الضائقة اليت خيضعون هلا"، حسبما ُكتب يف بيان اجلمعية.

في الغالب وأحيانًا غير ممكن، وخصوًصا لألشخاص الفقراء الذين يفتقرون لشبكات دعم عائلية واجتماعية 

دينني الذين يواجهون خطرًا حقيقيًا . تستطيع مساعدتهم وقت الضرورة من الناحية االقتصادية
َ
وهذا ما ميّيز لالبية امل

بالعي، يف ال قر أو أنه يعيشون يف ال قر أصاًل، يف مقابل املدينني من الطبقة األعلى )"الواحد باملئة"(، والذين يلقون 

هم ال اح،، كما أهنم معاملة خمتل ة من جانب الراحبني )الدائنني( وجهاز فرض القانون واجلباية، وذلك بسبب ثرائ

يتمتعون بشبكة دعم واسعة ووسائل محاية كثرية يف وجه التأثريات السيئة اليت ترتكها الديون املرتاكمة على حياهتم 

 160الشخحية وعلى عائالهتم".

 
َ
دين تشري مجعية يديد إىل عّدة مميزات ختص اللرق يف الديون، واليت حتّوهلا إىل "كرة ثل  متدحرجة"، وُتحّعب على امل

التخلص من املستنقع املوحل الذي لاص فيه. وعلى خل ية "اهلشاشة املالية" اليت تعيشها اليوم عائالت كثرية يف 

                                                 
. ورقة 09/1/3102، بيان صحفي في موقع بنك اسرائيل، انطالق عمل لجنة الفحص لتجهيز تسويات الديون في اسرائيل   157

  .  om/qxrmbdhhttp://tinyurl.c اعتماد اللجنة في موقع وزارة المالية: 
 . 09/4/3102، جلوبس،  سنوان 3مليارد شاقل خالل  09تسويات ديون بمجمل  13مراقب الدولة:  ينظر مثالً: يوفال يوعاز:  158
، بيان صحفي في موقع ديد للجنة اندورن: يجب ايضاً فحص حق المدينين األفراد والعائالت في تسويات الديون" جمعية ي" 159

 . 30/2/3102جمعية "يديد"، 
، "(مذكرة موقف جمعية "يديد" " الحقاً:) مذكرة موقف جمعية "يديد" لمعاينة اللجنة لفحص تسويات الديون في إسرائيل   160

 . 3102تموز، 

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/19-05-2013-v.aspx
http://tinyurl.com/qxrmbdh%20.
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000837276
http://www.yedid.org.il/?id=5144
http://tinyurl.com/pv9azmy
http://tinyurl.com/pv9azmy
http://tinyurl.com/pv9azmy
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ميكن لوضعيات مثل املرض أو التعّرض حلادثة أو أزمة عائلية أو مهنية أو تأخر األجور أن تؤّدي إىل اهنيار  161إسرائيل،

 
َ
دين ال يواجه دائًنا واحًدا بل عدة دائنني، يسعون كلهم للححول على أمواهلم يف العائلة التاّم. ويف اللالب، فإّن امل

دينني 
َ
دينني تؤّدي هي األخرى ألن يتجاهل الكثري من امل

َ
الوقت ذاته. كما أّن مميزات أخرى مشرتكة للكثري من امل

عدم فهم اإلجراءات القضائية رسائل التحذير اليت تحلهم، ومن هذه املميزات: فروقات الللة، لربة مع السلطات، 

ولياب املعلومات خبحوص استن اد احلقوق. وسواًء أكان التجاهل ينبع من شعور بالعجز أم من لياب الوعي، فإّن 

الكثريين يضطّرون إلدارة م اوضات تتعلق بتسوية الدْين فقط بعد تسليط السيف على رقاهبم )إخالء البيت، محادرة 

     162حساب البنك ولريها(.

إضافة إىل هذه املميزات، فإّن إجراءات جباية الديون لدى السلطات املختل ة حتوي معوقاٍت وعراقيَل ال تسمح 

للَمدينني باستن اد حقوقهم: معلومات لري متوفرة، صعوبات يف استيضاح الدْين واحلحول على التخ يضات اليت 

عيّن بتسوية  يستحقوهنا، حتديد ترتيبات دفع لري واقعية، ولريها الكثري.
َ
وحتول هذه العوامل دوَن السماح للشخص امل

دينني بال قر. 
َ
ديْنه بتحّمل عبء الدفع من خالل احل اظ على العي، الكرمي، وتزيد من حجم الدين وُتكّرس حياة امل

  وسنستعرض فيما يلي عّدة معوقات كهذه.

 

 

 

 ديون للسلطات المحلية

حيات واسعة للرض جباية الديون، واليت مُتّكنها من اختاذ تدابري مؤذية جتاه تتمتع السلطات احمللية يف إسرائيل بحال

املواطنني. كما أّن هذه الحالحيات ُخحُخحت يف العقدين األخريْين، وما يزيد عن نحف السلطات يستعني خبدمات 

 استقحاء حبثّي أجراه ويشري 163شركات جباية خارجية )سنتوّسع الحقا يف املشاكل واملّس باحلقوق الناجتة عن ذلك(.

                                                 
، من الجمهور %07شاقل يصعب على أكثر من  2777مصروف استثنائي بقيمة  ينظر على سبيل المثال: ميكي بيلد،  161

 . 04/8/3102كلكاليست، 
 أعاله.  061، الحاشية رقم  مذكرة موقف جمعية "يديد" 162
  في الفصل الخاص بالخصخصة، تحت بند خصخصة الجباية في السلطات المحلية. 163

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3609986,00.html
http://tinyurl.com/pv9azmy
http://tinyurl.com/pv9azmy
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بني َمدينني فقراء ومهنيني يقّدمون هلم املساعدة، إىل عّدة معّوقات يف إجراءات جباية الديون  164منتدى مناهضة ال قر

  يف السلطات احمللية:

  ال توجد معلومات واضحة ومتاحة خبحوص اإلمكانيات املتوفرة يف مسألة تسوية الديون. اللجان اليت أقيمت لعالج

ل هذه احلاالت، مثل جلنة التخ يضات و/أو جلان شطب الديون، لري معروفة للجمهور وحىت للكثري من مث

دينني.
َ
  املهنيني، كما أّن الت اصيل املتعلقة هبذه اللجان ال تُنشر يف رسائل تطبيق القانون اليت ترسل إىل امل

 ذا التقسيم بعني االعتبار املداخيل ال تسمح السلطات بتقسيم دفعات الدْين بشكل واقعّي، حبيث يأخذ ه

دين شروط تسوية الدفعات اليت ُحّددت له، 
َ
دينني. ويف حاالت كثرية، عندما ال يستويف امل

َ
واملحروفات اخلاصة بامل

حىت لو حدث ذلك بسبب كارثة أملّت به أو يف أعقاب محروف مايّل استثنائّي، فإّن الدْين كله يحبح إجبارّي 

ومن دون إنذار. أضْف إىل ذلك أّن لكّل سلطة حملية سياسة جباية خمتل ة ختّص مسألة تقسيم الدفع بشكل فورّي 

  الدفعات.

  ومن امل ارقات، أنّه يف حال وجود شخص يستحّق خت يًضا يف الضريبة البلدية ولكنه يراكم الديون، فإّن التخ يض

دين التوّصل إىل تسوية واستي اء يُللى. ويؤّدي إللاء التخ يض إىل زيادة الدْين أكثر وأكثر، ويُ 
َ
حّعب على امل

  الدفعات امل روضة عليه.

  رسائل املطالبة وتطبيق القانون اليت تحل من جهات اجلباية مكتوبة بأحرف صلرية وبللة قضائية وحسابية ال يدركها

على العرب وعلى عامة الناس. وعموًما تكون هذه الرسائل مكتوبة بالعربية فقط، األمر الذي ُيحّعب األمر 

املهاجرين اجُلدد. كما أّن هذه الرسائل ال تسمح للَمدين ب هم وضعه حيث أهنا ال تشمل معلومات م ّحلة 

وم هومة ختّص كّل مرّكبات الدْين، مثل موعد نشوء الدْين، ماهية الدْين، كم ُدفع ومل يُدفع، ماذا كان حجم 

لرامة التأخري، ما هي نسبة ال ائدة، ما هي قيمة تكل ة اجلباية  التخ يض الذي أُللي، ما هو أصل الدين، ما قيمة

 اليت أضي ت، ولريها.

                                                 
بيان صحفي في موقع جمعية حقوق  ، ل ومس في الحقوق في مسارات جباية الديون في السلطات المحليةعراقي للتوسع ينظر:  164

 .  32/6/3102المواطن، 

http://www.acri.org.il/he/?p=28142
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  ال تشمل إجراءات اجلباية اليت تتبعها السلطات احمللية جهازًا خاًصا بالتحقيق يف القدرة )كما هو األمر يف إجراءات

دين حتّمل
َ
  التسويات املالية ودفع الدْين. سلطة اإلجراء والتن يذ(، والذي ي حص ما إذا كان بإمكان امل

  دينني يواجهون أيًضا ديونًا يف سلطة
َ
إىل جانب اإلجراءات اليت جتري مقابل السلطة احمللية، فإّن الكثريين من امل

اإلجراء والتن يذ. اجلهات املختل ة ال تأخذ بعضها البعض بعني االعتبار بالضرورة، وهكذا تنشأ صعوبات إضافية 

  165ن.يف تسوية الديو 

 

   166ديون لمؤّسسة التأمين الوطني

تشري توّجهات كثرية تحل إىل مجعية حقوق املواطن، إىل أّن مطلب دفع الدْين ملؤسسة التأمني الوطنية "يقع" يف أحيان 

 عديدة على املؤمَّنني كالّحاعقة. ويف أحيان عديدة يكون الدْين قد نشأ قبل سنوات طويلة، وال ُيكشف عنه للمؤمَّن/ة 

إال عندما حيتاج خدمة ما من التأمني الوطيّن، أو عندما يُعَدم فجأة خمّححاته، أو عندما يتلقى فجأة مطلًبا بالدفع. 

وترد يف هذه املطالبة قيمة الدْين، الذي تضّخم جًدا نتيجة لل ائدة والرّبط، لكنها ال حتوي ت حيال ملحدر الدْين، وهي 

الوحيد القائم ملؤّسسة التأمني الوطيّن. التجربة اليت تراكمت تشري أيًضا إىل أّن هذه ال تشّكل ضمانة بأّن هذا هو الدْين 

الديون ال تكون يف حاالت كثرية نتيجة إلمهال املؤمَّنني بل تنبع من تحرّفات مشلليهم لري املسؤولة، أو أهنا ناجتة عن 

 خطأ أو معلومات خمطوءة موجودة لدى التأمني الوطيّن.

تلقى املواطنون اإلسرائيليون تقاريَر جارية ومرتبة تتعلق باملدفوعات ملؤّسسة التأمني الوطين، أو بالتشويشات واليوم، ال ي

وعن اجاراة تقحريات ُمشّلله وفي غياب توثيق جاٍر، يكون المؤمَّن عاجًزا عن دفع ديونه في الوقت اجلارية عليها. 

دين يف  وتححيحها يف الوقت املناسب، أو دفع ديونه قبل أن
َ
تراِكم ال ائدة واللرامات. ويف أعقاب ذلك، يظّل امل

متلكات. 
ُ
حاالت عديدة معّرًضا لتجريده من املخّححات ولوسائل اجلباية اإلدارية، مثل محادرة احلسابات البنكية وامل

                                                 
هكذا على سبيل المثال، شرح ران مالمد، مدير عام جمعية يديد، في جلسة لجنة القضاء والدستور " ماذا يحصل، مثالً، حين  165

لديه ديون، يعمل توحيد ملفات في سلطة الجباية والتنفيذ، ويقوم بالدفع، وفجأة يقع عليه من يكون الشخص في ضائقة اقتصادية، و
السماء حجز من قبل السلطة المحلية، بدون اجراءات مرتبة، بدون اي شيئ؟ ال يستطيع دفع توحيد الملفات وبطبيعة الحال ال يستطيع 

سيق، ال يوجد عمل ]...[اذا تم حل التصادم بين توحيد الملفات ومواضيع اخرى، دفع الدين للسلطة المحلية. ال يوجد توافق، ال يوجد تن
للجنة  02 محضر جلسة رقم فسيحصل تقدم. في واقع حالنا، اعتقد ان هنالك مس فظ في حقوق المدينين وحتى للمدانين يوجد حقوق". 

 . 34/6/3102،  الدستور، القانون والقضاء
جمعية حقوق  . الرسالة والرد : 3102يستند إلى توجه جمعية حقوق المواطن لمدير عام مؤسسة التأمين الوطني في حزيران  166

 . 04/2/3102بيان صحفي في موقع الجمعية،  ، المواطن: ارسال تقرير سنوي لمؤمني التأمين الوطني

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/huka/2013-06-24.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/huka/2013-06-24.rtf
http://www.acri.org.il/he/?p=27909
http://www.acri.org.il/he/?p=27909
http://www.acri.org.il/he/?p=27909
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، وشبكة وحيدة من وإذا أخذنا بعني االعتبار أّن خمّححات التأمني الوطيّن تشّكل لدى الكثريين محدرًا حيويًا للعي

 األمان االجتماعّي، فإّن هلذه األضرار إسقاطات باللة الحعوبة على حق املؤمَّنني بالعي، الكرمي.

إىل املدير العام ملؤّسسة التأمني الوطيّن، مطالبة بأن يُرسل لكّل  0202توّجهت مجعية حقوق املواطن يف حزيران 

ملدفوعات اليت تلقتها املؤّسسة وديوهنم ورصيدهم. وذكرت اجلمعية أّن مؤمَّن/ة تقرير سنوّي مطبوع، حيوي ت حيال با

واجب التبليغ الدورّي يسري على جهات مؤّسساتية مشاهبة يف جوهرها ملؤّسسة التأمني الوطيّن مثل صناديق التأمني 

  وصناديق التقاعد، واألمر يستوي مع مبادئ الش افية واملكاش ة اليت تسري على سلطات الدولة.

 

  ديون في دائرة اإلجراء والتنفيذ

فوفق معطيات سلطة  .فوارق القوى بين الَمدينين والدائنينمثة مُمّيز بارز يف جهاز اإلجراء والتن يذ وهو يتمثل يف 

من املل ات من اجلهات وليس األفراد، مثل الشركات  %61كان الدائنون يف  0200،167التن يذ واجلباية للعام 

تحاالت ولريها(، والوزارات احلكومية والسلطات احمللية ولريها. ويف املقابل، فإّن اللالبية الساحقة )البنوك وشركات اال

دينني )
َ
( من املواطنني األفراد. وبطبيعة احلال، فإّن املوارد اليت متلكها الشركات والسلطات تسمح هلا %82.6من امل

حوًصا أولئك اللارقني يف الديون، الذين ال ميلكون دائًما املال باستئجار خدمات حُماٍم، خالفًا للمواطنني األفراد، وخ

دينني يف العام  %80الالزم الستئجار خدمات قضائية. وهكذا، وحبسب معطيات التقرير، فإّن 
َ
مل  0200من امل

  168فقط من الدائنني. %7يكونوا ممثلني )على يد حُماٍم(، مقابل 

ة ُتحّعب على أولئك الذين دخلوا يف جهاز اإلجراء والتن يذ، تسوية ديوهنم وتشري مجعية يديد إىل عدة معّوقات إضافي

  ومنها: 169وإعادة ترميم حيواهتم،

                                                 
  . 3102، نيسان   0790تقرير سنوي حول نشاطات سلطة التنفيذ والجباية للعام  ربيكا أهروني،  167
أعاله. عن غياب التمثيل في اجراءات سلطة  068، الحاشية رقم  0790تقرير سنوي حول نشاطات سلطة التنفيذ والجباية للعام  168

، 3100، جمعية حقوق المواطن، كانون األول  0799لوضع للعام صورة ا -حقوق اإلنسان في إسرائيل التنفيذ، ينظر: طال دهان، 
 . 01-9في الصفحات 

 أعاله.  061، الحاشية رقم مذكرة موقف جمعية يديد 169

http://www.eca.gov.il/loadedFiles/doch%202012.pdf
http://www.eca.gov.il/loadedFiles/doch%202012.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2011/12/tmunat2011.pdf
http://tinyurl.com/pv9azmy
http://tinyurl.com/pv9azmy
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  محاريف اجلباية وأتعاب احملامي/ة وال وائد االستثنائية، واليت يؤّدي تراكمها إىل تضّخم الدْين لدرجة استحالة

نذكر أيًضا أنه يف حال قام شخص بدفع دينه وفق تسوية مواجهته يف إطار التسوية أيًضا. ومن اهلام مبكان أن 

  دفعات، فإّن الدْين يواصل مراكمة ال وائد.

  دينني
َ
إمكانية أن ي تح ال ائز ملً ا يف أّي فرع لدائرة اإلجراء والتن يذ يف أحناء البالد، ممّا يؤّدي أحيانًا إىل "جّر" امل

ام عمل، لدرجة التهديد بال حل. وتتعاظم هذه الحعوبة يف ظّل إىل فروع بعيدة عن أماكن سكناهم وإىل خسارة أي

دينني  06سياسة سلطة اإلجراء والتن يذ بعدم إرسال قرارات "طويلة" )أكثر من 
َ
سطرًا( عرب الربيد، ممّا يضطّر امل

  170للوصول إىل املكتب بن سه.

 رج البالد. وتزيد هذه الوسائل من إستخدام وسائل التن يذ مثل تقييد إصدار رخحة سياقة ومنع الس ر إىل خا

دين، وميكن أن تؤّدي للمّس بإمكانية كسب الرزق وتسوية الديون، كما ميكن أن تدفعه الختاذ 
َ
خطورة وضع امل

تدابري يائسة مثل التوّجه لالستدانة من "سوق القروض لري الرمسية" )السوق الرمادية(. إىل جانب هذه األمور، جيدر 

دينني، لسنة إضافية  0202ىل أنه جرى يف أيار أن نشري باإلجياب إ
َ
متديد سريان أمر الساعة الذي مينع سجن امل

دينني يف ضمن قانون ثابت، وذلك 
َ
أخرى. ويقضي موقف منظمات حقوق اإلنسان بوجوب بلورة منع سجن امل

  171نتيجة للمّس الكبري الذي تلحقه هذه الوسيلة باحلّق يف احلرية واحلّق يف الكرامة.

 أعقاب عملية خحخحة حتقيقات القدرة يف دائرة اإلجراء والتن يذ، فإّن لالبية احملققني الذين يبّتون يف مدى قدرة يف 

الشخص على دفع ديْنه هم عاملون يف شركات خاّصة تديرها اعتبارات الربح املادّي. ولذلك فإّن هؤالء العاملني ال 

  172الدولة. خيضعون لكبح الن س والقيود السارية على موظ ي

 معّوقات مثل عدم معرفة الللة العربية، والسّن أو عدم الدراية يف إجراءات التن يذ أو اإلجراءات القضائية عموًما-  

دينني إىل عدم الرّد على اإلنذار أو عدم املثول لتحقيق القدرة، ولذلك جيري التعامل 
َ
كّل هذا بوسعه أن يؤّدي بامل

                                                 
، بيان صحفي في نفيذ والجبابة لتزويد المدينين وممثليهم بقرارات القضاة" جمعية "يديد" تطالب سلطة الت" للتوسع، ينظر:  170

  . 32/4/3102موقع جمعية يديد، 
،بيان صحفي من ثناء المدينين بالنفقة الزوجية" صودق نهائياً: تمديد سريان األمر المؤقت الذي يمتع اعتقال المدانين بإست 171

; http://www.acri.org.il/he/?p=26496. عن األمر المؤقت وموقف جمعية حقوق المواطن: 02/1/3102موقع الكنيست، 
 . http://tinyurl.com/npextk5 : 3102موقف جمعية يديد، آذار 

، قانون ونظام م.ض: خصخصة سلطات التنفيذ في اسرائيل للتوسع في الشوائب والمخاطر في خصخصة تحقيقات القدرة، ينظر:  172
  .http://tinyurl.com/pefva4h :، الفصل الرابع. رد سلطة التنفيذ والجباية3102اسرائيل، آب جمعية حقوق المواطن في 

http://www.yedid.org.il/?id=5037
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press130513-8.aspx
http://www.acri.org.il/he/?p=26496
http://tinyurl.com/npextk5
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/10/laworderltd.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/10/laworderltd.pdf
http://tinyurl.com/pefva4h
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لدفع"، فيما ال يكونون على اطالع باملرة بوجود امللف أو أهنم مل خيططوا للتهرب من معهم باعتبارهم "متهرّبني من ا

 دفع الدْين. 

  دينني تسويات دْين لري قابلة للتن يذ، وال يستطيعون االلتزام بتطبيقها، وهي ال تؤّدي إال لتعقيد
َ
يُقرتح أحيانًا على امل

ة عالية أولية، ملرة واحدة أو لعدة مرات؛ تقسيم دفعات على الوضع أكثر وأكثر. فعلى سبيل املثال، وجوب دفع دفع

مدى قحري جًدا؛ إعادة الدْين إىل وضعه األصلّي بسبب عدم الدفع ملرة واحدة؛ وعدم االستعداد للتنازل عن بعض 

 أجزاء الدْين، حىت يف حاالت الضائقة الشديدة.

