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شك�رcنا 
 لوظRفات المعي2ة وموظRفيها الذين ساعدوا ف توفي العلومات والعطيات، وقرأوا، وقد2موا ملحظاتم

 الهم2ة: سليمان أبو زايد، الامية شيان أفراهام- فايس، رامي أدوط، الامية سونيا بولس، الامي
 عون بن2ا، الامية راحيل بنـزيان، الامية ديب غيلد-حيو، الامي نصرات دكور، الامية ليمور

 يهودا، الامي دان يكي، مري ليدور، الامية ليلى مرغاليت، الامية طال ني، فراس عليمي، الامي
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الامية بانة شغري-بدارنة، ميتال شارون.
ولكلR من نعما يدغار، وأوريت روزوفسكي، وساريت إليا، اللوات ساعدن ف التوزيع.

ولكلR من عيدن أرزي، وآف مندلسون، وجويل فولك، الذين ساعدوا ف جع الواد2.

 ولسليمان أبو عبيد، ولياعيل لفنات رعنان من اللس القليمي2 للقرى غي العترف با، وللمحامية
 فاطمة العجو من "عدالة"، وللمحامية عنات بن دور من برنامج حقوق اللجئي ف كلRي2ة القانون



 التابعة لامعة تل أبيب، وليوناتان برمان وسيغال روزين من مركز مساعدة العم2ال الجانب، الذين
ساعدوا ف توفي العلومات والعطيات وتقدي التوضيحات.



افتتاحية

 تنشر جعي2ة حقوق الواطن ف كلR عام "صورة الوضع" -التقرير السنوي2 حول حالة حقوق النسان.
 يستعرض هذا التقرير، الذي نضعه بي أيديكم، ويcنشر ف يوم حقوق النسان العالي2، وض�ع� حقوق

  ف إسرائيل والناطق التلRة، وف كلR مكان تنتهك السلطات السرائيلي2ة،2007النسان ف العام 
 القوق فيه. من خلل هذا التقرير، نصبو إل لفت النتباه والتحذير من النتهاكات بالغة القسوة

 لقوق النسان، واللتفات إل نزعات التحسي -إن وcجدت كهذه- والشارة إل س�ي�رورات
 مركزي2ة ف  مال حقوق النسان، تلك الت تcبقي بصماتا على سكRان إسرائيل ومواطنيها. يرتكز هذا

 الستعراض إل مصادر معلوماتي2ة متنو2عة: النشرات الكومي2ة؛ التقارير والبيانات الت تصدرها
النظRمات غي الكومي2ة؛ القالت الصحفي2ة؛ مداولت الكنيست؛ الداولت القضائي2ة؛ وغيها.

 تنبع جcلR النتهاكات ف مال حقوق النسان من سياسات سلطات الدولة ونشاطاتا، كعدم الافظة
 على حقوق النسان أو انتهاكها انتهاك�ا مباشر�ا. "بطاني2ة" القوق الت من الفترض أن تضمنها الدولة
 لكلR فرد آخذة بالتقلRص، بينما تأخذ الوامش -الت تبقى عcرضة للمساس- بالت2ساع. هذه الوامش

 الخذة بالت2ساع تشمل سكRان مناطق الطراف القتصادي2ة والغرافي2ة والثني2ة والقومي2ة والطائفي2ة.
 على الرغم من ذلك، وعلى الرغم من الضرر الذي يلحق بالسواد العظم من المهور، ما يلفت

 النظر هو ذلك الصمت الرهيب الذي يواجه به المهور السرائيلي2 انتهاكات حقوق النسان الت
 تصل ف ساحته اللفي2ة، وأحيانا أمام ناظريه. تطمح جعي2ة حقوق الواطن إل تقليص الفجوة غي

 القبولة، ف رأينا، بي أهRي2ة حقوق النسان لكلR رجل ولكلR امرأة، وللديقراطي2ة والتمع، وبي
 مكانتها ف صفوف القيادات العام2ة السرائيلي2ة. ونأمل التمكRن من القيام بذلك ع�ب�ر� إحضار

العلومات، وسياقاتا ومعانيها ف هذا التقرير، أمام أصحاب القرار، وأمام العلم والمهور العريض.

 نشهد ف السنوات الخية نزعة متعاظمة إل غياب الساواة ف متاحي2ة الدمات الصح2ي2ة، ولتولRد
 منظومتي صح2ي2تي متلفتي جوهري§ا: واحدة للغنياء، وأخرى للفقراء. هذا النحدر الشديد الذي

تتدهور فيه منظومة الطب2 العام2 يcفضي كذلك إل تز2ق النسيج والتكافل الجتماعي2ي.

 ، والفكار القولبة، ونـزععنصريةتتمي2ز نظرة الغلبي2ة اليهودي2ة تاه القلRي2ة العربي2ة ف إسرائيل بال
 الشرعي2ة. كلR هذه تتجس2د -ف ما تتجس2د- ف مشاريع قانون عنصري2ة وف العاملة الاص2ة الت
 "يظى" با الواطنون العرب ف الطارات، وف ماولت التضييق على حق2 الفلسطيني2ي مواطن



 إسرائيل ف الشاركة ف الياة السياسي2ة على أساس من الساواة، والتعبي عن مواقفهم وهcوي2تهم
الماعي2ة وذاكرتم المعي2ة ورؤياهم الشتركة.

  ابتغينا من خلل هذا التقرير لفت انتباه خاص2 إل مموعتي سكRاني2تي غي مثل¬تي تقريب�ا ف الياة
 العام2ة السرائيلي2ة: سكRان القدس الشرقي2ة الذين يرزحون تت ظروف معيشي2ة مهينة نتيجة سياسات

 مقصودة من الهال والتمييز، والت تتواصل على امتداد أربعة عقود؛ وكذلك البدو سكRان القرى غي
 العترف با ف النقب، الذين يعانون من تييز متواصل ف مال¯ي® التخطيط والرض، والذين كانوا

عرضة هذا العام لسياسة متشد2دة ف هدم البيوت.

  تcعاو�د مناقشة مسألة انتهاك حقوق النسان ف الناطق التلRة ف تقارير المعي2ة سنة تلو الخرى. ف
 الواقع العيشي2 لسكRان الراضي التلRة، ليس ثRة ضمان حت2ى لبسط القوق الساسي2ة. ويبـرهن هذا

 الواقع أنR التدهور قد يصل حت2ى ف الوضاع السي2ئة. يتمحور التقرير هذا العام ف التقييدات
 الفروضة على حر2ية التنقRل، والت تcحو2ل الياة اليومي2ة لسكRان الضفRة الغربي2ة إل شبه مستحيلة؛ ف

 الليل تتجس2د على بقعة صغية جيعc الوبقات الت يولRدها الحتلل، والستوطنات، وسياسة إسرائيل
 ف الراضي التلRة؛ ويتناول التقريرc الضائقة¯ الت يعيشها قطاع غز2ة، وباص2ة بعد إغلق إسرائيل العابر

منها وإليها ف ظل حكومة حاس.

 التطو2رات التكنولوجي2ة تدفع الر2ي2ة ف مضمار�ي® العلومات والتعبي ق³دcم�ا، لكن2ها تلق معضلت
 وتصادcمات بي هذه القوق وحقوق ومصال أخرى. معظم الخاطر تتأت2ى من سوء استخدام مصادر
 العلومات ف النترنت، ابتغاء اختراق خصوصي2ات العاملي من قبل الشغ2لي، واختراق خصوصي2ات

 الواطني من قبل سلطات الدولة. وما يعنيه هذا المر هو تولµد تديدات جديدة للحق2 ف الصوصي2ة،
ل يستطع حت2ى خيال لورج أورويل توقµعها -رغم كونه خيال� ملRق�ا.

حول كلR هذه المور وسواها، إليكم التقرير التال... 
 
  



الق� ف الصح�ة: من الفضل أن تكون غني)ا وم%عاف#ى
 الق2 ف الصح2ة هو من القوق الساسي2ة. وقد التزم قانون التأمي الوطن2 الرسي2، الذي سcن2 ف العام

  بناء¹ على مبادئ العدل والساواة والتعاون. لكن1، بضمان خدمات صح2ي2ة لواطن إسرائيل1994
 وضع الهاز الصح2ي2 ف الع�قد الخي ينأى كلR النأي عن تقيق هذه البادئ، إذ نشهد ات2جاه�ا

 متعاظم�ا من غياب الساواة ف متاحي2ة الدمات الصح2ي2ة. النقص ف رصد اليزاني2ات لهاز الصح2ة
 العام2، وخصخصة خدمات الصح2ة، يلقان تدهور�ا ف جودة وحجم الدمات الت توفRرها منظومة

 الصح2ة العام2ة، وهي الوحيدة التاحة للطبقات الستضعفة ولبعض شرائح الطبقات الوسطى. التراجع
  ف مرتبة« دcنيا بي2004ف اليزاني2ات الخصwصة لهاز الصح2ة العام2 )توضعت إسرائيل ف العام 

 ( ألقى بالعبء على التاجي للدوية والدمات، وف القابل2الدول الصناعي2ة ف النفاق الصح2ي
 حصل ارتفاع ف الشاركة الفردي2ة للمواطني ف تكاليف الدمات الصح2ي2ة )لن يستطيع إل ذلك
 سبيل(. على هذا النحو يتولRد جهازا صح2ة اثنان يتلف كلR منهما عن الخر من حيث الودة:

 واحد¿ للثرياء؛ وآخر للفقراء. ويؤد2ي التآكل ف حجم الدمات الصح2ي2ة الت توفRرها الدولة اليوم إل
 انتهاك العاهدة الجتماعي2ة العقودة بينها وبي مواطنيها، ويس2 مس§ا خطي�ا بالقوق الساسي2ة، ويل

 بالتزام الدولة الستند إل العاهدة الدولي2ة للحقوق القتصادي2ة والجتماعي2ة والثقافي2ة. سنتمحور، ف
 هذا التقرير، ف جلة من الواضيع: النقص ف ميزاني2ات جهاز الصح2ة العام2 )ول سي2ما الضائقة الت

 تشهدها منظومة العلج ف الستشفيات(؛ التآكل ف السلRة الصح2ي2ة مقابل تضخيم التأمينات الكم2لة؛
إقصاء فئات سكRاني2ة متلفة عن إمكاني2ة الوصول إل الدمات الصح2ي2ة.

 التراجع في ميزاني�ات جهاز الصح�ة العام� يلقي بالعبء على كاهل المحتاجين إلى
 الدوية والخدمات، ويؤد�ي إلى ارتفاع في المشاركة المالي�ة للمواطنين في كلفة

الخدمات الصح�ي�ة

ضائقة ف منظومة العلج ف الستشفيات 
 ف السنوات الخية، حصل تآكل متواصل ف اليزاني2ات الت ترصدها الكومة للخدمات الصح2ي2ة،

 . فعلى سبيل الثال، تراجعت ميزاني2ة وزارة22007جاه ف ميزاني2ة العام تحيث يتواصل هذا الت

 يcشار هنا أنR القانون قد أدخل التحسينات على حالة تغطية التأمي لسكRان إسرائيل، وأدخل إل الهاز الصح2ي2 إسرائيلي2ي ل يكونوا مؤمwني ف 1
 السابق، لكن هذا القانون، ومنذ بداياته، اعترته بعض الثغرات. فعلى سبيل الثال، ل تشمل السلRة الصح2ي2ة خدمات الصح2ة النفسي2ة والتمريض

وصح2ة السنان.
 ،nfc، 21.5.07   أنظر: جليت يتسحاق، "الصحة: تراجع ف النفاق الكومي – ارتفاع ف النفاق الفردي"،2

http://www.nfc.co.il/ArticlePrintVersion.aspx?docId=131601&subjectID=1

http://www.nfc.co.il/ArticlePrintVersion.aspx?docId=131601&subjectID=1


 الصح2ة العادي2ة للفرد )بدون استكمال سلRة الدمات لصناديق الرضى، وبدون خدمات الصح2ة
 ؛ كذلك تراجعت ميزاني2ة التطوير ف2001% مقارنة بالعام 14، بنسبة 2007النفسي2ة(، ف العام 

2001.3% )بالسعار الراهنة( مقارنة بالعام 43 بنسبة 2007وزارة الصح2ة للعام 

 إزاء هذه الضائقة ف اليزاني2ات، تعان الستشفيات الكومي2ة ف السنوات الخية من انعدام
 التخطيط، ومن تآكل ف البن التحتي2ة والقوى البشري2ة. الرضى هم الذين يدفعون الثمن من خلل

 انتهاك حقوقهم الت يكفلها قانون حقوق الريض وقانون التأمي الصح2ي2 الرسي- الق2 ف الصول
 على العلج الطب2ي2 ذي الودة العالية، والق2 بسلمة السد، والق2 بالكرامة، والق2 بالصوصي2ة.
 ويتسب2ب المر كذلك بالضرر لفراد الطواقم الطب2ي2ة الذين يدون أنفسهم مرغ¯مي على العمل ف

ظروف ضاغطة، ل تتيح لم تقدي أفضل العلجات لرضاهم.
 ، ورقة عمل استعرضت فيها2007، ف شهر كانون الثان من العام 4قد2مت الستدروت الطب2ي2ة

الضائقة ف جهاز العلج ف الستشفيات من خلل العطيات التالية:
  زيادة عدد أسر2ة العلج )الطلوبة حسب القياس الرسي2( بالتلؤم مع نسبةتريل ت•

 الزيادة السكRاني2ة وتقادcم العمر، وبذلك يتناقص عدد أسر2ة العلج مقارنة بعدد السكRان.
 ،2004 مواطن؛ حت2ى العام 1,000 سرير لكلR 3.27، بلغ العدد 1970ف العام 

 ، بلغ2007 مواطن؛ وف مطلع العام 1,000 سرير لكلR 2.1تراجع هذا العدد إل 
 -وهو الكثر تدن2ي�ا ف العال الغرب1.94.2

 بسبب النقص ف م®لكات السر2ة، تضاف أسر2ة ل يشملها ال®لك: نو ما يتراوح بي•
 % من مموع السر2ة العام2 ف القسام الداخلي2ة هي أسر2ة أضيفت30% والـ 25الـ 

 فوق ال®لك. جر2اء ذلك، يتولRد اكتظاظ شديد ف القسام الختلفة، يصل إل حد2 معالة
 الرضى ف المر2ات، وف ظروف يغيب عنها الد2 الدن من الصوصي2ة والافظة على

كرامة الريض، وبدون توافر إمكاني2ة تقدي العلج اللئق.
 % ف العال85% )مقابل 100ف الي2ام العادي2ة، يبلغ معد2ل الكتظاظ ف القسام •

/2006الغرب(، وبطبيعة الال يزداد هذا الكتظاظ ف فصل الشتاء: ف شتاء العام 

 مركز أدفا"، 2007عتيادي: ميزاني2ة الهاز الصح2ي2 للعام ابربارا سفيسكي، "النقص ف اليزاني2ة يتحو2ل إل أمر  3
 .2006، كانون الو2ل وأطب�اء من أجل حقوق النسان

http://www.adva.org/view.asp?lang=he&catID=8&articleID=431.
 الستدروت الطب�ي�ة ف إسرائيل، ورابطة مديري  الستشفيات، ورابطة"جهاز العلج ف الستشفيات- الخفاق الكبي"، ورقة عرض موقف،  4

.2007، كانون الثان الطب� الداخلي�، ورابطة العلج الكث9ف العام�ة، ورابطة العلج العاجل، ورابطة أمراض الشيخوخة
http://www.ima.org.il/Ima/FormStorage/Type1/emda_herum_metzuka.doc.

http://www.ima.org.il/Ima/FormStorage/Type1/emda_herum_metzuka.doc
http://www.adva.org/view.asp?lang=he&catID=8&articleID=431


 ، وصل الكتظاظ ف القسام الداخلي2ة، وف أقسام الولد ف الستشفيات2007
5% -على التوال.112% وإل 130العام2ة، إل 

 بسبب الضائقة القائمة، تد الستشفيات نفسها مرغ¯مة ف بعض الحيان على تسريح•
 الرضى قبل استكمال معالتهم، بغية تيئة السرير للمريض القادم الذي ينتظر عند باب

 القسم. يؤد2ي هذا المر إل ظاهرة "الباب التحر2ك دائري§ا"، إذ يعود الرضى أنفسهم
 الذين ل تcحلR مشكلتهم على أحسن وجه لشغال السر2ة مر2ة أخرى، لكن ف ظل

 غياب إمكاني2ة إبقائهم ف القسام إل حي تسÊن حالتهم على نو« تام2، فإن2هم يسرwحون؛
وهكذا دواليك.

 يتسب2ب الكتظاظ الشديد ف القسام بانتشار التلو2ث الكتسب والعدوى ونقل•
الفيوسات والمراض.

 يري تديد م®لكات القوى البشري2ة ف القسام و�فق�ا لعدد السر2ة ف ال®لك، ل و�فق•
 عدد السر2ة الفعلي2 الذي يفوق ال®لك بكثي. وتكون النتيجة أنR الطب2اء يتول¬ون السؤولي2ة

  سرير�ا، يد الطبيب نفسه38عن عدد أكب من الرضى )ف القسم الذي يتوي على 
 مرضى(.6-5 مريض�ا على القلR بدل 11ملزم�ا بعالة 

 يعان قسما العلج الكثRف العام2 والعلج الكثRف التنفRسي2 من ضائقة خاص2ة، فالشكلة هناك
 مزدوجة: أو2ل�، وكما ف القسام الداخلي2ة، عدد السر2ة الت حcد2دت ف ال®لك بعيد كلR البعد عن أن
 يستجيب للحتياجات. ثاني�ا، كلفة تشغيل أسر2ة العلج الكثRف باهظة جد§ا بالقارنة مع أسر2ة العلج
 ف القسام الداخلي2ة. وزارة الصح2ة من ناحيتها ل تو2ل أقسام العلج الكثRف حسب الكلفة القيقي2ة،

 ، ل تعكس هذه العادلة مموع تكاليف هذه2005وحت2ى لو جرى تسي معادلة التمويل منذ العام 
  بناء على ذلك، تواجه6القسام )القوى العاملة؛ الصروفات التشغيلي2ة؛ الجهزة الطب2ي2ة الاص2ة(.

 الستشفيات -ف بعض الحيان- صعوبة حت2ى ف تشغيل عدد أسر2ة العلج الكثRف الذي حد2ده
  سرير علج500 عن نقص ف إسرائيل يصل إل 7، أعلنت وزارة الصح2ة2007ال®لك. ف شباط 

 مركز أجراه، فعلى سبيل الثال، تبي2ن من فحص مكثRف ف ال®لك، نصفها ف الستشفيات الكومي2ة
  مستشفيات حكومية،8 ف 2007  خلل شهر كانون الثان 8البحث والعلومات التابع للكنيست

 ، والذي جرى اقتباسه ف ورقة عرض موقف "جهاز13.1.07 حسب تقرير الركز القومي2  لتابعة المراض ف وزارة الصح2ة، من تاريخ  5
".4العلج ف الستشفيات- الخفاق الكبي"، الامش "

 ، شباطمركز البحث والعلومات التابع للكنيستشيلي ليفي، "ضائقة العلج ف أقسام العلج الكثRف العام2 ف الستشفيات ف إسرائيل"،  6
2007، http://www.knesset.gov.il/mmm/data/docs/m01691.doc.

 أعله.6اللحظة ، مقدwم ف ورقة عمل، "ضائقة العلج ف أقسام العلج الكثRف العام2 ف الستشفيات ف إسرائيل" 7
 أعله.6اللحظة ، "ضائقة العلج ف أقسام العلج الكثRف العام2 ف الستشفيات ف إسرائيل"  8

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/docs/m01691.doc


 يبعcد كل البعد عن العدد الطلوب، وهو( 84 )السر2ة القائمة فعليا( و90أن عدد السر2ة العيارية )
 سريرا.204

 تعاني المستشفيات العام�ة في السنوات الخيرة من غياب التخطيط ومن تآكل في
البنى التحتي�ة والقوى البشري�ة. ويدفع المرضى ثمن ذلك.

  نقل الرضى الذين يتاجون مثل هذا العلج إل القساميعننقصان السر2ة ف أقسام العلج الكثRف 
 الداخلي2ة العادي2ة، من خلل تعريض حياتم للخطر القيقي. وقد أوضحت دراسة أ³جريت� ف العام

  أنR نسبة الوفاة ف الي2ام الثلثة الول للعلج ف صفوف الرضى الذين ل يتلق¬وا العلج ف2003
 ، وحسب2007 ف مطلع العام 9أقسام العلج الكثRف عادلت ضعف¯ي� نسبة م�ن تعالوا فيها.

 % من الرضى الذين يتلق¬ون تنفRس�ا اصطناعي§ا ف أقسام60 عول 10معطيات الستدروت الطب2ي2ة،
أخرى غي قسم العلج الكث¬ف.

  سرير علجي3000، بإضافة 200511أوصى طاقم فحص خاص2، أقامته وزارة الصح2ة ف العام 
  أنR الت2فاقي2ة2007، با ف ذلك أسر2ة للعلج الكثRف. رغم ذلك، نcشر ف آب 2015حت2ى العام 

 ، تقضي بعدم إضافة2008الت وcقRعت بي وزارت الالي2ة والصح2ة، ق³بيل الصادقة على ميزاني2ة العام 
  سرير�ا ستضاف إل85، ما عدا 2010أسر2ة علج جديدة ف الستشفيات السرائيلي2ة حت2ى العام 

.12مستشفى "هليل يافيه" ف الضية
 ما يعنيه نقص السر�ة في أقسام العلج المكثHف هو أنH المرضى الذين يحتاجون هذا

 النوع من العلج يVنقلون إلى القسام الداخلي�ة العادي�ة، مم�ا يشكHل خطرUا حقيقيSا على
حياتهم.

".4مقدwم ف ورقة عرض موقف: "منظومة العلج ف الستشفيات- الخفاق الكبي"، الامش " 9
،22.7.2007، هآرتسحول الضائقة ف العلج الكثRف، راجعوا كذلك: د. عران سيغال "حت2ى ليس ف المر2"، 

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=884624&contrassID=2&subCo
ntrassID=1&sbSubContrassID=0.

" أعله4ورقة عرض موقف "منظومة العلج ف الستشفيات- الخفاق الكبي"، اللحظة رقم " 10
 " الواردة هناك، وف ورقة عرض6راجعوا، ف وثيقة "ضائقة العلج ف أقسام العلج الكثRف العام2 ف الستشفيات ف إسرائيل"، اللحظة " 11

" أعله.4موقف:" منظومة العلج ف الستشفيات- الخفاق الكبي"، اللحظة "
 ،10.8.07، هأرتس" 2010  ران رزنيك، "بوافقة وزارة الصحة- لن تضاف أسرة علج جديدة حت عام 12

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=892032&contrassID=2&subContrassID=
1&sbSubContrassID=0
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التآكل ف السل9ة الصح�ي�ة والتأمينات الكم�لة
 التآكل،ف ، وسلRة الصح2ة الساسي2ة آخذة 1994منذ سcن2 قانون تأمي الصح2ة الرسي2، ف العام 

 ومعها تتآكل الوعود بتوفي خدمات صح2ي2ة حسب مبادئ العدل والساواة والتعاون. ولئلR تتآكل
 كلفة هذه السلRة، من الواجب تديثها مر2ة كلR عام بالستناد إل عدد من الؤش2رات الت تعكس -ف

 ما تعكس- الزيادة¯ السكRاني2ة، والتقد2م� ف السن2، وارتفاع� أسعار الدمات. لكن الؤش2رات الت حد2دها
 القانون ل تغطRي هذه الحتياجات، وكلR تديث يتخطRى ذلك يستوجب قرار�ا حكومي§ا يصاد�ق عليه

 . بالضافة إل ذلك،قانون اليزاني�ة-ف العتاد- من خلل قانون التسويات، أو من خلل تغيي 
 ترفض وزارة الالي2ة أن يري -قانوني§ا- ترسيخ آلي2ة تديث ثابتة، تعكس التطو2رات التكنولوجي2ة
 )أدوية جديدة، وعتاد حديث، وإجراءات طب2ي2ة جديدة(، وذلك خلف�ا لوقف وزارة الصح2ة الت

 % ف كلR عام. القرارات الت تcت2خذ ف ناية الطاف تتأثRر -ف2تنادي بتحديد آلي2ة أوتوماتيكي2ة تبلغ 
 الكثي من الحيان- بالضغوطات الماهيي2ة، ول تستجيب استجابة كاملة للحتياجات القائمة.

  ثRة نقص2006ويcستدلR من السابات الت قام با قسم التخطيط ف وزارة الصح2ة أن2ه حت2ى العام 
  مليارد شيكل جديد( ف كلفة السلRة، وأن ثRة تآكل� إضافي§ا ف العام3.5% )نو 17متراكم لنحو 

  مليون شيكل جديد. السابات الت أجراها مركز أدفا، والت تأخذ ف السبان350 بنحو 2006
 % منذ44مؤش2رات إضافي2ة لتحديث السلRة، تشي إل أنR  التآكل ف تويل سلRة الدمات قد بلغ نو 

2007.13 حت2ى العام 1994سن2 قانون التأمي الصح2ي2 الرسي2 ف العام 

 التأمينات الكم2لة الت تعرضها صناديق الرضى تسد2 الثغرات التولRدة ف السلRة الصح2ي2ة، وتنح الؤمwني
 القتدرين علجات وأدوية ل تشملها السلRة. هذه التأمينات هي بثابة كائن هجي يمع بي التأمي

 الصح2ي2 العام2 والتأمي الاص- تبيع صناديق الرضى )وهي السؤولة عن تطبيق الدمات العام2ة( هذه
 % من70 ن عزيدالتأمينات بشكل خاص2 لمهور مؤمwنيها بإشراف وتنظيم حكوميwي. لدى ما ي

 % من المهور فقط على الدوية والدمات الت30المهور اليوم تأمينات مcكم2لة، ويعتمد نو 
 تشملها السلRة الصح2ي2ة، لكن2ه يدفع مقابل جزء منها. وإذا احتاج هؤلء إل أدوية أو خدمات ل

 تشملها سلRة الدوية، فسيجدون أنفسهم مضطر2ين إل شرائها على نفقتهم الاص2ة. ومن البديهي2 أن
 % من أبناء33الفراد غي الؤمwني تأمينات« مكم2لة� ينتمون بشكل عام2 إل الطبقات الستضعفة. نو 

 ، وجعي2ة حقوق الواطن،مركز أدفا، وأطب�اء من أجل حقوق النسان: فصل الصح2ة"، 2008بربارا سفيسكي "قانون التسويات للعام  13
.http://www.adva.org/view.asp?lang=he&articleID=485 ، على موقع مركز أدفا،2007تشرين الو2ل 

http://www.adva.org/view.asp?lang=he&articleID=485


 % من الناطقي بالروسي2ة42% من العرب و� 53 فما فوق غي مؤمwني تأمين�ا مكم2ل�، ونو 65الـ 
 14% من الناطقي باللغة العبي2ة.11غي مؤمwني على هذا النحو، وذلك مقابل 

 ، صادقت وزارة الصح2ة على طلب صناديق الرضى الكبية "كلليت" و2007ف مطلع العام 
 "مكاب" على ترقية التأمينات الكم2لة كي تشمل أدوية تنقذ الياة، وخدمات ضروري2ة أخرى ل ير
 إدخالا إل سلRة الصح2ة الساسي2ة. تشكRل هذه الطوة انتهاك�ا خطي�ا للحق2 ف الساواة، وقد تؤد2ي

 إل دهورة تأمي الصح2ة الرسي2 على نو خطي، إذ ليس ف مقدور المهور الستضع�ف الذي يتبقRى
 خارج دائرة التأمي الك¯م2ل مارسة الضغط الماهيي2 والسياسي2 الطلوب لتحديث السلRة الصح2ي2ة

 لوحده. ف مطلع آب، وبعد مارسة الضغوطات الشعبية، ألغى وزير الصح2ة ترقية التأمينات الكم2لة،
  على بند يcلغي التأمي الكم2ل من هذا النوع. ف2008واشتمل مشروع قانون التسويات للعام 

 القابل، ت�وص2ل¯ وزيرا الصح2ة والالي2ة إل ات2فاق تكبcر بوجبه سلRة الصح2ة بنحو مليارد شيكل جديد
  مليون شيكل ف كلR عام. هكذا نظري§ا يcمكن للدوية النقذة، الت326، بإضافة 2010حت2ى العام 

 كان من الفترض أن تشملها التأمينات الكم2لة، أن تكون جزء¹ا من سلRة الدوية وأن تكون ف متناول
 جيع السكRان. لكن علينا أن نتذكRر أن2ه، بدل التصميم على تديد آلي2ة فوري2ة )بالنسب الئوي2ة(

 لتحديث السلRة، تراجعت وزارة الصح2ة ووافقت على زيادة ثابتة )بالبالغ(. منذ ع�قد من الزمان،
 تcطرح إمكاني2ة تديد آلي2ة كهذه قانوني§ا على بساط الدول العام2، وتلقى قبول� شبه كامل ف أوساط

 الهني2ي ف مال السياسات الصح2ي2ة، وط³رح عدد من مشاريع القانون الفردي2ة على الكنيست، بغية
 تنظيم تديث فوري2 للسلRة بسبب ارتفاع أسعار التكنولوجيات الختلفة. بالضافة إل ذلك، ما زال

  حت2ى الن، ل يcع�ر�ف مت15البلغ الت2فق عليه غي كاف« لتعويض التآكل الفعلي2 للسلRة الصح2ي2ة.
 ستجتمع اللجنة السؤولة عن توسيع سلRة الدوية، ول يcع�ر�ف أي2 من الدوية الت وcع®د الرضى

بإدخالا إل التأمينات الكم2لة ستدخل بالفعل إل السلRة الصح2ي2ة.
 على سبيل الثال، راجعوا: شيلي ليفي، "تأمينات الصح2ة الكم2لة ف صناديق الرضى: معطيات وأسئلة للنقاش"، مركز الباث والعلومات التابع 14

http://www.knesset.gov.il/MMM/data/docs/m01755.doc  ،2007للكنيست، آذار 
 ،27.4.2007، هآرتسرون ليندر- غانتس، "ف¯ل�ي�مcت® الفقراء"، 

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=852978&contrassID=2&subCo
ntrassID=6&sbSubContrassID=0;

 ،15.8.07 فما فوق ليس لديهم تأمي مكم2ل ف صناديق الرضى"، هآرتس، 65يوفال أزولي، "ثلث أبناء الـ 
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=893750&contrassID=2&subCo

ntrassID=21&sbSubContrassID=0 ;
،5.10.07، هآرتسرون ليندر-غانتس، "يكلRفهم المر صح2تهم"، 

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=909711&contrassID=2&subContrassID=6
&sbSubContrassID=0.

" أعله13"، فصل الصح2ة، اللحظة "2008"قانون التسويات للعام  15
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 % من الناطقين53 فما فوق ليسوا مؤمنين تأمينUا مVكم�ل]؛ 65% من أبناء الـ 33نحو 
% من الناطقين بالروسي�ة ليسوا مؤم_نين تأمينات مكم�لة.42بالعربي�ة ̂و 

غياب الساواة ف متاحي�ة جهاز الصح�ة العام�
الطبقات الستضعفة

 ، اللي2ات الت تcحو2ل متاحي2ة16يصف التقرير، الذي نشرته منظRمة الطب2اء من أجل حقوق النسان
 �منها قانون التأمي الصح2ي2 الرسي2، بأن2ها ما بي الصعبة والتعذ¬رةضخدمات الصح2ة العام2ة، الت ض

 بالنسبة إل بعض الموعات السكRاني2ة ف إسرائيل. ويقول واضعو التقرير إنR ابتعاد مموعة ما عن
 الدائرة الجتماعي2ة الركزي2ة يد2د مدى قدرتا )أو بالحرى عدم قدرتا( على مارسة حقRها ف إمكاني2ة

 الوصول إل الدمات الصح2ي2ة. الفئات ال³ق�صاة بواسطة اللي2ات الختلفة هي: الطبقات الجتماعي2ة
 ذات الدخل التدن2ي؛ سكRان القرى غي العترف با ف النقب؛ سكRان القدس الشرقي2ة الفلسطيني2ون؛

 السرائيلي2ون الذين تزو2جوا من سكRان الناطق التلRة؛ السجناء؛ الزواج والزوجات الفلسطيني2ون الذين
 يتزو2جون فلسطيني2ي إسرائيلي2ي؛ مهاجرو العمل؛ اللجئون وطالبو اللجوء السياسي2؛ وضحايا تارة

البشر. ويبلغ مموع هؤلء نو مليون ونصف مليون رجل وامرأة.
 من آلي2ات القصاء الت تضع العقبات أمام مارسة مئات آلف السرائيلي2ي لقRهم ف الصح2ة العامل

  لصناديق الرضى بزيادة مدفوعات الشاركة1998القتصادي. وقد سح قانون التسويات من العام 
 الذاتي2ة لعضاء هذه الصناديق ف الدوية والدمات الطب2ي2ة، وكذلك إضافة مدفوعات اشتراك جديدة

 مقابل خدمات إضافي2ة. منذ ذلك الي، تشهد هذه الدفوعات ارتفاع�ا، إذ ارتفعت مدفوعات
  حسب معطيات وزارة الصح2ة، يتموقع سكRان17%.35الشاركة على الدوية خلل السني بعدل 

 إسرائيل ف الكان الثالث ف العال من حيث نسبة التمويل الذاتR للدوية، إذ إن2هم يقومون بتمويل
  دولر�ا ف السنة للفرد الواحد. ف345% من النفاق القومي2 على الدوية، والت تعادل نو 56

الكثي من الحيان، يستصعب الناس الذين ينتمون إل الطبقات ال³ستضعفة دفع هذه البالغ.
 % من السكRان )نو مليون ونصف15 صر2ح 2005 ف العام 18و�فق معطيات معهد بروكدايل،

 مليون رجل وامرأة( أن2هم تنازلوا عن أدوية الوصفات الطب2ي2ة )الروشيت2ه(، وقد بلغت نسبة هؤلء من
 % من الرضى20% من أصحاب الدخل الدود، و� 30%. 23بي أصحاب الدخل التدن2ي 

 ،2007، نيسان من أجل حقوق النسان أطب�اء"جهاز الصح2ة ف إسرائيل: دوائر الحتواء والقصاء"،  16
http://www.phr.org.il/phr/files/articlefile_1176712499905.doc.

" اعله16"جهاز الصح2ة ف إسرائيل: دوائر الحتواء والقصاء"، اللحظة " 17
 "، وف تقرير "نقص اليزاني2ة يتحو2ل إل أمر اعتيادي2"،16تظهر ف تقرير "جهاز الصح2ة ف إسرائيل: دوائر الحتواء والقصاء"، اللحظة " 18

".3اللحظة "

http://www.phr.org.il/phr/files/articlefile_1176712499905.doc


 ، بسبب الكلفة2005الزمني، صر2حوا بأن2هم تنازلوا عن  العلج الطب2ي2، أو أدوية الروشيت2ه ف العام 
 الباهظة. وحسب استطلع أجرته الستدروت الطب2ي2ة ف صفوف عي2نة تثيلي2ة للسكRان اليهود ف

 % من المهور إل التنازل عن علج طب2ي2 ما، كزيارة الطبيب أو شراء دواء23 اضط³ر2 19إسرائيل،
 ضروري2 لنفسهم أو لبنائهم أو لذويهم. معظم الذين تنازلوا عن الدمات الطب2ي2ة كانوا من التدي2ني

  أفراد فما فوق. وأد2ى تنازل5أو "الاريدي"، أو أصحاب الدخل الدود، أو العائلت الكو2نة من 
 % منهم إل تدهور حالتهم الصح2ي2ة. وحسب الستطلع نفسه، ل يشعر أكثر من نصف30

 %( بالمان من حيث إمكاني2ة تويل الدوية إذا احتاجوها. ويكن التخمي أن56السكRان اليهود )
 الوضع ف صفوف السكRان العرب )حيث نسبتهم بي ذوي الدخل الدود تفوق نسبة اليهود( أسوأ
 من ذلك. ونشد2د هنا أنR الديث ل يدور عن تويل تأمينات الصح2ة الكم2لة الطو2رة وغي الطو2رة،

بل عن الشاركة الذاتي2ة ف خدمات الصح2ة العام2ة، الت من الفترض أن تكون مcتاحة للجميع.

 % من الجمهور اليهودي في إسرائيل إلى التنازل عن23، اضط`ر� 2006في العام 
 علج طب�ي� ما لهم، أو لولدهم، أو لذويهم. معظم هؤلء كانوا من المتدي�نين أو

 "الحاريديم"، ومن ذوي الدخل المحدود، ومن عائلت مكو�نة من خمسة أفراد فما
% منهم إلى تدهور في الحالة الصح�ي�ة. 30فوق. وأد�ى هذا التنازل لدى 

الركز والطراف 
 طراف )ل سي2ما جنوب البلد(، تتداخل المي2زات الجتماعي2ة القتصادي2ة مع التاحي2ةلف مناطق ال

 التدن2ية للخدمات الطب2ي2ة. ومقارنة� ب�ركز البلد، تنتمي نسبة عالية من السكRان هناك إل الطبقات
 الستضع�فة، من بينها الهاجرون الدد والبدو من سكRان القرى غي العترف با. وعلى نو ثابت تcعتب
 مؤش2رات الصح2ة ف منطقة النوب أكثر تدن2ي�ا منها ف مركز البلد. فعلى سبيل الثال، معد2لت العمر

 الكثر تدن2ي�ا ف البلد هي ف البلدات الت تقع ف قضاء بئر السبع؛ ونسبة وفيات الرض2ع ف النوب
 20 ف تل أبيب.3.1 ف الركز، و� 3.3 ولدة حي2، مقابل 1000 لكلR 7.6تبلغ 

 مموعة، 2007البوفيسور آف دغان، د. رينا دغان، "مواقف المهور تاه جهاز الصح2ة العام2 ف إسرائيل- تقرير الفقر"، كانون الثان  19
 ،جيوكرتوغرافيا، أlجرkيj من أجل الستدروت الطب�ي�ة

http://www.ima.org.il/Ima/FormStorage/Type1/poverty012007.ppt
 ،"، مركز طاوب لدراسة السياسات الجتماعي�ة ف إسرائيلليئون إبشتاين وطوفيا حوريف، "غياب الساواة ف الصح2ة وف الهاز الصح2ي2 20

.http://www.taubcenter.org.il/files/H2007_Health_Inequality.pdf ،2007أيلول 

http://www.taubcenter.org.il/files/H2007_Health_Inequality.pdf
http://www.ima.org.il/Ima/FormStorage/Type1/poverty012007.ppt


 وفرة خدمات الصح2ة العام2ة لسكRان مناطق الطراف -ول سي2ما النوب- ومتاحي2تها متدن2يتان تدن2ي�ا
 ملحوظ�ا، مقارنة بركز البلد. ضائقة  العلج ف الستشفيات بالغة الد2ة، وهنالك نقص ف عدد

 الطب2اء -ل سي2ما الطب2اء التخص2صي-، بالضافة إل نقص ف الجهزة الطب2ي2ة، وما إل ذلك. فعلى
سبيل الثال:

  ف تل2.66 ف النوب، مقابل 1.5نسبة الس®ر2ة العام2ة ف النوب هي الكثر تدن2ي�ا )•
  نسمة ف100,000 لكلR 3.2 ف حيفا(؛ نسبة مطRات الدياليزا هي 2.7أبيب، و� 

  ف حيفا؛ نسبة مطRات الطب2 العاجل ف النوب12.3 ف الركز، و� 8النوب، مقابل 
  ف25.6 ف تل أبيب، و� 15.2 نسمة، مقابل 100,000 لكلR 6.4تصل إل 

21 ف حيفا )!(.20.4القدس، و� 

 ف جنوب البلد وشالا أقلR بكثي- MRI و� CTعدد الجهزة الطب2ي2ة الاص2ة -مثل •
22م2ا ف مركز البلد وحيفا.

  مليون نسمة( ليس ثRة قسم واحد لراحة1.2ف كلR منطقة الليل )والت تضم2 نو •
23العصاب.

 على الرغم من التحس2ن الكبي الذي طرأ ف السنوات الخية، ما زال نشر سي2ارات•
 السعاف عاجز�ا عن تلبية الحتياجات، وهنالك فرق جوهري2 بي أوقات ردود الفعل

24وفترة الوصول ونوع الوصول للمصابي، بي الناطق الختلفة ف البلد.

 
 هذه الفجوات تتجس2د يومي§ا ف الواقع الياتR لسكRان مناطق الطراف، وف درجة رضاهم عن

 جهاز الصح2ة العام. وعلى بعد ساعتي من تل أبيب، يقلR عدد الطب2اء التخص2صي، وقد يستغرق
،Rانتظار الدور ساعات طويلة؛ وتستطيع الستشفيات ف الكثي من الالت عرض كش�ف أو2ل 

" أعله.20غياب الساواة ف الصح2ة وف الهاز الصح2ي2"، اللحظة "" 21
 حسب تقرير مركز السياسات الصح2ي2ة ف النقب، جامعة بن غوريون ف النقب حول الصح2ة ف النقب، ملف2 معطيات من مصادر معلومات 22

 . ط³رح ف اللتماس الذي قد2مته مموعة بئر السبع- مساواة ف2006-2003وتقارير نشرتا جهات جاهيي2ة ومؤس2سات حكومي2ة للسنوات 
  زورسكي ضد2 صندوق الرضى العام1793/07،2الصح2ة، أطب2اء من أجل حقوق النسان، والركة لر2ي2ة العلومات، التماس إداري2 

http://www.phr.org.il/phr/files/articlefile_1184088385296.doc فهم المررون ليندر- غنس،  وكذلك ؛Rيكل" 
 ،5.10.07هآرتس، صح2تهم"، 

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=909711&contrassID=2&subContr
assID=6&sbSubContrassID=0

.2007(، أيار 24 )3وقت الطب  "بعيدون عن الصحن"أورنه كوهي،  23
 كوب بيليغ، "مساواة ووفرة خدمات الطب2 العاجل ف مرحلة ما قبل الوصول إل الستشفى"، مركز طاوب لدراسة السياسات الجتماعي2ة ف 24

 ،2005إسرائيل، تشرين الثان 
http://www.taubcenter.org.il/files/H2005_Emergency_Medical_Services.pdf.

http://www.taubcenter.org.il/files/H2005_Emergency_Medical_Services.pdf
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=909711&contrassID=2&subContrassID=6&sbSubContrassID=0
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=909711&contrassID=2&subContrassID=6&sbSubContrassID=0
http://www.phr.org.il/phr/files/articlefile_1184088385296.doc


 وف الالت الكثر تعقيد�ا يد الريض وعائلته أنفسهم مcرغ¯مي على تم2ل عناء السفر إل مركز
 البلد، وتم2ل الصاريف الالي2ة. ف بعض الحيان، حت2ى ف حالت الطر، يري نقل الريض إل

 مركز البلد، على الرغم من أنR الوقت الذي يقضيه حت2ى الوصول إل هناك قد يشكRل خطر�ا
 على حياته. وبالرغم من معقولي2ة اد2عاء ضرورة استغلل الوارد إل أقصى حد2 وتركيز العلج ف
 عدد مد2د من الؤس2سات على الستوى القطري2، لكن هذه الوارد يب أن تكون متاحة لميع

 السكRان ف وقت معقول، ومن خلل شبكة ناجعة من الواصلت العام2ة. على وجه العموم،
 يستوجب النطق السليم ومبادئ العدل التوزيعي2 أن تستثمر الدولة ف تطوير الدمات الصح2ي2ة ف

 الماكن الت تفتقر إل مثل هذه الدمات، وف الماكن الت تقطنها مموعات سكRاني2ة هي
الحوج إل خدمات صح2ي2ة قريبة ومتاحة ومتوافرة.