  دين يف حال
َ
مل يُراكم الكثري من الديون، من مواجهة الديون من من عدم وجود تسوية لـ "إفالس صلري"، مُيّكن امل

خالل رؤية شاملة، والتوّصل إىل تسوية دفعات معقولة. مثل هذه التسوية اليت تشمل أيًضا تنازاًل عن بعض أجزاء 

الدْين، كان سُيمّكن الناس من فتح ص حة جديدة والعودة للعي، وكسب الرزق بكرامة، بداًل من مواصلة التوّرط 

  التحّول إىل عبء على جهاز الرفاه.و 

  

  ديون المياه

"مل يُعلموين بنّيتهم قطع التيار. قالوا يل إهنم أرسلوا عدًدا كبريًا من اإلنذارات لكنين مل أتلقَّ أّي شيء بالربيد. وصلت 
 01ظروا حىت ال يوجد ماء. }...{ طلبت منهم أن ينت -إىل البيت يف مساء أحد األيام مع أوالدي، فتحت احلن ية

الشهر، موعد ححويل على خمّححايت، وعدم قطع املياه حىت ذلك الوقت. أن أدفع هلم حني أححل على 
املخّححات، فال نقود معي اآلن، ولكنهم قالوا إّن هذا لري ممكن. }...{ ححلت على تقرير من العاملة االجتماعية 

لبتة على تلقي التقرير. قالوا يل إّن هذا ال صلة له باملوضوع، إهنم وطلبت من شركة املياه أن أدفع أقّل لكنهم مل يوافقوا ا
 لن جيروا يل خت يًضا، ليس علّي أن أتوقع شيًئا: "إدفعي، وإال فسنقطع املياه"".

  ش.ج. شهريًا. 00122ع.أ.، اجدال هعيمق، أم معيلة واحدة + ولدان. يعيشون على خمّححات تأمني الدخل بقيمة 
 

ملياه وحتدثت مع املديرة املسؤولة باهلاتف }...{ أوضحت هلا أنين ال أهترب من أّي مسؤولية، أنين "إتحلت بشركة ا
أرلب بالدفع ولكنين أوضحت هلا وضعي بُرّمته وطلبت أن تقّسم الدْين على دفعات، وبأنين ال أستطيع دفعه كله مرة 

نها قالت إهنا ليست مستعدة للتوّصل إىل تسوية. واحدة: أّن لدّي أط اال، ومالبس، وضريبة بلدية، كلها علّي. لك
ش.ج. شهريًا. قلت هلا إنين لري قادرة على اجاراة  522ش.ج. نقًدا اآلن، وبعدها  00222قالت يل إّن علّي دفع 

ذلك }...{ قلت إّن بوسعي دفع نحف هذا املبلغ ولكنها رفضت. "أنا لست مكتب الشؤون االجتماعية"، قالت يل 
 املياه."موظ ة شركة 
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  173ش.ج. 00122. يعيشون على خمّححات ن قة من التأمني الوطين بقيمة 0ر.س.، اللد، أم معيلة واحدة +
 

طرأ يف السنوات األخرية ارت اع كبري على رسوم املياه للمستهلكني األفراد، ويف املقابل نُقلت مسؤولية تزويد املياه من 

إىل ُمزّودي مياه خحوصيني(. يف أعقاب هذه  -)ومن اجملالس اإلقليمية السلطات احمللية إىل شركات املياه واجملاري

  التليريات اُنتهك حق سكان الدولة يف املياه، عرب عدة أبعاد.

ميكن استشعار ارت اع أسعار املياه بشكل واضح وجلّي لدى كّل عائلة. العائالت ال قرية تشعر بذلك حبّدة أكرب، 

تري الباهظة. وقد ساعدت السلطات احمللية يف السابق هذه العائالت عرب مساعدات والكثري منها تستحعب دفع ال وا

ولكن منذ انتقال  مالية وإللاء الديون وتسويات للديون وما شابه، من أجل منع الوصول إىل وضع يُقطع فيه تيار املياه.

جتماعية ال تكاد تكون موجودة. وال صالحية تزويد خدمات املياه واجملاري إىل الشركات، فإّن مثل هذه املساعدة اال

وتسمح  174تشمل السياسة احلكومية يف هذا اجملال التخ يضات )باستثناء خت يضات يسرية لذوي احملدوديات(،

 175لشركات املياه بقطع تيار املياه عن املستهلكني الذين يراكمون الديون.

كل واإلخ اقات يف تحرفات الشركات يؤّدي إىل نشوء ديون باستثناء أسعار املياه املرت عة حبّد ذاهتا، مثة عدد من املشا 

لدى العائالت ال قرية وعائالت من الطبقة الوسطى، وإىل صعوبة يف تسوية الديون. فمثال، الكثريون يواجهون ارت اًعا 

لقاء استهالك لري مربَّر يف حساب املياه ويف دفعات مللوطة ويف أخطاء يف عّدادات املياه ويف طلبات دفع لري معقولة 

مشرتك، ويتّم كّل ذلك يف ضمن بريوقراطية من الحعب مواجهتها، ومقابل إجابات لري ُمرضية من طرف الشركات 

املواطنون الذين يراكمون الديون لشركات املياه يضطّرون ملواجهة موظ ي الشركات،  176فيما خيّص شكل نشوء الدْين.

دينني تسويات دفعات متحلّبة الذين يكونون يف أحيان عديدة متحلبني وُمهي
َ
نني يف تعاملهم. وتُقرتح على الكثري من امل

                                                 
شهادات حية ألشخاص يعيشون في الفقر، جمعية حقوق المواطن وائتالف المياه، تشرين االول  -لدى: الحق في المياه في اسرائيل 173

3102 . 
 ستكون تخفيضات للمسنين الفقراء.  3104داءاً من العام ابت 174
، التمست جمعية حقوق المواطن مع اربع عائالت الى محكمة العدل العليا تم قطع تيار المياه عن بيوتهن 3102في كانون الثاني  175

ى تحديد معايير واضحة. ملف بسبب تراكم الديون، مطالبات المحكمة بإصدار أمر لشركات المياه بالكف عن قطع تيار المياه حت
 .  http://www.acri.org.il/he/?p=25643 مزراحي ضد السلطة الحكومية للمياه والصرف الصحي.  620/02محكمة عليا 

شهادات حية ألشخاص يعيشون في الفقر، الحاشية  -أمثلة للصعوبات التي تواجه المدينين، ينظر مثالً: الحق في المياه في اسرائيل 176
 . nana10 ،03/8/3102،  17بسبب فاتورة المياه: الحجز على حساب البنك لمسنة تبلغ من العمر ألموج بوكير،  أعاله، 022رقم 

http://www.acri.org.il/he/?p=25643
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=998050
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دينون اجاراهتا. كما أّن ال وائد امل روضة على التأخريات يف دفع ديون املياه 
َ
ال تالئم مداخيل العائلة، وال يستطيع امل

  ألحيان عن قيمة الدْين ن سه.باهظة جًدا وُتضّخم الدْين بشكل كبري، لدرجة أّن قيمة ال وائد تزيد يف بعض ا
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 177قوق السكان في القدس الشرقيةح

 

، لكنهم يعانون اإلمهال بقدر 178من اجمل سكان املدينة %02 قرابةيشكل السكان ال لسطينيون يف القدس اليوم 

ومنذ الضّم اإلسرائيلي يف عحّي على االستيعاب، كما يعانون سوء معاملة خطريًا ومنهجًيا من السلطات اإلسرائيلية. 

ينححر االستثمار هبؤالء السكان  –وهو الضم الذي جرى من خالل خرق القانون الدويلّ – 0876حزيران عام 

من ال لسطينيني الذين يسكنون يف القدس حتت  %68بنسب مئوية معدودة من اجمل امليزانيات واملوارد. ويعي، قرابة 

نية هي األكثر إمهاال يف املدينة من كافة النواحي: اخلدمات البلدية مثل مجع خط ال قر. كما أّن األحياء ال لسطي

الن ايات وتزفيت الشوارع واإلضاءة باحلّد األدىن فقط، كما يعاين السكان نقًحا شديًدا باملباين العامة واملنشآت، مثل 

ة وجتارية، ومؤّسسات اجتماعية املدارس وحضانات األط ال البلدية واحلدائق العاّمة، وعدم وجود مناطق صناعي

وثقافية، وما إىل ذلك. وتتزايد خطورة الوضع يف األحياء ال لسطينية اليت ُفحلت عن املدينة يف السنوات األخرية 

 بواسطة جدار ال حل.  

ائيلية، لحاحل إقامة أحياء إسر  0876وقد صادرت إسرائيل املورد األساسّي، األرض، يف أحناء املدينة الشرقية منذ عام 

بحورة متنع اليوم إمكانية تطوير وتوسيع األحياء ال لسطينية. وبلياب التخطيط والتطوير املناسبنْي، يبين السكان بيوهتم 

من دون تحاريح، ويواجهون هدم البيوت واللرامات املرت عة امل روضة عليهم بسبب البناء بدون تحاريح. وتؤّدي 

شاكل اخلطرية، مثل منع االرتباط القانويّن بشبكات املياه والحرف الّحّحي وعدم العقبات التخطيطية إىل سلسلة من امل

تنظيم املباين العامة والبىن التحتية. إضافة إىل ذلك، فإّن السكان ال لسطينيني يف القدس يتعرضون لسوء املعاملة من 

التعبري عن ذلك عرب سياسة محادرة وزارة الداخلية، لكوهنم ذوي مكانة مقيمني دائمني )وليسوا مواطنني(، ويتّم 

اإلقامة، من ضمن إساءات كثرية أخرى. ويف أحيان كثرية، تستخدم أفراد شرطة القدس وحرس احلدود العنف جتاههم، 

                                                 
 ة مشروع حقوق السكان في القدس الشرقية في جمعية حقوق المواطن.كتبت هذا الفصل رونيت سيَلع، مدير 177
من المتعارف نسمة من غير اليهود. و  320122، 30/03/3103في  يسكن في القدس، وفقا لمعطيات السجل السكاني 178

 ن.يفلسطينيمن الغالبيتهم العظمى  أنّ  االفتراض
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وتنتهك حقوقهم بشكل دائم من خالل إجراءات التحقيق واالعتقال. وتتمثل النتيجة احملزنة لكّل هذا يف املّس اخلطري 

 لسكان. والشامل حبقوق ا

 

 قانون أمالك الغائبين

مل تكن هذه املرة األوىل اليت تنظر فيها احملكمة العليا هذا العام يف قضية سريان قانون أمالك اللائبني على أمالك سكان 

الض ة اللربية املوجودة يف القدس الشرقية. وعقدت احملكمة العليا هبيئة قضاة موّسعة جلستنْي للنظر يف التماسات 

األمالك املوجودة يف القدس الشرقية وُصودرت من أصحاهبا، سكان الض ة اللربية، ونُقلت إىل الوصّي على  تناولت

. مل ينتِه النظر يف القضية بعد، لكن يف أعقاب التقاضي يف احملكمة طولب املستشار القضائي 179أمالك اللائبني

ة. وبرلم أنه مل يتضح بعد ما إذا كان مثة توّقع ببلورة بتوضيح موق ه حيال فرض قانون أمالك اللائبني يف القدس الشرقي

كانت كافية من أجل   180سياسة جديدة وما ميكن أن تكون تبعاهتا، إال أّن تحرحيات املستشار القضائي حىت اآلن

 إثارة اهللع والتخّوف.

الكثرية املوجودة يف نطاق ، يف نقل األمالك والعقارات ال لسطينية 0852تكمن لاية قانون أمالك اللائبني من العام 

أراضي دولة إسرائيل واليت بقيت "من دون مالكني" إىل أيدي الدولة، نظريًا أو فعلًيا، وذلك يف أعقاب احلرب وحتّول 

الكثري من ال لسطينيني إىل الجئني. ووفقا للقانون، فإّن أّي إنسان كان موجوًدا لدى قيام دولة إسرائيل يف إحدى 

ري ها كدول عدو، فقد جرى تعري ه على أنه "لائب"، وُصودرت ممتلكاته ونقلت إىل الوصّي على الدول اليت مّت تع

أمالك اللائبني. وبعد ذلك بعشرين عاًما، أي بعد ثالث سنوات على ضّم القدس الشرقية وفرض القانون اإلسرائيلّي يف 

ون باإلمكان اإلعالن عن أمالك سكان القدس ، أنه لن يك0862املنطقة، تقّرر يف قانون الرتتيبات اإلدارية للعام 

الشرقية كأمالك لائبني، رلم أنه كان من املمكن من الناحية التقنية االدعاء ظاهريًا بأهنم لائبون، مبا أهنم كانوا 

موجودين يف "دولة عدو" )األردن( يف ال رتة اليت حّددها القانون. وهبذا الشكل، مّكن القانون املقدسيني من عدم 

                                                 
داوود خطاب حسين ضد شاؤل  16/5130؛ دعوى مدنية قاق نهىأمالك الغائبين ضد د الوصي على  16/3351دعوى مدنية  179
؛ دعوى مدنية أمالك الغائبين ضد ورثة المرحوم طالب علي عبد هللا أبو زهريةالوصي على  12/6511؛ دعوى مدنية نكوهِ 
، وملف ثالث في بيت . ملفان يتعلقان بأمالك تقع في بيت حنيناأمالك الغائبينالوصّي على الدكتور وليد عبد عياد ضد  11/3131

نظر هنا: نير حسون، يُ صفافا، والرابع فندق "كليف" القريب من أبو ديس. وتم توحيد النظر في الملفات. حول جلسة المحكمة األخيرة 
 .01/1/3103، هآرتس، الشرقية ئبين في القدسالعليا ألمحوا إلى أنهم يريدون إلغاء قانون أمالك الغاقضاة 

 .2/6/3103، هآرتس، اللحكومة: قانون أمالك الغائبين سار  في القدس الشرقية أيضً  القضائيوجهة نظر المستشار نير حسون،  180

http://www.haaretz.co.il/news/law/1.2116687
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2038163
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لكنه امتنع عن تزويد محاية مشاهبة لل لسطينيني من أصحاب األمالك يف القدس  -دان أمالكهم يف القدس الشرقيةفق

الذين ال يسكنون يف املدينة، وبضمنهم من يسكنون بالقرب منها ولكن خارج حدودها البلدية. وهكذا يسمح القانون 

أمالك اللائبني، برلم أهنم استمّروا يف زراعتها وكسب أرزاقهم بتسليم أراٍض مل يهملها أصحاهبا أبًدا إىل الوصّي على 

منها، مثلما فعلوا دائًما ومثلما فعل آباؤهم منذ أجيال. ويستند تعريف هؤالء األفراد بأهنم "لائبون"، أحيانًا، إىل خط 

واملنطقة اليت مل ُتضّم. ويف حدودّي اعتباطّي ميّر بني منازهلم وأراضيهم، وي حل بني املنطقة اليت ُضّمت إىل إسرائيل 

حاالت أخرى يدور احلديث عن سكان املناطق الذين يؤّجرون آخرين حقَّ استخدام العقار أو يسمحون ألقربائهم 

 باستخدام العقار الذي حبوزهتم.       

لك وحرية العمل واحلّق يف العي، 
ُ
بكرامة ل لسطينيني من ويُلحق تطبيق القانون أًذى شديًدا ولرَي تناسغّ  باحلّق يف امل

. وجتّسد 181أصحاب األمالك يف القدس ممّن يعيشون يف املناطق احملتلة، وحىت أنه يتعارض مع القانون الدويّل واإلنساينّ 

الّضرَر الشديد احلاصل حتت وطأته، وكون محطلح  182حماولة فرض سريان القانون على أصحاب فندق "كليف"

ما يقع ال ندق عند طرف منطقة ن وذ بلدية القدس، فإّن أصحابه يسكنون على "لائب" فارًلا من أّي مضمون: إذ في

مسافة عدة مئات من األمتار من هناك، يف الض ة اللربية، خلف حدود املدينة بالضبط. وبرلم أّن املالكني مل يلادروا 

 وُصودر عقارهم منهم. منزهلم أبًدا، إالّ أّن التعريف التقيّن للقانون اإلسرائيلّي حّوهلم إىل "لائبني"،

وحيمل قانون أمالك اللائبني أيًضا تأثريًا على عقارات مبلكية عائلية موجودة يف أحناء القدس الشرقية، ويف احلاالت اليت 

يكون فيها قسم من أصحاب العقار أو الورثة من سكان القدس الشرقية، بينما يسكن اآلخرون يف املناطق احملتلة أو 

 حاالت كهذه، قد يّدعي الوصّي على أمالك اللائبني ملكيّته للجزء النسغّ  من األمالك. وهكذا، الدول العربية. ويف

جرى تقسيم مباٍن كانت تعود يف املاضي لعائلة فلسطينية كبرية مبوجب أمر حمكمة: يف أحد أجزاء العقار يسكن أبناء 

عود ألبناء العائلة الذين ال يسكنون يف املدينة، يسكن العائلة الذين ظلْوا يف القدس، ويف األجزاء األخرى اليت كانت ت

. ليس 183مستوطنون ححلوا على حقوق االستخدام هلذه النسب من العقار بواسطة الوصّي على أمالك اللائبني

معروفا بشكل دقيق حجم األمالك اليت ُصودرت بواسطة القانون، ولكّن ذلك أّدى إىل أن يعزف السكان عن تنظيم 

                                                 
وجهة نظر مركز عدالة، الذي طلب االنضمام كـ"صديق المحكمة" إلى  ُتنظرواإلنساني، ع في موضوع القانون الدولي للتوسّ  181

 .  http://tinyurl.com/nlfj82c، 3103النظر في االلتماسات المذكورة أعاله، تموز 
 أحد الملفات التي يتم بحثها في االلتماسات المذكورة أعاله. 182
 .3111، جمعية عير عميم، أيار صفقة مظلمة في سلوانميرون ربابورت،  183

http://tinyurl.com/nlfj82c
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%94%20%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%9F.pdf
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%94%20%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%9F.pdf
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اضي اليت حبوزهتم للرض البناء القانويّن أو للرض بيع األمالك، حتّسًبا من محادرة األراضي والعقارات تسجيل األر 

 العائلية خالل عملية التسجيل.   

وتتواصل محادرة األمالك يف القدس الشرقية بذريعة أّن أصحاهبا ال لسطينيني الذين يسكنون يف املناطق احملتلة "لائبون" 

، وأحيانا كأداة لنقل 184، ووفقا للضلوط السياسية0876ن، وتتوقف من حني آلخر منذ العام مبوجب نّص القانو 

. وعلى مدار سنوات طويلة، اختذت قرارات 185"أمالك لائبني" إىل مستوطنني يف مناطق مثل سلوان واحلّي اإلسالميّ 

ون السماح بإجراء نقاش عاّم وحىت بشأن محادرات وتليريات يف سياسة تطبيق قانون أمالك اللائبني يف السّر، ومن د

من دون إبالغ أصحاب األمالك. ويف حاالت عديدة تشّكل هذه األمالك محدَر معيشٍة وحيًدا ألصحاهبا؛ وبسبب 

هذا القانون فإهنم يعيشون يف حالة انعدام يقني وانعدام استقرار متواصلة، ويف خوف دائم من أن تتسّبب الرياح املتلرية 

 للقانون، ممّا يُقحي املالكني عن أمالكهم فجأة ومن دون سابق إنذار. يف تطبيق فجائيّ 

املستشار القانوين للحكومة يف حينه، ميين مزوز، ضّد حماوالت تطبيق  0225ويف رسالة حادة اللهجة بعثها عام 

قي القدس هو أمر القانون يف القدس الشرقية، شرح املستشار بأّن "فقدان أمالك سكان منطقة يهودا والسامرة يف شر 

تقيّن بطبيعته، ألهنم حتّولوا إىل لائبني بسبب خطوة أحادية اجلانب ن ذهتا دولة إسرائيل، يف حني ال يتحقق هنا ظاهريًا 

. وأمر مزوز بعدم تطبيق القانون، إال يف حاالت استثنائية ومبوافقة املستشار القضائّي للحكومة. 186جوهُر القانون"

حلايل، يهودا فاينشطاين، بأّن ب رض قانون أمالك اللائبني على سكان املناطق احملتلة "يطرح ويقضي موقف املستشار ا

صعوبات كبرية سواًء على املستوى الدويل أم على املستوى القانويّن اإلدارّي"؛ وبرلم ذلك، يعتقد املستشار القضائي 

. وتبنّي من 187رقية يعود لسكان املناطق احملتلةللحكومة أّن القانون يسري فعال على أّي ملك أو عقار يف القدس الش

بيان قّدمته النيابة العامة إىل احملكمة العليا، أّن املستشار يعكف على وضع نظام جديد، ومبوجبه يتعنّي على الدولة عند 

اب مطالبتها حبسم قضية أمالك لائبني ل لسطينيني، أن تأخذ باحلسبان معيارْين جديدْين: األول، إذا كان ألصح

العقار ماٍض أميّن أو عالقة مع جهة معادية؛ والثاين، التبعات املتوقعة من إعادة العقار إىل صاحبه ال لسطييّن "يف ضوء 

                                                 
، جمعية عير عميم، مصادرة األمالك في القدس الشرقية تحت قانون أمالك الغائبين -ما عنهمغائبون رغ -استعراض تاريخيّ  184

 .3101تموز 
 أعاله.013 ، الحاشيةصفقة مظلمة في سلوان 185
 أعاله. 010 االقتباس وارد في وجهة نظر مركز عدالة في االلتماس المذكور أعاله، الحاشية 186
 .31/1/3103، في موقع وزارة القضاء االلكتروني، عليا بشأن أمالك الغائبينبالغ معدل من الدولة للمحكمة ال 187

http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%97%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%9A%20%D7%A0%D7%A4%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%A0%D7%9B%D7%A1%D7%99%20%D7%A0%D7%A4%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%94%20%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%9F.pdf
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%94%20%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%9F.pdf
http://index.justice.gov.il/Pubilcations/News/Pages/NichseyNifkadim.aspx
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موقعه يف نسي  األحياء يف القدس"، أي: إذا كانت هذه منطقة فلسطينية صرف أو منطقة تسكن فيها عائالت 

جديدة، ستسمح مبواصلة محادرة األمالك يف القدس الشرقية من  . يبدو إًذا أنه جتري بلورة سياسة188يهودية أيًضا

 أيدي ال لسطينيني. 

 

 في بيت صفافا 4شّق الشارع رقم 

بدأت أعمال لشّق القسم اجلنويّب من "شارع بيلن"، وهو مقطع حيوي ستة مسارات، يف قلب  0200يف هناية عام 

فا ملسار شارع بيلن يف مناطق أخرى يف املدينة، اليت ميّر بيت ص افا، وهي قرية فلسطينية تقع جنويّب القدس. وخال

الشارع فيها عند أطراف األحياء، فإّن مسار الشارع يف بيت ص افا ميّر بني بيوت القرية، مبا يقطع أوصاهلا إىل أربعة 

 مقاطع.

ا إىل احملكمة املركزية يف ومنذ بدء األعمال، نّظم السكان سلسلة مظاهرات ونشاطات احتجاجية وقّدموا التماًسا إداريً 

. وشرح السكان التبعات اهلّدامة لشّق الشارع مثلما هو خمطط له: تقطيع القرية؛ 189القدس واستئنافا إىل احملكمة العليا

عزل شوارع داخلية؛ سلب أراٍض؛ أضرار بيئية خطرية يف أعقاب أعمال البناء املكث ة؛ ضّجة متواصلة بعد فتح الشارع 

. ويشّدد السكان على أّن املربّر للّضرر الواسع ال يتعلق أبدا 190كة السري؛ ووجود خطر على حياة البشرالسريع أمام حر 

بتحسني وضع املواصالت لحاحل سكان بيت ص افا، وإمنا لتسهيل حركة املركبات من لوش عتحيون إىل القدس 

 وبالعكس، أي ربط الكتلة االستيطانية اجلنوبية بالقدس.

قبول ومناسب، فإّن بلدية القدس مل تقدم خمططًا م ّحال خبحوص أحد مقاطع الشارع الذي ميّر يف وخالفا ملا هو م

بيت ص افا، كي تدعو اجلمهور من خالله لتقدمي اعرتاضات أمام جلان التخطيط. وبدال من ذلك، استندت السلطات 

من عقدْين وعلى أّن التلرّي الكبري يف . وال يقتحر األمر على مرور أكثر 0882إىل خريطة هيكلية حملية من العام 

                                                 
 ، هآرتس،كأداة لمعاقبة فلسطينيين الشرقية فاينشطاين يسمح باالستيالء على أمالك في القدسرفيطال حوفيل ونير حسون،  188
02/1/3103. 
اإلدارة االجتماعية لحي  03/0211، التماس استئناف إداري بلدية القدس عالء سلمان ضدّ  03/0511التماس استئناف إداري  189

 .شرفات ضد بلدية القدس –بيت صفافا 
 -، الموقع االلكتروني لجمعية بمكومبيت صفافا وشرفات –جنوب 2شارع ظر: ُين 2، بيانات وروابط بشأن الشارع خلفية 190

في قلب  اسريع امن دون مداوالت وال تخطيط: بلدية القدس تشق طريقا: نير حسون، نظر أيضً يُ مخططون من أجل حقوق التخطيط. 
 . 31/03/3103، هآرتس، ربيّ ع حي سكنيّ 

http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2096582
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/My%20Documents/Downloads/כביש%204%20דרום%20–%20בית%20צפאפא%20ושרפאת
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1889923
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1889923
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. واّدعت 191الوضع التخطيطّي امليدايّن، بل أّن املخطط القدمي مل يتطرق البتة لشّق شارع سريع مؤلف من ستة مسارات

خمططون من أجل حقوق التخطيط، أّن اخلطة  -وجهة النظر التخطيطية اليت قّدمتها إىل احملكمة العليا منظمة مبكوم

. ويف احملادثات اليت أجراها مندوبو السكان 192ة، ولذلك فإنه مل يكن باإلمكان استحدار تحاريح بناء منهالري م ّحل

مع مندويب البلدية، يف إطار إجراءات االلتماس للمحكمة املركزية واالستئناف الذي قّدموه إىل احملكمة العليا، اقرتح 

ل تقليص عرض الشارع وشّق األن اق وبناء اجلدران. وترفض السكان واملخططون مقرتحات عينية لتقليص األضرار، مث

 السلطات ذلك حىت اآلن. وما زالت القضية عالقة يف احملكمة العليا، بينما األعمال ُمستمرّة.

هو مثال على سياسة أوسع للتخطيط لري املناسب يف املناطق العامة يف القدس الشرقية، واليت  0كما أّن الشارع رقم 

ياجات السكان ال لسطينيني وتنتهك حقوقهم. فعلى سبيل املثال، ميّر شارع دوف يوسف، الذي ُشقَّ يف تتجاهل احت

سنوات التسعني ويربط بني حيْي جيلو وبات، يف أراضي بيت ص افا ويعزل بذلك جزءًا من القرية. وعلى لرار ذلك، 

رام اهلل، ويقطع حّي -بشارع الت ايفّ  002ارع ُشايّل القدس، الذي يهدف لربط ش 02انتهى هذا العام شّق شارع رقم 

عدة واجبات تقع  -وهو خطوة حيظرها القانون الدويلّ -بيت حنينا. وي رض الضّم األحادّي اجلانب للقدس الشرقية 

على إسرائيل، ويف أساسها االهتمام برفاهية وسالمة سكان القدس الشرقية. ويف ضوء النقص الشديد باخلدمات 

لبىن التحتية واملباين العامة مثل املدارس وعيادات األم والط ل وفروع الربيد وما إىل ذلك، فإّن من واجب األساسية يف ا

الدولة أن ختّحص مناطَق عاّمة لحاحل السكان احملليني. ولكن بداًل من ختحيص جهود لتطوير األحياء ال لسطينية 

تتعارض بشكل بالغ مع محاحل السكان ومتّس حبقوقهم،  واالهتمام حبياة السكان ورفاهيتهم، تدفع السلطات خمططاتٍ 

 من دون إشراك اجلمهور وأحيانا من خالل االلت اف على قوانني التخطيط، أيًضا.  

                                                 
 .31/03/3103جمعية عير عميم،  ن داخل بيت صفافا،جوفي قلبها جرح: قصة شارع بي 191
مخططون من أجل حقوق  -أعاله، جمعية بمكوم طلب لالنضمام كصديق المحكمة ووجهة نظر تخطيطية في الملفات المذكورة 192

 .http://tinyurl.com/q6s3b7j، 3103التخطيط، آب 

http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/hebrew%20for%20web_0.pdf
http://tinyurl.com/q6s3b7j
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 األحياء الواقعة خلف جدار الفصل

دية، وبني ي حل جدار ارت اعه مثانية أمتار وأكثر بني عدة أحياء فلسطينية ُشايّل القدس تقع داخل منطقة ن وذها البل

عن  -كما أسل نا-. وبرلم أّن احلديث يدور 193باقي أجزاء املدينة. ويسكن يف هذه األحياء عشرات آالف السّكان

، فإّن هذه 194منطقة تقع داخل حدود بلدية القدس، وأّن الذين يسكنون فيها هم مقيمون دائمون يف دولة إسرائيل

بشكل كامل. فالشرطة ال حتضر يف هذه األحياء، وحىت أنه يحعب  املنطقة حتّولت منذ بناء جدار ال حل إىل مستباحة

إقناع تقيّن بالدخول إىل هذه املنطقة من أجل إصالح خلل ما. كما أّن النقص يف املباين الحتياجات اجلمهور، مثل 

احلّد األدىن أو املدارس، هو حاّد؛ واخلدمات العادية مثل مجع الن ايات والنظافة، أو ترميم وتزفيت الشوارع، باتت ب

 اخت ت كلًيا؛ وساحات األلعاب واملتنّزهات وحىت أماكن وقوف السيارات أضحت مبثابة أُمنية فحسب.  

وعلى مدار عقود امتنعت السلطات اإلسرائيلية باملطلق عن تنظيم ختطيطّي، ولو يف احلّد األدىن، لألحياء الواقعة وراء 

حلحول على تراخيص للبناء. ومع لياب التخطيط والتنظيم يتم تن يذ اجلدار، ولذلك فإنه ليس بإمكان السكان ا

أعمال البناء يف هذه األحياء من دون تراخيص، وأحيانا من دون رقابة وإشراف. وعلى أّي قطعة أرض شالرة تنبت 

وبدال من أن مباٍن ضخمة مثل ال طريات بعد املطر، وتتسّبب باهنيار شبكات املياه والّحرف الححّي الضعي ة أصاًل. 

وبعد سنوات من -تقوم البلدية بواجبها يف اجال التخطيط والسماح بتطوير املنطقة، فإهنا استأن ت يف العام األخري 

أوامَر هدم ضّد عشرات املباين والبيوت يف راس وتقدمت للمحكمة بطلب إصدار سياسة هدم البيوت،  -اهلدوء النسغ 

. كذلك أجرت البلدية مسًحا للبناء بال تراخيص يف 195ات العائالتمخيس وراس شحادة، اليت تسكن فيهما مئ

 املنطقة، وباإلمكان القول إنه ستحدر يف املستقبل القريب أوامُر هدم أخرى.

                                                 
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع  3100عدد السكان الدقيق في هذه المناطق ليس معروفا. ووفقا لتقديرات نشرها في آذار  193

 East Jerusalem: key humanitarian) 550111عدد السكان في هذه المناطق يبلغ  (، فإنّ OCHAحدة )لألمم المت
concernstarian AffairsOffice for the Coordination of Humani –, United Nations  61، الصفحات – 

فلسطيني يحملون بطاقة هوية  350111 ، فإنّ 3103(. ووفقا لإلحصاء السنوي لمعهد القدس للدراسات اإلسرائيلية من العام 61
ام اإلحصاء السنوي للقدس للعإسرائيلية يسكنون في األحياء الفلسطينية الواقعة خلف السور )معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية، 

تقديرات أخرى (.  on_C1413.pdfhttp://jiis.org.il/.upload/yearbook2013/shnat,، عدد السكان وفقا لألحياء، 1122
 نسمة. 011,111تشمل الفلسطينيين حملة بطاقات الهوية اإلسرائيلية والفلسطينيين حملة بطاقات الهوية الفلسطينية تصل إلى 

ينهم سكان القدس الشرقية بطاقات هوية إسرائيلية وهم، في غالب األحيان، ذوو مكانة مقيمون دائمون في إسرائيل. وأقلية بيحمل  194
 الدولة. ن فيهم مواطنو

 .2/00/3103، هآرتس، شقق في شرقي المدينةبلدية القدس توزع أوامر هدم لمئات النير حسون،  195

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_jerusalem_report_2011_03_23_web_english.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_jerusalem_report_2011_03_23_web_english.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_jerusalem_report_2011_03_23_web_english.pdf
https://owa.acri.org.il/OWA/redir.aspx?C=a967c6aad91344c7a78a7d102672ba17&URL=http%3a%2f%2fjiis.org.il%2f.upload%2fyearbook2013%2fshnaton_C1413.pdf
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=mail&passive=true&rm=false&continue=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2&ss=1&scc=1&ltmpl=default&ltmplcache=2&emr=1
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وإذا كانت اجمل األحياء ال لسطينية يف القدس تواجه إمهااًل خطريًا من طرف البلدية والسلطات احلكومية يف اجال 

ع األحياء الواقعة خلف اجلدار أخطر بأضعاف. والتوّجهات إىل أقسام البلدية والوزارات تلقي اخلدمات، فإّن وض

ليست اُجدية؛ حيث يبدو واضًحا أّن ال أحد يرى بن سه مسؤوال عن رفاهية السكان. وذكرت وسائل اإلعالم يف متوز 

 املسؤولية عن موضوع تزويد أّن رئيس البلدية، نري بركات، خيطط للطلب من اجلي، اإلسرائيلي أن يتوىّل  0200

. وتوحي خطوات من هذا النوع ملستخدمي بلدية القدس بأهنم ال 196اخلدمات هلذه املنطقة، بواسطة اإلدارة املدنية

يتحّملون أّي مسؤولية بتوفري أّي خدمة لسكان املنطقة، إذ أّن مكانتهم كمقدسيني ترضخ لعالمة است هام. وقد نشأ 

: فمن جهة، ال توفر السلطات اإلسرائيلية هلذه األحياء احلّد األدىن الضرورّي، ومن اجلهة وضع ينطوي على التناقض

األخرى، مُتنع السلطة ال لسطينية من العمل يف املنطقة مبوجب ات اقيات أوسلو، اليت حتظر عليها العمل يف مناطق 

 القدس.   

يًا بالقدس. وكما يف املاضي، يتعنّي عليهم الوصول إىل إّن سكان األحياء الواقعة خلف اجلدار مرتبطون ارتباطًا عضو 

باقي أجزاء املدينة يومًيا للرض العمل والدراسة وتلقي اخلدمات الححية واخلدمات األخرى، والزيارات العائلية، وسائر 

باقي أجزاء االحتياجات احلياتّية. لكنه يضطّر اآلن عشرات آالف الرجال والنساء للمرور عرب حاجز يف طريقهم إىل 

املدينة. وميّر سكان ك ر عقب ومسرياميس املقدسيني عرب حاجز قلنديا، الذي يستخدمه اآلالف من سكان املناطق 

أيًضا الذين حيملون تحاريح دخول إىل إسرائيل. ويتميز احلاجز والشوارع املؤدية إليه بازدحامات مرورية هائلة يف مجيع 

جلون فيه ملواجهة االزدحام وفرتات االنتظار الطويلة. وميّر سكان خميم شع اط أيام األسبوع، ويضطر العابرون الرا

لالجئني وراس مخيس وراس شحادة وحّي السالم عرب حاجز خميم شع اط، املخّحص لسكان املنطقة الذين حيملون 

عليا صّدقت قبل سنوات قليلة بطاقة اهلوية اإلسرائيلية فقط )أي ليسوا من سكان املناطق(. واجلدير بالذكر أّن احملكمة ال

، لكّن هذا 197مساَر اجلدار يف املنطقة شريطة أن هتتّم الدولة باحل اظ على نسي  حياة السكان برلم اجلدار واحلواجز

 الوعود ال تُن ذ على أرض الواقع.     

                                                 
، هآرتس، الجدار إلى الجيش اإلسرائيلي خلفالقدس تسعى إلى نقل المسؤولية عن أحياء تقع حاييم لفينسون ونير حسون،  196

  36/2/3103واطن إلى رئيس البلدية بركات،أيضا توجه جمعية حقوق الم ُينظر. 32.2.3103
http://www.acri.org.il/he/?p=22979. 

لجنة سكان راس خميس ضد السلطة المخولة بموجب قانون تسوية االستيالء على  15/6013في إطار ملف المحكمة العليا  197
 (.35/00/3111)قرار حكم من يوم  ضأرا

http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1783991
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/05061930-n15.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/05061930-n15.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/05061930-n15.htm
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ت. فعلى سبيل املثال، وكما هو متوقع، فإن وضعية اجلدران واحلواجز يف داخل املدينة توّلد مشاكل جديدة طوال الوق

، اكتشف جتار ميلكون ورًشا حرفية يف منطقة خميم الالجئني شع اط، والذين كانوا ميّرون بحورة 0202خالل العام 

دائمة عرب حاجز خميم شع اط، وجوَد سياسة جديدة مُينعون مبوجبها من املرور عرب احلاجز إذا كانت حبوزهتم بضائع. 

سلب الوقت وتكّبد تكاليف ال ضرورة هلا، إذ أّن الدخول إىل املدينة يلزم التجار بالس ر وتعين هذه السياسة اجلديدة 

 عرب طرق الت افية واملرور عرب حواجز أخرى. 

كذلك فإّن التالميذ من األحياء الواقعة خلف اجلدار، الذين يضطرون للدراسة خارج أحيائهم بسبب النقص الشديد 

اء، يواجهون يومًيا محاعب احلواجز. ويتجّمع عند احلاجز كّل صباح آالف التالميذ، باللرف التعليمية يف هذه األحي

وبينهم تالميذ املدارس االبتدائية، ويسافرون بنقليات إىل مدارس يف أحناء املدينة. وبرلم أّن البلدية توفر يف منطقة خميم 

الميذ إىل احلاجز، حىت لو كانوا يسكنون على شع اط س ريات من احلاجز إىل املدارس، لكنها ال توفرها من بيوت الت

. وهكذا، هناك تالميذ يضطرون للسري على األقدام مسافة طويلة حىت يحلوا إىل 198مسافة متنحهم احلّق بذلك

. وطوال أعوام، وضعت أنظمة خمتل ة أّدت إىل فرض صعوبات صعوبات أمام التالميذ عند احلواجز 199الس ريات

بعًدا أّن لقضية املرور عرب احلواجز واملحاعب املقرونة بذلك تأثريًا على نسبة التسرب ومّست حبقوقهم. وليس مست

املرت عة من املدارس يف هذه املناطق، وهو تسرب يبدأ يف الح وف الدنيا. كما أّن احللول القليلة للوضع محدرها 

ة مدرسة جديدة، تسمح لألوالد السكان وليس السلطات. فعلى سبيل املثال، بادر السكان يف ك ر عقب إىل إقام

 بالدراسة يف منطقة سكناهم.  

مت إلالق حاجز يستخدمه املشاة من سكان حي راس مخيس، وأعيد بناء مقاطع اجلدار يف املنطقة  0200يف أيلول 

من جديد، من خالل إحلاق أضرار كبرية بالبىن التحتية: فقد تسبب شّق شارع على حساب السكان إىل إحلاق الضرر 

بسبب تشليل آليات ثقيلة، اليت أحدثت ح را يف قسم منه؛ واألعمال لبناء اجلدار هدمت حواشي الشارع اليت 

يستخدمها املشاة، كما امتألت املنطقة الضيقة مبطّبات تشكل خطرًا على املارّين فيها؛ هذا إىل جانب أعمدة األنارة 

                                                 
التعليم اإللزامي عندما  السفريات ُتمنح لتالميذ في سنّ  وفقا لما أقرته مذكرة صادرة عن مدير عام وزارة التربية والتعليم، فإنّ  198

)من الصف الخامس أو ثالثة كيلومترات  (تكون المسافة بين مكان السكن والمدرسة القريبة أكثر من كيلومترين )حتى الصف الرابع
 وما فوق(.

مثال قصة التالميذ في حي راس خميس، في: أوري إيتان، أفيف تتارسكي، المحامية أوشرات ميمون، رونيت سيلع،  ُتنظر 199
، جمعية حقوق المواطن متابعة سنوية -جهاز التعليم الفاشل في القدس الشرقيةالمحامية نسرين عليان والمحامي كيرن تسفرير، 

 .1-2، صفحات 3103وجمعية عير عميم، آب 

http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/09/EJeducation2013.pdf
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ليت تضّررت هي األخرى. وتوجّهت مجعية حقوق املواطن إىل قائد وخطوط الكهرباء والبنية التحتية التابعة لشركة بيزك ا

وعندما رأى  200حرس احلدود يف منطقة حميط القدس، مطالبة بإصالح األضرار، إال أّن هذا مل يعد بأّي فائدة.

 السكان أّن السلطات مل حتّرك ساكنا، ن ذوا جزءًا من اإلصالحات بأن سهم وعلى حساهبم. 

ا اجلدار واحلواجز، تتعلق مبكانة سكان املناطق املتزّوجني من أزواج حيملون بطاقة هوية مشكلة أخرى تسّبب هب

إسرائيلية، ويسكنون يف هذه األحياء. فقانون املواطنة والدخول إىل إسرائيل )قانون طوارئ(، ال يسمح منذ عام 

وبدال من ذلك مُتنح هلم  201إسرائيل،لسكان املناطق املتزوجني من إسرائيليني باحلحول على مكانة مدنية يف  0222

تحاريح مكوث فيها. وبرلم أّن التحريح يسمح هلم باملكوث يف أّي مكان يف القدس وإسرائيل، إال أنه يف أحيان كثرية 

ال يسمح لسكان املناطق الذين يسكنون يف منطقة خميم شع اط باملرور عرب احلاجز القريب من بيتهم، بذريعة أّن 

حلاملي بطاقة اهلوية اإلسرائيلية فقط. وهكذا، فإنه يسمح لألزواج وأوالدهم باملرور عرب احلاجز، بينما احلاجز خُمّحص 

 يضطر السكان املمنوعون من املرور للقيام جبولة طويلة والدخول إىل املدينة عرب حاجز قلنديا.  