مواطن إسرائيل الفلسطيني�يحقوق 

 ،2007، الذي نcشر ف حزيران 25يستعرض التقرير السنوي2 للمؤس2سة العربي2ة لقوق النسان
 ، ومن بينها: تصعيد¿ ف الطاب2006انتهاكات حقوق الفلسطيني2ي مواطن إسرائيل ف العام 

 الديغرافR؛ استخدام ذرائع أمني2ة لتسويغ انتهاكات قاسية لقوق النسان؛ تعاظ³م أعمال هدم
 بيوت العرب ف الليل والثلRث والنقب والدن الختلطة؛ مطRطات لتهويد الليل والنقب؛ تعاظ³م

 ظواهر العنصري2ة تاه الواطني العرب ف صفوف الغلبية اليهودي2ة؛ النقص الشديد ف اللجئ
 وغرف المان وص�فRارات النذار والواد2 الرشادي2ة للمواطني العرب إب2ان حرب لبنان الثانية؛

 تريض وسائل العلم اليهودي2ة ضد2 الواطني العرب خلل فترة الرب وبعدها. هذه النـزعات
، وسنتوقRف عند بعضها لحق�ا.2007تواصلت خلل العام 

رياحp عنصري�ة
 تشهد المارسات العنصري2ة من قبل المهور اليهودي2 ف إسرائيل تاه الواطني العرب تصاعد�ا

 متواصل�، كما يتبي2ن من استطلعات الرأي والتقارير الت تcنشر ف هذا الضمار. ف ما يلي بعض
العي2نات:

 26 الذي ينشره العهد السرائيلي2 للديقراطي2ة،2007حسب مؤش2ر الديقراطي2ة •

 % من المهور أنR العلقات بي اليهود والعرب ف إسرائيل غي طي2بة،87يرى 
 % فقط على ضرورة تطبيق الساواة الكاملة ف القوق بي اليهود50ويوافق 

 % من الستجو�بي اليهود يؤي2دون فكرة تشجيع الكومة للعرب55والعرب. 
 % )!( ضم2 أحزاب عربي2ة )با ف ذلك78على الجرة من إسرائيل، ويعارض 

وزراء عرب( إل الكومة. وتشكRل هذه النسبة العلى منذ بداية التسعيني2ات.
 ، إل ارتفاع2007، الذي نcشر ف آذار 27يشي تقرير مركز مكافحة العنصري2ة•

 %. وأورد26 بنحو 2006ف مظاهر العنصري2ة تاه الواطني العرب ف العام 
 الؤس�سة العربي�ة"، 2006الامي طارق إبراهيم، "على الامش: التقرير السنوي2 لنتهاكات حقوق القلRـي2ة العربي2ة الفلسطيني2ة ف إسرائيل للعام  25

 .2007 حزيران لقوق النسان،
http://www.arabhra.org/HRA/SecondaryArticles/SecondaryArticlePage.aspx?SecondaryArticl

e=1573

 ،"، العهد السرائيلي� للديقراطي�ة: تكاتف ف متمع متصد2ع2007آشر أريان، ني أطمور، ياعيل هدار، "مؤش2ر الديقراطي2ة السرائيلي2ة  26
.http://www.idi.org.il ، على موقع العهد السرائيلي2 للديقراطي2ة:2007حزيران 

 مركز مكافحة: العنصري2ة تاه العرب الفلسطيني2ي مواطن دولة إسرائيل"، 2006بكر عواودة والامي علء حيدر، "مؤش2ر العنصري2ة للعام  27
.2007 نيسان العنصري�ة،

http://www.idi.org.il/
http://www.arabhra.org/publications/reports/Word/YearlyReport2006Hebrew.doc
http://www.arabhra.org/publications/reports/Word/YearlyReport2006Hebrew.doc


 التقرير نتائج استطلع سنوي2 يقوم بتابعة "مؤش2ر العنصري2ة" ف التمع
 Rمن المهور اليهودي2 ينتابم49.9السرائيلي. ويتبي2ن من الستطلع أن % 

 Rيشعرون بالنفور،33الوف عندما يسمعون اللغة العربي2ة ف الشارع، وأن % 
 % ينتابم شعور بالكراهية. هذه30.7% بعدم الراحة، و� 43.6كما يشعر 

 العطيات تشي إل تعز2ز الشاعر السلبي2ة الت يعب2ر عنها المهور اليهودي2 تاه
 العرب، مقارنة بالستطلع السابق الذي أ³جري ف كانون الو2ل من العام

 % مقابل30.7؛ وقد سcج2ل الرتفاع الكب ف مشاعر الكراهية )2005
 % من الستطل¯عي أن2هم يرفضون السكن ف بناية75.3%(. صر2ح 17.5

 % عن61.4(؛ وعب2ر 2005% ف العام 67.6مشتركة مع العرب )مقابل 
 عدم استعدادهم لصادقة عرب يقومون بزيارتم ف بيوتم، ويشكRل هذا العطى

 %(؛ أكثر من نصف45.5 )2005ارتفاع�ا مفاجئ�ا ومثي�ا مقابل العام 
 %( يوافقون على الفصل بي العرب واليهود40.6% مقابل 55.6المهور )

 % ف العام39.5% من المهور )مقابل 51ف مراكز اللهو! ويعتقد 
( أنR على إسرائيل تشجيع هجرة الواطني العرب من الدولة.2005

   أنR تعامل أبناء الشبيبة28يتبي2ن من بث أجرته جامعة حيفا، ونcشر مؤخ2ر�ا،•
 اليهود ف إسرائيل مع العرب يرتكز إل أفكار نطي2ة قاسية. البحث الذي أ³جري

  مدرسة ثانوي2ة ف البلد.22 طالب يدرسون ف 1600 شل 2004ف العام 
 Rالعرب ليسوا أذكياء، ويعتقد69وات2ضح أن Rمن التلميذ اليهود يعتقدون أن % 

 % منهم أنR العرب غي مثقRفي، والنسبة ذاتا تعتقد أنR العرب ليسوا75
 % من الطلب75% أن2هم غي نظيفي. ويعتقد 74متحض2رين، بينما اعتقد 

 اليهود أنR العرب عنيفون، واعترف أكثر من ثلث الطلRب بأن2هم يافون من
العرب.

 : "مواقف سلبي2ة لبناءموقع جامعة حيفا دراسة أجراها د. حاغاي كوفرمينتس ود. يغآل روزين والسي2دة ربيعة حسيسي من جامعة حيفا،  28
الشبيبة اليهود تاه جيانم العرب"،

http://media.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&task=view&id=1445&Itemid=2

http://media.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&task=view&id=1445&Itemid=2


 يcع�ر�ض العرب ف دولة إسرائيل بصورة سلبي2ة ومقولبة ف العلم السرائيلي•
 كذلك، كما يتبي2ن -على سبيل الثال- من أباث السلطة الثانية للتلفزيون

30 ومركز كيشيف.29والراديو

 ما بي مشاعر الوف والكراهية والعنصري2ة، من ناحية، والعمال الفعلي2ة الت تعب2ر عن هذه
 الشاعر، من ناحية أخرى، ليس ببعيد. وتنعكس رياح العنصري2ة الت تب2 ف صفوف

 المهور بأشكال متلفة، بدء¹ا من شعارات "الوت للعرب" ف ملعب كرة القدم، ومرور�ا
  ووصول� إل مشاريع قواني عنصري2ة تcطرح31ببناء جدران فصل بي بلدات يهودي2ة وعربي2ة،

من على منص2ة الكنيست.
  ما بين مشاعر الخوف والكراهية والعنصري�ة، من ناحية، والترجمة الفعلي�ة
 لهذه المشاعر إلى أعمال، من ناحية أخرى، ليس ببعيد، بدءiا من صرخات

 "الموت للعرب"، ووصول] إلى مشاريع قوانين عنصري�ة تVطرح من على منص�ة
الكنيست.

  نشهد تزايد�ا ف ماولت ومبادرات من قبل أعضاء الكنيست وشخصي2ات،ف الفترة الخية
 جاهيي2ة لتعزيز الطابع اليهودي2 للدولة. وتاول بعض هذه البادرات وضع المهور العرب

 ف اختبار الولء للدولة اليهودي2ة، كمشروع قانون عضو الكنيست عميا دوتان الذي
 يشترط التصويت للكنيست، والصول على مص2صات التأمي الوطن2، بالدمة العسكري2ة أو

  بالضافة إل مشروع القانون الذي يcطالب أعضاء الكنيست والوزراء بأداء القسم32الدني2ة،
  هذه34 أو اشتراط عضوي2ة الكنيست بفحص أمن33.2للدولة كـ "دولة يهودي2ة وديقراطي2ة"،

 القترحات تعب2ر عن مفهوم مغلوط لقوق النسان، وتشترط تطبيق القوق بتنفيذ
 السلطة الثانية للتلفزيونناما لئور، نوعا ألفينت لفلر، حاف عنبار لنكري، "الاضرون الغائبون ف وقت ذروة الشاهدة- دراسة متابعة"،   29

  סופי  %20  מחקר  %20  דוח  /http://www.rashut2.org.il/editor/uploadfiles ،2006والراديو، كانون الثان 
.  pdf  .  פתיחה  %20  ודברי  %20  שער  %20  כולל  %20

 ،2007 كيشيف- مركز الدفاع عن الديقراطي2ة ف إسرائيل، آذار "لظة إصغاء: مؤش�ر معاريف للخوف"،على سبيل الثال، راجعوا:  30
http://www.keshev.org.il/Site/FullNews.asp?NewsID=139&CategoryID=25.

 - مطRطون من أجل حقوق التخطيط )لبكومراجعوا -على سبيل الثال-: "ياعيل بادان وشول هارتان" جدران، وأسوار والعدل البيئي2"،  31
؛http://www.bimkom.org/dynContent/articles/walls,%20fences,%20justice.pdf يشر إل تاريخ النشر(،

 كذلك راجعوا التماس�ا تقد2م به برنامج حقوق النسان ف كلRي2ة القوق التابعة لامعة تل أبيب ضد2 جدار الفصل بي برديس سني وني تسفي،
http://www.tau.ac.il/law/clinics/files-for-clinikan/saniratira.doc

 ،nrg, 1.8.07 أريك بندر، "الطRة: من ل يدم لن يصل على الخصصات"،  32
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/616/209.html. 

 مشروع قانون الساس: الكنيست )تعديل- ق¯س�م الولء لعضو الكنيست(، 33
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/17/2526.rtf ;

 http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/17/2525.rtf مشروع قانون- الساس: الكومة )تعديل- ق¯س�م الولء(،

http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/17/2525.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/17/2526.rtf
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/616/209.html
http://www.tau.ac.il/law/clinics/files-for-clinikan/saniratira.doc
http://www.bimkom.org/dynContent/articles/walls, fences, justice.pdf
http://www.keshev.org.il/Site/FullNews.asp?NewsID=139&CategoryID=25
http://www.rashut2.org.il/editor/uploadfiles/??? ???? ???? ???? ??? ????? ?????.pdf
http://www.rashut2.org.il/editor/uploadfiles/??? ???? ???? ???? ??? ????? ?????.pdf


 الواجبات، وتعز2ز ظاهرة نـزع الشرعي2ة عن الواطني العرب الذي يcعام�لون كأعداء أكثر
من كونم مواطني متساوي القوق.

  الذي ينادي بتخصيص35لنضرب مثال� آخر على التشريعات العنصري2ة: مشروع القانون
 % من أراضي الدولة(، لليهود فقط.13أراضي دائرة أراضي إسرائيل )الت تتلك نو 

 وشكRل مشروع القانون هذا خطوة استباقي2ة لقرار الكمة العليا ف التماسات ق³د2مت بذا
 ، ويتعارض مع موقف الستشار القضائي2 للحكومة، وو�فق�ا له على الدولة اللتزام36الشأن

 ببدأ الساواة حت2ى حي تدير أراضي دائرة إسرائيل. صcود®ق على مشروع القرار بالقراءة
  عضو�ا16 صوت�ا(، مقابل معارضة 64 بأغلبي2ة كبية )2007الول ف شهر تRوز من العام 

37فقط.

 من الهم2 أن نتطر2ق ف هذا السياق إل تديد س�ريان قانون الواطنة والدخول إل إسرائيل
 )مرسوم مؤقRت(، الذي ينع الفلسطيني2ي التزو2جي بواطني إسرائيلي2ي من الصول على

 نشي إل أنR لنة المم الت2حدة لكافحة التمييز العرقي2 نظرت مكانة مدن2ية ف إسرائيل.
  وأوصت إسرائيل بأن "تcلغي قانون الواطنة والدخول إل38بطورة بالغة إل هذا القانون،

 إسرائيل )مرسوم مؤقRت(، وتعيد النظر ف سياستها، بغية توفي إمكاني2ة لR شل العائلت على
 أساس يلو من التمييز. لزام¿ على الدولة أن تكفل أن تكون القيود على لR شل العائلت

 مقلRصة وضروري2ة فقط، وأن ل تcفرض على أساس النتماء القومي2، أو النتماء إل مموعة
معي2نة".

 مشروع قانون- الساس: الكنيست )تعديل- فحص أمن2 لعضو الكنيست(، 34
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/17/2802.rtf

(.2007مشروع قانون دائرة أراضي إسرائيل )تعديل- إدارة أراضي دائرة أراضي إسرائيل لصال الشعب اليهودي2، ) 35
 مركز التخطيط البديل ضد  ،04/9010، فؤاد أبو ري2ا ضد2 دائرة أراضي إسرائيل، التماس إل الكمة العليا 04/7452التماس الكمة العليا  36

، عدالة ضد2 دائرة أراضي إسرائيل.04/9205دائرة أراضي إسرائيل؛ ملف2 الكمة العليا 
 ,Walla, 18.7.07أمي طيفون، "الصادقة بالقراءة التمهيدي2ة: أراضي دائرة أراضي إسرائيل لليهود فقط،  37

http://news.walla.co.il/?w=//1139366.
38 CONSIDERATION OF REPORTS SUBMITTED BY STATES PARTIES UNDER 
ARTICLE 9 OF THE CONVENTION, Concluding observations of the Committee on the 
Elimination of Racial Discrimination – ISRAEL”, COMMITTEE ON THE 
ELIMINATION OF RACIAL DISCRIMINATION, Seventieth session, 19 February - 9 
March 2007,

http://www.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD.C.ISR.CO.13.doc

http://www.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD.C.ISR.CO.13.doc
http://news.walla.co.il/?w=//1139366
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/17/2802.rtf


 مثال آخر على التشريع العنصري�: مشروع القانون الذي ينادي بتخصيص
أراضي دائرة أراضي إسرائيل لليهود فقط.

 تد الواقف السلبي2ة تاه مواطن إسرائيل الفلسطيني2ي تعبي�ا لا ف سياق آخر، هو الفحص
 المن2 ف الطارات، إذ يلقى الواطنون العرب الذين ي�ف®دون إل الطارات بـ "معاملة خاص2ة"
 تنعكس ف تفتيش خاص2 ودقيق، يتعد2ى -على نو« مcبال¯غ فيه- الفحوص� الت يضع لا معظم

 السافرين اليهود. ف بعض الحيان، تcرافق هذه التفتيشات® معاملةÛ مستهترة ومهينة. وينبع
 هذا التعامل الاص2 والغاير نتيجة استخدام طريقة "البوفيل العرقي2" الذي ي�نسبc للمواطني

 العرب خطورة زائدة، لكونم عرب�ا، حت2ى ف ظلR غياب معلومات أو دلئل على الطر الزائد
 لذا السافر العرب2 أو ذاك. ف السنوات الخية، تزايدت الشكاوى حول العاملة الشكالي2ة

  الذي نشرته الؤس2سة39الت يلقاها الواطنون العرب ف نقاط العبور والطارات. التقرير
  الذي قد2مته جعي2ة حقوق40العربي2ة لقوق النسان ومركز مكافحة العنصري2ة، واللتماس

  ضد2 طريقة "البوفيل"، يور®دان أمثلة عديدة على هذه2007الواطن ف شهر حزيران 
 العاملة. فعلى سبيل الثال، خضع الامي ماهر تلحمي من جعي2ة "أطب2اء لقوق النسان"،
 إل تفتيش وتقيق مطوwلي ،عندما أراد السفر بالطائرة من حيفا إل إيلت ف إطار عمله،

 وعندما ضاق ذرع�ا بذه العاملة ورفض التعاون، مcنع من الصعود إل الطائرة؛ فÜ³ر®ض على د.
 نادرة شلهوب- كيفوريكيان )وهي ماض®رة ف علم الجرام ف جامعة القدس( تفتيش

 استغرق ثلث ساعات ف مطار بن غوريون عندما كانت ف طريقها إل مؤتر علمي2 ف
 تونس، ونcبشت أغراضها الشخصي2ة وبcعثرت على مرأى من الميع، فقر2رت على ضوء ذلك
 عدم السفر؛ كان الطالب الامعي2 صال يعقوب ف طريقه لتمثيل دولة إسرائيل ف مؤتر دول
 ف لندن برفقة ثلثة من زملئه اليهود. قامت سلطات المن ف الطار بفصله عن سائر أفراد
 الموعة اليهود وخضع لسلسلة طويلة من التحقيقات والتفتيشات الدقيقة. يتعر2ض الواطنون
 العرب لعاملة مغايرة ومهينة، ويcوص�مون بوصمة عار ف شوارع الدن اليهودي2ة وف مداخل

 النشآت العام2ة، ومراكز قضاء الوقت واللهو، والمwعات التجاري2ة ومطRات الافلت
والقطارات.

 "، الؤس�سةبن غوريون وشركات الطيان السرائيلي2ة الامي طارق إبراهيم، الشبوهون ضمن�ا: التصنيف العرقي2 للمسافرين العرب ف مطار 39
.2006كانون الو2ل العربي�ة لقوق النسان ومركز مكافحة العنصري�ة، 

-http://www.acri.org.il/hebrew  ، جعي2ة حقوق الواطن ف إسرائيل ضد2 سلطة الطارات،07/4797ملف2 العليا  40
acri/engine/story.asp?id=1526.

http://www.acri.org.il/hebrew-acri/engine/story.asp?id=1526
http://www.acri.org.il/hebrew-acri/engine/story.asp?id=1526


 تتماشى طريقة " البوفيل" مع منظومة العتقدات والخاوف والفكار الت ذ³كرت آنف�ا،
 وترتكز إل مفهوم قائم« على الفكار ال³قول¯بة ي�عتب الواطن� العربw مصدر� خطر لكونه عربي§ا.

 2ة كالق2 ف الساواةيت�نتهك هذه الطريقة انتهاك�ا سافر�ا حقوق الواطني العرب الساسي
 والق2 بالكرامة والصوصي2ة وحر2ي2ة التنقRل. تcضيف طريقة "البوفيل" العنصري2ة هذه مدماك�ا
 آخر على حالة التمييز والغب والقصاء الت يعان منها الواطنون العرب على امتداد السني،

وتتحو2ل إل مصدر للمعتقدات والمارسات العنصري2ة والتمييزي2ة.
 "يحظى" المواطنون العرب بمعاملة خاص�ة في المطارات ونقاط العبور نتيجة

استخدام طريقة "البروفيل العنصري�"  
 

حر�ي�ة التعبي والنشاط السياسي�
 ف العام النصرم، انعكست عملي2ة نـزع الشرعي2ة عن الواطني العرب ف إسرائيل وإبعادهم 

 عن الشهد الجتماعي2، فيما انعكست، ف تعاظم ماولت الس2 بر2ي2ة التعبي للجمهور
 العرب. وجاءت هذه الاولت على خلفي2ة نشر أربع وثائق مبدئي2ة صاغتها أجسام

 وشخصي2ات قيادي2ة ف التمع العرب2 بغية خلق إطار لـÜوي2ة ومفاهيم وطموحات الفلسطيني2ي
  "الدستور41؛للجنة التابعة العليامواطن دولة إسرائيل. هذه الوثائق هي: "الرؤية الستقبلي2ة" 

 مدى؛ "وثيقة حيفا" لركز مساواة "وثيقة النقاط العشر" لركز 42؛لركز عدالةالديقراطي" 
  تنادي هذه الوثائق -ف ما تنادي- بتغيي البنية الدستوري2ة للدولة على نو يضمن43.الكرمل

 خلق مواط¯نة متساوية للفلسطيني2ي مواطن الدولة، والعتراف بالقوق الماعي2ة التاريي2ة
 للشعب الفلسطين2 ف وطنه. أثار نشر هذه الوثائق ردود فعل غاضبة ف صفوف قطاعات

 من المهور اليهودي2، والت اعتبتا مصدر تديد على تعريف دولة إسرائيل كدولة
 ، أوردت صحيفة "معاريف" خب�ا عن جلسة مغلقة عقدها يوفال2007 ف آذار 44يهودي2ة.

 ديسكي، رئيس الخابرات العام2ة، مع رئيس الكومة، تطر2ق فيها الو2ل إل الوثائق
 الذكورة، ووصف فيها الفلسطيني2ي مواطن إسرائيل بـ "الطر الستراتيجي2". وف معرض

 ،اللجنة القطري�ة لرؤساء السلطات العربي�ة الل9ـي�ة، على موقع مركز مساواة"الرؤية االستقبلي2ة للعرب الفلسطيني2ي ف إسرائيل"،  41
http://www.mossawacenter.org/files/files/File/Reports/2006/Future_Vision_arabic.pdf

 عدالة- الركز القانون9 لقوق القل9ـي�ة العربي�ة ف إسرائيل،"الدستور الديقراطي2"،  42
http://www.adalah.org/ara/democratic_constitution-a.pdf

-http://www.mada ،مدى الكرمل- الركز العرب� للدراسات الجتماعي�ة التطبيقي�ة"وثيقة حيفا"،  43
research.org/archive/haifaarabic.pdf

 ، على موقع ملس المن والسلم،27.1.07، هآرتسراجعوا -على سبيل الثال-: يوآف شطين، "يcحظر العتراض على يهودي2ة الدولة"،  44
http://www.peace-security.org.il/NewsInner.asp?Acat=1&ArticleID=1010

http://www.peace-security.org.il/NewsInner.asp?Acat=1&ArticleID=1010
http://www.mada-research.org/archive/haifahebrew.pdf
http://www.mada-research.org/archive/haifahebrew.pdf
http://www.adalah.org/ara/democratic_constitution-a.pdf
http://www.mossawacenter.org/files/files/File/Reports/2006/Future_Vision_arabic.pdf


 رد2ه على هذا الب،  أعلن رئيس الخابرات العام2ة )"شاباك"(، أنR من واجبه "إحباط كل
 نشاط تآمري2 لطراف تعمل على الساس بطابع دولة إسرائيل كدولة يهودي2ة ديقراطي2ة،

  نشاطها يري بأدوات يتيحها النظام الديقراطي". يلقى هذا الوقف الذيكانإن� حت 
 يضفي صفة التآمر على النشاط الشروع لواطن إسرائيل الفلسطيني2ي، يلقى قبول� لدى

 الستشار القضائي2 للحكومة. هذا النهج خطي للغاية، ويتآمر هو ف حد2 ذاته على أسس
 الديقراطي2ة الت تسمح بكلR نشاط، ما ل يقم القانون بظره على نو واضح وصريح.

 بالضافة إل ذلك، يقRق هذا النشاط، الذي يصفه الشاباك بالتآمري2 الكامن، يcحقRق مموعة
 من حقوق النسان الساسي2ة ويعب2ر عنها، نو: حر2ي2ة الرأي والتفكي؛ حر2ي2ة التعبي؛ الق

 بالشاركة ف الياة السياسي2ة على قدم الساواة؛ الق2 ف الستقلل الفكري2؛ الق2 بالكرامة.
 استخدام الشاباك لصطلحات غامضة على غرار "التآمر"، بغية إحباط نشاط سياسي2 شرعي2،
 يفتح الباب أمام استغلل ساقط وخطي للصلحيات المنوحة لذا السم، ومن ث̄م2 قد يلق

 واقع�ا يد مواطنو إسرائيل العرب أنفس�هم إزاءه مطاردين على خلفي2ة مواقفهم السياسي2ة، على
  هذه الخاوف ت�ر�شح من45الرغم من عدم تور2طهم ف نشاطات تشكRل تديد�ا لمن الدولة.

46الخبار حول التحقيق مع ناشطي ف منظRمات التمع الدنR العرب2 من قبل الشاباك.

 ثRة نوع آخر من ماولت تضييق الناق على حر2ي2ة التعبي لواطن إسرائيل العرب، يتمثRل ف
  وتديد الصحف الت تنتقد السياسة47التلويح بسوط القاطعة القتصادي2ة للصحف العربي2ة،

 السرائيلي2ة أو توج2ه النقد إل كبار الشخصي2ات الكومي2ة بعدم نشر العلنات الكومي2ة.
 تcدعم هذه المارسات بتوجيهات الستشار القضائي2 السابق إلياكيم روبنشتاين، والت يكن

 -بسبها- التوقRف عن نشر العلنات الكومي2ة ف صحيفة تنفي بشكل متواصل طابع
 إسرائيل كدولة يهودي2ة ديقراطي2ة. ماولت من هذا النوع للسيطرة على مضامي الصحافة

 العربي2ة تنتهك حر2ي2ة¯ الصحافة وحر2ي2ة¯ التعبي عن الرأي انتهاك�ا شديد الطورة، لسباب عد2ة،
 منها: أو2ل�، أي2 نشر يعارض طابع الدولة اليهودي2 أو الديقراطي2 للدولة )على سبيل الثال-
 كتابة مقال ينادي بتحويل دولة إسرائيل من دولة يهودي2ة إل دولة ثنائي2ة القومي2ة( ل يشكRل
 ف حد2 ذاته مالفة جنائي2ة. ثاني�ا، ف غياب تعليمات قانوني2ة واضحة وقاطعة تسمح بانتهاك

 للتوس2ع ف هذه الوضوع، راج®عوا بيان�ا صحفي§ا على موقع جعي2ة حقوق الواطن، والروابط الرافقة: 45
http://www.acri.org.il/hebrew-acri/engine/story.asp?id=1514

, nrg 20.7.07 ،إيتمار عنباري، "تقيق أمن2 أم تنكيل؟" 46
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/611/434.html.

.2007توج2ه جعي2ة حقوق الواطن ومركز إعلم للمستشار القضائي2 للحكومة، شباط  47

http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/611/434.html
http://www.acri.org.il/hebrew-acri/engine/story.asp?id=1514


 حر2ي2ة التعبي أو تقييدها، ل تلك سلطات الدولة صلحية الساس بالقوق الدستوري2ة
المنوحة للصحفي2ي العرب والصحافة العربي2ة بالتعبي عن رأيهم بر2ي2ة.

 في الونة الخيرة، تعاظمت محاولت المساس بحر�ي�ة التعبير في صفوف
 الجمهور العربي. من هذه المحاولت: التعامل مع النشاط السياسي� الشرعي

 لمواطني إسرائيل الفلسطيني�ين كعمل " تآمري�"، وممارسة الضغوط على
الصحف.

 يتوافر للمواطني الفلسطيني2ي حق2 التعبي عن مواقفهم وهcوي2تهم الماعي2ة وذاكرتم المعي2ة 
 ورؤياهم الشتركة، ويق2 لم، بغية تقيق ذلك، استعمال جيع الوسائل الت ل يظرها

 القانون حظر�ا واضح�ا. ف هذا السياق، تدر الشارة إشارة إيابي2ة إل قرار وزيرة التربية
 والتعليم الصاد�قة على كتاب تدريسي2 باللغة العربي2ة يعرض الرواية الفلسطيني2ة لحداث حرب

  ومن الدير أن تد هذه الرواية مكان�ا لا ف جهاز التعليم،48 -" النكبة"1948العام 
اليهودي2 كذلك.

ميزاني�ات ف إطار خط9ة إعادة ترميم منطقة الشمال
  يعان المهور العرب2 منذ سني طويلة من التمييز والغب ف توزيع الوارد العام2ة ف جيع

  وعكست حرب لبنان الثانية الاجة )العروفة سلف�ا( إل استثمار مكثRف49الرافق الياتية.
 للموارد بغية تسي البن التحتي2ة وتطوير البلدات العربي2ة ف الشمال. كشفت الرب حقيقة

 Rل ذلك ف أنRمن40عدم وجود ملجئ وغرف أمان ف معظم هذه البلدات، ويتمث % 
 50الواطني الذين سقطوا خلل الرب هم من العرب. وحسب تقديرات مركز مساواة،

 كان لسقوط الصواريخ على القرى والدن العربي2ة ف الشمال نتائج قاتلة بسبب غياب
 منظومة حاية عام2ة لئقة: اللجئ العام2ة شبه معدومة، وهنالك نقص ف منظومة ص�فRارات

 النذار، وتلك القائمة تعان من الهال )فعلى سبيل الثال، تفتقر الناصرة والشاغور إل
اللجئ العام2ة افتقار�ا كلRي§ا(.

,nfc, 22.7.07 "وزارة التربية والتعليم تعرض "النكبة"،  روني ليفوفيتس،راجعوا على سبيل الثال، 48
http://www.nfc.co.il/Archive/001-D-136357-00.html?tag=23-50-09

 على، 2006 راجعوا -على سبيل الثال- تقارير جعي2ة سيكوي وسلسلة القالت الت نشرتا صحيفة "هآرتس" على خلفي2ة تقرير سيكوي  49
http://www.sikkuy.org.il موقع جعي�ة سيكوي:

 موقع مركز مساواة لقوق"البلدات العربي2ة تلو من اللجئ، ول توفRر قيادة البهة الداخلي2ة معلومات باللغة العربي2ة"، بيان صحفي2 على  50
http://mossawacenter.org/default.php?lng=2&pg=9&dp=2&fl=8، 6.3.07، الواطني العرب ف إسرائيل

http://mossawacenter.org/default.php?lng=2&pg=9&dp=2&fl=8
http://www.sikkuy.org.il/
http://www.nfc.co.il/Archive/001-D-136357-00.html?tag=23-50-09


 ، والذي نcشر ف51تقرير مراقب الدولة التعلRق باهزي2ة البهة الداخلي2ة لرب لبنان الثانية
 ، يعرض صورة قاتة حول وضع منظومة الماية ف البلدات العربي2ة ف18.7.07تاريخ 

يقول:إذ الشمال، 
 ، فحص مكتب مراقب الدولة طريقة توفير2007 وآذار 2006في الفترة الواقعة بين شهري أيلول " 

ي,ة، ومعالجتها وملءمتها لهدافها. ]...[ الميزاني,ات لقامة الملجئ في السلطات المحلـ.
 وظهرت خلل عملي,ة التفتيش صورة قاتمة حول وضع الملجئ والحماية في الوسط غير اليهودي,،

 % من70 مواطن )150,000إذ لم تتوافر حلول في كل< ما يتعل.ق بالملجئ ومنظومة الحماية لنحو 
ي,ة قام مكتب مراقب الدولة بتجميع المعلومات حولها.13السك.ان( في   سلطة محلـ.

 يشير هذا الوضع إلى حالة من الهمال الشديد من قبل السلطة المركزي,ة والسلطات المحل.ـي,ة، في
 معالجة مسألة الملجئ للسك.ان غير اليهود. وزارتا المالي,ة والداخلي,ة، والجبهة الداخلي,ة، والسلطات

ي,ة، لم تقم بتوفير ورصد الميزاني,ات لهذا الغرض. في المؤس,سات العام,ة عدد قليل من  المحلـ.
 الملجئ، وتلك القائمة تنقصها تجهيزات أساسي,ة؛ هنالك نقص كذلك في الملجئ الخاص,ة وملجئ

 المؤس,سات التعليمي,ة. نتيجة لذلك، ل تتوافر ملجئ في حالت الطوارئ لعشرات اللف من السك.ان
غير اليهود في الشمال".

 بعد انتهاء الرب، قر2رت الكومة رصد مبلغ أربعة مليارات شيكل لعادة إعمار الشمال
 وتطويره، وجرى إيداع هذه الطRة ف يد نائب رئيس الكومة. توج2هت منظRمات حقوق

 ، وناشدتما تديد معايي واضحة لطريقة توزيع الموال52النسان إل الكومة والكنيست
 واستخدامها، بغية اليلولة دون حصول توزيع غي مcن�صف، وتييز، ول سي2ما ضد2 المهور

العرب2 ف الشمال.
  با ف53لكن على الرغم من نشر خطRة لتوزيع الموال بي الوزارات الكومي2ة الختلفة،

 ذلك تصيصها للمشاريع الختلفة، وعلى الرغم من اد2عاء الكومة أنR الموال قد وcز2عت
  تعان الطRة من عدم التنسيق بي الوزارات الختلفة، بالضافة إل54على نو متساو«،

 ،111مراقب الدولة، "جاهزي2ة البهة الداخلي2ة وأداؤها خلل حرب لبنان الثانية"، موجز التقرير، ص  51
http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=494&id=157&contentid=&parentc

id=undefined&sw=800&hw=530. 
 راجعوا، على سبيل الثال، توج2ه جعي2ة حقوق الواطن إل الدير العام2 لديوان رئيس الكومة وإل رئيس لنة الداخلي2ة ف الكنيست، آذار 52

2007 ،http://www.acri.org.il/hebrew-acri/engine/story.asp?id=1496
  مليارات شيكل"، بيان صحفي2 على موقع4"الصادقة على خطRة تفصيلي2ة لتقوية الشمال وحيفا: انطلق عشرات الشاريع بقيمة أكثر من  53

 ،14.9.06 ديوان رئيس الكومة،
http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Spokesman/2006/09/spoketzafon140906.htm

 : "حرصنا ف العمل مقابل5.6.07 تطر2قت جعي2ة سيكوي إل إعلن مدير ديوان رئيس الكومة ف مؤتر عcقد ف تاريخ ،على سبيل الثال 54
 الوزارات الختلفة على عرض ميزاني2ات متساوية كجزء من عملي2ة إعادة إعمار الشمال". 

http://www.sikkuy.org.il/docs/kenes5-6-07.pdf

http://www.sikkuy.org.il/docs/kenes5-6-07.pdf
http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Spokesman/2006/09/spoketzafon140906.htm
http://www.acri.org.il/hebrew-acri/engine/story.asp?id=1496
http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=494&id=157&contentid=&parentcid=undefined&sw=800&hw=530
http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=494&id=157&contentid=&parentcid=undefined&sw=800&hw=530


 افتقارها لتفاصيل حول سلRم الفضلي2ات حسب الناطق الختلفة والبلدات والموعات
السكRاني2ة. 

 بالضافة إل ذلك، ل تcعرض مقاييس شفافة وواضحة حول توزيع الموال، على نو يضمن
 الساواة والتمييز الصح2ح للقطاعات السكRاني2ة الستضعفة كالعرب، ومموعات ضعيفة من

الناحية الجتماعي2ة القتصادي2ة.
  رعنان دينور، عن تويل أكثر، ف مطلع شهر حزيران، أعلن رئيس ديوان رئيس الكومة

  مليون900 مليون شيكل )منذ انتهاء الرب( إل الدن والقرى العربي2ة، من أصل 300من 
 شيكل كانوا قد وعدوا با ف إطار خطRة إعادة إعمار الشمال، وأنR البالغ التبقRية ستcح�و2ل

  ف القابل، وخلل جلسة لنة الداخلي2ة التابعة للكنيست، النعقدة ف2007.55خلل العام 
  لتابعة الوضوع، تكش2فت صورة قاتة حول تطبيق خطRة إعادة العمار25.6.07تاريخ 

 وتطوير الشمال بعام2ة، وف البلدات العربي2ة باص2ة. وكان النطباع لدى اللجنة أنR إعادة
 إعمار الشمال بعد الرب ل تقف ف أعلى سلRم أفضلي2ات الكومة، وأنR الطRة تسي ببطء

 شديد، وركRزت على حقيقة أنR المهور العرب2 والدرزي2 ف الشمال ما زال يعان من إهال
56شديد من الناحية المني2ة، إذ ل تcعرض أي2ة خطRة لبناء اللجئ، وحاية البلدات.

 لجنة الداخلي�ة التابعة للكنيست: ما زالت البلدات العربي�ة والدرزي�ة في
الشمال تعيش حالة من الهمال المني...

57، ورد� ما يلي:2007 ف البيان الصحفي2 الذي نشره مركز مساواة، ف شهر توز 

  مليون شيكل لعادة إعمار الدينة بعد الرب، ل160"بلدي2ة حيفا الت حصلت على 
 تستخدم هذه الموال لبناء اللجئ ف الحياء العربي2ة الت تعر2ضت لصابات ف الرواح

 والمتلكات]...[ ف البلدات العربي2ة ل يلحظ تسي ف اللجئ، وف م®لكات
 الختصاصي2ي النفسي2ي، وف تصي الستشفيات ف الناصرة، وف نشر سي2ارات السعاف

 التابعة لنجمة داوود المراء، وف منظومة إخلء الواطني خلل الرب، وف منظومة التزويد
بالواد2 الغذائي2ة".

" أعله54على موقع جعي2ة سيكوي، اللحظة " 55
http://www.knesset.gov.il/spokesman/heb/Result.asp?HodID=7436: 25.6.07بيان صحفي2 للRجنة،  56
 18.7.2007 مركز مساواة من الواطني العرب ما زالوا بدون ملجئ"، بيان صحفي2 على موقع 70%" 57

http://www.mossawacenter.org/default.php?lng=2&pg=11&dp=2&fl=11

http://www.mossawacenter.org/default.php?lng=2&pg=11&dp=2&fl=11
http://www.knesset.gov.il/spokesman/heb/Result.asp?HodID=7436


  أنR مموع ميزاني2ات التطوير من ميزاني2ة الوزارات الختلفة لميع58واد2عى الركز كذلك
  مليون شيكل، بينما كان من747، اقتصر على نو 2007البلدات العربي2ة ف البلد، للعام 

  مليون968الفترض بطRة إعادة إعمار الشمال ف البلدات العربي2ة أن ترصد لوحدها نو 
 شيكل. بالضافة إل ذلك، يcشي الركز إل الماطلة والتباطؤ ف الوزارات الكومي2ة ف كل
 ما يتعلRق بعملي2ة التنفيذ، وهو ما يؤد2ي بدوره إل عدم استغلل الموال الرصودة استغلل

كامل.
  يشار كذلك، بغية استكمال الصورة، إل وجود اد2عاءات بصوص البلدات اليهودي2ة بكل

 ما يتعلRق بالبالغ الت وcز2عت ف إطار خطRة إعادة إعمار الشمال، وبصوص القاييس العمول
 با لتوزيع هذه البالغ، وبصوص وتية تصحيح النواقص والوعود الت نcقضت، والتقليصات

 59، والت ستcلحق الضرر بالدن والقرى الشمالي2ة.2008الزم�ع تنفيذها ف ميزاني2ة العام 

 وأفادت مثRلة ديوان رئيس الكومة، ف جلسة لنة الالي2ة التابعة للكنيست، والنعقدة ف
 ، أنR شركة خارجي2ة قد بدأت ف أيلول بفحص تنفيذ الطRة ف كلR من9.10.07تاريخ 

60البلدات الت تشملها هذه الطRة.

حقوق المهور العرب� ف القرى غي العترف با ف النقب 

  ألف مواطن. يعيش نصف هؤلء160يصل تعداد السكRان العرب البدو ف النقب إل نو 
  مواطن( فيسكنون ف قرى ل تعترف80,000ف بلدات أقامتها لم الدولة، أم2ا البقي2ة )نو 

  وف بلدات واقعة ف مراحل تطيط متلفة داخل اللس القليمي2 "أبو61الدولة بوجودها،
 بسمة". يبلغ تعداد سكRان كلR من هذه القرى بضع مئات، وبعضها يسكنه بضعة³ آلف.

 هذه القرى قائمة منذ عشرات السني، والقسم الكب منها كان قائم�ا قبل إقامة دولة

 "، بيانالبلدات العربي2ة، دون حضور مثRلي عن ديوان رئيس الكومة لنة الالي2ة البلاني2ة تعقد اجتماع�ا لناقشة تنفيذ ميزاني2ة ترميم الشمال ف" 58
 ،10.7.07صحفي2 على موقع مركز مساواة، 

http://www.mossawacenter.org/default.php?lng=2&pg=9&dp=2&fl=11
.9.7.07بالضافة إل بروتوكول لنة الالي2ة التابعة للكنيست من تاريخ 

  يكن الصول على معلومات كثية حول إسقاطات حرب لبنان الثانية وخطRة إعادة العمار على موقع شاتيل، تت عنوان "اليوم الذي تل 59
 http://www.shatil.org.il/site/library-category.asp?categoryid=34الرب"،

60 http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/ksafim/2007-10-09.html
  للحصول على خلفي2ة حول القرى غي العترف با والتخطيط المي®ãز ف النقب، راجعوا -على سبيل الثال-: "غي قائمي على الارطة- 61

 مطRطات تطوير النقب والمهور العرب2 ف النقب"،  أقوال ف مؤتر النظRمات التالية: مركز أدفاه، اللس القليمي2 للقرى غي العترف با ف
 ، على موقع جعي2ة حقوق الواطن،26.11.06النقب، جعي2ة حقوق الواطن، بكوم، وعدالة، 

http://www.acri.org.il/pdf/kenesnegev.pdf. 

http://www.acri.org.il/pdf/kenesnegev.pdf
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 إسرائيل، والقسم الخر أقيم خلل خسيني2ات وستيني2ات القرن الاضي، عندما قام الكم
 ج" الت تقع بغالبي2تها بي بئراالعسكري2 بنقل الواطني قسري§ا من أراضيهم إل "منطقة السي

 السبع وعراد ويروحام وديونا. على امتداد عشرات السني، رفضت الدولة العتراف بذه
 البلدات أو تنظيمها من الناحية التخطيطي2ة، ورفضت توفي الدمات والبن التحتي2ة والقوق
 الساسي2ة كالاء، والصرف الصح2ي2، والشوارع، والاتف، والكهرباء والقوق القانوني2ة ف
 البناء. خدمات التعليم والرفاه والصحة واللول التشغيلي2ة ف القرى غي العترف با شديدة
 الدودي2ة هي الخرى. أكثر المور خطورة ف هذا السياق هو الوف الدائم الذي يعيشه

 هؤلء الواطنون من فقدان بيوتم نتيجة لسياسة هدم البيوت الت تارسها الدولة ف النقب،
 والت تتعامل مع الواطني البدو كـ " غزاة"، على الرغم من إقامتهم على الراضي الت

 قامت هي بنقلهم إليها، وتعمل على إجلئهم عنوة� دون تقدي تعويضات ملئمة، وبدون
 إجراءات عادلة، وبدون إشراك السكRان، أو الخذ بعي العتبار لسلوب حياتم وتقاليدهم،

 والبنية التمعي2ة للسكRان. ترمي الدولة، من كلR هذا، إل تميعهم ف البلدات القائمة الت
 تو2لت ف هذه الثناء إل مراكز للفقر والبطالة، وف البلدات الت ما زالت ف طور

التخطيط.
 خلل عشرات السنين رفضت الدولة العتراف بالقرى غير المعترف بها

ي�ة فيها، ورفضت توفير الخدمات والبنى التحتي�ة Hوتنظيمها وإقامة سلطات محلـ 
وأبسط الحقوق.

هدم البيوت
 ج"( كـ "منطقة غليلي"،اتcعر2ف النطقة الت تقع فيها القرى غي العترف با )"منطقة السي 

 وما يعنيه المر أنR هذه النطقة تلو من سلطة ملRـي2ة ول ترعاها أي2 لنة للتخطيط والبناء.
 ويتمخ2ض عن ذلك أنR كلR من يرغب ف استصدار رخصة بناء لتعمي بيت له ل يد أي
 عنوان للتوج2ه إليه. وف غياب التخطيط لبلداتم، يcضطر2 سكRان القرى غي العترف با إل

 السكن ف بيوت وبر2اكي2ات وخيام بcنيت دون تراخيص بناء. الدولة، من جانبها، تطب2ق قانون
 البناء والتنظيم وقواني الرض من خلل الخلل الفظR والارف بالقوق الساسي2ة للسكRان

 البدو ف السكن. ف كلR عام، تقوم السلطات بدم البيوت ف القرى غي العترف با،
 وأحيان�ا ف القرى ال³در�جة ف مسار التخطيط، دون توفي بدائل سكن للسكRان، ويبقى مئات

  بالعداد الكبية للبيوت2007الطفال والنساء والرجال دون سقف يؤويهم. تي2ز العام 
  مبن ف200الت هcدمت، فمنذ مطلع العام حت2ى بداية شهر تشرين الثان، هcدم ما يزيد عن 



 ؛2002 ف العام 23القرى غي العترف با، مقابل أعداد أقلR بكثي ف السنوات السابقة: 
   وعلى سبيل الثال،2006.62 ف العام 96؛ 2005 ف العام 15؛ 2003 ف العام 63

  عن وجه الرض عد2ة مرات خلل السنة الفائتة. وف كل"طويل أبو جروال"مcسحت قرية 
 مرة كان السكRان يقومون ببناء بيوتم مد2د�ا، كانت الدولة تعود إل هدمها. مئات الواطني

  ل:الذين بقوا دون سقف يؤويهم هم "غي مرئي2ي"، ف كلR ما يتعلRق بعظم سكRان الدولة
 تقم وسائل العلم بالتطر2ق إل معظم حالت الدم، ول تصل هذه بالتال إل وعي المهور

السرائيلي.

 ، وفق ما جعته2007يعرض الدول التال معطيات حول هدم البيوت منذ مطلع العام 
  ف هذا السياق، يcشار إل أنR الكثي من سكRان63جعي2ة حقوق الواطن من مصادر متلفة.

 القرى يقومون بطوة استباقي2ة ويفكRكون بأنفسهم بيوتم ال³ع�د2ة للهدم بغية دفع السى عنهم،
 وعن أولدهم، وتن2ب التكلفة الاد2ي2ة القترنة بدم هذه البيوت من قبل الدولة )تcرافق هدم
 البيوت -ف الكثي من الحيان- أعمال³ عنف واعتقالت، وتcلزم الدولة كل¬ م�ن يcهدم بيته
 بدفع مصروفات الدم(. ليس لدى المعي2ات الت تcعن بذا الوضوع معطيات¿ حول عدد

 البيوت الت تcهدم ذاتي§ا، ل يcعلن عنها ف الكثي من الحيان، وعليه ل يتطر2ق هذا الدول إل
هذا النوع من الدم.