اقعة خلف اجلدار، فإّن بناء جدار ال حل يف ومن اهلام جًدا أن نتذكر أنّه وباستثناء املّس الكبري بسكان األحياء الو 

كيلومرتا ملتوية، عاد بتأثري سلغّ  على مجيع السكان ال لسطينيني الذين يعيشون يف جانغْ    000منطقة القدس، وطوله 

اجلدار ويف جانغْ  احلدود البلدية. كما أّن إلالق املعابر وانتهاج سياسة تحاريح الدخول عزال القدس عن الض ة 

 202ربية، وتسببا بإضعاف سكان املنطقة اقتحاديًا واجتماعًيا.الل

 

                                                 
 .7http://www.acri.org.il/he/?p=2572، 3103توجه جمعية حقوق المواطن من شهر شباط  200
 .http://www.acri.org.il/he/?p=26634عن "قانون المواطنة" في الموقع االلكتروني لجمعية حقوق المواطن  201
تحديث في موضوع ؛ 3103، بتسيلم، تشرين األول عيش في العراقيل: المؤثرات البعيدة األمد لجدار الفصلأيال هريئوفيني،  202

 . 0031(، تموز OCHAمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ) -، األمم المتحدةالجدار

http://www.acri.org.il/he/?p=25727
http://www.acri.org.il/he/?p=26634
http://www.btselem.org/download/201210_arrested_development_heb.pdf
http://www.btselem.org/download/201210_arrested_development_heb.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_barrier_update_july_2011_hebrew.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_barrier_update_july_2011_hebrew.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_barrier_update_july_2011_hebrew.pdf
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 حرية التعبير
 

 الحق في التظاهر 

تعىن مجعية حقوق املواطن منذ سنوات طويلة مبسائل تتعلق حبرية التعبري واحلق يف التظاهر، وتقيم حوارًا متواصاًل مع 

رات لدى الشرطيني وطرق التعامل الالئقة مع املظاهرات الشرطة، يف حماولة لتذويت التوجيهات املتعلقة برتخيص املظاه

واألحداث االحتجاجية. يف السنة املاضية تناولنا بالت حيل بعض املمارسات العملية لقمع حرية االحتجاج واليت تتّبعها 

اشرتاط إصدار ترخيص للمظاهرة مبطالب لري قانونية ولري معقولة؛ ت ريق  ومنها: 203الشرطة من حني آلخر،

ملظاهرات من دون سبب قانويّن؛ توقيف واعتقال متظاهرين؛ واستخدام القوة امل رطة لقمع املظاهرات. وبرلم تحرحيات ا

جيدة صدرت عن مسؤولني كبار يف الشرطة خبحوص دورها اهلاّم يف كل ما ذكرنا باحل اظ على حرية االحتجاج 

ت وبني الواقع على أرض امليدان، وما نزال نرى أّن شرطيني  وضمان ممارستها، فإّن اهلّوة ما تزال كبرية بني التحرحيا

كثريين لري ضليعني بقوانني املظاهرات، أو أّن الشرطة متارس صالحياهتا خالفًا للقانون، مبا قد يردع ناشطني وناشطات 

 من اجموعات خمتل ة عن ممارسة حقهم الدستورّي يف التظاهر. فيما يلي بعض األمثلة.

  بيجن، مبشاركة أقّل من عشرين شخًحا. -رى يف بئر السبع اعتحام احتجاجّي ضد خمطط برافرج 0202يف أيار

واستخدم املشاركون مكرب الحوت، ورفعوا اليافطات ووّزعوا مواّد توضيحية للمارّة. استمّر احلدث قرابة الساعة وربع 

حمطة الشرطة، وذلك يف أعقاب افرتاض  الساعة بنظام تام. وبرلم ذلك، أوقف يف هنايته متظاهران وُحقق معهما يف

  برلم أّن احلديث يدور عن اعتحام احتجاجّي ال حيتاج التحريح أبًدا. -الشرطيني خطأً بأّن هذا التجمهر كان لري قانوينّ 

  اعتحام احتجاجّي وقانويّن هادئ ضّد التنكيل باحليوانات، شارك فيه  0202فـُّرق يف تل أبيب يف شهر حزيران

ني. وقد أوقف أحد املتظاهرين وُأخذ للتحقيق يف حمطة الشرطة، باالّدعاء املللوط بأنه نظّم جتمهرًا لري مخسة ناشط

                                                 
. 01-01، صفحات 3103، جمعية حقوق المواطن، كانون األول  0790صورة الوضع  -حقوق االنسان في اسرائيلطال دهان،  203

، التلفزيون شهادة الناشطة ساره برينجرغير عنيفة. ينظر أيضاً الى شهادة ناشطة تتحدث عن عنف الشرطة خالل مظاهرات 
    . 9/1/3102اإلجتماعي، 

http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2012/12/tmunat2012.pdf
http://tv.social.org.il/social/2013/05/09/sara-beninga
http://tv.social.org.il/social/2013/05/09/sara-beninga
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قانويّن. مث فـُّت، وُجّرد من كامل مالبسه، وبعدها أُدخل إىل زنزانة وظّل فيها أربع ساعات ويداه مكبّلتان وراء ظهره. 

   204بعدها أطلق سراحه بك الة.

  متظاهر يف "حديقة احلحان" يف القدس وبدؤوا بالسري باجتاه املقّر الرمسي  522ع قرابة جتمّ  0202يف حزيران

لرئيس احلكومة. من الشهادات اليت وصلت إىل مجعية حقوق املواطن تتكّشف صورة صعبة من العنف ُمورس ضّد 

اجتاه مقّر رئيس احلكومة، بدأ وعندما حاول املتظاهرون جتاوز احلواجز اليت ضربتها الشرطة والتقدم ب 205املتظاهرين.

الشرطيون بت ريق املظاهرة واعتقال املتظاهرين من خالل ممارسة العنف الشديد، مبا يف ذلك استخدام اخليول ورّش 

دِمع. جيب أن نذكر أّن املتظاهرين مل يطلبوا سلً ا تحرحًيا إلجراء مثل هذه املظاهرة. ولكن مع ذلك، حىت 
ُ
اللاز امل

  هرون القانون أو شروط املظاهرة، فإّن رّد الشرطة جيب أن يكون تناسبًيا ومعقواًل.لو خالف املتظا

  يف األيام اليت سبقت املظاهرة يف "حديقة احلحان" يف القدس اتحل ضباط خمابرات من لواء القدس هات ًيا بناشطني

املخططة. وتعرض الشرطة مثل هذه احتجاجيني ودعوهم إىل لقاء يف مكاتب اللواء، كي يُدلوا بت اصيل عن املظاهرة 

املكاملات على أهنا حماولة للتحدث مع الناشطني واالستعداد للمظاهرة سلً ا من أجل ضمان النظام العام، إال أّن 

شهادات الناشطني تقول إّن الشرطيني مارسوا عليهم الضلوطات يف بعض احلاالت من أجل االلتقاء هبم خالفًا 

م املشاركة يف املظاهرات؛ وهبذا زرع الشرطيون يف قلوهبم اخلوف وردعهم عن املشاركة يف لرلباهتم، وحذروهم من عد

النشاط االحتجاجّي أو املشاركة يف التنظيم. مثل هذه احملادثات تذّكر بظاهرة استدعاء الناشطني السياسيني إىل 

، بل ُتستخدم من أجل ردع "حمادثات" يف الشاباك، وهي ليست حتقيقات رمسية بشبهة ارتكاب خمال ة عينية

الناشطني ومجع املواد االستخباراتية خبحوص خمططاهتم. يف متوز هذه السنة قّدمت مجعية حقوق املواطن التماًسا إىل 

 206احملكمة العليا ضّد "احملادثات التحذيرية" يف الشاباك اليت جيروهنا مع ناشطني سياسيني.

                                                 
. وفي معرض رد قسم 04/2/3102توجهت جمعية حقوق المواطن في هذا الشأن لقائد لواء الشرطة في تل أبيب في تاريخ  204

  قيل ان الحوادث المذكورة تم فحصها والتعلم منها.  02/01/3102الجمهور واالستشارة القانونية للشرطة، في تاريخ شكاوى 
حفي في موقع ، بيان صتصرف الشرطة اتجاه المتظاهرين قبل المظاهرة وخاللهاتوجه جمعية حقوق المواطن ورد الشرطة في:  205

. في ردها ادعت الشرطة انه " لم يطرأ اي خلل في تصرف أفراد الشرطة، وانما تمادى المتظاهرين القانون 08/6/3102الجمعية 
 خالل التظاهرة التي تستوجب ترخيص ، وقد رفض المتظاهرون استصداره".

 االلتماس في موقع الجمعية: . العام.  جمعية حقوق المواطن في اسرائيل ضد جهاز األمن  02/1322ملف عليا رقم  206
http://www.acri.org.il/he/?p=28085 . ً20/2/3102 ،التلفزيون اإلجتماعي،محادثات تخويف : ينظر أيضا .  

http://www.acri.org.il/he/?p=27749
http://www.acri.org.il/he/?p=27749
http://www.acri.org.il/he/?p=28085
http://www.acri.org.il/he/?p=28085
http://tv.social.org.il/social/2013/07/31/intimidating-investigations
http://tv.social.org.il/social/2013/07/31/intimidating-investigations
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شرطة "استهدفت" عدًدا من ناشطي االحتجاج االجتماعّي وتعّقبت أضف إىل ذلك ما ُنشر مطلع السنة عن أّن ال

صحيح أّن شبكة  208وصّدق وزير األمن الداخلي يف الكنيست صّحة ما ُنشر. 207ص حاهتم يف "فيسبوك".

"فيسبوك" هي حّيز عام، إال أنّه ليس من مهام الشرطة مجع معلومات عن أشخاص لري مشتبهني بارتكاب خمال ة 

عقب كهذا بُعد توّعدّي، ميكن أن يبّث للناشطني رسالة م ادها "أهنم حتت املراقبة"، وأن يردع ذلك جنائية. ف ي ت

  مواطنني حمافظني على القانون من ممارسة حقهم يف التظاهر والتحّدث علًنا.

  ن الشرطة، عاًما بتحريح م 07عشية طقس إيقاد املشاعل البديل ليلة "عيد االستقالل"، والذي جيري يف القدس منذ

فرضت الشرطة أمام املنظمني شروطًا مل يسبق أن طُلبت منهم. ويف اللقاء الذي جرى بني ممثل املنظمني وبني ضابط 

يف حمطة الشرطة جرى التوّصل إىل ت امهات حول لالبية الشروط، إال أّن الشرطة واصلت اإلصرار على مطلبها 

دث، مبا يف ذلك أرقام هوياهتم وأرقام هوات هم احملمولة. يف باحلحول على الت اصيل الشخحية للُمنظمني يف احل

  أعقاب التوّجه إىل مجعية حقوق املواطن، اليت قالت إّن هذا املطلب لري قانويّن، تراجعت الشرطة عن مطلبها.

  وأثناء مظاهرة أجرهتا اجموعة سكان حريدمي يف بيت شيم، ضّد البناء يف املوقع، هاجم شرطيّ 0202يف آب ، 

"حرس احلدود" أحد املتظاهرين، وضربه بقسوة ولكمه بقبضته على رأسه ووجهه. وقد بثت أخبار القناة العاشرة 

وقال املعتقل إّن الضربات مل تتوقف  209شريط فيدو يوثق االعتداء، ويظهر فيه بوضوح العنف القاسي والحعب.

   210حىت يف داخل سيارة الشرطة.

 واليت ُدعم بعضها بتوثيق محّور، أثري االشتباه مبمارسة العنف  211ة حقوق املواطن،من التقارير اليت وصلت إىل مجعي

وقد  يف بئر السبع وسخنني ضّد خمطط برافر. 05/6/0202من طرف الشرطيني يف املظاهرات اليت جرت يف 

يلية لالمتناع عن استنكرت منظمة الع و الدولية االستخدام امل رط للقوة يف هذه املظاهرات، ودعت احلكومة اإلسرائ

ويف رّد على توّجه مجعية حقوق املواطن اّدعت الشرطة أّن املتظاهرين أللقوا  212استخدام القوة ضّد املتظاهرين.

                                                 
 . 02/3/3102، هآرتس، عما تبحث الشرطة في صفحتي على الفيسبوك زامير دحباش،  207
، بيان صحفي في يعترف بأن الشرطة تستخدم شبكات التواصل االجتماعية لمنع استباقي قبل المظاهراتالوزير اهرونوفيتش  208

  . 08/3/3102موقع الكنيست، 
 .31، من الدقيقة nana10 ،93/2/0794نشرة األخبار المركزية  209
 . nana10 ،01/8/3102 ،الرجل المتدين الذي هوجم من قبل رجل شرطة يتحدث: "ال أفهم لماذا حصل هذا" ، عومري منيب 210
، بيان يجب التحقيق في عنف الشرطة المفرط في المظاهرات ضد مخطط برافرتوجه جمعية حقوق المواطن ورد الشرطة في:  211

  . 03/2/3103، التلفزيون االجتماعي، تفريق المظاهرات ضد مخطط برافر. ينظر أيضاً: 08/2/3102صحفي في موقع الجمعية، 
 . The Post ،0/8/3102،من ايرلندا وحتى البرازيل: احتجاج في العالم ضد قانون توطين البدوياسر العقبي،  212

http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1929997
http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1929997
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press180213-3.aspx
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=998509
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=998809&sid=126
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=998809&sid=126
http://www.acri.org.il/he/?p=27992
http://www.acri.org.il/he/?p=27992
http://tv.social.org.il/social/2013/07/31/suppression-praver-protest
http://tv.social.org.il/social/2013/07/31/suppression-praver-protest
http://www.thepost.co.il/news/new.aspx?pn6Vq=E&0r9VQ=EDFHH
http://www.thepost.co.il/news/new.aspx?pn6Vq=E&0r9VQ=EDFHH
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م ارق الطرق يف ساعات االزدحام القحوى، ومل يستجيبوا حملاوالت الت اهم معهم ومل يرضخوا ألوامر الشرطة، وحىت 

جيب أن نذكر أّن الشرطة قد تحرّفت بانضباط يف املظاهرتني اللتني جرتا يف اليوم أهنم مارسوا العنف ضّد الشرطيني. 

ذاته يف أم ال حم ويافا، واللتني ُشلتا مها أيًضا إلالق املتظاهرين للشوارع، حيث انتهت هاتان املظاهرتان من دون 

  إخالل بالنظام أو مواجهات.

، طُرحت شهادات وتقارير تتعلق بعنف 0202للكنيست مطلع متوز  يف املداولة اليت جرت يف جلنة الداخلية التابعة

الشرطيني يف عدد كبري من املظاهرات يف السنوات األخرية، ومنها مظاهرات لناشطني اجتماعيني ومظاهرات حلريدمي 

ح،( وصلوات "نساء اهليكل" يف احلائط اللريّب. كما طُرحت إخالالت يف معاجلة وحدة التحقيق مع الشرطيني )ما

للشكاوى املتعلقة مبمارسة العنف. وقد أمجع أعضاء الكنيست من اليسار واليمني على أمهية حرية التعبري واحلق يف 

التظاهر، وعلى خطورة ظاهرة عنف الشرطيني يف املظاهرات. وتقّرر أن تواصل اللجنة متابعة املوضوع من أجل 

 213"اجتثاث الظاهرة لألبد".

لشرطة ملزمة بالعمل من أجل احل اظ على النظام العام ومنع أعمال الشلب، إال أهنا متلك ال خيتلف اثنان على أّن ا

التجربة واألدوات والقدرة على التعامل مع أحداث مرّكبة، خُيشى من وقوع أعمال خُمّلة بالنظام العام فيها. ومن امل رتض 

رّخحة، وحىت لو كانت تتحف مبناخ أقّل هدوًءا. بالشرطيني أن يدركوا كي ية التحّرف يف املظاهرات، حىت لو تكن مُ 

وحني تنعدم اخليارات ويحبح ت ريق املظاهرة أمرًا حتمًيا، ميكن للشرطيني عندها استخدام وسائل تناسبية. كما أّن 

التجربة تثبت أّن الرّد املنضبط من طرف الشرطة ُيسهم يف هتدئة اخلواطر، وحيول دون تحعيد الوضع وتدهوره إىل 

  لك عني ة.مسا

 

 تصاريح لألحداث التي تجري في الحّيز العام 

تّتسم املناطق العامة يف السلطة احمللية، مثل الطرق وامليادين والشوارع واملتنزهات واحلدائق، بأهنا أماكن جُترى فيها 

: مهرجانات، أحداث مناسبات عاّمة. والكثري من األحداث اليت جتري يف احلّيز العام تتّم للايات ترفيهية أو جتارية
                                                 

أعضاء كنيست من جميع األطياف السياسية يعبرون عن استيائهم  من عنف الشرطة  -في جلسة الداخلية والحفاظ على البيئة 213
من لجنة الداخلية والحفاظ على البيئة،  20محضر جلسة رقم  ؛ 3/2/3102، بيان صحفي في موقع الكنيست، في المظاهرات

3/2/3102 .  

http://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/InternalAffairs/News/Pages/pr_20713b.aspx
http://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/InternalAffairs/News/Pages/pr_20713b.aspx
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/pnim/2013-07-02-01.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/pnim/2013-07-02-01.rtf
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احت الية، ح الت شوارع، واملناسبات املوسيقية يف املتنزهات أو شواطئ البحر هي أمثلة على مثل هذه املناسبات 

واألحداث، وهي تشمل أحيانًا ح الٍت ل نانني وترفيًها. وتحنف السلطات احمللية والشرطة مثل هذه األحداث حتت 

رخحة عمل. كما يستوجب مثل هذا التحنيف تقدمي طلب لرتخيص املحاحل  عنوان "إمتاع اجلمهور"، وهي تستوجب

  التجارية إىل السلطة احمللية اليت من امل رتض أن جيري احلدث يف نطاقها.

إىل جانب هذه األحداث جتري يف احلّيز العام أحداث ومناسبات من نوع آخر، مثل املظاهرات واالعتحامات 

لتعبري عن رسالة يف مسألة سياسية أو اجتماعية وممارسة احلق الدستورّي يف حرية واألحداث األخرى، اليت هتدف ل

التعبري. ويف اللالب، تُنظم هذه األحداث لري الرحبّية على يد جهات عامة ومنظمات وحركات اجتماعية ومتطوعني 

ث أيًضا على املوسيقى واجموعات ناشطني وما شابه، وهي م توحة للجمهور الواسع. وأحيانًا، تشتمل هذه األحدا

-وعروض ال نانني والرتفيه. من بني األمثلة البارزة: األحداث الضخمة اليت جرت أثناء االحتجاج االجتماعيّ 

؛ مسريات ال خر يف املدن املختل ة يف أحناء الدولة؛ مسرية "رقحة األعالم" يف القدس؛ 0200االقتحادّي يف صيف 

 سان؛ ولريها.أحداث يوم األسري؛ مسرية حقوق اإلن

ومع أّن احلديث يدور عن نوع خمتلف من األحداث العامة اجلماهريية، ال هتدف إلمتاع اجلمهور أو ألهداف جتارية، 

فإّن السلطات احمللية وحمطات الشرطة تقوم يف الكثري من األحيان بتحنيف هذه األحداث أيًضا على أهنا أحداث 

مطالَب شبيهة بتلك اليت ت رضها على أحداث من ال ئة األوىل.  تستوجب رخحة عمل، وت رض على منظمي احلدث

بِهظة، اليت تتلرّي من حالة ألخرى، واليت ال يستطيع املنظمون تلبيتها، وهم  
ُ
واحلديث يدور عن سلسلة من املطالب امل

 كما أسل نا ويف لالب األحيان متطّوعون وجهات لري جتارية.