 200منذ مطلع العام حت�ى شهر تشرين الثاني، قامت الدولة بهدم أكثر من  
مبنى في القرى غير المعترف بها.
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5سرال1.11
)تتفاوض القرية مع مؤس2سات التخطيط حول إياد موقع بديل( 10وادي النعم

)بيتان من حجر، بالضافة إل نصف بيت آخر( 2.5بي المام7.11
1رينلقا

1الزرنوق

  داخل وزارة السكان، هي سلطة64، قر2رت الكومة إقامة سلطة جديدة2007ف تRوز 
 تنظيم الستيطان ف النقب، الت يcفترض فيها تنسيق نشاطات الكومة ف هذا الوضوع،

 والعمل على وضع تسويات لسائل الرض. وتضاف هذه السلطة إل مديري2ة النقب ف دائرة
 أراضي إسرائيل، ومديري2ة تنسيق نشاطات الكومة ف الوسط البدوي2، وجيعها تضع

 لوزارة السكان. وف هذا القرار، ألقت الكومة على عاتق وزير البناء والسكان إقامة¯ لنة
 جاهيي2ة برئاسة قاض« متقاعد ف الكمة العليا، يcفترض فيها )أي اللجنة( تقدي توصياتا

 للوزير خلل ثلثة أشهر، ابتغاء بلورة مشروع قانون حول تنظيم استيطان التمع البدوي2 ف
 النقب. حت2ى لو جرى النظر بإيابي2ة إل ني2ة تنظيم هذه السألة، ت�طرح صيغة³ القرار جلة� من
 الشكالت والصعوبات: أو2ل�، العلقة التبادلي2ة بي هذه السلطة الديدة والسلطات القائمة

 ،15.07.2007 للحكومة من تاريخ 1999"إقامة سلطة لتنظيم الستيطان ف النقب"، القرار  64
http://www.pmo.gov.il/PMO/Government/Decisions/2007/07/des1999.htm.

http://www.pmo.gov.il/PMO/Government/Decisions/2007/07/des1999.htm


 غي واضحة، وهنالك عدم وضوح حول العلقة بي توصياتا وبي الارطة اليكلي2ة
 لتروبولي بئر السبع الت جرى إيداعها ف الفترة الخية )راجعوا هذا ف ما يأت(؛ ثاني�ا،

 ليس ثRة تثيل لئق للسكRان العرب من النقب ف هذه اللجنة أيض�ا، إذ و�فق القرار سيقتصر
  عضو�ا على أربعة أعضاء فقط. وثRة إشكالي2ة21تثيل البدو ف هذه اللجنة الكوwنة من 

 أخرى تتمثRل ف مسألة اشتراط أن تقتصر الشاركة ف هذه اللجنة على من ليس لم "مطالب
 مcلكي2ة". حت2ى لو شهد هذا الشتراط على نـزاهة )ظاهري2ة(، فالمر يcقصي من عملي2ة ات2خاذ

 القرار م�ن سيتأثRرون تأثRر�ا مباشر�ا من قرارات اللجنة. ف ناية شهر تشرين الو2ل، صادقت
 الكومة على إقامة اللجنة الماهيي2ة برئاسة القاضي التقاعد إليعيزر غولدبيغ، وت�حدwد� أن

 65تقوم بتقدي توصياتا ف غضون ست2ة أشهر منذ بداية عملها.

 ، وعلى خلفي2ة إقامة السلطة الديدة، توج2ه وزيرا السكان18.7.2007 ف تاريخ 
 والداخلي2ة إل الستشار القضائي2 للحكومة، بطلب الصادقة على تميد أوامر هدم البيوت
 حت2ى تستكمل اللجنة تقدي توصياتا. بارك� سكان القرى ومنظRماتم التمثيلي2ة هذا القرار،

  بيت�ا ف طويل أبو21 بيت�ا ف النقب: 24لكن ف صبيحة اليوم التال قامت الدولة بدم 
 جروال، وواحد ف قرية وادي النعم، على الرغم من الفاوضات الت عcقدت ف سبيل العثور

  أن67 ف بداية أيلول، أعلن مكتب الستشار القضائي2 للحكومة66على موقع بديل للقرية.
 هذا القرار -بعد فحص اقتراح تميد هدم البيوت مقابل أطراف التنفيذ العني2ة- غي قابل

 للتطبيق. ومع ذلك، أشار الستشار القضائي2 للحكومة إل ضرورة القيام بفحص مد2د
 لسياسة فرض القانون. حت2ى مطلع تشرين الثان، ما زالت تتواصل عملي2ات هدم البيوت ف

القرى غي العترف با ف النقب.

الرائط اليكلي�ة
/4/14، ط³رحت على الل الارطة³ اليكيلي2ة لتروبولي بئر السبع )"تام" 2007ف حزيران 

  قد2مته جعي2ة حقوق الواطن، باسم جعي2ات68(. وتشكRل هذه الارطة نتاج�ا للتماس«23

 ،28.10.07بيان صحفي2 على موقع وزارة البناء والسكان،  65
http://www.moch.gov.il/Moch/Messages/28.10.07.htm.

 ، وخلل الستئناف على القرار بصوص دعاوى الخلء2007 بالضافة إل الفاوضات حول الوقع البديل، قر2رت الكمة العليا، ف آذار  66
  شهر�ا تري خللا ماولة التوص2ل إل18الت تقد2مت با دائرة أراضي إسرائيل ضد2 العديد من سكRان القرية، قر2رت تأجيل أوامر الدم لفترة 

تسوية.
، رد§ا على توج2ه المعي2ة.5.9.07رسالة لمعي2ة حقوق الواطن من تاريخ  67
 أبو ح2اد ضد2 اللس القطري2 للتخطيط والبناء.00/1991ملف2 العليا  68

http://www.moch.gov.il/Moch/Messages/28.10.07.htm


 ، اعتراض�ا علىR2000لي القرى غي العترف با ف النقب ف العام ثحقوق النسان ومث
 الارطة اليكلي2ة اللوائي2ة لنطقة النوب. واحتج2ت المعي2ة ف هذا اللتماس على حقيقة أن

 الارطة ل ت�عر®ض أمام مواطن إسرائيل العرب البدو أيw بديل قانونR للستيطان، سوى
 النتقال للسكن ف البلدات. التزمت سلطات التخطيط على خلفي2ة هذا اللتماس بتحضي

 % من بدو النقب(، وهي95خارطة هيكلي2ة لوائي2ة جزئي2ة لتروبولي بئر السبع )حيث يقطن 
 الت ستشمل حلول� للستيطان القروي2 البدوي2، بالتنسيق مع مثRلي السكRان، مع الخذ بعي
 العتبار لحتياجاتم بذا الصوص. الدولة ل تستغلR هذه الفرصة الواتية؛ وعلى الرغم من

 التقاء طاقم التخطيط بمثRلي اللتمسي عد2ة مرات، أخلR هذا الطاقم بالتزام مؤس2سات
 التخطيط أمام الكمة العليا، ورفص القيام بفحص عين2 لملة من القتراحات لتنظيم بعض
 القرى. ومقابل التداول البطيء ف الرائط اليكلي2ة ال³ع�د2ة للقرى العربي2ة، جرى تسريع إقامة

 بلدات يهودي2ة جديدة دون الاجة إل خرائط هيكلي2ة، وذلك ف إطار تطبيق قرارات
 "مزرعة أفراد" لليهود.30حكومي2ة متلفة. هكذا، على سبيل الثال، أقيم نو 

 ما زالت الارطة اليكلي2ة لتروبولي بئر السبع، الت نcشرت هذا العام، ل تقد2م حلول
 تطيطي2ة متساوية ومعقولة لسكRان القرى غي العترف با، وتواصل سياسة التمييز ف توزيع

  بفضل69 بلدات9استخدام موارد الرض. على الرغم من قيام الارطة بتنظيم أو إقامة 
 قرارات حكومي2ة سبقت تضيها، واقتراحها تنظيم قريتي كبيتي إضافي2تي ف مساحة

  ثRة عشرات القرى الخرى الت يسكنها عشرات اللف من السكRان ل تظهر70التخطيط،
 بتات�ا ف الارطة الديدة. وتمل هذه القيقة دللة مزدوجة: على المد القصي، ل تطرح

 ة الت تعان منها هذه القرى، إذا ل يكن الصول على تراخيصعاجلحلول للمشاكل ال
ي2ة، فالمران باجة إل خارطة هيكلي2ة. ف المد Rللبناء أو على خدمات من قبل سلطة ملـ 

 البعيد، سيضع غياب هذه البلدات عن الارطة اليكلي2ة صعوبات وعراقيل أمام إمكاني2ة
 تنظيمها ف العشرين سنة القادمة، لنR الارطة اليكلي2ة اللوائي2ة تcحد2د أغراض استخدام

 الرض لعشرين عام�ا. على الرغم من تعريف بعض الساحات )الت خcص2صت ف السابق
 لغراض زراعي2ة وصناعي2ة وعسكري2ة( -ف الارطة اليكلي2ة الديدة- كمساحات ذات

 مكانة خاص2ة يcمكن ف الستقبل فحص إمكاني2ات تنظيم استيطان السكRان البدو داخلها، ل
 ترصد الارطة هذه الساحات للسكRان البدو، وتفتح الباب لمكاني2ة إقامة بلدات يهودي2ة

 بي هداج، قصر السر2، أم2 بطي، أبو قرينات، السي2د، وادي شريا )لصال ترابي الصانع(، دريات، مكحول )مرعيت(، ومولدا )لصال 69
الطرش(.

وها القريتان أبو تلول والفارعة. 70



 عليها. بالضافة إل ذلك،ل تcدر�ج غالبي2ة أراضي القرى ف أهداف هذه الرض، ول يد2د
 الهاز التخطيطي2 معايي وجداول زمني2ة. ما يعنيه هذا المر هو تأجيل دراسة اللول

التخطيطي2ة العيني2ة للسكRان العرب ف النقب لعشرات السني.

 ما زالت الخارطة الهيكلي�ة لمتروبولين بئر السبع، التي نVشرت هذا العام، ل
 تقد�م حلول] تخطيطي�ة متساوية ومعقولة لسكHان القرى غير المعترف بها،

وتواصل نهج التمييز في توزيع استخدامات موارد الرض. 

   ف القابل، تcوفRر الارطة اليكيلي2ة تشكيلة واسعة من أساليب الستيطان للجمهور
 اليهودي: عشرات من البلدات الت تتد2 على مساحات شاسعة، تضم2 عشرات الدونات

 الزراعي2ة لكلR مcزارع، بالضافة إل مساحات سكن مcغ�د�ق با ومزارع للفراد. وحت2ى اليوم
 تتوافر ف النقب تشكيلة من البلدات القروي2ة ال³ع�د2ة للجمهور اليهودي2، ويسكن بعض�ها بضع

  بلدة كهذه،100عشرات من العائلت. ف قضاء بئر السبع لوحدها، هنالك أكثر من 
 وتشمل الارطة اليكلي2ة الديدة ف بعض الحيان خطط�ا لقامة بلدات يهودي2ة إضافي2ة ف
 الواقع الت فيها الن قرى غيc معترف با، والت -كما ذ³كر- ل تظهر ف الارطة. على

 سبيل الثال، تظهر ف الارطة مطRطات لقامة بلدتي يهودي2تي باسم يتي وحيان ف الكان
الذي تقع فيه قريتان غي معترف بما، وها قريتا عتي وأم الريان.

  خلل الشهرين أيلول وتشرين الو2ل، قد2مت منظRمات حقوق النسان وسكان القرى غي
  تcبقي هذه71العترف با اعتراضات على الارطة اليكلي2ة للمجلس القطري2 للتخطيط والبناء.

 الارطة -كسابقتها- عشرات اللف من الواطني أمام ال¯يار الصعب بي مواصلة السكن
 ف بلداتم القروي2ة التاريي2ة بدون تسوية تطيطي2ة وف ظروف مهينة للغاية، حيث يتهد2دهم
 سيف الدم، وبي النتقال إل البلدات الت ل تلءم احتياجاتم وأسلوب حياتم. من الهم

 أن نعود ونكر2ر أنR السكRان اليهود ف النقب غي مcطال¯بي بالقيام بذا اليار الصعب والتنازل
 عن أسلوب حياتم بغية مارسة القوق الساسي2ة )كتوفي الياه الارية -على سبيل الثال(.

 العكس هو الصحيح؛ ففي موازاة تضي هذه الارطة، تزدهر ف النقب مطRطات إضفاء
  ومطRطات تطوير72الشرعي2ة على مزارع الفراد الت جرى ترسيخها مؤخ2ر�ا بقرار حكومي2،

  ق¯د2مت هذه العتراضات® جعي2ة³ حقوق الواطن باسم سكRان القرى: وادي النعم، رخة، السر2ة، خشم-زانه، سعوه والغرى. يكن الطRلع على71
.http://www.acri.org.il/pdf/hitnagduyot.pdfذلك ف موقع المعي2ة: 

 ،15.7.2007 للحكومة من تاريخ 2000 ف الليل والنقب"، القرار أفراد"استيطان  72
http://www.pmo.gov.il/PMO/Government/Decisions/2007/07/des2000.htm
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 "، الت تبتغي جذب فئات سكRاني2ة يهودي2ة قوي2ة إل النقب2015على شاكلة خطRة "النقب 
 على حساب سكRان النقب الصلي2ي. ثRة خطRة أخرى، بادر إليها وزير البناء والسكان مئي

 ، تمل هي الخرى الكثي� من الشكال، وهي خطRة تتبن2ى منهج2007شطريت ف شباط 
 "الجلء والتعويض"، وتقترح تعويض�ا مالي§ا مضخwم�ا للسكRان البدو الذين يوافقون على

 النتقال إل البلدات الثابتة، لكن2ها تد2د ف الوقت ذاته بالجلء القسري2 لكلR من ل يوافق
 على الصول على التعويض والنتقال بحض إرادته. مر2ة أخرى يدور الديث عن خطRة
 تقترح حلç قسري§ا وأحادي2 الانب، بدل ماولة حلR اللفات -حول مسألة اللكي2ة على

الرض ف النقب بي الدولة والسكRان البدو- من خلل الوار والتفاهم مع مثRلي السكRان. 
 ، وثيقة تcلخ2ص جي2د�ا سياسة¯ حكومات إسرائيل تاه2005، ف أيلول 73نشر مركز أدفا

 القرى غي العترف با. وتفيد هذه الوثيقة أن2ه على الرغم من بعض التغييات الهم2ة الت
 أ³دخلت ف العقد الخي، فالنطباع التراكم هو أنR حكومات إسرائيل ل تتوص2ل إل قرار

 تقوم بوج®به بات2خاذ خطوة عملي2ة لتسوية مسألة مكانة وحقوق البدو ف النقب. وتتمي2ز
 خطوات الكومة عب السني بملة من البعاد: أو2لا غيابc دراسة معم2قة لذه السألة

 وإسقاطاتا على السكRان العرب- البدو، وعلى النقب، وعلى صورة التمع السرائيلي2؛
 ثانيها غيابc قرار حازم لحداث تطو2ر حقيقي2 ف التوص2ل إل حلR؛ ثالثها -بديل� عن ذلك-

 التعامل³ مع المر من خلل الستجابة لضغوط موضعي2ة، كالعتراف بجموعة أخرى من
 البلدات، أو زيادة التعويض الالR بنسبة مئوي2ة معي2نة؛ رابعها تعدÊدc السلطات واللجان

 والجسام؛ خامسها تعدÊدc القرارات الت ل يري تنفيذها ف ناية المر؛ سادسها رصد
 §ا يكون استنفادها شديد التدن2ي؛ سابعها قيامدميزاني2ات ضئيلة تتد2 على سنوات طويلة جد

 74الدولة -بي الي والخر- بالعودة إل منهج الكراه، كتقدي الدعاوى العاكسة

للمحاكم، وهدم البان، ورش2 القول الزراعي2ة بالواد2 الكيماوي2ة أو حرثها.

 ، والت نcشرت ف آذار75ف التوصيات الت قد2متها لنة المم الت2حدة لكافحة التمييز العرقي2
 ، ط³لب من دولة إسرائيل القيام بفحص البدائل لنقل سكRان القرى غي2007من العام 

 العترف با إل البلدات الثابتة، وعلى رأسها العتراف بالقرى، وبقوق السكRان البدو ف
 مركز، 14شلومو سفيسكي وياعيل حسون، "مواطنون غي مرئي2ي: سياسة الكومة تاه البدو ف النقب، معلومات حول الساواة، العدد  73

http://www.adva.org/UserFiles/File/bedouimreport.pdf ،2005، أيلول أدفا
دعاوى ترفعها الدولة حول الراضي الت يطالب با البدو، وتطلب فيها من الكمة تسجيل الرض تت ملكي2ة الدولة. 74
75 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination – 

ISRAEL ," أعله.38اللحظة "
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 اللكي2ة والتطوير، واستخدام أراضيهم وموارد إضافي2ة كانت ضمن ملكي2تهم أو تت تصر2فهم
 خلل سني طويلة. ف هذا السياق، يشار أنR البدو سكRان القرى غي العترف با يشكRلون

ي2ة أصلني2ة قومي2ة وديني2ة وثقافي2ة، وعلى الدولة -حسب القانون الدولR- العتراف بق Rأقلـ 
ي2ة ف الافظة على حضارتا وف مارسة حقوقها. Rهذه القلـ

 من واجب دولة إسرائيل احترام وتطبيق حقوق الواطني العرب البدو سكRان القرى غي
 العترف با ف السكن والتعليم والصح2ة وكسب الرزق والعيش الكري. تستلزم ضائقة

 القرى غي العترف با ف النقب حلç بنيوي§ا شامل� يرتكز إل مفهوم�ي الشراك والساواة،
 والعتراف بالقوق الماعي2ة للسكRان ف مواصلة نج حياتم ف الطار التمعي2 الذي

ي2ة- بالقرى Rمن الناحية التخطيطية واللـ- Rاعتادوا عليه. من الدير أن يعترف هذا الل 
 القائمة، وأن يرصد اليزاني2ات اللئمة لقامة البن التحتي2ة، وسد2 الفجوات، والقضاء على

التمييز التواصل منذ نو ست2ي عام�ا.



حقوق النسان ف الراضي التلـ�ة
 ، بلغ عمر احتلل الضفRة الغربي2ة وقطاع غز2ة أربعي عام�ا. أربعة عقود من الزمن2007ف تRوز 

 تسلب فيها إسرائيل الفلسطيني2ي حقوقهم الساسي2ة الت يضمنها نظام الكم الديقراطي2، وتنعهم من
 الشاركة ف القرارات ذات التأثي على مصيهم. ول يغي2ر تأسيس السلطة الفلسطيني2ة، ف منتصف

 ، ل يغي2را ف موازين القوى2005التسعيني2ات، وانسحاب إسرائيل من قطاع غز2ة ف صيف 
 الساسي2ة الت تتحكRم بوج®بها إسرائيل بنسيج حياة الفلسطيني2ي. ف الواقع الياتR تت الحتلل،

 جيع القوق غي مفوظة: ل الق2 ف الياة، ول ف المن الشخصي2 )داخل البيت أو خارجه(، ول
.دراسة2 حر2يـãة التنقRل والركة، ول الق2 ف الرتزاق، أو ف اللكي2ة، أو ف القحق

 ولضيق رقعة هذا التقرير، لن يكون ف مستطاعنا التطر2ق إل جيع انتهاكات حقوق النسان الت
  حت2ى ناية تشرين الو2ل، سقط2007تcمار�س ف الراضي التلـãة )وهي كثية(. منذ مطلع العام 

 زيد أسي ف العتقلت، ما ي8,700 وهنالك 76 فلسطيني§ا.286برصاص قو2ات المن السرائيلي2 
  ويتواصل روتيـن الواجز، والتصاريح، والهانات،77 منهم رهن العتقال الداري800.2عن 

 وتفتـيش منـازل السكRان، وعنف الستوطني، وتنكيل رجال المن. ف هذا التقرير، سنتركRز ف
 ثلثة مواضيع: التقييدات الفروضة على الركة والتنقRل )وهي من أقسى الشكلت الت يعان منها
 سكRان الضفRة الغربي2ة(، والوضع ف الليل )الذي يكن اعتباره صورة مصغwرة لا يدث ف الناطق

التلـãة بعام2ة(، والوضع الصعب ف قطاع غز2ة.

حر�يـ�ة التنق9ل
 تcعتب حر2يـãة الركة والتنقRل شرط�ا ضروري§ا لمارسة معظم القوق الساسي2ة -الق2 ف الرتزاق

 والعيش الكري، والق2 ف التربية والدراسة، والق2 ف الصح2ة، والق2 ف الياة العائلي2ة. تcحو2ل القيود
 الفروضة³ على حر2يـãة تنقRل السكRان الفلسطيني2ي ف الضفRة الغربي2ة منذ سبعة أعوام، تcحو2ل الياة

 اليومي2ة¯ إل شبه مستحيلة. وتشمل هذه التقييدات وسائل ماد2ي2ة كالواجز والعوائق وجدار الفصل،
 وحظر الركة الذي تفرضه قو2ات المن النتشرة ميداني§ا. على وجه العموم، جيع هذه الظورات

 "،"بتسيلمحسب معطيات منظRمة  76
http://www.btselem.org/Hebrew/Statistics/Casualties_Data.asp?Category=1.

 "،"بتسيلمحسب معطيات منظRمة  77
http://www.btselem.org/Hebrew/Statistics/Detainees_and_Prisoners.asp.

http://www.btselem.org/Hebrew/Statistics/Detainees_and_Prisoners.asp
http://www.btselem.org/Hebrew/Statistics/Casualties_Data.asp?Category=1


 ليست مcد�ر�جة ضمن الراسيم والتعليمات الكتوبة، بل تعتمد على تعليمات شفهي2ة تكون -ف الكثي
من الحيان- عرضة لتأويلت واجتهادات متلفة.

 الكثي من انتهاكات حقوق النسان ف الراضي التلـãة هي وليدة إقامة الستوطنات والبؤر
 الستيطاني2ة. وتبتغي التقييداتc الفروضة³ على حركة السكRان الفلسطيني2ي ضمان¯ التنقRل الر2 والمن

Rالدول cة2007، ف أي2ار 78للمستوطني والواطني السرائيلي2ي. ويد2د تقرير¿ ن�ش�ر�ه البنكãحر2يـ Rأن ، 
 Rة هي الستثناء ل القاعدة، ويقد2ر التقرير أنãل ف الراضي التلـRة50التنقRمن مساحة الضف % 

الغربي2ة مغلقة أمام السكRان الفلسطيني2ي )ف السابات الت تشمل القدس الشرقي2ة(.
 Ĥف{ق تقديرات البنك العالمي�، إن  % من مساحة الضفHة الغربي�ة مغلقة أمام50و

السكHان الفلسطيني�ين.
 ، دخول الفلسطيني2ي إل غور الردن حظر�ا2005سبيل الثال، حظرت قو2ات المن، منذ العام  على

 ، بدأ اليش يسمح بدخول2007قاطع�ا، إلR إذا كانوا مسجwلي كسكRان ف النطقة. ف ناية نيسان 
الشاة الفلسطيني2ي إل النطقة عب بعض الواجز )عب بعضها، ل عب جيعها(.

 79أفضت بعض القيود الفروضة على التنقRل إل تقطيع الضفRة إل ست2 وحدات جغرافي2ة مركزي2ة:

 شال الضفRة، مركز الضفRة، جنوب الضفRة، منطقة غور الردن وشال البحر الي2ت، جيوب عائق
 الفصل، ومنطقة القدس الشرقي2ة. بالضافة إل التقييدات الفروضة على التنقRل من منطقة إل أخرى،

 ثRة تقييدات على التنقRل داخل الناطق من خلل تقسيمها إل مناطق ثانوي2ة، ومراقبة التنقRل ف ما بينها
  إمكاني2ة80وتديده. تفرض تقييدات التنقRل صعوبات ج2ة على إدارة الياة التجاري2ة العادي2ة، وتcحبط

إعادة بناء القتصاد الفلسطين.