ّصة مبُنظمي األحداث الذين يسعون للتعبري عن رسائل اجتماعية وسياسية، وتلك ميّس هذه التحرف حبرية التعبري اخلا

بِهظة أّن ممارسة حرية التعبري وحرية االحتجاج ستنححر
ُ
عملًيا يف  اخلاصة مبجمل اجلمهور. ويعين فرض املطالب امل

ة ملواجهة البريوقراطية البلدية والتللب الناشطني واملؤّسسات اليت تتحلى بالتحميم والوقت الالزم واملعرفة واملوارد الالزم

-اجتماعية-عليها. كما أّن هذه السياسة مناقضة لقرار احملكمة العليا، اليت قضت بأّن احلدث الذي ميّرر رسالة مجاهريية
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سياسية حممّي حتت لطاء احلّق يف التعبري عن الن س والرأي، حىت إذا كان يشمل ظهورًا ل نانني أو أكشاًكا لبيع 

  214بلوزات، ولريها.ال

وقد ضبابية القوانين ذات الصلة التي تعنى بترخيص األحداث العاّمة. يبدو أّن الوضع املذكور ينبع يف معظمه من 

ال تقوم برتتيب وتسوية شكل ترخيص األحداث العامة على  215جرت تسوية هذه املسألة يف عدة قوانني خمتل ة،

حدة، فيما تقوم من اجلهة الثانية ويف بعض األحيان خبلق عدم مالَءمة اختالف أنواعها بوضوح وصراحة، من جهة وا

بني القوانني املختل ة. يف هذه الوضعية اليت تّتسم باالرتياب والشّك خبحوص القانون الذي يسري على كّل واحد من 

ريات املللوطة. ينشأ مكان للت س -سواًء لدى منظمي العروض أم لدى سلطات الرتخيص واملراقبة–أنواع األحداث 

وحقيقة أّن شكل التعامل مع األحداث املختل ة والشروط املطروحة أمام منّظميها، خيتلف من سلطة حملية إىل 

  تقّوي من هذا االفرتاض. -217وأحيانًا يف داخل السلطة ن سها- 216أخرى

ُنظم اليت نشرهتا السنة املاضية بلدية وقد متثلت حالة البلبلة أو الت سريات املللوطة لدى السلطات احمللية يف األحكام وال

حدث يف احلّيز العام يف نطاقهما باحلحول على كّل يافا، اللتني خّولتا ن سيهما باشرتاط -القدس وبلدية تل أبيب

ويف وضعهما ملثل هذه األحكام فإّن البلديتني اّدعيتا االعتماد على صالحياهتما وفق أمر البلديات  218تحريح سلً ا.

ضع األمالك املنقولة يف الشارع وإزالة كل "معّوق" من الشارع ُوضع من دون إذن مسبق، وعلى القوانني الثنائية مبراقبة و 

البلدية )املساعدة( اليت ترّتب املحاحل العامة مثل النظام والنظافة ومنع األذى؛ إال أّن معاينة التشريعات وقرارات احلكم 

لة بالسماح أو عدم السماح بإجراء أحداث عامة يف نطاقها، باستثناء األحداث تشري إىل أّن السلطات احمللية لري خموّ 

  219اليت هتدف لـ "إمتاع اجلهور" وفق قانون ترخيص املحاحل التجارية".

                                                 
هكذا قررت المحكمة العليا في قضية "مسيرة األعالم" والذي تنعقد منذ عدة اعوام في القدس: " يدور الحديث عن حدث يمرر  214

نائية وراقصة. بحسب اعتقادنا، اذا دار الحديث عن حدث كهذا، فهو محمي رسالة جماهيرية سياسية، وحتى اذا كان يشمل فقرات غ
 .(0/6/3118صدر القرار يوم )جمعية عام كلبيا ضد ضابط لواء القدس  4846/18تحت غطاء حرية التعبير. ملف عليا 

  .http://tinyurl.com/qhxnce8 طلبات المطلوبة، ينظر الى الجدول في موقع جمعية حقوق المواطن: لتفصيل القوانين والمت 215

يافا وبلدية القدس وبلدية ريشون ليتسيون الحوادث التي تتطلب استصدار رخص  -على سبيل المثال، تعرف كل من بلدية تل ابيب 216
، 02/1/3102تلف. ينظر الى توجه جمعية حقوق المواطن لمدير عام وزارة الداخلية في تاريخ بشكل مخ

http://tinyurl.com/pd39s6g 09، البند .  
جماعات األجنبية في اسرائيل، يافا من استصدار ترخيص عمل لبرنامج دعم لل -عفت بلدية تل ابيب 3100هكذا مثالً، خالل العام  217

، طالبت البلدية من منظمي البرنامج استصدار ترخيص. بعد مفاوضات مع البلدية، وافقت األخيرة على اعفاء 3103ولكن، في العام 

 القيمين من اصدار ترخيص عمل، على الرغم من ان مطالبة الشرطة بالتعامل معه كبرنامج يحتاج الى ترخيص. 
اجراء الموافقة على استخدام ؛ 34/6/3103، موقع بلدية القدس، إجراء بلدية القدس للقيام في احتجاج في الحيز العام في القدس 218

 . /:tinyurl.com/ob84h7thttp/  . 3/2/3103يافا،  -، بلدية تل أبيبالحيز العام لتنظيم برامج
 302، الحاشية رقم 02/1/3102، توجه جمعية حقوق المواطن لمدير عام وزارة الداخلية للتوسع في الوضعية القانونية، ينظر  219

 . 9أعاله، ابتداءاً من البند 

http://www.humanrights.org.il/articles/1234.mht
http://www.humanrights.org.il/articles/1234.mht
http://tinyurl.com/qhxnce8
http://tinyurl.com/pd39s6g
http://tinyurl.com/pd39s6g
http://tinyurl.com/cas3hrc
http://tinyurl.com/cas3hrc
http://tinyurl.com/ob84h7t
http://tinyurl.com/pd39s6g
http://tinyurl.com/pd39s6g
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توّجهت مجعية حقوق املواطن إىل وزارة الداخلية بطلب نشر توجيهات م ّحلة وواضحة، تكون دلياًل لكّل السلطات 

خبحوص األوضاع اليت ُيسمح فيها باشرتاط إجراء حدث عام باحلحول على تحريح، وخبحوص  احمللية يف إسرائيل

املطالب اليت متلك صالحية طلبها من ُمنّظمي العروض على اختالف أنواعها، وذلك من أجل حتقيق الوضوح والتنالم 

يف الرّد على توّجه اجلمعية، فإّن ومنع فرض قيود زائدة على حرية التعبري. وحبسب موقف وزارة الداخلية كما انعكس 

  220أحكام القانون يف املسألة واضحة مبا يك ي، ولذلك ال حاجة لنشر مثل هذه التوجيهات.

 

 دعاوى كّم األفواه 

دعوى كّم األفواه هي دعوى قذف وتشهري أو هتديد هبذه الدعوى، رًدا على تعبري أو نشاط ما يف مسألة مجاهريية 

ّدعى عليه أو  221ئجها احملتملة، وأحيانًا نواياها أيًضا،عامة، حبيث تتمثل نتا
ُ
يف فرض تأثري خُمّدر )ردع( على قدرة امل

اجلمهور الواسع على املشاركة يف نقاش ما أو يف سجال مجاهريّي بشكل عام. ظاهرة دعاوى كّم األفواه معروفة من قبل 

رية. وقد نشرت مجعية حقوق املواطن هذه السنة تقريرًا يف دول أخرى، وهي آخذة بالتوّسع يف إسرائيل يف السنوات األخ

  222يحف ممّيزات الظاهرة واإلسقاطات اليت حتملها دعاوى كّم األفواه والتهديد الذي حتمله على حرية التعبري.

 العقود تطّورت دعاوى كّم األفواه كردٍّ على الضلوع املتزايد من طرف األفراد واجملموعات يف شؤون الدولة واجملتمع. ويف

األخرية نشأت اجموعات ومنظمات للتليري اجملتمعّي والبيئّي، وتوّسعت منالية الوصول إىل وسائل اإلعالم، وخحوًصا 

ب ضل شبكة اإلنرتنت، وزاد وعي املواطنني لقّوهتم على التأثري على بيئتهم، قواًل وفعاًل. وبطبيعة احلال، مل تكن هذه 

جهات يف القطاعني العام واخلاص، واليت تسعى للح اظ على ت ّوقها النسغّ  وعلى  التطّورات أمرًا حمموًدا يف نظر

منافعها ومحاحلها. فدعاوى كّم األفواه هي أداة ميكن هلذه اجلهات أن تستخدمها لنقل النقاش من احللبة العامة إىل 

 223القضائية، اليت تتمتع فيها باألفضلية.

                                                 
   أعاله.  302، الحاشية رقم 02/1/3102، توجه جمعية حقوق المواطن لمدير عام وزارة الداخلية 220
يجدر التأكيد ان تعريف الدعوى على انها دعوى كم افواه، ال تنبع من نفسية المدع وال تحاول اإلشارة إليهم. ما يهمنا في هذا  221

دعوى بدعوى مسكتة إذا كان بتقديمها وعلى الخطاب الديموقراطي. نعتبر الالصدد هو نتيجة الدعوى وتأثيرها على حرية التعبير 
 وتبيانها في قدرها ان تردع المدع او اخرين للمشاركة في الخطاب الجماهيري. 

  . 3102حقوق المواطن، كانون األول  ، جمعيةدعاوى تهدد حرية التعبير -دعاوى كم األفواهأفنير بينتشوك،  222
، دعاوى  تهدد حرية التعبير -دعاوى كم األفواهللتحليل القانوني المفصل حول دعاوى كم األفواه في القانون االسرائيلي، ينظر:  223

  أعاله.  332الحاشية 

http://tinyurl.com/pd39s6g
http://tinyurl.com/pd39s6g
http://www.acri.org.il/he/?p=25633
http://www.acri.org.il/he/?p=25633
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يف عّدة اجاالت وحلبات منوذجية. احللبة "الطبيعية" هي بطبيعة احلال اإلعالمية؛ يف إسرائيل  وُتدار دعاوى كّم األفواه

ولكن السنوات األخرية شهدت بالذات تراجًعا يف نسب الدعاوى املقّدمة ضّد وسائل اإلعالم، فيما تزايدت الدعاوى 

اهريية: عامالت يناضلَن ضّد والتهديدات ضّد مواطنات ومواطنني عاديني يُطلقون أصواهتم يف مسائل ذات أمهية مج

االستلالل واللنب أو حياولَن التنظم نقابًيا؛ متح حو إنرتنت يستخدمون الشبكة، وخحوًصا يف املدّونات والشبكات 

االجتماعية، من أجل التعبري عن الرأي أو االنتقاد؛ نشاطات ومنظمات للتليري اجملتمعّي ومحاية البيئة؛ مستهلكون 

  ا أو خدمة منقوصة؛ ولريها.يشتكون منتًجا عِطبً 

أحد املمّيزات الشائعة لدعاوى كّم األفواه هو فروقات القوى بني الطرفنْي: ف ي أكثر من حالة يكون املّدعي جهة ذات 

قوة اقتحادية كبرية، ميكن أن يستوعب بسهولة املحاريف املالية الباهظة املرهونة بتقدمي دعوى قضائية؛ أّما املّدعي 

نون عادة أشخاًصا عاديني أو مؤّسسات فقرية. وتربز ال روقات يف القوى خحوًصا يف احلاالت اليت خيتار عليهم فيكو 

ّدعي خحًما ضعيً ا و"مرحًيا" من بني خحومه. كما أّن فوارق القوى هي العامل املركزّي يف التأثري السلغّ  
ُ
فيها امل

اء الكل ة االقتحادية، فإّن الحراع القضائّي يستنزف املّدعى املعروف لدعاوى كّم األفواه على النقاش العام. وباستثن

عليه ن سًيا وينعكس هذا يف الوقوع يف حمنة والشعور بالضائقة واهللع يف ظّل الريبة والشّك، ويف أعقاب اخلوف من 

ضائّي يف بدايته ولطرد املداوالت ونتائجها. ويف أكثر من حالة كانت فوارق القوى بني الطرفنْي كافية للبّت يف النزاع الق

  املّدعى عليه من احللبة اجلماهريية أيًضا.

الكثري من دعاوى كّم األفواه ت ضي إىل ال شيء، أو تقريًبا إىل ال شيء. ويف أحيان أخرى تنتهي املداوالت املنهكة 

دّ 
ُ
ّدعى عليه. إال أّن قوة بقرار حكم يقبل جزءًا صلريًا فقط من الدعوى، ولالبيتها تنتهي بتسوية ما ُتربَم بني امل

ُ
عي وامل

دعوى كّم األفواه لري مرهونة بنتائ  املداوالت، بل يف اجّرد احلاجة للدفاع عن الن س أمام الدعوى، وبالثمن االقتحادّي 

ُنوطنْي هبا. الرسالة املضّمنة يف دعوى كّم األفواه تتمثل يف أّن املشاركة يف السجال اجلماهريّي خطر 
َ
ة وميكن والن سايّن امل

أن تؤدي إىل دفع مثن شخحّي جسيم، ومن األفضل "اجللوس هبدوء" وعدم املشاركة يف هذا السجال. وتتلللل هذه 

الرسالة لدى الشركاء اآلخرين يف النضال، ولدى منتقدين آخرين للُمّدعي ولدى اجلمهور بُرّمته، كما أّن بوسعها أن 

لن س وال عل. إًذا، فإّن املّس ال يطال حرية التعبري فحسب، بل الدميقراطية تقمع الرلبة يف ممارسة احلق يف التعبري عن ا
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بُرّمتها، حيث أّن الدميقراطية مشروطة بالقدرة على إجراء نقاش مجاهريّي من تح وحّر يف املسائل املطروحة على األجندة 

  العامة.

قبلت احملكمة املركزية يف القدس  0202 شباط صدر يف السنة املاضية قراران هاّمان يف اجال دعاوى كّم األفواه. يف

استئنافًا قّدمه دانيئيل مورجنشطرين، وهو ناشط اجتماعّي حلماية البيئة، على قرار حكم صدر يف دعوى تشهري قّدمتها 

وقد كان مورجنشطرين قد أمسع انتقادات الذعة على مّر السنوات األخرية ضّد الشركة،  224ضّده شركة تدوير القناين.

وق كّل منرب مجاهريّي ممكن. ومن بني األمور الكثرية اليت ُنشرت، اختارت الشركة مخس مواّد منشورة، وقّدمت ضد ف

مورجنشطرين دعوى تشهري بقيمة نحف مليون شيكل. رفضت احملكمة الدعوى يف كّل ما يتعلق بثالثة منشورات، 

شيكل جرّاء املادتنْي املنشورتنْي األخرينْي. وقد  820222لكنها ألزمت مورجنشطرين بتعويض الشركة مببلغ عاٍل قيمته 

جتاهلت احملكمة املوارد اليت ُأجرب مورجنشطرين على ختحيحها من أجل صّد القسم األكرب من الدعوى، وألزمته أيًضا 

 ش.ج. 050222بدفع أتعاب احملاكمة بقيمة 

فاحلديث عن شخص من رد، موارده املتاحة حمدودة،  ميكن ملثل هذا القرار أن يعود بتبعات قاسية على حرية التعبري.

وهو يقوم مبهمة هامة لطرح مسألة جديرة وهامة على األجندة العامة. وباإلضافة إىل كّم فمه، كان ميكن لنتائ  احملكمة 

ّدعية خحوًصا. 
ُ
وهكذا ميكن أن تردع مواطنني آخرين أيًضا من املشاركة يف النضاالت اجلماهريية عموًما وضّد الشركة امل

للمنّحة اجلماهريية أن تكون مشاًعا بيد أولئك الذين يتمتعون أصاًل بوسائل دعائية منهجية وأحادية اجلانب، على 

 شاكلة العالقات العامة واإلعالنات التجارية. 

تئنافًا على قرار وقد جتند برنام  العدل البيئّي يف كلية القضاء يف جامعة تل أبيب ملساعدة مورجنشطرين، وقّدم بامسه اس

خّدر واخلروج ضّد 
ُ
احلكم. كما انضّمت إىل النقاش منظمة "إنسان طبيعة وقانون" اليت رلبت بالتحذير من التأثري امل

"احلديث يدور عن نضال  225املّس بالنضال حلماية البيئة. احملكمة اليت تداولت االستئناف قبلت لالبيته الساحقة.

املستأنف"، قضت احملكمة وقالت، "وقد وجدنا أّن مثة معىًن وعداًل يف أقوال النقد اليت شرعي ذي أمهية مجاهريية يديره 

وقيل أيًضا إنه ال ميكن جتاهل االنطباع الذي تلقيناه بأّن الشركة وضعت نحب عينيها هدفًا  قاهلا يف مناسبات خمتل ة".
                                                 

صدر القرار في تاريخ ) شركة تدوير القناني م.ض. ضد دانئيل مورغنشطاين  12/1044يافا:  -بقرار محكمة الصلح في تل ابي 224

09/2/3103 .)   
) صدر القرار يوم مورنشطاين ضد شركة تدوير القناني م.ض.  21-09-19207 التماس مدني اللتماس: قرار المحكمة في ا 225

00/3/3102 .) 

http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-07-5144-885.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-07-5144-885.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-12-09-35178-831.htm
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 020222مل روض على مورجنشطرين إىل متثل بإخراس مورجنشطرين. ويف ضوء ذلك، جرى تقليل مبلغ التعويضات ا

شيكل  050222شيكل فقط. كما أبطلت احملكمة إلزامه بدفع أتعاب احملاكمة، وقضت بأن تدفع له الشركة مبلغ 

   226ألنه "ألزم بإدارة حماكمة طويلة جًدا بسبب حجم الدعوى لري املربّر".

التشهري اليت قّدمتها حركة "إم تِرتسو" ضّد متح حني رفضت احملكمة املركزية يف القدس لالبية دعوى  0202يف أيلول 

ويف قرار حكم جزئّي قضت  227يف شبكة االنرتنت، أنشأوا اجموعة "فيسبوك" حتت عنوان "إم ترتسو حركة فاشية".

احملكمة بأّن لالبية املنشورات موضوع الدعوى تتمتع حبماية حسن النية وحىت حبماية قول احلقيقة، يف ظّل حقيقة 

د تدعيم لقاسم مشرتك معنّي بني مواقف املّدعية وبني مبادئ معينة قائمة يف صلب ال اشية". ويف م تتح كالمها "وجو 

قالت احملكمة إنه "كان من األفضل االمتناع عن تقدمي الدعوى"، وإنه من الالئق أن جيري استيضاح اخلالفات القيمّية 

س يف أروقة احملاكم: "كي يكون احلوار مثمرًا ويسمح بتوضيح والسياسية بني األطراف يف احللبة اجلماهريية ولي

اخلالفات وتسويتها وإمكانية التأثري املتبادل، من احملبذ عدم تقدمي دعاوى لعقوبات حىت يف احلاالت اليت تقال فيها 

هذه القضية  ت ّوهات فظة }...{ كي ال تكون األمور اليت تقال وتكتب "نباتية" "ومعقمة" وباهتة وضعي ة". وجتسد

مليون شيكل(؛  0.7 -عدة ممّيزات دعوى كّم األفواه: فوارق القوى بني الطرفني؛ مبلغ الدعوى املخيف )يف هذه احلالة

ّدعى عليه بإجراء مداوالت طويلة ومنهكة، حىت لو كانت احتماالت فوزه واهنة. كّل هذه 
ُ
ّدعي على إلزام امل

ُ
وقدرة امل

  تأثري خُمّدر على النقاش اجلماهريي يف مسائل هامة ومركزيّة. األمور جتتمع سوية من أجل فرض

على األمل، ألّن احملاكم بدأت تدرك  228يبعث قرارا احلكم املذكوران وقرارات أخرى صدرت إبان السنة املنحرمة

طر البائن من اإلسقاطات القاسية اليت حتملها دعاوى كّم األفواه على اخلطاب العام يف مسائل سياسية واجتماعية، واخل

هذه الدعاوى على حرية التعبري والدميقراطية. حنن نأمل أن تتعلم احملاكم تشخيص دعاوى كّم األفواه وأن تستثمر اجلهد 

  229الالزم لتقليص جدواها والّضرر الذي تلحقه.