 الواجز
  حاجز�ا ثابت�ا47(، يقيم اليش السرائيلي2 9.8.2007و�ف�ق معطيات منظRمة "بتسيلم" )سارية حت2ى 

  على نو« متقطRع، وحاجز واحد11 منها على نو« ثابت، و� 35ف عمق الضفRة الغربي2ة، يشغwل 

78 “MOVEMENT  AND  ACCESS  RESTRICTIONS  IN  THE  WEST  BANK: 
UNCERTAINTY AND INEFFICIENCY IN THE PALESTINIAN ECONOMY”, Executive 
Summary, World Bank, 9.5.07, 
http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/WestBankrestrictions9
Mayfinal.pdf.

 ،2007"، آب "بتسيلمعنات بارسيلع، "حظر التنقRل: حرمان الفلسطيني2ي من حر2يـãة التنقRل ف الضفRة الغربي2ة،  79
http://www.btselem.org/hebrew/Publications/Summaries/20070807_Ground_to_a_Halt.asp.

 ،2007، حزيران أمنستراجعوا -مثل�-: تت طائل الحتلل- فلسطيني2ون تت الصار ف الضفRة الغربي2ة، الفصل التاسع،  80
http://web.amnesty.org/library/pdf/MDE150332007HEBREW/$file/MDE1503307.pdf

http://web.amnesty.org/library/pdf/MDE150332007HEBREW/$file/MDE1503307.pdf
http://www.btselem.org/hebrew/Publications/Summaries/20070807_Ground_to_a_Halt.asp
http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/WestBankrestrictions9Mayfinal.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/WestBankrestrictions9Mayfinal.pdf


  على هذه الواجز يcفحص الار2ة، وف الكثي من الحيان تصل تأخيات متواصلة.81للبضائع.
  حاجز�ا ثابت�ا تcشغ2له قو2اتcه )لتنقRل الناس أو البضائع، أو لكل الغرضي(33ووضع اليش كذلك 

 كنقاط تفتيش أخية بي الضفRة الغربي2ة ومناطق إسرائيل السيادي2ة. وcضعت بعض هذه الواجز ف
 عمق مناطق الضفRة، على بعد عد2ة كيلومترات من الطR الخضر. حسب معطيات مكتب المم

  حاجز�ا مفاجئ�ا )"طي2ار�ا"(130 يcرصد ف الضفRة الغربي2ة نو ،(OCHA)الت2حدة للشؤون النساني2ة 
 ف السبوع الواحد. بالضافة إل ذلك، يضع اليش ف الطرق الانبي2ة الؤد2ية إل القرى الفلسطيني2ة

 مئات العوائق، على هيئة مكع2بات إسنتي2ة، وقنوات، وتلل ترابي2ة، تنع الواطني من الوصول إل
  وعلى العكس من82الشوارع الرئيسي2ة، وتوج2ه حركة السي إل حواجز اليش الت يشغ2لها النود.

 الواجز الأهولة بالنود، ل تكRن هذه العوائق من تكيم العقل بصوص النتقال عبها، حت2ى ف
 حالت الطوارئ. ل يقتصر تأثي هذه العوائق على عبور الركبات، بل إن2ها تقي2د كذلك حركة الشاة

  ف ما83الذين يدون صعوبات ج2ة ف تطRيها، كالرضى والنساء الوامل والولد الصغار والعجزة.
 ، قام بمعها مكتب المم الت2حدة2007يلي معطيات حول الواجز والعوائق ف الضفRة الغربي2ة للعام 

 84:(OCHA)للشؤون النساني2ة 

أيلول آب ت9وز أي�ار حزيران آذار نيسان  كانون شباط
 الثان

88 86 86 85 86 86 84 84 82 مأهولة

475 477 455 471 467 453 465 466 446  شاغرة

563 563 541 55685 553 539 549 550 528  الموع

104 100 113 105 141 175 163 156 114 واجز  العد�ل السبوعي� للح
 الطي�ارة الفاجئة

 " ،"بتسيلم  يكن العثور على  تفاصيل لمي2زات كلR واحد من هذه الواجز على موقع منظRمة  81
http://www.btselem.org/Hebrew/Freedom_of_Movement/List_of_Checkpoints.xls.

  هكذا، على سبيل الثال، وحسب معطيات مكتب المم الت2حدة للشؤون النساني2ة الوضوعة على موقع منظRمة "بتسيلم"، وcجد ف الضفRة 82
  بو2ابة حديدي2ة مغلقة يمل اليش مفاتيحها، و93 قناة تنع عبور الركبات، و� 12 جدار�ا على طول الشوارع، 86: 2007الغربي2ة خلل أي2ار 

  تلRة ترابي2ة على مداخل القرى أو تشكRل حواجز� للشوارع.217
http://www.btselem.org/Hebrew/Freedom_of_Movement/Statistics.asp

" أعله.79 اللحظة " "حظر التنقRل"، 83
84 The  Humanitarian  Monitor  no.  17  –  September  2007,  p.10,  Office  for  the 
Coordination  of  Humanitarian  Affairs,  (OCHA), 
http://www.ochaopt.org/documents/HM_Sep07.pdf.

.55عن طريق الطأ، ورد ف الصل:  85

http://www.ochaopt.org/documents/HM_Sep07.pdf
http://www.btselem.org/Hebrew/Freedom_of_Movement/Statistics.asp
http://www.btselem.org/Hebrew/Freedom_of_Movement/List_of_Checkpoints.xls


الشوارع الظورة
  كم من الشوارع الركزي2ة ف الضفRة الغربي2ة، أو تفرضc311منع الفلسطيني2ون من استخدام نو ي ي

 . فعلى سبيل الثال،86عليهم تقييدات العبور فيها، بينما يcسمح للسرائيلي2ي باستخدامها بصورة حر2ة
 كان مفترق بيت عو2ا )وهو مفترق مركزي2 يقع ف منطقة غرب جبل الليل( مغلق�ا أمام حركة

 السكRان الفلسطيني2ي لد2ة خس سنوات، وجرى فتحه بعد تقدي التماس ف هذا الشأن إل الكمة
  لكن مقطع الشارع التاخم ما زال مcع�د§ا لستخدام العدد الضئيل من الستوطني الذين87العليا،

 443يسكنون ف مستوطنة "نغوهوت" وف البؤرة الستيطاني2ة غي القانوني2ة الواقعة بوارها؛ شارع 
 -وهو الشريان الرئيسي2 الذي يربط القرى ف النطقة برام ال- مغلق أمام الفلسطيني2ي، ويقتصر

  -وهو الشارع الطولR الركزي2 ف الضفRة60 مقطع من الشارع 88استخدامه على السرائيلي2ي؛
  من سكRان النطقة الفلسطيني2ي، ول يستخدمه60,000الغربي2ة- مغلق منذ ست2 سنوات أمام نو 

إلR سكRان الستوطنات ف النطقة.

الظر الشامل على التنق9ل
  يصن2فها جهاز الخابرات العام2ة )الشاباك(89 ف³رض حظر التنقRل الشامل على مموعات سكRاني2ة

 حسب النس والعمر أو مكان السكن. يسري هذا الظر -بعام2ة- على الرجال والشب2ان ف الفئة
  عام�ا، وف بعض الحيان على من تبلغ أعمارهم الامسة والثلثي، دون فحص30-16العم�ري2ة 

 كلR حالة بصورة منفردة. ف أحيان كثية، يcفرض هذا الظر، الذي يتغي2ر حجمه بي الي والخر،
 على مدينة نابلس وشال الضفRة الغربي2ة، ول سي2ما جني وطولكرم. وما زالت الكمة العليا تبت2 ف

90التماس قد2مته جعي2ة حقوق الواطن ضد حظر التنقRل الماعي.

]من التنقل[سك9ان مصن�فون كممنوعي 

" أعله.79"حظر التنقRل"، اللحظة " 86
-http://www.acri.org.il/hebrew، الروب ضد2 قائد قو2ات جيش الدفاع السرائيلي2 ف الضفRة الغربي2ة، 06/3969م®لف2 العليا  87

acri/petition/hit3969.pdf.
-http://www.acri.org.il/hebrew   ما زالت الكمة تبت2 ف التماس ضد2 إغلق الشارع، 88

acri/engine/story.asp?id=1480.
" أعله.79"حظر التنقRل" اللحظة " 89
 ، جعي2ة حقوق الواطن ف إسرائيل ضد2 قائد قو2ات جيش الدفاع السرائيلي2 ف منطقة يهودا والسامرة،06/7577م®لف2 العليا  90

http://www.acri.org.il/hebrew-acri/engine/story.asp?id=1389 فرض على2006. عند تقدي اللتماس ف أيلول ، 
  أشهر متواصلة. وبعد شهرين من تقدي اللتماس، أزيلت التقييدات الثابتة، ويري فرضها9الفئات العcمري2ة الذكورة ف نابلس حظر تنقRل لد2ة 

لفترات مد2دة.

http://www.acri.org.il/hebrew-acri/engine/story.asp?id=1389
http://www.acri.org.il/hebrew-acri/engine/story.asp?id=1480
http://www.acri.org.il/hebrew-acri/engine/story.asp?id=1480
http://www.acri.org.il/hebrew-acri/petition/hit3969.pdf
http://www.acri.org.il/hebrew-acri/petition/hit3969.pdf


  يندرج عشرات آلف الفلسطيني2ي ف الراضي التلـãة ف "قوائم سوداء" للممنوعي ]من التنقل[
 2 تقييدات قاسية على قدرتم ف التنقRل داخل الناطقرمن قبل الشرطة أو الشاباك، وهو ما ير

  يري تصنيف شخص ما كـ "منوع"]من التنقل[  دون القيام بإجراءات )وإن91والروج منها.
 شكلي2ة( إداري2ة سليمة، ودون أن يصل هذا الشخص على إعلم بذلك مسبق، ومن خلل استخدام

 معايي خفي2ة، وبالرتكاز على مواد2 وشبهات ل يصل عليها، ول يcمنح فرصة� لتفنيدها. ويري
 كذلك تصنيف "المنوعي" ]من التنقل[ من خلل الخذ باعتبارات ليست ذات صلة، ومن خلل

 حرمانم من حق2 الساع وواجب التفسي. على سبيل الثال، يكن لحد سكRان الناطق أن يكتشف
 عند وصوله إل جسر أللنب أن2ه قد ف³رض عليه منع من مغادرة البلد، ول حيلة ف يده للغاء هذا
 القرار. هذه التصنيفات تنف¬ذ ف الكثي من الحيان على نو اعتباطي2، ول يري فحصها بصورة

 دوري2ة بغية التأكRد من صح2تها. ويستدلR على ذلك من حقيقة أنR نسبة عالية من "منوعي الشاباك"
 يصلون على التصاريح الطلوبة بعد تدخ2ل منظRمات حقوق النسان، أو من خلل اللتماس

 للمحكمة العليا. ف الونة الخية، وك¯رد2 على التماس قد2مته إل الكمة العليا جعي2ة³ حقوق الواطن
  أعلنت الدولة عن ني2تها بناء آلي2ة تcمكRن ساكن الناطق من الستفسار92بصوص "منوعي الشاباك"،

 السبق حول ما إذا ف³رض عليه تقييد ما ف السفر إل خارج البلد، والتوج2ه للغاء التقييد قبل موعد
الغادرة.

جدار الفصل
 ، هو تقليص2002الدف العلن من بناء جدار الفصل، الذي أقيم بقرار حكومي2 ف شهر حزيران 

 حالت انتقال منفRذي العملي2ات التفجيي2ة من الراضي التلـãة إل داخل دولة إسرائيل، والدفاع عن
 % من الدار على أراض« فلسطيني2ة داخل الضفRة الغربي2ة،80حياة سكRان الدولة. بcن®ي� على نو« فعلي2 

 وهو ل يقوم بدور الفصل بي السكRان الفلسطيني2ي والسرائيلي2ي، بل بي الفلسطيني2ي أنفسهم. يس
 مسار الدار، مساس�ا قاتل�، بميع مرافق الياة والقوق الساسي2ة للسكRان الفلسطيني2ي، إذ إن2ه يفصل

 بي الدن والقرى والتمعات والعائلت الفلسطيني2ة، ويفصل كذلك الزارعي الفلسطيني2ي عن
 أراضيهم، ويضع الكثي من العقبات أمام إمكاني2ة الوصول إل الؤس2سات التعليمي2ة ومنشآت الدمات

  وحسب معطيات منظRمة "بتسيلم"،93الصح2ي2ة، وينع الوصول إل مستودعات الياه وإل الياه العذبة.

 يسلب "النع البوليسي2" -ف ما يسلب-  إمكاني2ة¯ الصول على تصريح دخول ال إسرائيل؛ يصل "منوعو الشاباك" على رفض قاطع عند طلبهم 91
الصول على تصريح الدخول إل أراضيهم الت تبقRت ف الهة الخرى لدار الفصل، أو لسرائيل، ويcمنعون من مغادرة البلد إل خارجها.

 ، جعي2ة حقوق الواطن ف إسرائيل ضد2 قائد قو2ات جيش الدفاع السرائيلي2 ف يهودا والسامرة،06/8155م®لف2 العليا  92
http://www.acri.org.il/hebrew-acri/engine/story.asp?id=1400 

" أعله.80"تت طائل الحتلل"، اللحظة " 93

http://www.acri.org.il/hebrew-acri/engine/story.asp?id=1400


  كم منه، ول زال العمل409 كم، وبcن®ي� حت2ى شهر تشرين الول 780بلغ طول الدار حت2ى الن 
 65، ثRة 2007 وحسب معطيات شهر أي2ار 94 كيلومتر�ا  إضافي§ا.72جاري�ا على قدم وساق لبناء 

  من بينها تcفتح خلل بعض ساعات النهار، حيث يتيح اليش38بو2ابة على امتداد الدار، 
95السرائيلي2 تنقRل الفلسطيني2ي ع�بها.

  كم. حت2ى ناية شهر حزيران، تR بناء نو171ف منطقة غلف القدس، يتد2 الدار على مساحة 
  يقوم الدار96 كيلومتر�ا  إضافي§ا.32 كم، وكان العمل حينذاك ما زال جاري�ا على استكمال 68

 بفصل سكRان معظم أحياء القدس الشرقي2ة عن الضفRة الغربي2ة، وكذلك يفصل سكRان القرى التاخة
 للقدس، وبعض�ا من سكRان القدس الشرقي2ة عن مركز حياتم وارتزاقهم ف القدس. كلR من يرغب ف

  ف بعض97الدخول إل القدس، من مناطق الضفRة الغربي2ة، يcضطر2 إل النتظار فترة طويلة على العابر.
الناطق، يترق الدار منطقة مدني2ة ويفصل بي التمعات والحياء.

98نتيجة بناء الدار، ت�شكRل¯ )أو من التوقRع أن يتشكRل( نوعان من اليوب الفلسطيني2ة:

 قرى ومساحات زراعي2ة تبقRت ف الانب "السرائيلي2" للجدار، بي الدار والط•
 الخضر، ف منطقة تدعى "منطقة التماس2" )"مرحاف هتيفر"(. أ³علن عن منطقة التماس
 هذه "منطقة عسكري2ة مغلقة"، ويcعمل فيها بوج®ب "نظام التصاريح" الذي ينتهك نسيج
 حياة الفلسطيني2ي انتهاك�ا شديد القسوة، إذ يصبح حق2 الفلسطيني2ي ف السكن ف بيوتم

 أو فلحة أراضيهم مشروط�ا بالصول على تصريح من اليش. تcمنح هذه التصاريح
 لفترة مد2دة )وقلRما تcمن�ح(، ويcضطر2 بعدها السكRان إل العودة مر2ة أخرى لطرق أبواب
 الدارة الدني2ة، آملي ف الصول على التجديد. يسري "نظام التصاريح"، الذي حو2ل

 بعض السكRان الفلسطيني2ي إل مقيمي غي شرعي2ي ف بيوتم، يسري على الفلسطيني2ي
 "بتسيلم"، الواردة على موقع OCHAحسب معطيات  94

http://www.btselem.org/Hebrew/Separation_Barrier/Statistics.asp.
 ، وتظهر هناك القاطع الت استكمل البناء فيها وتلك الت تريOCHA  على موقع 2007راجعوا، كذلك، خارطة مسار الدار من حزيران 

http://www.ochaopt.org/documents/WB-Barrier-03072007.pdfفيها عملي2ات البناء، 
 "بتسيلم"، الواردة على موقع OCHAحسب معطيات  95

http://www.btselem.org/Hebrew/Separation_Barrier/Statistics.asp
 "بتسيلم"، الواردة على موقع OCHAحسب معطيات  96

http://www.btselem.org/Hebrew/Separation_Barrier/Statistics.asp
ى سبيل الثال  97 The Humanitarian :-راجعوا -عل  Impact  of  the  West  Bank Barrier  on Palestinian 
Communities:  East  Jerusalem”,  United  Nations  –  Office  for  the  Coordination  of 
Humanitarian Affairs (OCHA), June 2007, 

http://www.ochaopt.org/documents/Jerusalem-30July2007.pdf    .
 ، مقتبس لدى "حظر2006، تشرين الثان  بكوم، مط9طون من أجل حقوق التخطيط"بي الدران- اليوب الت خلقها عائق الفصل"، 98

" أعله.79التنقRل"، اللحظة "

http://www.ochaopt.org/documents/Jerusalem-30July2007.pdf
http://www.btselem.org/Hebrew/Separation_Barrier/Statistics.asp
http://www.btselem.org/Hebrew/Separation_Barrier/Statistics.asp
http://www.ochaopt.org/documents/WB-Barrier-03072007.pdf
http://www.btselem.org/Hebrew/Separation_Barrier/Statistics.asp


 فقط، أم2ا السرائيلي2ون واليهود من غي مواطن الدولة، وحت2ى السي2اح، فيمكنهم الكوث
  الذي قد2مته جعي2ة حقوق الواطن، ف99ف النطقة كما يلو لم. وما زال اللتماس

، قيد التداول ف الكمة العليا.2004كانون الثان من العام 
 قرى بقيت على الانب "الفلسطين2" للجدار، لكن نتيجة تعر2جات الدار، أو اللتقاء•

 بي الدار وشوارع يcحظر على الفلسطيني2ي السفر فيها، أو بسبب العوائق الوضوعة
 على الداخل، أصبحت هذه القرى مغلقة من ثلثة ات2جاهات أو أكثر. فعلى سبيل

 الثال، يلق مسار الدار شال غرب2 القدس ج�يب بي نبال الذي يسجن خس قرى
  المر2 الوحيد من هذا اليب وإليه يري100 فلسطين15,000.2يعيش فيها ما يزيد عن 

  وقد101عب�ر� نفق يcفضي إل رام ال، وير2 تت شارع يسمح لليهود فقط بالتنقRل فيه.
102شcطب ال�تماس¿ ق³د®ãم ضد2 هذا السار الانق.

 2متها منظRماتدف السنة النصرمة، أصدرت الكمة العليا قرارات ف عدد من اللتماسات الت قد
  والتماسات أخرى103حقوق النسان والسكRان الفلسطيني2ون ف الراضي التلـãة ضد2 مسار الدار،

 ³دخلت نتيجة قرارات الكمة العلياأما زالت قيد التداول. وعلى الرغم من ذلك، تؤثRر التغييات الت أ

 ، جعي2ة حقوق الواطن ضد2 قائد قو2ات جيش الدفاع السرائيلي2 ف منطقة يهودا والسامرة. ق³د2م التماس معدwل ف آذار04/639م®لف2 العليا  99
2006 ،http://www.acri.org.il/pdf/gader_heyterim.pdf.

 ،2006ني شاليف، "بي الدران- اليوب الت خلقها عائق الفصل"، الزء الثان، بكوم، مطRطون من أجل حقوق التخطيط، تشرين الو2ل  100
http://www.bimkom.org/publicationView.asp?publicationId=100.

101“ The Humanitarian Impact of the West Bank Barrier on Palestinian Communities: East 
Jerusalem ,”" أعله.97 اللحظة "

، اللس اللRي2 بي نبال ضد2 دولة إسرائيل والتماسات أخرى.05/4289م®لف2 العليا  102
  ناصر ضد2 رئيس04/2645شطبت عد2ة التماسات، ومن بينها اللتماس الذي ضد2 مسار الدار ف أراضي قرية دير قديس )م®لف2 العليا  103

 (، لكن ذلك حصل بعد أنhttp://elyon1.court.gov.il/Files/04/450/026/n54/04026450.n54.HTMالكومة، 
 جرى تغيي السار بصورة جذري2ة وقلR انتهاكه لقوق النسان ف الناطق التلـãة. ف القابل، شطبت الكمة العليا التماس الستوطنة الاورة

 موديعي عليت وشركات الراضي الت اد2عت أنR السار يس2 بإمكانية بناء أحياء إضافي2ة ف الستوطنة؛ وأمرت الكمة الدولة بتغيي مسار الدار
  الواجا ضد2 رئيس الكومة،04/2577والستوطنة الاورة )م®لف2 العليا  الذي ير2 بي قرية نعالي

http://elyon1.court.gov.il/Files/04/770/025/n56/04025770.n56.HTMوتغيي السار ف منطقة بلعي )م®لف  
 (http://elyon1.court.gov.il/Files/05/140/084/n25/05084140.n25.HTM/ياسي ضد2 دولة إسرائيل، 05العليا 

 على نو فيه يcقل¬ص الضرر الذي يلحق بسكRان القرى؛ وشcطب التماس تقد2م به عدد من أصحاب الراضي الفلسطيني2ي ضد2 مسار الدار ف منطقة
 طقاطقه ضد2 دولة إسرائيل،07/834مستوطنة إفرات )م®لف2 العليا 

http://elyon1.court.gov.il/Files/07/340/008/n07/07008340.n07.HTM ;)وأمرت الكمة العليا الدولة بتطبيق  
  كم أقيم داخل الدار الغرب2 ف منطقة جنوب جبل الليل-40طوله  قرار حكمها الذي أصدر قبل ذلك بسبعة أشهر، بتفكيك جدار داخلي2 يبلغ

 العسكري2 ف مناطق الضفRة الغربي2ة، ، رئيس بلدي2ة الظاهري2ة ضد2 القائد1748/ 06قرار حكم ل تنفRذه الدولة )م®لف2 العليا 
http://elyon1.court.gov.il/Files/06/480/017/n26/06017480.n26.HTMوبالفعل جرى تفكيك الدار بعد  

أسبوعي. 

http://elyon1.court.gov.il/Files/06/480/017/n26/06017480.n26.HTM
http://elyon1.court.gov.il/Files/07/340/008/n07/07008340.n07.HTM
http://elyon1.court.gov.il/Files/05/140/084/n25/05084140.n25.HTM
http://elyon1.court.gov.il/Files/04/770/025/n56/04025770.n56.HTM
http://elyon1.court.gov.il/Files/04/450/026/n54/04026450.n54.HTM
http://www.bimkom.org/publicationView.asp?publicationId=100
http://www.acri.org.il/pdf/gader_heyterim.pdf


 % منه فقط. بعض هذه التغييات ل تنفRذ بعد، وف بعض الالت ستؤد2ي إل تقليص10على 
  بصورة عام2ة، تافظ قرارات الكمة104جزئي2 فقط ف الضرار الت تلحق بالفلسطيني2ي ف النطقة.