 
                                                 

، أيها المسكتينظر: أمير زيف، ، "كاتم صوت"للتوسع في أدبيات محاكمة مورنشطاين وتقرير جمعية حقوق المواطن    226

 . 30/2/3102كلكاليست، 
( . 3/9/3102صدر القرار يوم ) إما الصهيونية إما الفناء ضد روعي يالين -ام ترتسو" 1737/-09-20دعوى مدنية )القدس(  227

 . 2/9/3102، مجلة العين السابعة كفى للتعقيم للمزيد حول القرار: اورين بريسكو، 
(؛ )القدس( 33/4/3102صدر القرار يوم ) أور سيتي م.ض. ضد دان طابكمان 27019-01-22مثالً القرار في نزاع عمل ينظر  228

  (.01/2/3103القرار من تاريخ ) آفي ناعيم ضد ناردي ميلر 21900-07 القدس) دعوى مدنية 07-21900
  . 00/9/3102، هآرتس، مقال هيئة التحرير، كفى لدعاوى كم األفواه 229

http://www.acri.org.il/he/?p=25633
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3598398,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3598398,00.html
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-10-05-42868-768.htm
http://www.the7eye.org.il/77493
http://www.the7eye.org.il/77493
http://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-11-02-18029-201.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-11-02-18029-201.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-08-12500-930.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-08-12500-930.htm
http://www.haaretz.co.il/opinions/editorial-articles/1.2116949
http://www.haaretz.co.il/opinions/editorial-articles/1.2116949
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 حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة

 

عاًما، ماليني البشر احملرومون من  07، وعلى امتداد يعي، حتت سيطرة دولة إسرائيل اليت تعرف ن سها كدميقراطية

احلقوق حتت حكم احتالل عسكرّي ال يتم فيه ضمان أّي حق. فاحلضور الكثيف للمستوطنات يف قلب املناطق احملتلة 

والسياسة اليت جرى تبنّيها خبحوصها، أنتجا وضًعا من ال حل والتمييز  –اليت تتناقض مع القانون الدويل ن سه–

 
ُ
َمأَسس وت ريغ مبدأ املساواة أمام القانون: يف املنطقة ن سها وحتت احلكم ن سه تعي، اجموعتان سكانيتان الواحدة امل

جبانب األخرى تسري عليهما منظومتان قانونيتان من حلتان ومتناقضتان جبوهرمها، وهذا باالستناد إىل األصل القومي 

على السكان ال لسطينيني، يسري على اإلسرائيليني القاطنني يف  للسكان، فقط. ويف حني يطّبق القانون العسكريّ 

املستوطنات القانوُن اإلسرائيلّي. وهؤالء يتمتعون حبقوق مدنية كاملة، بينما ي تقر السكان ال لسطينيون ألّي حقوق، 

املميز، حيث مُينح فيه  برلم أّن القانون الدويل يُقّر باستحقاقهم للحمايات اخلاصة من جي، االحتالل. إّن هذا الوضع

اجمل اخلدمات وامليزانيات ومنالية املوارد الطبيعية جملموعات خمتل ة يف املنطقة اجللرافية ن سها بشكل من حل، يشّكل 

انتهاًكا فظًا ملبدأ املساواة. فيما يلي سنحف سياسة ال حل والتمييز يف اجالنْي اثننْي: التخطيط والبناء والتطوير؛ وحرية 

    230.احلركة

 

 C231إقصاء الفلسطينيين من منطقة 

من مساحة الض ة. ويعي، فيها وفقا  %72الواقعة حتت سيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية، قرابة  Cتبلغ مساحة املنطقة 

تنته    232فلسطييّن، وتقع فيها مجيع املستوطنات )باستثناء املستوطنات يف اخلليل(. 0120222للتقديرات قرابة 

يف هذه املنطقة ممارسات خمتل ة ضّد السكان ال لسطينيني، تحّعب جًدا على سري حيواهتم، ومنها: منع دولة إسرائيل 
                                                 

في الضفة الغربية. يصف  واطن قريبًا تقريرا شامال بخصوص منظومة االحكام المزدوجة المعمول بهاتنشر جمعية حقوق الم 230

للفلسطينيين  -ناقانون منفصلت اخت بواسطتها على مدى سنوات االحتالل منظومتجهزة التشريع المختلفة التي ترسّ أالتقرير 

 سرائيليين، والتي تطال جميع مناحي الحياة.ولإل
, من الضفة الغربية Cسرائيل في المنطقة إوكأنه لها: سياسة , ا كدمانجنو: المواضيع قيد البحث في هذا الفصلي فع للتوسّ  231

جل حقوق أحاخامات من  -مشباط هشومري ,بمناطق الضفة ُمسّوراتلطريقة الكاملة لحشر الفلسطينيين في ا; 6102 بتسيلم، حزيران

  .3102نسان، آب اإل
 أعاله. 3الحاشية , من الضفة الغربية Cوكأنه لها: سياسة اسرائيل في المنطقة  232

http://www.btselem.org/download/201306_area_c_report_heb.pdf
http://rhr.org.il/heb/2013/08/13440/
http://www.btselem.org/download/201306_area_c_report_heb.pdf
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ختطيط القرى ال لسطينية وفرض قوانني التخطيط والبناء بشكل متييزّي؛ إلالق أراٍض من خالل تعري ها كمناطق 

اه؛ ولريها. هذه املمارسات تحّد إمكانيات البناء عسكرية أو حمميّات طبيعية؛ هدم آبار املياه ومحادرة مستودعات املي

وتدفع السّكان مللادرة املنطقة. وهبذا فإّن إسرائيل تنتهك  C،233من املنطقة  %62والتطوير أمام ال لسطينيني يف قرابة 

مام مبحلحة أحكام القانون الدويّل والواجبات امللقاة على عاتقها كقوة احتالل يف الض ة اللربية، وأّوهلا واجب االهت

  السكان احملليني واحرتام أمناط حيواهتم.

  جهازا تخطيط منفصالن وتمييزيّان

جهازا ختطيط وتطبيق خمتل ان، ومها ي حالن بني السكان على أساس القومية: جهاز ختطيط  C يوجد يف املنطقة

كلية م ّحلة متّكن من البناء توجد للالبية املستوطنات خمططات هي 234للمستوطنني، وجهاز ختطيط آخر لل لسطينيني.

وقسم منها - Cوإقامة مباين مجهور وتوّسع مستقبلّي. باملقابل، فإّن الكثري من القرى والبلدات ال لسطينية يف منطقة 

للمخططات  حىت الضئيل منه. ولالبية هذه البلدات والقرى ت تقر -ت تقر للتخطيط -قائم منذ عشرات السنني

اهليكلية، وهي متلك يف أفضل األحوال "خطط حتديد" تشري إىل حدود القرية، وهدفها األساسي عملًيا هو تقييد 

املنطقة اليت ُيسمح البناء فيها إىل أقّل حّد ممكن. وتنظر الدولة إىل توّسعها الطبيعّي بسبب ازدياد عدد السكان كـ 

وكّل حماولة لتوسيع أو تطوير قرية  235ة إصدار تراخيص بناء معدودة فقط،"توّسع لري قانويّن". ويتّم يف كّل سن

وفقا للت سري الواسع يف اإلدارة املدنية ملحطلح "مبىن"، فإّن كّل عمل ضرورّي  236فلسطينية تؤّدي إىل إصدار أمر هدم.

ية أو إقامة خيمة مؤقتة، ضئيل مثل القحارة والتحليح ووضع لطاء لبئر مياه قائمة وتلطية مبىن قائم بقطع بالستيك

 237يتحّول إىل لري قانويّن، ويتم إصدار أوامر هدم بشكل دائم أيًضا آلبار املياه ومباين اخلدمات الحلرية.

                                                 
غالق إراٍض وأسيطرة على ال أمام الفلسطينيين، يٌنظر: Cلالطالع على انفوغرافيا تجّسد النسب المغلقة للبناء والتطوير في المنطقة  233

  .10221.01.6, موقع بتسيلم, مناطق امام االستخدام الفلسطيني
المجال المحظور: سياسة التخطيط االسرائيلية ليفشتس، -يٌنظر: نير شليف والوم كوهين Cة التخطيط في منطقة للتوسع حول سياس 234

 .6112 حزيران, لتخطيط مخططون من أجل حقوق ا-بمكوم ،Cفي قرى الفلسطينيين بمنطقة 
مخططون من أجل حقوق التخطيط، أن -يتضح من طلبات حرية المعلومات التي قدمتها الى االدارة المدنية منظمات بتسيلم وبمكوم 235

 في السنوات. فقط %2., -600طلب ترخيص بناء، وصودق من بينها على  2,7,1  3103-3111الفلسطينيين قدموا في السنوات 

وكأنه لها: سياسة اسرائيل في المنطقة : المعطيات واردة في. فقط 6.2% –قُدمت 0,241 طلبًا من بين 27 دق علىصو 6106-/611

C 04 ص أعاله، 3الحاشية , من الضفة الغربية . 
من هذا التقرير. هذه مجرد امثلة فقط لهدم تم بالفعل، وليس اصدار أوامر  3ة األخيرة في ملحق يُنظر  أمثلة  لهدم بيوت في السن 236

هدم. معطيات كاملة حول الهدم وأوامر أوامر الهدم يمكن العثور عليها في التقارير االسبوعية لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 

 . http://www.ochaopt.org/reports.aspx?id=104: الرابط(, OCHA)االنسانية 
  من هذا التقرير. 3يُنظر أمثلة ألنواع مبان هُدمت في السنة الفائتة في الملحق  237

http://www.btselem.org/hebrew/area_c/taking_over_land
http://www.btselem.org/hebrew/area_c/taking_over_land
http://www.bimkom.org/dynContent/articles/ProhibitedZone1.pdf
http://www.bimkom.org/dynContent/articles/ProhibitedZone1.pdf
http://www.bimkom.org/dynContent/articles/ProhibitedZone1.pdf
http://www.btselem.org/download/201306_area_c_report_heb.pdf
http://www.btselem.org/download/201306_area_c_report_heb.pdf
http://www.btselem.org/download/201306_area_c_report_heb.pdf
http://www.ochaopt.org/reports.aspx?id=104
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أوامَر هدم ملعظم البيوت يف قرية خربة زنوطة، الواقعة جنوب جبل اخلليل.  0226فمثال، أصدرت اإلدارة املدنية عام 

باين لري قانونية ألهنا ُشّيدت من دون تحاريح؛ ولكن يف ظّل لياب خمطط هيكلّي مل يكن ويقضي موقف الدولة بأّن امل

سكان القرية يتمتعون بأّي إمكانية أبًدا لنيل ترخيص بناء. وتّدعي اإلدارة املدنية أنه ال مربّر لتخطيط خربة زنوطة، ألّن 

ذي قّدمه أهايل زنوطة ومجعية حقوق املواطن ضّد قرار املكان أساًسا حيوي موقًعا أثريًا. وخالل مناقشات االلتماس ال

هدم القرية، تعنّتت الدولة يف موق ها، وأعلنت أهنا ليس لديها أّي نية لتقدمي حّل ختطيطّي أو لريه خبحوص القرية 

ّدم ، طلبت الدولة تأجيل اجللسة، بإّدعاء أهنا مل تق0202وسكاهنا. وقبيل جلسة مت حتديدها منتحف تشرين األول 

اجابة "بسبب خطأ" على سؤال احملكمة عّما سيكون محري العائالت اليت تعي، يف املكان بعد تن يذ قرار اهلدم، وأهنا 

  238ستجري حبثا داخليا طارئا حول محري سكان القرية.

ة على األخري  05مثال آخر هو القرية ال لسطينية سوسيا جنوب جبال اخلليل. وتشتمل وقائع القرية يف السنوات الـ 

طرد متكّرر للسكان، ومنع وصوهلم إىل قسم من أراضيهم الزراعّية اليت تقع قرب مستوطنة سوسيا، إىل جانب 

اعتداءات من اجلي، واملستوطنني وأوامر اهلدم وتقدمي االلتماسات وااللتماسات املضاّدة، وحماوالت السكان اليت باءت 

حاخامات من أجل حقوق اإلنسان، اليت متثل  –ت منظمة شومريه مشباطبال شل لتنظيم البناء يف أراضي القرية. وقّدم

السكان يف احملكمة، لإلدارة املدنية خمططات هيكلية للقرية. باملقابل، وإثر التماس مجعية راجافيم، منعت احملكمة 

والدفيئات اليت  أوامَر وقف عمل للخيم 0202السكاَن من إضافة مباٍن وخيٍم، وأصدرت اإلدارة املدنية يف حزيران 

يف أواخر تشرين األول جرى رفض املخطط اهليكلّي الذي ُقّدم مببادرة سكان القرية، وَصدرت   239أقيمت يف املكان.

 240يوًما للتوّجه إىل اجلهاز القضائّي. 72أوامُر هدم هنائية للمباين اجلديدة. وأُعطيت القرية وممثلوها 

مل يتم يف السنتنْي األخريتنْي إيداُع أّي خمطط  241حقوق التخطيط، خمططون من أجل –وفقا ملعطيات مجعية مبكوم

هيكلّي يستحّق الذكر للتطوير والتوسيع يف السكن )باستثناء املخططات احملدودة والعينية، مثل خمطط ملدرسة أو عيادة 

                                                 
 وبيانات المحكمة نصوص االلتماس، حول .البناء لمراقبة الفرعية اللجنة ضد بطاط سليم علي الحليم عبد 79/5179 التماس 238

الدولة  يُنظر أيًضا، عميره هس:. http://www.acri.org.il/he/?p=21163: جمعية حقوق المواطن موقع يُنظر متعلقة اعالمية

 .00.01.6102, هآرتس, الى اخالء قرية فلسطينية ألن فيها خربة آثارتسعى 
 3الحاشية , من الضفة الغربية Cوكأنه لها: سياسة اسرائيل في المنطقة ; 01.2.6102, وقع بتسيلممفي , خربة سوسيا: يُنظر239

افيم جر; 67.2.6102, ، هآرتسدارة المدنية باشرت باجراءات لهدم القرية الفلسطينية سوسيااإل حاييم ليفنسون، ;20-62 أعاله، ص

 .4.7.6102, ، التلفزيون االجتماعيضد سوسيا
 . 2.00.6102مشباط بتاريخ  هأرسل الى جمعية حقوق المواطن بالبريد االلكتروني من منظمة شومري 240
 . 2.00.6102تروني من بمكوم بتاريخ أرسل الى جمعية حقوق المواطن بالبريد االلك 241

http://www.acri.org.il/he/?p=21163
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2137853
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2137853
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2137853
http://www.btselem.org/hebrew/south_hebron_hills/susiya
http://www.btselem.org/hebrew/south_hebron_hills/susiya
http://www.btselem.org/download/201306_area_c_report_heb.pdf
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2057227
http://tv.social.org.il/politics/2013/07/04/regavim-against-sosia
http://tv.social.org.il/politics/2013/07/04/regavim-against-sosia
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هليكلية عشرات املخططات ا 242مقابل هذا جرى إيداع ومحادقة ونشر .Cأو شارع( لل لسطينيني يف املنطقة 

 ملستوطنات يف مجيع أرجاء الض ة )مثل عايل وعوفرا وإيتمار وسينسانا ونوفيه برات والبؤرة االستيطانية بروخني(.

كما أّن اجلوانب األخرى من سياسة التخطيط ُتطّبق بشكل متييزّي. فعلى سبيل املثال، يف حني تّدعي الدولة عدَم 

سطة التخطيط بسبب املوقع األثرّي الذي يف املكان، فإّن املستوطنة اليهودية وجود إمكانية لتنظيم قرية خربة زنوطة بوا

يف تل رميضة القائمة على موقع أثرّي هاّم، مّت تنظيمها واستثمار مبالغ مالية ضخمة حلماية املباين، إىل جانب توفري 

لحهيونية، واملمّولة من أموال اجلمهور، إمكانية لتطوير البلدة. بل إنه ُنشر مؤخرًا أّن قسم االستيطان يف اهلستدروت ا

ألف شيكل يف البؤرة االستيطانية جنوهوت يف جبال اخلليل، برلم أّن األعمال  022قد مّولت أعمال بىن حتتية مببلغ 

نُ ّذت من دون تراخيص بناء، وخالفا لتعليمات املستشار القضائّي للحكومة، اليت تقضي مبنع نقل أموال عاّمة إىل 

 243ري مرّخحة.أعمال ل

يتعلق جانب آخر من التمييز يف التخطيط يف الض ة اللربية مبسألة التمثيل يف هيئات التخطيط. ويتمّتع اإلسرائيليون يف 

الض ة اللربية بتمثيل كبري ملحاحلهم يف اللجان املختل ة، وهم شركاء كاملون يف إجراءات التخطيط املتعلقة هبم، ويف 

جيري إقحاؤهم متاًما  C بة على البناء. يف املقابل، فإّن ال لسطينيني الذين يعيشون يف املنطقةإصدار التحاريح ويف الرقا

عن جهاز التخطيط، وليست لديهم أّي قدرة تأثري يف املخططات اهليكلية لبلداهتم. إّن سياسة التخطيط والبناء يف 

  ي إىل انتهاك سلسلة من حقوق اإلنسان.اإلدارة املدنية ال تأخذ باحلسبان أمناط حيواهتم ومحاحلهم، وتؤدّ 

لياب التخطيط إسقاطاٍت على تقدمي خدمات أساسية أيًضا، مثل البىن التحتية للمياه والكهرباء واجملاري: وخُيّلف 

فالكثري من السكان ال لسطينيني يعيشون من دون االرتباط بشبكة الكهرباء ويضطّرون لشراء املياه حباويات بأمثاٍن 

يف احلالة القائمة، يضطّر السكان لالختيار بني إمكانيتنْي، كلتامها سيّئتان: مواصلة البناء على أراضيهم  244باهظة.

                                                 
-مصادقة لجعلها نافذة، والثالثة-ايداع الطالع الجمهور تقديم اعتراضات، الثانية-العملية التخطيطية تشمل ثالث مراحل: األولى 242

  نشرها لجعلها نافذة.
التقرير يقدم تعقيب قسم االستيطان . 2.6102 ، هآرتس،ستيطان مّول بناء غير مرخ  خالفا لتعليمات المستشار القضائيقسم اال 243

وبموجبه: "هذه االدعاءات تم طرحها في السابق، بخصوص قانونية البناء في يهودا والسامرة، ايًضا، في تقرير طاليا ساسون وتم الرد 

جميع نشاطات القسم التي تحتاج الى ]...[  قائمة بلدات في نطاق دولة اسرائيل بدون مخطط هيكلي عليها بشكل مفصل بما في ذلك

جميع النشاطات تتم بشفافية وتحت الشمس، وهي ]...[  تصاريح، تتم وفقًا لتصاريح مبدئية تعطى من لجان التخطيط، وفقا لصالحياتها

عاد لتمويل بناء غير قانوني، هو ادعاء مثير للسخط. قسم االستيطان لم يمول وال  حقيقة ال يمكن انكارها. االدعاء بأن قسم االستيطان

 يمول، كالمذكور اعاله، أي بناء غير قانوني".
لومات على موقع جمعية حقوق ، ورقة معالعقبي: قرية مجففةينظر مثال قصة قرية العقبي ومحاوالت ربطها ببنى الماء في:  244

 . 6106 ايلول, المواطن

http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2100588
http://www.acri.org.il/he/?p=23578
http://www.acri.org.il/he/?p=23578
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اخلاّصة من دون تحاريح، وبالتايل التحّول إىل "خمال ي قانون" رلًما عنهم والعي، يف خوف دائم من اهلدم، أو اهلجرة 

 أرض العائلة. -هتموفقدان العقار الوحيد الذي حبوز  Bو Aإىل منطقيْت 

  إعالن مناطق عسكريّة

جنوب جبال اخلليل حياة تقليدية ذات خحوصّية: فكثريون منهم " مسافر يطا"سكان القرى يف املنطقة املسّماة يعي، 

يعيشون يف ُملر أو إىل جانب ُملر ويعتاشون على الزراعة ورعي املواشي. معظمهم ُولدوا لعائالت تعي، يف هذه 

جّدد اجلي، اإلسرائيلّي أمرًا يعلن عن  0888بأعوام كثرية. يف عام  0876امتداد عقود كثرية، قبل املنطقة على 

منطقة سكنهم منطقة عسكريّة، وأصدر للسكان أوامَر إخالء باّدعاء أهنم ليسوا سكانا دائمني، من خالل جتاهل منط 

فور و  ُمقيم. 622طردت قوات األمن بالقوة قرابة  0888حياهتم اخلاّص وثقافتهم الزراعية القدمية. يف تشرين الثاين 

وأمرت  245هذا التهجري قّدمت مجعية حقوق املواطن واحملامي شلومو ليكر التماسنْي إىل احملكمة العليا باسم السكان،

 احملكمة الدولَة بتمكني السّكان من العودة إىل بيوهتم والّسماح هلم برعاية ماشيتهم على أراضيهم أثناء مواصلة

  اإلجراءات. وقد تواصلت اإلجراءات ألعوام طويلة.

الواقعة يف املنطقة العسكرية مواصلة العي،  00قرى من القرى الـ  0أعلنت الدولة أّن بإمكان سكان  0200يف آب 

 0202يف املنطقة، وأمرت احملكمة العليا مبحو االلتماسات من دون إصدار قرار عييّن يف املوضوع. يف كانون الثاين 

أشخاص من سكان القرى اليت تقف على أعتاب التهجري.  021قّدمت مجعية حقوق املواطن التماًسا اُجّدًدا باسم 

وأصدرت احملكمة العليا أمرًا مؤقًتا يأمر الدولة باالمتناع عن النقل القسرّي للملتمسني وألبناء عائالهتم من بيوهتم إىل 

قبل امللتمسون والدولة اقرتاَح احملكمة بالبدء يف إجراء جتسري، وذلك  0202حني إصدار قرار آخر. قبيل أواخر عام 

حملاولة الوصول إىل تسوية تكون مقبولة على الطرفنْي. وعّينت احملكمة القاضي املتقاعد يتسحاك زمري كُمجّسر وحّددت 

 إلجراءات التجسري أربعة أشهر، مع إبقاء إمكانية للتمديد.