 العليا على التوازن بي العتبارات المني2ة وانتهاك حقوق السكRان الفلسطيني2ي. وتcفض2ل الكمة عدم
  وتقبÊل¯ سياسة إسرائيل الت بسبها يب النظر إل أمن105الوض ف مسألة قانوني2ة الستوطنات،

الستوطنات كاعتبار« مشروع« ف تديد مسار الدار.
 تفض�ل المحكمة العليا عدم مناقشة قانوني�ة المستوطنات، وتتقب�ل السياسة السرائيلي�ة

التي ترى أمن سكHان المستوطنات اعتبارUا مشروعUا عند تحديد مسار الجدار

 2007،106نشرت لنة المم الت2حدة لكافحة التمييز العنصري2 توصياتا حول إسرائيل ف آذار 

 وعب2رت عن عميق قلقها من القيود القاسية الفروضة على حر2يـãة الركة والتنقRل ف الراضي
 التلـãة، والوجwهة باص2ة« تاه مموعة قومي2ة أو إثني2ة معي2نة، والت "ت�نتهك بقسوة« حقوق� النسان لدى

 الفلسطيني2ي، ول سي2ما حقRهم ف حر2يـãة التنقRل، والياة العائلي2ة، والعمل والتعليم والصح2ة".
 وحد2دت اللجنة أنR جدار الفصل وما يرافقه من نظام: "ينتهك انتهاك�ا خطي�ا حقوق� النسان لدى

 الفلسطيني2ي الذين يقطنون ف مناطق تقع تت السيطرة السرائيلي2ة. ل يكن تسويغ هذه النتهاكات
من خلل اد2عاءات الضرورة المني2ة أو النظام العام".

الليل: مدينة أشباح
  يلق الواقع ف مدينة الليل، حيث الستيطان اليهودي2 ف قلب مدينة فلسطيني2ة، يلق احتكاك�ا

 متواصل� بي الموعتي السكRاني2تي، ويcجس2د جيع موبقات الحتلل، والستيطان وسياسة إسرائيل
 ف الراضي التلـãة. يعان السكRان الفلسطيني2ون ف مركز الليل منذ سنوات طويلة من انتهاكات

 قاسية لقوق النسان الساسي2ة، وذلك نتيجة إقامة بؤر استيطاني2ة ف الدينة، ونتيجة نشاطات اليش
الت تنف¬ذ بذريعة الدفاع عن هذه البؤر.

  تشمل هذه النتهاكات قيود�ا قاسية على التنقRل، كإغلق الشوارع الركزي2ة أمام حركة الركبات
 الفلسطيني2ة، وأمام الفلسطيني2ي بعام2ة، وإغلق البيوت؛ إغلق الوانيت؛ عنف الستوطني الستشري

 برعاية قو2ات المن التمركزة ف الدينة؛ التنكيل والتعذيب والعنف من جانب قو2ات المن، با ف
 ذلك الستيلء على البيوت لفترة زمني2ة مد2دة، والتفتيش العشوائي2، والذلل والجز. أد2ت هذه

" أعله.80تت طائل الحتلل، اللحظة " 104
 على سبيل الثال، ف قرار الكم حول الدار ف منطقة مستوطنة إفرات، 105

http://elyon1.court.gov.il/Files/07/340/008/n07/07008340.n07.HTM.
106 Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination – 

ISRAEL , اعله38ملحظة 

http://elyon1.court.gov.il/Files/07/340/008/n07/07008340.n07.HTM


 المارسات متمعة� إل شلR الركة التجاري2ة ف النطقة وانيارها القتصادي2، وهجر مموعات كبية
 من السكRان لا. وت�حو2ل مركز مدينة الليل، الذي كان ف السابق مركز�ا تاري§ا يعج2 بالياة، إل

  نتائج107منطقة أشباح. يعرض التقرير الذي نشرته منظRمة "بتسيلم"، وجعي2ة حقوق الواطن،
 استطلع قام بفحص عدد الفلسطيني2ي الذين غادروا الناطق التاخة لبؤر الستيطان ف الدينة.

 Rمن الستطلع أن Rستدلcل 1,041ويRمن41.9 من الوحدات السكني2ة الفلسطيني2ة )وهو ما يشك % 
 ، على امتداد2006مموع الشقق ف النطقة( قد هجرها السكRان حت2ى شهر كانون الول عام 

 مصلحة تاري2ة فلسطيني2ة تقف شاغرة )1,892السني، وأغلبها خلل النتفاضة الثانية. هنالك 
  أ³غلقت خلل النتفاضة.1,141% من مموع الصال التجاري2ة ف هذه النطقة( ومنها 76.6

 حانوت�ا بأوامر عسكري2ة.440كذلك أ³غلق نو 

 قد2م السكRان ف السنوات الخية مئات الشكاوى، بالضافة إل توج2هات عديدة من جعي2ات حقوق
 النسان لقيادات جيش الدفاع السرائيلي2، والشرطة، والستشار القانونR للحكومة، ورئيس لنة

 ، أقيمت ف الليل2007الدستور التابعة للكنيست، ب�ي�د� أن2هال تؤد®ã إل تغيي الوضع جذري§ا. ف آذار 
 بؤرة استيطان جديدة بعد احتلل مموعة مستوطني لبناية تقع ف حي2 الراس. وعلى الرغم من أن
 عملي2ة إخلئهم قد بدأت، ما زالت تتواصل منذ أشهر عد2ة، ول تلوح النهاية ف الفق. ومنذ إقامة

108الستوطنة الديدة، زاد تعر2ض الستوطني ورجال المن للسكRان زيادة بالغة.

غز�ة: سجن كبي

  احتلل النطقة، ومسؤولي2ة2005ظاهري§ا، أنت خطRة النفصال السرائيلي2ة عن غز2ة ف صيف 
 إسرائيل تاه السكRان الفلسطيني2ي ف القطاع. ميداني§ا، ما زالت إسرائيل تبسط سيطرتا على حركة
 التنقRل من غز2ة وإليها من خلل العابر البـر2ي2ة، وتسيطر كذلك على الال الو2ي2 والياه القليمي2ة

 لغز2ة. تمل هذه السيطرة على حر2يـãة الركة وعلى انتقال البضائع من غز2ة وإليها، تمل
استحقاقات« كثية�، وتفرض على إسرائيل مسؤولي2ة أخلقي2ة وقانوني2ة تاه سكRان الق®طاع.

 ، أي2ار"بتسيلم" وجعي�ة حقوق الواطنأوفي فويرشتاين، "مدينة أشباح:سياسة الفصل السرائيلي2ة وتفريغ مركز مدينة الليل من الفلسطيني2ي"،  107
2007 ،http://www.btselem.org/Download/200705_Hebron_heb.pdf.

 )حسب متابعة أ¯ج�رتا جعي2ة حقوق الواطن و"بتسيلم" ، 2007"الليل- الستيطان السرائيلي2 ف حي2 الراس، وثيقة متابعة"، تشرين الو2ل  108
.http://www.btselem.org/hebrew/hebron/20071015_New_Settlement.asp"بتسيلم"(، 

http://www.btselem.org/hebrew/hebron/20071015_New_Settlement.asp
http://www.btselem.org/Download/200705_Hebron_heb.pdf


 وcص®ف القطاع بـ "السجن الكبي" حت2ى قبل أن تتول حركة "حاس" رئاسة الكومة، بسبب
  الذي نشرته جعي2ة "غيشا"110 وحد2د التقرير109السيطرة السرائيلي2ة ال³ح�كمة على الركة منه وإليه.

  ،2005  أنR النشاطات السرائيلي2ة منذ أيلول 2007)"إتاحة الوصول"( ف شهر كانون الثان عام 
 با ف ذلك فرض الصار ال³ح�كم، وعدم تويل عائدات الضرائب، قد ساهت ف الزمة القتصادي2ة

  عام�ا من الحتلل السرائيلي38.2والنساني2ة الت يعيشها القطاع الذي ل يشهد لا مثيل� خلل 
 % من سكRان القطاع تت80، يقبع أكثر من 2007وحسب معطيات شهر كانون الثان عام 

  ف111خطR الفقر العالي2 الرسي2، ونو مليون ومئة ألف نسمة يصلون على العونات الغذائي2ة الدولي2ة.
  تقد2مت به جعي2ات حقوق النسان وطالبت112، قامت الكمة العليا بشطب ال�ت®ماس«2007آذار 

فيه بفتح العابر بانتظام.

 شهد الوضع تدهور�ا إضافي§ا منذ احتدام الصراع بي فتح وحاس ف قطاع غز2ة خلل حزيران
 ، ومع إحكام حاس لسيطرتا على القطاع. منذ منتصف حزيران، أ³غلقت العابر إل غز2ة2007

 بصورة شبه مcح�ك¯مة: م�عب رفح )الذي يcستخد�م لعبور السافرين من مصر وإليها(، وم�عب إيرز )الذي
 يcستخدم لرور السافرين إل الضفRة الغربي2ة وإسرائيل وبالعكس(، وم�عب "كارن" )الذي يcعتب شريان

 الياة بالنسبة لغز2ة بوصفه م�عب البضائع الوحيد(. وبدل كارن جرى افتتاح معبـر�ي� "سوفا" و
  يشو2ش113"كيم شالوم" لنقل البضائع والعونات النساني2ة، لكن2 العبين يعملن بصورة جزئي2ة.

إغلق العابر جيع� مرافق الياة، وينتهك القوق الساسي2ة للسكRان الفلسطيني2ي ف القطاع.

 ،2007 أي2ار "بتسيلم"، راجعوا -مثل�-: "ل يكن النفصال عن السؤولي2ة"، 109
http://www.btselem.org/Download/200705_Gaza_Insert.pdf.

 ، موجز التقرير،2007، كانون الثان غيشا- مركز الفاظ على الق� ف التنق9ل"متلRون منفصلون- الكانة القانوني2ة لقطاع غز2ة"،  110
http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications%20/report_summary_17_1_07.doc

111 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian 
territories occupied since 1967,"حدة لقوق النسانعلى موقع , 2007 كانون الثان�ة المم الت�مأموري، 
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 ، ف³رض الظر على إدخال الواد2 الام والواد الستهلكي2ة الت ل12.6.07 منذ 114انيار القتصاد:
 تcعتب إنساني2ة إل القطاع. وأ³غلق معب كارن الذي تcنقل عبه البضائع من القطاع وإليه بعد2ل مئات

 الشاحنات ف اليوم، وما زال مغلق�ا حت2ى يومنا هذا. ومنذ إغلق العابر ف القطاع أمام الستياد
 وانارت معه قدرة السكRان على العتياش. الغلبي2ة الساحقة والتصدير، انار القتصاد انيار�ا شبه تام2،

  أسابيع3% من الصانع أبوابا بعد 75من الصناعات الفلسطيني2ة أصبحت مغلقة، إذ  أ¯غلقت نو 
 من فرض الظر على استياد البضائع التجاري2ة بسبب النقص ف الواد2 الام؛ وارتفعت أسعار الواد

 116 وأورد الفلسطيني2ون115%.34% و� 15الساسي2ة للصناعة وللستهلك البيت2 بنسبة تتراوح بي 

 Rمن الؤس2سات القتصادي2ة قد أغلقت أبوابا حت2ى منتصف حزيران، وتعمل الؤس2سات80أن %  
  عامل من القطاع الاص2 قد ف³صلوا65,000% فقط، وأنR نو 60الخرى بطاقة إنتاجي2ة تصل إل 

  وما زالت117 عن بوادر نقص ف منتجات الغذاء الختلفة.OCHAمن عملهم. ف أيلول، أفاد تقرير 
118الكمة تبت2 ف التماس قد2مه مركز "عدالة" لفتتاح معب كارن.

 يفتقر قطاع غز2ة إل الكثي من الدمات الطب2ـي2ة اللح2ة. وتتعلRق مارسة 119الق� ف العلج الطب�ي:
ي2ة ف إسرائيل  الق2 بالصح2ة بقدرة السكRان على الروج من القطاع والصول على الدمات الطبـ2

 أو خارج البلد. وحال¯ إغلقc العابر من إمكاني2ة وصول الرضى والرحى إل العلج الطب2ي2 الذي ل
 120يتوافر ف قطاع غز2ة. وبعد أن تقد2مت منظRمتا أطبـãاء من أجل حقوق النسان و� "غيشا" بالتماس

 إل الكمة العليا، عاد معبـر إيرز للعمل بصورة جزئي2ة، لكن من خلل مارسة سياسة متشد2دة

 . بيانات صحفي2ة على موقع غيشا:15.7.07بيان صحفي2 لمعي2ة "غيشا" ومنظRمة أوكسفام يعود إل تاريخ  114
http://www.gisha.org/index.php?intLanguage=4&intSiteSN=85&OldMenu=85
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ntrassID=21&sbSubContrassID=0 ،"18.9.07 ، هآرتس؛ آف يساسخاروف، "ل ينقطع أملهم بعد،

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=904749&contrassID=2&subCo
ntrassID=21&sbSubContrassID=0.

 2007 تRوز، غيشا،"بيع بالتصفية: اقتصاد غز2ة يcمحى من الارطة"،  115
http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications%20/Gaza%20Economy%20Report%20-

%20Heb(1).doc
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 للغاية ف كلR ما يتعلRق بنح تصاريح الدخول إل إسرائيل بغية تلقRي العلج الطب2ي. وتد2عي إسرائيل
 أن2ها ل تمل أي2 التزام تاه سكRان القطاع، وأنR انتقال الرضى والرحى يندرج ف إطار ال¯ك�رمات

 النساني2ة ل غي. بالضافة إل ذلك، قامت الدولة -ولو2ل مر2ة- بالتمييز )الذي قبلته الكمة
 ( بي "خطر الياة" و� "الطر على جودة الياة". وما يعنيه هذا المر أنR الرضى الذين121العليا

 تتهد2دهم عملي2ة قطع العضاء ل يستوفون شروط نقلهم إل إسرائيل للعلج فيها. وحسب تقارير
 منظRمة أطبـãاء من أجل حقوق النسان، عاد جهاز منح التصاريح للعمل على نو« أكثر� تنظµم�ا ف

ي2ة الص®ãر�فة. ف2007آب   ، لكن من الواضح أنR عملي2ة التصنيف ل تري استناد�ا إل العايي الطبـ2
 السابيع الخية من أيلول، وبعد العلن عن قطاع غز2ة "كيان�ا مcعادي�ا" )انظروا لحق�ا(، ق³لRص عدد

 122الرضى الذين سcمح لم بالروج من القطاع تقليص�ا شديد�ا.

  بعد إغلق معب رفح، وجد آلف الفلسطيني2ي أنفسهم عالقي ف123 الدخول إل مصر ومنها:
 الانب الصري2 من ال¯عب، دون وجود إمكاني2ة للعودة إل بيوتم ف القطاع. ف السبوع الخي من

  من سكRان القطاع العالقي ف مصر أن يعودوا عن طريق6,000، أتاحت إسرائيل لـ 2007تRوز 
 معب�ي� "نيتسانا" و� "إيرز". منذ ذلك الي، ليست ثRة طريقة منظRمة لعودة السكRان إل القطاع، ما

عدا بعض الستثناءات.
  منذ عد2ة أشهر، هنالك آلف من الناس ل يستطيعون الروج من غز2ة )ومن بينهم الواطنون

 الجانب، والطلبة الامعي2ون، والوظRفون ف الارج، والرضى الذين يتاجون إل العلج الطب2ي2 ف
 الارج(. خلل الفترة الواقعة بي الشهرين حزيران وآب، أتاحت إسرائيل لعدد مدwد من سكRان غز2ة

 الروج� من القطاع عب معب إيرز ومنه إل الضفRة الغربي2ة، ومن ث̄م2 إل جسر أللنب، أو إل مطار بن
 غوريون. ف السبوع الخي من آب والسبوع الو2ل من أيلول، نظRمت إسرائيل مموعة من

  منذ124 من السكRان من السفر إل مصر.550السفري2ات ع�ب�ر معب�ي� إيرز ونيتسانا، وبواسطتها تكRن 
 ذلك الي )العطيات سارية بالنسبة لنهاية شهر تشرين الو2ل(، ل تدwد السفري2ات النظRمة. ف

  شخص�ا م2ن يريدون الروج من6,395منتصف تشرين الثان، شلت قوائم اللجنة الدني2ة الفلسطيني2ة 

 ، اللحظة السابقة.07/5429 م®لف2 العليا 121
 ,OCHA ،2/10/2007- 19/9/2007"، من تاريخ 49- التقرير "(AMA)تطبيق ات2فاقي2ة العابر  122
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 القطاع. هذا العدد ل يشمل الرضى الذين ل يcسمح لم بالروج من غز2ة بواسطة السفري2ات
النظRمة.

 ف مطلع أيلول، تناقلت وسائل العلم خب�ا مcفاده أنR إسرائيل تفكRر ف تنفيذالبن التحتي�ة اليوي�ة: 
 خطوات عقابي2ة، وذلك رد§ا على إطلق صواريخ القس2ام من القطاع بات2جاهها، ومن بي هذه

 ، أعلن الطاقم السياسي2 المن2 أنR قطاع19.9.07الطوات قطع التيار الكهربائي2 وتي2ار الياه. ف 
  وات2خذ قرار�ا يري بسبه تقليصc نقل الوقود والكهرباء إل القطاع، وفرض125غز2ة هو كيان مcعاد«،

 قيود أكب على عبور الناس من القطاع وإليه. وعلى الرغم من وعود إسرائيل بأخذ الوضع النسان
 ف القطاع بعي العتبار، فإنR الصياغة الغامضة للقرار، والقصد من ورائه )العاقبة والنتقام(، وتارب

 ، أمرت الكمة7.11.07 ف 126الاضي، كلRها تؤكRد أنR ثRة خطر�ا جسيم�ا يتهد2د الواطني البرياء.
 العليا كلç من رئيس الكومة ووزير المن أن يعرضا أمام الكمة القائق� الت ارتكزت عليها

 تقديرات الدولة أنR التقليصات ف التزويد بالكهرباء والاء لن تتسب2ب ف أزمة إنساني2ة. وجاء هذا
 تقد2مت به جعي2ات حقوق النسان ضد2 القرار.127الطلب ف سياق البت2 ف التماس

 حسب القانون الدولR النسانR، يcحظرc بصورة قاطعة ات2خاذ³ إجراءات عقابي2ة ضد2 الدني2ي والساس
 بم على نو« متعمwد. ول شك2 أنR من واجب دولة إسرائيل العمل¯ على حاية مواطنيها من الساس
 بياتم وأرواحهم وأمنهم. وعلى الرغم من ذلك، وحت2ى ف الظروف الصعبة، ينبغي على إسرائيل

 اللتزام بعايي القانون الدولR النسانR الت تس2د الد2 الدن من الشروط القانوني2ة والنساني2ة الت ل
يكن تاوزها.

 ،19.9.07، ديوان رئيس الكومةبيان صحفي2 على موقع  125
http://www.pmo.gov.il/PMO/Communication/Spokesman/2007/09/spokecab190907.htm.

، على موقع جعي2ة حقوق الواطن،20.9.07بيان صحفي2 لنظRمات حقوق النسان،  126
 http://www.acri.org.il/hebrew-acri/engine/story.asp?id=1577.
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حقوق سك9ان القدس الشرقي�ة: إهال وتييز
 % )نو34 نسمة. 732,100 وصل تعداد سكRان القدس إل ،2006ف ناية العام 
 حصلوا على مكانة سكRان ثابتي بعدو ( منهم فلسطيني2ون يسكنون ف القدس الشرقي2ة،251,400

 . وما دامت إسرائيل تسيطر على القدس1967أن ضم2ت دولة³ إسرائيل إليها القدس� ف العام 
 الشرقي2ة، وت�عتب قاطنيها سكRان�ا ف دولة إسرائيل، فهي ملزمة بالتعامل معهم على قدم الساواة مع
 سواهم. و�فق القانون السرائيلي2، يق2 لؤلء السكRان الصول على جيع الدمات والقوق الت

 ،1967يتمت2ع با مواطنو الدولة، باستثناء حق2 القتراع للكنيست. على الرغم من ذلك، ومنذ العام 
 Rل استحقاق�اكل ترصد دولة إسرائيل موارد لصيانة القدس الشرقي2ة وتطويرها، تلك الوارد الت تشك

 للحتياجات الاد2ي2ة للمدينة، واحتياجات السكRان بسبب نو2هم الطبيعي. وتعان هذه الدينة، على
 امتداد أربعة عقود، من التمييز ف مالت التخطيط والبناء ومصادرة الراضي، ومن حد2 أدن من

 الستثمار ف البن التحتي2ة وف الدمات الكومي2ة والبلدي2ة. ترمي إسرائيل من وراء هذه السياسة إل
 الافظة على أغلبي2ة يهودي2ة ف الدينة، وإل التضييق على السكRان الفلسطيني2ي كي يهجروا الدينة.