                                                 
، للتوسع حول القرية واجراءات ابو عرام ضد وزير األمن 911//00 والتماس حمامدة ضد وزير االمن 5/9177التماس 245

، ورقة معلومات على "( جنوبي جبل الخليل192قة تدريبات عسكرية سكان القرى في منطقة "مسافر يطا" )"منطااللتماس، يُنظر: 

حاخامات من أجل حقوق -كتبت ورقة المعلومات بالتعاون مع شومري مشباط. 6102 كانون الثاني, موقع جمعية حقوق المواطن

الحياة في "منطقة تدريبات ; 6102./.4, ، التلفزيون االجتماعي192منطقة تدريبات عسكرية االنسان ولنكسر الصمت، ينظر ايًضا 

وكأنه لها: سياسة اسرائيل في ; 6102 ايار(, OCHA)لتنسيق الشؤون االنسانية مكتب األمم المتحدة ، عسكرية": أهالي مسافر يطا

منطقة تدريبات  تهديد بالهدم والتهجير؛ حاييم ليفنسون، –جنوب جبل الخليل : 6 أعاله، فصل 3الحاشية , من الضفة الغربية Cالمنطقة 

 .6102./.62، هآرتس : جميع  مصائب االحتالل192عسكرية 

http://www.acri.org.il/he/?p=21338
http://tv.social.org.il/politics/2013/09/04/firing-zone-918
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_massafer_yatta_case_study_2013_05_23_hebrew.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_massafer_yatta_case_study_2013_05_23_hebrew.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_massafer_yatta_case_study_2013_05_23_hebrew.pdf
http://www.btselem.org/download/201306_area_c_report_heb.pdf
http://www.btselem.org/download/201306_area_c_report_heb.pdf
http://www.btselem.org/download/201306_area_c_report_heb.pdf
http://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.2125730
http://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.2125730
http://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.2125730
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 من املنطقة %22من مساحة الض ة اللربية وقرابة  %01كمناطق تدريبات عسكرية قرابة تشّكل املناطق اليت ُعرّفت  

C.246  فلسطييّن، وخحوًصا البدو والرعاة، وهم يُعتربون من أكثر املستضَع ني واملعرَّضني  50222يقطن فيها حنو

أن إلالق املنطقة. وبسبب  لقد سكنت الكثري من اجملموعات يف املوقع قبل 247للمساس من بني سكان الض ة اللربية.

التقييدات العسكرية فإّن منالية خدمات التعليم والححة حمدودة، وهم يعيشون من دون بىن حتتية للمياه واخلدمات 

  248الححية والكهرباء. باإلضافة إىل ذلك، فإّن تقليص منالية مساحات الرعي ميّس مبحادر أرزاقهم.

  تخصيص أراضي دولة

ممتلكاٍت حكوميًة، بل  0876اليت تُعّرف اليوم يف اإلدارة املدنية كأراضي دولة مل تُعترب حىت عام إّن لالبية األراضي 

ممتلكات فلسطينية خاّصة. يف سنوات سيطرة إسرائيل على الض ة اللربية جرى اإلعالن عن مليون دومن كأراضي دولة، 

راضي الدولة املعلن عنها تقريبا يف مسطحات وبعد إكمال إجراءات اإلعالن عنها، اهتّمت إسرائيل بضّم مجيع أ

معىن ذلك هو الحّد املطلق إلمكانية استخدام ال لسطينيني  249اجملالس اإلقليمية واجملالس احمللية التابعة للمستوطنات.

  لتلك األراضي.

وق التخطيط، خمططون من أجل حق –مؤخرًا، وإثر التماس حرية املعلومات الذي قّدمته مجعية حقوق املواطن ومبكوم

ويتضح من املعلومات  .Cجرى الكشف عن معطيات لتخحيص أراضي دولة جلهات إسرائيلية وفلسطينية يف املنطقة 

 %0.1قرابة  -دونم فقط لجهات فلسطينية 00900تخصيص  2591جرى منذ اليت حّولتها اإلدارة املدنية أنه 

من أراضي  %52قرابة املدنية جلهات اسرائيلية  باملقابل، خّححت اإلدارة .Cمن أراضي الدولة في المنطقة 

للهستدروت  (Cمن اجمل أراضي الدولة يف املنطقة  %20دومن )قرابة  0220222الدولة يف هذه املنطقة: قرابة 

( لشركات خلوية إسرائيلية %1دومن )قرابة  0220222الحهيونية العاملية، اليت تعمل يف تطوير املستوطنات؛ قرابة 

                                                 
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون , التي اعلنتها اسرائيل في الضفة الغربية” مناطق التدريبات العسكرية”ية لـالعواقب االنسان 246

 .6106 آب(, OCHA)االنسانية 
مكتب , 0794تقرير شهري حزيران -متابعة انسانيةينظر مثال قصة االهالي البدو في خربة الراس األحمر في غور االردن، في:  247

 . / ص(, OCHA)األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية 
متابعة انسانية ; أعاله 02الحاشية , التي اعلنتها اسرائيل في الضفة الغربية” مناطق التدريبات العسكرية”واقب االنسانية لـالع 248

(, خارطة) مناطق التدريبات العسكرية في الضفة الغربية(; OCHA)مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية  0790تموز 

مكتب , في الضفة الغربية: قضايا انسانية مثيرة للقلق C منطقة; 6106 آب(, OCHA)مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية 

 . 6102 كانون الثاني(, OCHA)األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية 
تحت نير شاليف، ; 6102././6 بتسيلم، ، موقعاضي دولة في الضفة الغربيةسيطرة على أراض فلسطينية بواسطة اعالنها أر 249

 .6106 ، بتسيلم، شباطغطاء قانوني: اعالنات عن اراضي دولة في الضفة الغربية

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_firing_zone_factsheet_august_2012_hebrew.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2013_08_23_hebrew.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_firing_zone_factsheet_august_2012_hebrew.pdf
http://tinyurl.com/cyu7cm9
http://tinyurl.com/cyu7cm9
http://tinyurl.com/cyu7cm9
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_firing_zone_map_august_2012_hebrew.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_firing_zone_map_august_2012_hebrew.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_area_c_factsheet_January_2013_hebrew.pdf
http://www.btselem.org/hebrew/settlements/state_lands
http://www.btselem.org/download/201203_under_the_guise_of_legality_heb.pdf
http://www.btselem.org/download/201203_under_the_guise_of_legality_heb.pdf
http://www.btselem.org/download/201203_under_the_guise_of_legality_heb.pdf
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لوزارات  %00دومن )قرابة  0720222لبلدية التابعة للمستوطنات )اجملالس احمللية واإلقليمية(؛ وقرابة وللسلطات ا

 250حكومية وشركات بىن حتتية إسرائيلية مثل بيزك وشركة الكهرباء ومكوروت.

الشامل ألراضي يشار إىل أّن هذه األرقام هي تقديرات فقط؛ فالدولة اعرتفت بأهنا ال متلك معلومات دقيقة عن احلجم 

، وال عن حجم التخحيص ملختلف اجلهات، وأّن ال جوة ما بني املعطيات Cالدولة يف الض ة اللربية أو يف املنطقة 

معىن ذلك، أّن الدولة اعرتفت بأهنا  251اليت حبوزهتا وبني املعطيات احلقيقية "قد تحل إىل عشرات )!( النسب املئوية".

وهو مورد يُ رتض أن يُستخدم لحاحل  -ن إدارة سليمة ألراضي الدولة يف الض ةال متلك قاعدة معطيات متّكنها م

اجلمهور ال لسطيين يف املنطقة احملتلة، وفقا للقانون الدويّل. وحقيقة أّن إدارة أراضي الدولة يف املناطق احملتلة جتري 

الّحدفة: فالوضع الذي ي تقر ألّي  بانعدام ش افية ومن خالل انتهاك قواعد أساسية لإلدارة السليمة، ليست وليدة

ي تح أمام السلطات إمكانيات تكاد تكون  -ما هو حجمها، كم ُخّحص منها وملن-يقني خبحوص أراضي الدولة 

 لري حمدودة للتضليل. 

  تدمير آبار المياه

ظم للمياه ونوعية مياه يعاين الكثري من ال لسطينيني الذين يقطنون يف الض ة اللربية نقًحا باملياه، وَجريان لري منت

وفًقا ملعطيات مكتب األمم املتحدة لتنسيق و  252.متدنّية. ويشتّد النقص يف أشهر الحيف والسنوات الشحيحة باملطر

ليست مرتبطة  Cمن البلدات بأكملها أو بلالبيتها يف منطقة  %07فأكثر من (, OCHA)الشؤون االنسانية 

 253.ك املياه على مُخس الكمية اليت توصي هبا منظمة الححة العاملية، فقطبشبكة املياه، ويف عدد منها يقتحر استهال

يف السنوات األخرية إلالق إمكانية وصول ال لسطينيني إىل عدد من محادر املياه، ألّن هناك مناطق كبرية وجرى 

  254.وا عليهاأُللقت للرض خدمة احتياجات املستوطنات، وجرى تعري ها كمناطق عسكرية، أو أّن مستوطنني سيطر 

                                                 
حول . مخططون من أجل حقوق التخطيط ضد االدارة المدنية في الضفة الغربية-بمكوم 41662-12-01 رقم إداريّ  التماس 250

حجم اراضي الدولة في الضفة الغربية وتخصيصها لجهات نصوص المحكمة والمعطيات التي تكشفت في اعقاب االلتماس يُنظر: 

 . 6102 نيسان, ع جمعية حقوق المواطن، على موقمختلفة
مخططون من أجل حقوق التخطيط ضد االدارة -بمكوم 41662-12-01 إداري ، في التماسعى عليهمالئحة اتهام مصححة من المدّ  251

 أعاله )عالمة التعجب في األصل(. 30الحاشية  ,يةالمدنية في الضفة الغرب
 من يجفف جنوب الجبل، التلفزيون االجتماعي; 6102./.4، التلفزيون االجتماعي خلف الحاويات السوداءيُنظر مثال:  252

، الديك تتعرض للجفاف; 07-,0 أعاله، ص 3الحاشية  ,من الضفة الغربية Cوكأنه لها: سياسة اسرائيل في المنطقة ; 00.7.6102

 .07.4.6106التلفزيون االجتماعي 
 أعاله. 09 الحاشية ،من الضفة الغربية: قضايا إنسانية مثيرة للقلق C منطقة 253
لى النبع: العواقب االنسانية لسيطرة مستوطنين على ينابيع إبخصوص سيطرة مستوطنين على ينابيع في الضفة الغربية، يُنظر:  254

 . 6106 ذارآ(, OCHA)ق الشؤون االنسانية ، مكتب األمم المتحدة لتنسيفلسطينية

http://www.acri.org.il/he/?p=26514
http://www.acri.org.il/he/?p=26514
http://www.acri.org.il/he/?p=26514
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2010/04/hit40223tshuva.pdf
http://tv.social.org.il/politics/2013/09/04/behind-black-containers
http://tv.social.org.il/politics/2013/09/04/behind-black-containers
http://tv.social.org.il/politics/2013/07/11/dring-the-mountain
http://tv.social.org.il/politics/2013/07/11/dring-the-mountain
http://www.btselem.org/download/201306_area_c_report_heb.pdf
http://tv.social.org.il/politics/2012/04/17/a-dic
http://tv.social.org.il/politics/2012/04/17/a-dic
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_area_c_factsheet_January_2013_hebrew.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_springs_report_march_2012_hebrew.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_springs_report_march_2012_hebrew.pdf
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عدد آخذ بالتزايد للعائالت اآلخذة بالتعلق مبياه لالية الثمن ُتشرتى من صهاري ، وتّضطّر لبذل جزء هام من ومثة 

مدخوهلا للرض شراء املياه. توجد هلذا الوضع إسقاطات قاسية على ظروف حياة السكان وحقوقهم األساسية، 

بب احلاجة للمياه للزراعة وسقي املواشي( واحلق يف احلياة والعي، خحوًصا احلق يف الححة واحلق يف كسب العي، )بس

 الكرمي.

بسبب انعدام  Cوممّا يزيد من وطأة الضائقة، اإلدارة املدنية وقوات األمن، اليت هتدم احل ر وآبار املياه يف املنطقة 

سنني، حبيث أهنا ال تشّكل "بناًء تراخيص البناء. قسم كبري من احل ر واآلبار يستخدمها السكان منذ عشرات ومئات ال

جديًدا"، بل يف أقحى حالة ترميًما أو تنظيً ا أو تلطية حلُ ر مياه قائمة من أجل محاية مياه األمطار اليت تتجمع فيها 

خالفًا لقوانني التخطيط والبناء، فإّن ُم تشي اإلدارة املدنية ال يكت ون و  255.من التلوث، أو من أجل منع مكاره أمانّية

بل يهدمون احل ر مبا جيعلها لري قابلة  -الذي جرى من دون ترخيص بناء مثل تلطية اآلبار–بإزالة البناء اجلديد 

 لالستخدام.

جيري اهلدم يف أحيان كثرية يف بلدات "حدودية"، لري مرتبطة بشبكة املياه حيث تشّكل احل ر فيها املحدَر الوحيد  

متعلقون بكسب رزقهم مبياه احل ر فعاًل، حيث جيعل هدُمها حياهتم ال ُتطاق.  -ال الحون والّرعاة-لسكاهنا. هؤالء 

وجيري اهلدم من دون ت عيل أّي اعتبار انسايّن ومن دون عرض حلول بديلة على السكان، وهكذا يشّكل اهلدم أداة 

 إضافية ملنع استقرار البلدات وتوّسعها، وإقحاء ال لسطينيني من املنطقة.

هدمت السلطات اإلسرائيلية يف (, OCHA)مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وفًقا ملعطيات 

تواصل وقد  C.256اجّمع مياه ل لسطينيني يف منطقة  60و بئرًا 16و ح رة مياه (07) ،0200-0228 السنوات

واطن وشومريه مُمثلو مجعية حقوق امل 0200يف اجتماع عقده يف كانون األول و  3762.257اهلدم أيًضا يف العام 

حاخامات من أجل حقوق اإلنسان، مع ممثلي اإلدارة املدنّية، أشار ممثلو اإلدارة إىل أّن قوانني التخطيط  -مشباط

                                                 
مستدير عمقه  هي مجمع مائيّ ( (cisternيجب التوضيح أن الحديث ال يدور حول آبار ضخ او استخدام مياه جوفية. حفرة الماء  255

انة دائمة تشمل يصل حتى خمسة أمتار، تستخدم الحفرة لجمع مياه األمطار التي تجري على السطح. بفعل مبناها فإنها تحتاج الى صي

 -مشباط هالتنظيف وصقل الجدران بشكل دوري. وفقا لموقف االدارة المدنية، كما جرى تسليمه الى جمعية حقوق المواطن والى شومري

فإن ترميم أو تنظيف الحفرة القديمة، بشكل ال يغير من شكلها او حجمها، ال , 67.06.6106 حاخامات من أجل حقوق االنسان، بتاريخ

 ، فقد وصلت معلومات الى المنظمتين حول حفر تم ترميمها بهذا الشكل لكن تم اصدار اوامر هدم لها.ذلكرغم بتصريح بناء. يتطلب 
استنادا الى رسالة  ,أعاله 3الحاشية  ,الضفة الغربية من Cوكأنه لها: سياسة اسرائيل في المنطقة المعطيات واردة في التقرير  256

 .4.6102.,6 بتاريخ( OCHA)بالبريد االلكتروني من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية 
 . من هذا التقرير 3ينظر أمثلة في الملحق  257

http://www.btselem.org/download/201306_area_c_report_heb.pdf
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والبناء حتّدد شروطًا لري سهلة، وأّن هناك عماًل إداريًا جيري من أجل صيالة أنظمة خاّصة حب ر املياه، هلدف تسهيل 

ح بـ "استثناء" ح ر املياه القدمية من ضرورة احلحول على تحريح ألعمال الحيانة إجراءات تلقي التحاريح والسما 

طلبت املنظّمتان تلقي معلومات حمّدثة عن ذلك العمل اإلدارّي، لكنهما مل تتلقيّا إجابة  0202واحلماية. يف نيسان 

 ذات مضمون، ووفًقا ملا نعرفه فإّن الوضع امليداين ظّل على حاله ومل يتلرّي. 

 إنتهاك القانون الدوليّ 

الدويّل ب ظاظة، ألهنا ال تلغّ  الواجبات امللقاة على عاتقها بكوهنا القوة  القانون C تنتهك إسرائيل بسياستها يف منطقة

احملتلة يف الض ة اللربية. ومن هذه الواجبات أّن الدولة احملتلة ملزمة باحل اظ على الوضع القائم يف املنطقة كما كان قبل 

حتالل، واالهتمام مبحلحة سكاهنا الذين يستحقون مكانة "حَممّيني". وحُيظر على الدولة احملتلة أن تُلحق الّضرر اال

ويقع على عاتق الدولة احملتلة أيًضا واجُب   258.باملنشآت املدنية احليوية الستمرار حياة السكان يف املنطقة احملتلة

وتلبية احتياجات الّسكان يف مجيع  259,لسكان احملمّيني يف املنطقة احملتلةضمان نظام احلياة العاّمة وأمنها، ورفاهية ا

  مناحي احلياة.

وهبذا، فإّن اسرائيل لري ملزمة باالعرتاف التلقائّي بالبلدات اليت كانت قائمة قبل االحتالل فحسب، بل جيب عليها 

تبار النمّو الطبيعّي وأمناط احلياة التقليدية لديهم أيًضا أن متّكن السكان من التخطيط والبناء املستقبلينْي آخذًة باالع

ومبا أّن إسرائيل تتحّمل مسؤولية محري السكان ورفاهية -ورلبتهم يف حتسني ظروف حياهتم. أّما خبحوص ُح ر املياه 

ات للمياه بدوافع فمن واجبها توفري املياه لسكان الضّ ة. ويف املواقع اليت هتدم فيها السلطات اإلسرائيلية اجّمع -حيواهتم

التخطيط، فمن واجبها أن تضمن للسكان املتضّررين من اهلدم بدياًل متوفرًا ويف متناوهلم من املياه النقّية والالئقة 

 لالستخدام، بكمّيات تلغ  احتياجاهتم.

لقانون وخبحوص مناطق التدريبات العسكرية، فإّن استخدام منطقة حمتّلة أللراض عسكرية عاّمة هو أمر مناقض ل

الدويّل، الذي يقضي بأّن القوة احملتلة ال تتمتع بتخويل استخدام املنطقة احملتلة وفًقا لرلبتها. فالضابط العسكرّي ُملزم 

                                                 
ور ايال بنفنستي، وجهة نظر مختص بشأن هدم بروفيس. /0/4 المرفق بمعاهدة جنيف عام 0/77األول عام  المحضرمن  4, البند 258

 هثر غياب تصاريح البناء. تم تقديم وجهة النظر بناء على طلب شومريإمبان ضرورية الستمرار حياة السكان المدنيين المحميين 

  ة.ضد رئيس االدارة المدني مجلس قرية ديرة رفايعة 227900, حاخامات من أجل حقوق االنسان في اطار التماس-مشباط
 .من أنظمة الهاي 42 المادة 259
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باالمتناع عن انتهاك حقوق السكان احملليني ومواردهم، إال إذا كان األمر ضروريًا للايات أمنية عينّية، تتعلق بالنشاط 

كذلك، حيظر القانون الدويّل نقل سكان حمميني بالقوة، ما عدا يف حاالت الطوارئ وبشكل  260.العسكرّي يف املوقع

  261.مؤّقت، وخحوًصا للرض محاية السكان

وخبحوص أراضي الدولة، فإّن إسرائيل تسيطر على أراضي املنطقة احملتلة بوص ها مؤمتنة، وعليها احل اظ عليها وتطويرها 

ليني. وهبذا، فإّن استخدام أراضي الدولة للرض بناء مستوطنات و/أو تطوير بىن حتتية ملحلحة السكان ال لسطينيني احمل

 ومناطق صناعية للري محلحة السكان ال لسطينيني، يشكالن انتهاًكا للقانون الدويّل.

 

                                                 
 .67.2.6106، موقع بتسيلم192الدولة تتجاهل أحكام االحتالل في بالغها بخصوص منطقة التدريب العسكري  260
أعاله،  3الحاشية  ,من الضفة الغربية Cوكأنه لها: سياسة اسرائيل في المنطقة  القانون الدولي، يُنظر:للتوسع حول انتهاكات  261

  .: انتهاكات القانون الدولي2الفصل 

http://www.btselem.org/hebrew/south_hebron_hills/20120827_firing_zone_918_state_response
http://www.btselem.org/download/201306_area_c_report_heb.pdf
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 تقييدات على حرية الحركة 

 وضع ال لسطينيني يف الض ة اللربية على خل ية التحّسن امللحوظ يف الوضع األميّن يف السنوات األخرية، جرى حتسني

يف كّل ما يتعلق حبرية احلركة: إزالة أو فتح حواجز وإلالقات داخل الض ة والّسماح اجّدًدا حبركة ال لسطينيني على 

  262;أزالت إسرائيل تقييدات احلركة بني لور األردن وسائر الض ة اللربية 3763 شوارع حمّددة. يف أواخر العام

مع و  263،ل يف شهر رمضان بدخول مئات آالف ال لسطينيني إىل القدس الشرقية ألداء صالة اجلمعةتسمح إسرائيو 

ذلك، ما تزال ت رض يف الض ة اللربية تقييدات على حركة ال لسطينيني، وخحوًصا على دخوهلم "منطقة التماس" لريّب 

يبات عسكرية أو حمميّات طبيعية. وما جدار ال حل ومناطق حماذية للمستوطنات، ومناطق جرى تعري ها كمناطق تدر 

السياسة املتعلقة حبرية احلركة، كما تظهر من خالل وتتمثل  264.تزال يف اخلليل أيًضا تقييدات مشّددة على احلركة

الوضع امليدايّن، يف وجوب محاية حركة املستوطنني حبرية وأمان، ومتكينهم من ممارسة حياة سليمة وطبيعية وفحلهم عن 

 ني قدر املمكن؛ وبالتايل فإّن انتهاك حقوق ال لسطينيني األساسية هو نتيجة مرافقة معقولة هلذا ال حل.ال لسطيني

تنعكس التسهيالت النسبية اليت اعُتمدت يف السنوات األخرية يف أّن موضوع التقييدات على حرية احلركة بات أقّل 

كما ترّسخ نظام التمييز وال حل يف    265, حقيقة ناجزةبروزًا يف اجلدل العام واإلعالم. وقد حتّول جدار ال حل إىل

احلركة املطّبق يف الض ة اللربية منذ عقد، وحتّول إىل عادة وحقيقة "طبيعية"، ومل يعد يثري أّي اهتمام أو تساؤل تقريًبا. 

 -قولية أو "سويّة"الذي ال يّتسم بأّي مع–هلذا السبب بالذات اخرتنا هذا العام العودة إىل اإلضاءة على هذا الوضع 

الذي ُتشتّق فيه قدرة اإلنسان على التحّرك من انتمائه القومّي: سلسلة من األوامر والتعليمات اليت تسري ححريًا على 

ال لسطينيني فقط ُتحّعب على حركة السكان بني مناطق الض ة املختل ة، وعلى حترّكهم يف كّل منطقة ومنطقة أيًضا؛ 

 266.إلسرائيليني مسموح هبا من دون أّي تقييد تقريًبا، يف معظم مناطق الض ةويف املقابل فإّن حركة ا

                                                 
الجيش االسرائيلي أعلن أنه سيزيل التقييدات على حركة فلسطينيين : ينظر .جمعية حقوق المواطن في اعقاب توجهات متكررة من 262

 .01.6106.,0, ، موقع جمعية حقوق المواطنفي غور األردن
تقرير ، 0794تموز  90-1تقرير أسبوعي  –حماية المواطنين (: OCHA)مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية  تقارير 263

السنوات األخيرة، تواصل تطبيق معايير العمر  فعلى غرار"التسهيالت رغم بشير الى أنه ي OCHA .0794تموز  00-92أسبوعي 

  (.0794آب  0-تموز 47تقرير إسبوعي  -حماية المدنيين) وطلبات التراخيص، وظل حظر وصول فلسطينيين الى المدينة على حاله"
 ، موقع بتسيلم.مركز مدينة الخليلحول خلفية ومعطيات عن الفصل في الحركة بالخليل يُنظر:  264
 .6102 تموز(, OCHA)مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية , العواقب االنسانية للجدار 265
من مساحة الضفة،  02%طق تشكل نحو في الضفة الغربية. هذه المنا Aيحظر أمر الضابط العسكري دخول اسرائيليين الى مناطق  266

  وتشمل المدن الفلسطينية فقط.

http://www.acri.org.il/he/?p=24022
http://www.acri.org.il/he/?p=24022
http://www.acri.org.il/he/?p=24022
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2013_07_18_hebrew.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2013_07_25_hebrew.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2013_07_25_hebrew.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2013_07_25_hebrew.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2013_08_07_hebrew.pdf
http://www.btselem.org/hebrew/topic/hebron
http://www.btselem.org/hebrew/topic/hebron
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_barrier_factsheet_july_2013_hebrew.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_barrier_factsheet_july_2013_hebrew.pdf


 83 

 فصل في الّشوارع

ضمن مشروع االستيطان، وعلى قاعدة سياسة ال حل بني املستوطنني وال لسطينيني، ُشّقْت شوارع رئيسة كثرية بني 

، خلقت هذه الشوارع 0222واخر العام املستوطنات ن سها، وبينها وبني إسرائيل. ومنذ مطلع االنت اضة الثانية أ

 نظاًما من التقييدات الواسعة على حركة ال لسطينيني.

وتتجّسد التسهيالت اليت اُعتمدت يف السنوات األخرية على حرية احلركة، أيًضا، يف إعادة فتح شوارع أمام حركة 

نسغّ  وحتّسن الوضع األميّن. فمثال، يف و ب عل اهلدوء الأ 267سواًء إثر التماسات إىل احملكمة العليا -ال لسطينيني

فُتح شارعان رئيسيان أمام ال لسطينيني يؤّديان إىل رام اهلل واخلليل، وهو ما سّهل وصول عشرات  0202حزيران 

األخرية كان الشارع الرئيسّي املوصل إىل مدينة  00آالف األشخاص إىل اخلدمات ومحادر أرزاقهم؛ ويف السنوات الـ 

  268.ا، بتسويغ االحتياجات األمنية للمستوطنة احملاذية بيت حجاياخلليل مللقً 

 -أو شبه احلحريّ -مع ذلك، ما تزال عشرات الكيلومرتات من الشوارع يف الض ة خمّححة لالستخدام احلحرّي 

ات، ممّا وقد ُمنع ال لسطينيون من قطع جزء من هذه الشوارع بالسيار  269.لإلسرائيليني، وأوهلم مستوطنو الض ة اللربية

يقّيد وصوهلم إىل شوارع حماذية أخرى ال يسري عليها املنع ظاهريًا. القيود على حركة ال لسطينيني يف الشوارع ليست 

ال يف التشريعات العسكرية وال يف أّي قرار رمسّي آخر؛ بل إّن احلديث يدور عن ممارسات يطّبقها  -منحوصة خطًيا

 ألوامر ش وية فقط.جنود وعناصر من حرس احلدود استناًدا 

إىل جانب تقييد حركة ال لسطينيني على الشوارع املخّححة للمستوطنني، وكبديل افرتاضّي لل لسطينيني الذين حُيظر 

عليهم استخدام الكثري من الشوارع، كّرس اجلي، اإلسرائيلّي يف السنوات األخرية سياسة فحل احلركة بواسطة شّق 

                                                 
"( 442 التماس شارع)"، علي حسن محمود ابو صفية ضد وزير األمن 60,1917 التماس: جمعية حقوق المواطن بنظر لتماسات 267

; http://www.acri.org.il/he/?p=1770: خلفية ونصوص المحكمة على موقع الجمعية(. /06.611./6 حكم بتاريخ قرار)

خلفية (. /66.01.611)قرار حكم  بتاريخ  قوات الجيش االسرائيلي في الضفة الغربية الحروب ضد ضابط 2/2/912 التماس

الى  ، تجدر االشارة442بخصوص شارع رقم . http://www.acri.org.il/he/?p=1328: ونصوص المحكمة على موقع الجمعية

غالق الشارع غير نسبي، لكنها ابقت للضابط العسكري اعتبارا واسعا بخصوص طابع تطبيق إ نّ بأت قرّ أان المحكمة قبلت االلتماس و

القرار، وبدرجة افرغت القرار من مضمونه. عمليا، ُسمح للفلسطينيين باعتالء الشارع في نقطتين فقط، والنزول منه في نقطتين 

تعمل بشكل  كذلك، فالحواجز عند نقاط اعتالئه ال رام هللا، ظل محظوًرا.مختلفتين، في حين ان استخدامه التاريخي، الدخول الى 

هذا تم تطوير نظام الشوارع البديلة، ا يمنع عمليا استخدام فلسطينيين للشارع. بموازاة دة، ممّ متواصل، والفحوصات فيها طويلة ومشدّ 

  ى شوارع رديئة وخطيرة.التي تربط بين قرى المنطقة وبين رام هللا، بواسطة اطالة وقت السفر عل
 .أعاله 09الحاشية , 0790متابعة انسانية تموز  268
موقع , غالقات فعلية وشوارع محظورةوإحواجز  كيلومترا. 27يجري الحديث عن  6102وفقًا لمعطيات بتسيلم، المالئمة لشباط  269

 . 06.2.6102, بتسيلم

http://elyon2.court.gov.il/files/07/500/021/M19/07021500.M19.htm
http://elyon2.court.gov.il/files/07/500/021/M19/07021500.M19.htm
http://www.acri.org.il/he/?p=1770
http://elyon1.court.gov.il/files/06/690/039/n25/06039690.n25.htm
http://www.acri.org.il/he/?p=1328
http://tinyurl.com/cyu7cm9
http://www.btselem.org/hebrew/freedom_of_movement/checkpoints_and_forbidden_roads
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ُتسّمى شوارع "نسي  احلياة". هذه الشوارع اليت صودرت للرض شّقها أراٍض خاّصة شوارع من حلة لل لسطينيني، وهي 

تكّرس إقحاء ال لسطينيني وإبعادهم عن شبكة الشوارع املركزيّة يف الض ة اللربية، وهكذا، حني  270,من فلسطينيني

شوارع من حلة رديئة يف  يسافر إسرائيليون على شوارع سريعة يف الطبقات العليا، يضطّر ال لسطينيون للس ر على

 الطبقات الس لى.

  حواجز وإغالقات

حاجزًا  51حاجزًا، منها  81كان عدد احلواجز الثابتة يف الض ة اللربية  3762 يف شباط 271,وفًقا ملعطيات بتسيلم

يف  H2حاجزًا مضروبة يف املنطقة  06داخلًيا يف عمق الض ة، بعيًدا عن اخلط األخضر. ويشمل هذا املعطى أيًضا 

اخلليل، اليت تقع فيها نقاط استيطانية إسرائيلية. وقد جرت خحخحة قسم من احلواجز بشكل تاّم أو جزئّي، ويعمل 

  فيها عناصر أمن مسلّحون تشّللهم شركات حراسة خاّصة حتت رقابة مديرية املعابر يف وزارة األمن.

مئات العراقيل املاديّة لري املأهولة بعناصر بشرية، وتشمل باإلضافة إىل احلواجز الثابتة، توجد يف أرجاء الض ة اللربية 

مكعبات إمسنتية وأكواًما ترابية وبّوابات طرق )بوابات حديدية تللق الطرق(، وتسييَ  شوارع )جدران إمسنتية متنع احلركة 

ا، وتقّيد املشاة احلرّة على شارع، أو قطعه( واحل ر. هذه اإللالقات متنع مرور السيارات يف حاالت الطوارئ أيضً 

الكثريين الذين يستحعبون جتاوزها: املسنون واملرضى والنساء احلوامل واألط ال الحلار. وباإلضافة إليها، تنتشر يف كل 

 272.وهي حواجز تعمل لعدة ساعات يومًيا، من دون بنية حتتية ثابتة يف املوقع  -شهر مئات احلواجز ال جائية

 الفلسطينيين إليها مناطق أمنية خاصة" يُمنع دخول"

للرض منع ال لسطينيني من الوصول إىل مناطق املستوطنات، زيَد يف السنوات االخرية عائق إضايّف يهدف للحيلولة 

، إثر أحداث 0222دون إمكانية احلركة يف مناطق واسعة حميطة باملستوطنات. وهكذا أعلن اجلي، اإلسرائيلي عام 

ق فاصلة" حميطة باحلدود اخلارجّية لعدد من املستوطنات، للرض توفري فضاء من االنت اضة الثانية، عن إقامة "مناط

احلماية هلا. هذه املناطق اليت مُسّيت "مناطق أمنية خاّصة" جرى إلالقها بواسطة اجلدران واملسارات وأجهزة االلتقاط 

                                                 
 .72-72ص  3112، آب ال حركة: سلب حرية الحركة من فلسطينيين في الضفة الغربيةبتسيلم،  270
 .أعاله 41الحاشية , غالقات فعلية وشوارع محظورةوإحواجز  271
 . 6106 ايلول(, OCHA)، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية ورقة معطيات-الحركة والمنالية في الضفة الغربية 272

http://www.btselem.org/download/200708_ground_to_a_halt_heb.pdf
http://www.btselem.org/download/200708_ground_to_a_halt_heb.pdf
http://www.btselem.org/hebrew/freedom_of_movement/checkpoints_and_forbidden_roads
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_movement_and_access_report_september_2012_hebrew.pdf


 85 

ية مللقة، وُحظر دخول أّي شخص هذه املناطق األمنية اخلاصة كمناطق عسكر وقد أُعلنت  273.اإللكرتونية والكامريات

إىل منطقة بني اجلدران. ولكن، وبرلم أهنا هتدف لتشكيل "منطقة ردع" فارلة من البشر، فهي م توحة أمام احلركة احلرّة 

 274.للمستوطنني ومن دون رقابة

اطق مّتت بلورة نظام كما تقع يف إطار هذه املناطق أراٍض زراعية مبلكّية فلسطينّية خاّصة. وإىل جانب إلالق هذه املن

مُيّكن ال لسطينيني أصحاب األراضي الزراعية اليت ُححرت يف هذه املنطقة )وكذلك أبناء أسرهم وعّماهلم( من الدخول 

ل الحة أراضيهم، مبا خيضع لتنسيق ُمسَبق مع هيئات اإلدارة املدنية. ويتوّجب على املزارعني ال لسطينيني الذين يرلبون 

  275.هم إثبات ملكّية األراضي وتنسيق موعد دخوهلم إىل أراضيهم الزراعّية مع اإلدارة املدنّيةبالدخول إىل أراضي

 نظام التصاريح في "منطقة الّتماس"

بت عيل نظام فحل واسع ومُمأَسس يف مناطق التماس، وهي املناطق احملحورة بني جدار  3772 بدأت إسرائيل عام

حىت لو كان من -املناطق املذكورة مناطق مللقة، وجيب على كّل فلسطييّن ال حل وبني اخلّط االخضر. وقد أُعلنت 

استحدار تحريح شخحّي أو بطاقة ُمقيم يف منطقة التماس، حىت ميّر أو يعي، أو يعمل يف املنطقة،  -سكان املنطقة

  276.وباملقابل، مثة تحريح عاّم لإلسرائيليني والسيّاح للمكوث يف هذه املناطق

ال لسطينيون من أجل احلحول على تحاريح املكوث يف "مناطق التماس" إىل مواجهة جهاز بريوقراطّي يضطّر السكان 

ُمعّقد، حبيث يستلرق حتحيل التحاريح شهورًا عّدة. ويُعطى كّل تحريح ل رتة حُمّددة ويلزم جتديده مع انتهاء فرتة ن اده، 

ة تسويلات ال تتلري )إدارة محلحة جتارية، جتارة، عمل، عمل وجيب يف كّل مرة إثبات وجود عالقة باملكان، وفًقا لقائم

يف الزراعة وعدد حمدود آخر من الوظائف والنشاطات(. ويُتخذ قرار منح التحريح أو رفض منحه وفًقا العتبارات 

                                                 
ينظر . 6112بتسيلم، ايلول , أرض منهوبة: اغالق امكانية وصول فلسطينيين الى أراض حول مستوطنات, اوفير بويرشطاين 273

، منطقة يهودا والسامرة <اسئلة واجوبة <ايًضا تعريف "منطقة امنية خاصة" على موقع النيابة العسكرية

he/Patzar.aspx-http://www.law.idf.il/338. 
 . أعاله 44الحاشية  ,اض حول مستوطناتأرض منهوبة: اغالق امكانية وصول فلسطينيين الى أر 274
اكدت المحكمة العليا حق الفالحين الفلسطينيين بالوصول بحرية وأمان الى  3116يجب االشارة في هذا السياق الى انه عام  275

الفالحين أراضيهم، بأدنى حد من التقييدات التي تفرضها قوى األمن. وأقرت ايًضا أنه يقع على الجيش االسرائيلي واجب حماية 

قرار حكم ) مرار ضد ضابط قوات الجيش االسرائيلي في الضفة الغربية  2914/,/ للعليا وممتلكاتهم في وجه االعتداءات التماس

 (. 62.2.6112 بتاريخ
نظام التصاريح: انتهاك حقوق االنسان في مناطق الضفة الغربية المسماة "منطقة نونيتش، المحامي العاد كهانا ويونتان ك 276

 . 6102ذار آ. هموكيد للدفاع عن الفرد، التماس"

http://www.btselem.org/download/200809_access_denied_heb.pdfhttp:/www.btselem.org/hebrew/publications/summaries/200809_access_denied
http://www.btselem.org/download/200809_access_denied_heb.pdfhttp:/www.btselem.org/hebrew/publications/summaries/200809_access_denied
http://www.law.idf.il/338-he/Patzar.aspx
http://www.law.idf.il/338-he/Patzar.aspx
http://www.btselem.org/download/200809_access_denied_heb.pdfhttp:/www.btselem.org/hebrew/publications/summaries/200809_access_denied
http://elyon1.court.gov.il/files/04/930/095/n21/04095930.n21.HTM
http://elyon1.court.gov.il/files/04/930/095/n21/04095930.n21.HTM
http://www.hamoked.org.il/files/2013/1157660.pdf
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توثيق أو اإلدارة املدنية بشكل ححرّي، وذلك من خالل محادرة احلّق يف اإلجراء النزيه: من دون تسويغ أو استماع أو 

 إمكانية حقيقية لالستئناف.

لقد حّول "نظام التحاريح" ال لسطينيني يف ُمسّورات جدار ال حل إىل ُمقيمني لري قانونيني يف بيوهتم وأرضهم، كما أنه 

ينتهك حقوقهم األساسية بقسوة ولالظة، وأوهلا حرية احلركة واحلق يف كسب العي، والعي، الكرمي واحلق يف احلياة 

فلسطييّن  66,777فإّن قرابة (, OCHA) ة. ووفقا ملعطيات مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةاألسريّ 

بلدة وراء اجلدار متعلقون مبنح التحاريح من أجل العي، يف بيوهتم. ومثة عدد أكرب بكثري من  23 ممّن يعيشون يف

 277".جل فالحة أراضيهم الواقعة يف "منطقة التماسمتعلقون بنظام التحاريح من أ -بلدة 052قرابة -ال لسطينيني 

جيب التشديد على أّن احلحول على تحريح الدخول إىل منطقة التماس ال يوفر إمكانية التحّرك حبريّة من وإىل املنطقة؛ 

تشرين ( تُ تح يف مواسم قطف الزيتون يف 50بوابة، لالبيتها ) 60فالوصول إىل أرض زراعية وراء اجلدار يتّم من خالل 

التحريح الذي يُعطى لكّل مزارع حمحور بالدخول واخلروج عرب بوابة واحدة فقط.   278.األول حىت كانون األول

وعموًما، حُيظر على ال لسطينيني النوم يف منطقة التماس، ومن هنا فباإلضافة إىل التقييدات على مدى حركتهم، يتّم 

بالسيارات إىل منطقة التماس يُلزم بتلّقي تحريح خاّص، حىت للسكان تقييد برنااجهم اليومّي أيًضا. كما أّن الدخول 

الدائمني يف املنطقة املللقة، ومثة حاجة أيًضا لتحريح خاّص للمزارعني الذين حيملون التحاريح ويسعْون لنقل منتوجهم 

 أو فالحة أرضهم بواسطة آليات زراعية.

جوزة يف منطقة التماس، بدوره هو اآلخر لقرار اإلدارة املدنّية. كما وخيضع نقل مكان اإلقامة إىل قرية فلسطينية ظلت حم

أّن طلب نيل تحريح "ُمقيم جديد" يف منطقة التماس جيب أن يقّدمه من يطلبه و"القريب العائلّي )مقيم دائم يف 

"مّل ُشل معىن ذلك أّن نقل مكان اإلقامة إىل منطقة التماس خيضع لسبب واحد ووحيد وهو  279(";منطقة التماس

العائالت"، كما لو أّن احلديث جيري حول هجرة لدولة أخرى. باملقابل، فإّن كّل إسرائيلّي يهودّي خُمّول بالعودة، أو 

 حىت سائح، يتمتع حبرية االنتقال للسكن يف مستوطنة تقع يف منطقة التماس، من دون أّي حاجة لنيل تحريح.

                                                 
 أعاله.  26الحاشية  ,العواقب االنسانية للجدار 277
  أعاله. 26الحاشية  ,العواقب االنسانية للجدار 278
 .  6114ة الى األوامر بخصوص بطاقة المقيم الدائم في منطقة التماس )يهودا والسامرة( وفقًا للقسم الثاني من االضاف 279

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_barrier_factsheet_july_2013_hebrew.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_barrier_factsheet_july_2013_hebrew.pdf
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 حول OCHA راضي ال لسطينيني يف منطقة التماس. ويف حبث أجراهيؤّدي نظام التحاريح إىل محادرة منهجية أل

ممّن كانوا يعملون يف فالحة األرض يف املنطقة املللقة قبل إقامة اجلدار  %01بلدة يف الض ة اللربية، تبنّي أّن  10

عتادوا فالحة من ال لسطينيني الذين ا %11ال اصل، تلقْوا تحرحًيا مبواصلة العمل. معىن ذلك أّن إسرائيل منعت 

رلم ذلك، وب 280.أراضيهم من نيل التحاريح للوصول إليها، وذلك عرب إقامة اجّلدار ال اصل وفرض نظام التحاريح

التماسات قّدمتها منظمات حلقوق اإلنسان، وقضت بأّن القرار املتعلق بإلالق  0200رفضت احملكمة العليا عام 

 281.ناسغّ ، يف ظّل إدخال بعض التليريات يف التدابرياملنطقة وتطبيق نظام التحاريح فيها هو قرار ت

 

 
 

                                                 
مكتب األمم ، وضع االنساني شمال الضفة الغربيةتقرير خاص: نظام تصاريح عبور بوابات الجدار بعد أربع سنوات: تأثير على ال 280

 .6 ص, 6117 تشرين الثاني(, OCHA)المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية 
 (.4.6100., بتاريخ قرار حكم) هموكيد للدفاع عن الفرد ضد دولة اسرائيل 20912// التماس 281
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