 نتيجة لذلك، يعيش سكRان القدس الشرقي2ة ف ظروف من الضائقة الانقة الت تشهد تدهور�ا متواصل�.
 % من العائلت الفلسطيني2ة ف64، يقبع 2003حسب معطيات دائرة الحصاء الركزي2ة، من العام 

 % من الولد ف76% من العائلت اليهودي2ة؛ كذلك يعيش 24القدس تت خطR الفقر، مقابل 
% من الولد اليهود.38( تت خطR الفقر، مقابل 80,300القدس الشرقي2ة )أكثر من 

التمييز ف مال التخطيط والبناء
 منذ عشرات السني، ل تتوافر إمكاني2ة قانوني2ة لستصدار تراخيص بناء ف القدس الشرقي2ة. العوامل 

 الت ولRدت هذا الوضع هي خليط من مصادرة الراضي )وقد استcخدمت بغالبي2تها لبناء أحياء
  وسلسلة طويلة ومضنية من128يهودي2ة(، ومشاكل ف التسويات التخطيطي2ة لسائر الراضي،

 الجراءات والتقييدات الداري2ة، ذات التكلفة الباهظة، الت تفرضها السلطات على كلR م�ن يطلب
 الصول على رخصة بناء ف القدس الشرقي2ة. ولسباب متلفة، تقع بعض هذه التكاليف على كاهل

 السكRان الفلسطيني2ي فقط. التكاليف التبقRية تقع على كاهلهم وعلى كاهل سكRان القدس الغربي2ة
 كذلك. لكن، بسبب الالة القتصادي2ة الت يعان منها أهال القدس الشرقي2ة، تcعتب هذه الصاريف

 فوق طاقتهم. بالضافة إل ذلك، تتراوح نسب البناء )النسبة من مساحة الرض الت يcسمح بالبناء

 اجتازت تسوية %(53.7 دون )24,700فقط  دون الت تبقRت ضمن ملكي2ة الفلسطيني2ي سكRان القدس الشرقي2ة، 46,000من الـ  128
% منها عر2فت كمساحات طبيعي2ة مفتوحة، ل يكن البناء عليها لغراض السكن.  35تطيطي2ة خلل السني. نو 



 %25عليها، با ف ذلك البناء إل العلى(، الت حcد2دت ف معظم أحياء القدس الشرقي2ة، تتراوح بي 
% ف القدس الغربي2ة.125%- 75%، مقابل 75إل 

  يتمت2ع سكRان الحياء اليهودي2ة ف القدس بعملي2ة إعمار وباستثمارات غي مسبوقة، ومن الواضح أن
 الديث يدور هنا حول تييز صارخ يرمي إل تقييد البناء القانونR ف صفوف السكRان الفلسطيني2ي،

ي2ة "القدس  Rر�س2خ الارطة اليكلية اللـcلتطو2ر الحياء العربي2ة. ت Rالت2000وتقليص الي2ز الغراف ،" 
ي2ة للتخطيط والبناء، السياسة¯ التمييزي2ة القصودة من خلل تصيص غي Rصادقت عليها اللجنة اللـ 

 كاف« لوحدات السكن، ولصادر التشغيل، وللبن التحتي2ة للسكRان العرب ف القدس. نتيجة لذا
 التمييز، بcنيت )وما زالت تcبن( جيع البنايات ف القدس الشرقي2ة دون تراخيص بناء، ويعيش السكRان
 فيها باكتظاظ شديد وبوف دائم من إقدام السلطات على هدم بيوتم. ويتبي2ن أنR العدد الكبي من

 البيوت غي الرخ2صة ل يدلR على عدم المتثال للقانون، بل على أنR جهاز التخطيط، الذي ل يتعامل
 مع الحتياجات القيقي2ة،ل يعد عنوان�ا بالنسبة لسكRان القدس الشرقي2ة. وعلى الرغم من مسؤولي2ة

 البلدي2ة ومؤس2سات التخطيط والبناء عن هذا الوضع، يري تنفيذ سياسة فرض القانون والعاقبة
 )السياسة الت تشمل هدم البيوت وفرض الغرامات الالي2ة( من خلل التمييز بي شطر�ي® الدينة. فعلى

 % من أوامر الدم الداري2ة91% من مالفات البناء ف القدس الغربي2ة، لكن 85سبيل الثال، وcج®دت 
  129أ³صدرت ضد2 البناء ف القدس الشرقي2ة.

إهال خطي ف الدمات والبن التحتي�ة
 أكوام القمامة النتشرة ف شوارع القدس الشرقي2ة، وف مواقع تميع القمامة غي الرخ2صة، هي أكثر
 المور بروز�ا ف القدس الشرقي2ة. تتولRد هذه الظاهرة نتيجة نقص حاد2 ف خدمات الوقاية الصح2ي2ة.
 البن التحتي2ة للشوارع والرصفة مهلهلة للغاية وتعان من نواقص كثية، وهو ما يتسب2ب بالضرار

 للناس والمتلكات. ومن النادر أن نشاهد ف القدس الشرقي2ة حدائق عام2ة أو منشآت لرفاهية
 المهور. الدمات البيدي2ة شبه معدومة، إذ يدم فرعا بريد وخسc وكالت أكثر� من ربع مليون
 إنسان. وف القابل، تقوم أكثر من خسي وحدة بريد على خدمة نصف مليون من مواطن القدس

  من سعاة البيد فقط مسؤولي2ة توزيع الاجات البيدي2ة للمرس�ل إليهم. ل10الغربي2ة؛ ويتقاسم 
 أو ف أن2ها ل تصل ألبت2ة.،غرابة، إذ�ا، ف أنR معظم الرسائل ل تصل إل عناوينها ف الوقت الد2د

اليـاه 
 بكوم- مط9طون من أجلنات مروم "مصيدة تطيطي2ة: سياسة التخطيط، تسوية الراضي، تراخيص البناء وهدم البيوت ف القدس الشرقي2ة"،  129

 2004،  القدس-حقوق التخطيط و عي شاليم
http://www.bimkom.org/dynContent/articles/Deadlock%202.1.pdf
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 ينبع اللل ف توفي الياه العذبة من سياسة التمييز بي الحياء اليهودي2ة والعربي2ة ف مال التخطيط. وبا
 أنR قانون التنظيم والبناء يظر ربط بناية غي مرخwصة بشبكة الياه البلدي2ة، يعان عشرات اللف من

 سكRان القدس الشرقي2ة من نقص ف انتظام تدفRق الاء. وو�فق�ا للتقديرات، ل يتزو2د أكثر من نصف
  ألف( بالاء بصورة قانوني2ة. وف غياب خ�يارات أخرى، يcضطر2 هؤلء إل100السكRان )أكثر من 

 ربط بيوتم بأساليب غي قانوني2ة بأنابيب الياه الرئيسي2ة، أو ببيوت جيانم الت رcبطت بالشبكة
 بصورة قانوني2ة، أو يكتفون باويات جع الياه. كلفة هذه اللول باهظة إل حد2 بعيد، إذ تسري الياه

 بطيئة وغي منتظمة، وتكون الياه ف حاويات التجميع عرضة للتلو2ث من اليكروبات الت تتكاثر ف
 الياه الراكدة والوبقات وجيف الطيور والعصافي. يتسب2ب شح2 الاء النظيف بتراجع مستوى النظافة

  على130)صعوبة الستحمام، وغسل الوان النـزلي2ة، وتنظيف البيوت(، وانتشار المراض التلو2ثي2ة.
 هذا النحو، يcننت�هك انتهاك�ا خطي�ا حقÊ سكRان القدس الشرقي2ة بظروف حياتي2ة لئقة، وحقRهم بالكرامة

والصح2ة.

الياه العادمة والصرف الصح�ي�
 تعان بن الياه العادمة والصرف الصح2ي2 التحتي2ة ف القدس الشرقي2ة من إهال متراكم على امتداد سني

 طويلة. بعض الحياء غي مرتبطة مطلق�ا بشبكة الصرف البلدي2ة، وما زالت ت�ستخد®م البار
 المتصاصي2ة. وف أحياء أخرى، يعان جهاز الصرف البلدي2 من الق®د�م ومن صيانة هزيلة. وو�فق

 التقديرات الرسي2ة لشركة " هجيحون" )شركة الياه والياه العادمة ف القدس(، تنقص اليوم القدس
 الشرقي2ة̄ سبعة³ كيلومترات من خطوط الصرف الصح2ي2، يقترن مد2ها بدفع رسوم عالية وضرائب

 تطوير باهظة، ليس ف مقدور السكRان تسديدها. ويتسب2ب فيضان مياه الاري ب®مضار2 صح2ي2ة خطية،
 إذ تسري ف الكثي من الحيان بانب البيوت وأماكن لو الولد. وتزيد أحوال³ الطقس السي2ئة³ الطي

بلRة وتزيد الخاطر الصح2ي2ة الت يتعر2ض لا السكRان.

التربية والتعليم
 تعان القدس الشرقي2ة من عد2ة مشاكل صعبة، ف مال التربية والتعليم، وعلى رأسها النقص الطي ف
 غرف التدريس. ت�ضاعف� عدد سكRان النطقة ف العقود الربعة الخية بقدار ثلث مرات ونصف

 مر2ة، لكن جهاز التعليم ل يتطو2ر على نو يلءم الحتياجات التغي2رة، ويكاد بناء غرف دراسي2ة
  غرفة تدريس، ومن1,500جديدة يكون معدوم�ا. تعان القدس الشرقي2ة اليوم من نقص ف نو 

 ، عن ماوفها من انتشار الصفري الرثومي2 ف الحياء25.7.07 ف تاريخ ،هكذا، على سبيل الثال، أعلنت دائرة الصح2ة اللوائي2ة ف القدس 130
 حالة من داء الصفري ف صفوف الطفال.27العربي2ة بعد اكتشاف 



  غرفة. وبسبب النقص الائل ف الغرف الدراسي2ة،1,900 إل 2010التوق¬ع أن يصل العدد ف العام 
  ف الدارس البلدي2ة التابعة131 ولد(79,000 من أصل 39,400يتعلRم نو نصف الولد )نو 

 للقدس ف ظروف قاسية وغي آمنة، وف اكتظاظ شديد، وتcستخدم مبان« غي ملئمة أو غي مهwزة،
 ويري العمل بأسلوب الوردي2ة الثانية. على الرغم من حقRهم ف الصول على التعليم الRانR من

 الدولة، يcضطر2 عشرات اللف من الولد،  م2ن ل يستوعبهم جهاز التعليم الرسي2، إل البحث عن
حلول  تعليمي2ة خارج الطر الرسي2ة -كمدارس الوقف أو الدارس الاص2ة ف القدس والضفRة الغربي2ة-
 ، م2ا يcثقل ماد2ي§ا على كاهل عائلتم. بعض الولد يلزمون بيوتم؛ وحسب معطيات ائتلف تطوير

  من الولد غي السج2لي ف أي2 من9,000التعليم العرب2 الفلسطين2 ف شرقي2 القدس، ثRة نو 
132الطر التعليمي2ة القائمة.

 ضائقة الغرف التدريسي2ة الاد2ة، ف القدس الشرقي2ة، معروفة منذ زمن بعيد للبلدي2ة ووزارة التربية
 ، وف إطار2007. ف شباط عام �133 مموعة من اللتماساتع�ب�روالتعليم، ونوقشت ف الاكم 

  غرفة تدريس ف السنوات المس القادمة ف400، التزمت الدولة ببناء 134مداولة ف الكمة العليا
 ، أعلنت بلدي2ة القدس عن2007 مليون شيكل. ف أيلول 400القدس الشرقي2ة بيزاني2ة تبلغ نو 

  ومن الفترض أن135بداية التحضيات للمشروع، لكن العمل ل يشهد تقد2م�ا على أرض الواقع.
 تتماشى عملي2ة البناء الذكورة والزيادة الطبيعي2ة للسكRان، ب�يد� أن2ها لن تسد2 الفجوة القائمة. ف شهر

 ، عرضت الكومة خطRة خاسي2ة لعالة النقص القطري2 ف الغرف التدريسي2ة، وبناء على2007آذار 
  بيزاني2ة تصل إل2011-2007 غرفة تدريس بي العامي 8,000هذه الطRة، ستقوم الدولة ببناء 

  مليار شيكل. وتطر2ق القرار على نو واضح إل بناء بعض هذه الغرف ف القدس الشرقي2ة،4.64
 لكن الكومة عادت فتراجعت ف آب عن قرارها هذا، باد2عاء تفضيل بناء غرف تدريسي2ة ف أماكن

136أخرى من البلد.

 ائتلف، 2006/7أدفاه رودوجوفسكي، "صورة الوضع لهاز التعليم العرب2 – الفلسطين2 ف القدس الشرقي2ة عشي2ة افتتاح السنة الدراسي2ة  131
، على موقع عي عميم، 2007، أيلول تطوير التعليم العرب- الفلسطين� ف شرقي� القدس

 http://www.ir-amim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/EducationReport2007Heb.doc
أعضاء الئتلف: ات2حاد لان الهال ف مدارس القدس الشرقي2ة، عي عميم، جعي2ة حقوق الواطن والديري2ة الماهيي2ة لتطوير بيت حنينا.

" أعله.131صورة الوضع لهاز التعليم العرب2 – الفلسطين2 ف القدس الشرقي2ة، اللحظة " 132
 هكذا، على سبيل الثال، وبعد تقدي جعي2ة حقوق الواطن اللتماسات ف العامي الخيين باسم أولد من سكRان القدس الشرقي2ة، الذين ل 133

 ، فلن ضد2 بلدي2ة القدس، التماس06/1114يتوافر لم مكان ف جهاز التعليم الرسي2، جرى إدراج اللتمسي ف جهاز التعليم. التماس إداري2 
  فلن ضد2 بلدي2ة القدس.855/ 07إداري2 

 فادي بدري2ة وآخرون ضد2 بلدي2ة القدس وآخرين.01/5185م®لف2 العليا،  134
" أعله.131صورة الوضع لهاز التعليم العرب2 الفلسطين2 ف القدس الشرقي2ة، اللحظة " 135

.15.8.07، الديري2ة الماهيي2ة لتطوير بيت حنينا ضد2 بلدي2ة القدس. رد2 مكم2ل من قبل وزارة التربية والتعليم، 01/5185م®لف2 العليا  136
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غياب الطر التربوي�ة ليل الطفولة البك9رة
  سنوات، لكن4 و� 3 طفل، تتراوح أعمارهم بي 15,000يعيش اليوم ف القدس الشرقي2ة نو  

 % منهم ل يرتادون أي2 إطار تربوي2. وعلى الرغم من الهRي2ة البالغة للتعليم البكRر وتأثياته على90
 تطو2ر الطفل ونو2ه، ل تcحر2ك السلطات السؤولة عن التعليم ف القدس الشرقي2ة ساكن�ا، ول تقوم بأي

 نشاط ف هذا الال. تعمل اليوم ف القدس الشرقي2ة روضتان بلدي2تان ف الرحلة قبل اللزامي2ة،
  سواهم يرتادون عشرات الروضات الاص2ة الت تب قسط�ا تعليمي§ا1,900 طفل�. نو 55ويرتادها 

 دولر سنوي§ا، ول تستطيع الغالبي2ة الساحقة من الهل تسديدها.1800 و� 1400يتراوح بي 

خدمات الرفاه الجتماعي�
 يكن توصيف الواقع الياتR ف القدس الشرقي2ة كدائرة متواصلة من الهال والفقر والعوز. وقد
 ولRدت الضائقة القتصادي2ة والجتماعي2ة سلسلة من الظواهر التمعي2ة القاسية، كالساس بالنظومة

 العائلي2ة، وارتفاع مستوى العنف داخل العائلة، والتسر2ب من الدارس الثانوي2ة، والدخول إل سوق
 العمل السو�د ف سن2 مبكرة، والنوح نو الجرام والخدرات، ومشكلت الصح2ة والتغذية

  نسمة( ع�ب�ر� خدمات الشؤون31,600% من سكRان القدس الشرقي2ة )نو 22وسواها. يcعال 
 الجتماعي2ة. حيال هذا الواقع الر2، ليس من غي العقول أن نتوقRع من بلدي2ة القدس ووزارة الرفاه

 الجتماعي2 أن تcو�ل®ي�ا هذه الفئة السكRاني2ة اهتمام�ا خاص§ا، لكن منظومة الرفاه الجتماعي2 ف القدس
 الشرقي2ة، شأنا شأن سائر الدمات، تعان من شح2 ف اليزاني2ات، ومن تييز متواصل مقارنة بالقدس
 الغربي2ة، وتقع على حافة النيار. يظى مكتب الشؤون الجتماعي2ة ف القدس الشرقي2ة، الذي يرعى

 % فقط من م®لكات القوى البشري2ة ف مكاتب الشؤون ف الدينة15ثلث¯ سكRان الدينة، بـ 
 بأكملها، ويتسب2ب النقص ف ال®لكات بتراكم اللفRات على العاملي الجتماعي2ي على نو ل يcطاق.

 442 بيت�ا )165، عال العامل الجتماعي2 ف مكاتب القدس الغربي2ة نو 2005ف ناية العام 
 بيت�ا )282نسمة(، بينما اضط³ر2 العامل الجتماعي2 ف مكاتب القدس الشرقي2ة إل معالة نو 

 ، إذ بلغ عدد م®لفRات العامل الجتماعي2 ف القدس2006 نسمة(. تدهور الوضع ف العام 1,051
  ملفçا. ويد2عي السؤولون ف بلدي2ة القدس أنR "السنوات الخية تشهد مسار�ا متواصل360الشرقي2ة 

  وبالفعل أضيفت -ف النصف الثان من شهر آب من137من التمييز الصح2ح تاه القدس الشرقي2ة"،
 - مموعةÛ من م®لكات العاملي الجتماعي2ي لكتب الشؤون ف القدس الشرقي2ة، لكن2007العام 

هذه الزيادة شديدة الضآلة، ول تساهم ف تغيي الوضع جوهري§ا.

.25.12.06رسالة مديرة قسم الرفاه الجتماعي2 ف بلدي2ة القدس إل جعي2ة حقوق الواطن من تاريخ   137



 يعيش ف القدس الشرقي2ة آلف الولد وأبناء الشبيبة ف ضائقة، وتتهد2دهم الكثي من الخاطر. تعتن
  ، لكن هذا العطى ل138 ولد�ا وفت ف خطر14,737مكاتب شؤون الرفاه ف القدس الشرقي2ة بـ 

 يعكس  العدد القيقي2، وذلك أنR النقص الطي ف القوى العاملة وف البن التحتي2ة ل يتيح القيام
  ولد ف سن2 الثالثة والرابعة الذين ل يرتادون أي2 إطار1,600بعملي2ة مسح واسعة للسكRان. ويندرج 

  منهم فقط80تربوي2، تت تعريف "أولد ف خطر"، وهم ف أم�س2 الاجة إل إطار يومي2، لكن 
يرتادون نcـزل� يومي§ا ونويدي2ت�ي�ن، بتمويل من قسم الرفاه ف بلدي2ة القدس.

 ، أعلن ديوان رئيس الكومة عن انطلق خطRة جديدة يري من خللا2007ف مطلع العام 
  ولد وفت ف خطر ف جيع أرجاء140,000 مليون شيكل ف العام، لرعاية نو 200استثمار 

 البلد. على ضوء الوضع الصعب، قر2رت اللجنة القيادي2ة للخطRة ضم2 القدس الشرقي2ة إليها، ومن
 ، وحسب مطRط وزارة الرفاه وبلدي2ة القدس لن يبدأ العمل إل139التوقRع أن تعمل هناك بصورة جزئي2ة

 . حت2ى شهر تشرين الثان ل توضع اليزاني2ات للخطة،6-0مع الولد الذين ف خطر ف الفئة العم�ري2ة 
ول يبدأ العمل با ميداني§ا.

العنف البوليسي� والروج على الصلحيات
  سلطة الضرائب أو مؤس2سة التأمي الوطننصبف كلR أسبوع أو أسبوعي -وبساعدة الشرطة-، ت 

 حواجز للجباية ف الحياء الفلسطيني2ة ف القدس. ويري إيقاف جيع ال̄ر�كبات الت تر2 ف الكان،
 وحي يتبي2ن أنR أي§ا من أصحابا أو أبناء عائلته م�دينون لذه الؤس2سات، يcطلب من السائق تسديد

 الدين على الفور، وإذا ل يقم بذلك يcحجز على مركبته. هذه الطريقة ف الباية غي منصوص عليها
 ف القواني أو الراسيم الختلفة، ويكاد العمل با يقتصر على القدس الشرقي2ة. الطريقة القانوني2ة

 الوحيدة لباية الديون، حسب القانون السرائيلي2، تتمثRل ف استصدار تويل لباة الضرائب، بوجبه
 يتمكRنون من الوصول إل بيت ال¯دين والجز على متلكاته. ل يسمح القانون للسلطات بالجز على

 � الواجز البوليسي2ة ابتغاء جباية الديون.مال¯ر�كبات ف الشارع بغية جباية الديون، ول يتيح استخدام
  ضد2007وما زالت الكمة العليا تتداول التماس�ا قد2مته جعي2ة حقوق الواطن بذا الشأن ف آب 

140هذه المارسات غي القانوني2ة.

. 8.2.07أوردت مديرة مكتب الرفاه الجتماعي2 لنطقة الشرق ف بلدي2ة القدس هذه العطيات لمعي2ة حقوق النسان ف رسالة من تاريخ  138
 ، وف مادثة هاتفي2ة مع السؤول عن5.6.07 أ³علمت جعي2ة حقوق الواطن بذلك ف رسالة وصلتها من وزارة الصناعة والتجارة ف تاريخ 139

تطبيق الطRة ف ديوان رئيس الكومة.
، من2اع ضد2 سلطة الضرائب.07/6824م®لف2 العليا  140



 وتصل إل جعي2ات حقوق النسان شهادات¿ عديدة حول العنف الذي يارسه أفراد الشرطة ف القدس
 الشرقي2ة، من بينها شكاوى حول مارسة جنود حرس الدود للعنف والتنكيل. وتصاعدت

 الحتكاكات بي قو2ات المن والسكRان بعد بناء جدار الفصل ف القدس. فعلى سبيل الثال، ومع
  ف منطقة عناتا، بقيت قو2ة حرس2006النتهاء من العمل على بناء جدار الفصل ف ناية العام 

  طالب2,500الدود تcرابط مراب�طة� ثابتة على مقربة من ثلث مدارس فلسطيني2ة يتعلRم فيها نو 
 وطالبة. أد2ت نشاطات القو2ة ف النطقة )والت يعتبها السكRان عمل� استفزازي§ا( ف الكثي من الحيان
 إل رجم القو2ة بالجارة، ورد2ت هذه بإطلق قنابل صوتي2ة وقنابل مسيلة للدموع ورصاص مطاطي.

 ، حصلت مصيبة عندما أطلق جنود القو2ة رصاصات معدني2ة مغل¬فة بالطRاط على16.1.07ف تاريخ 
 الطلRب، فأصابوا الطالبة عبي عريان ابنة العاشرة، الت كانت تسي مع زميلتا على مقربة من

 الكان، براح خطية. توفRيت عبي بعد يومي متأثRرة براحها. لكن النيابة العام2ة ف لواء القدس
 قر2رت إغلق ال®لف2 ضد2 النود الذين أطلقوا النار على عبي بسبب عدم توافر الدلRة. خرجت قو2ة

  على141حرس الدود من منطقة عناتا، ف ناية شهر آذار، بعد التوص2ل إل تفاهات مع السكRان
 التوقRف عن رجم الجارة، وعلى بناء علقة مباشرة بي مثRلي لان الهال، وقيادات القرية وضب2اط

حرس الدود.

 ، الذي يقع شالR القدس، مصدر� احتكاك آخر. يدم هذا الاجز(عطاروتقلنديا ) يشكRل حاجز 
  من سكRان القدس الشرقي2ة الذين عcزلوا عن مركز حياتم ف القدس بسبب بناء100,000نو 

 جدار الفصل. ويcضطر2 هؤلء إل عبور الاجز ف طريقهم إل العمل والدرسة والؤس2سات الطب2ي2ة
 ، وبعد حصول عملي2ة طعن على الاجز، ف³رضت التشديدات على2007وغيها. ف مطلع العام 

 شروط العبور. ويشتكي السكRان من العنف السدي والكلمي2 من قبل النود، بالضافة إل تأخي
 عبورهم لفترات متواصلة، وإغلق الاجز أمام حركة السي2ارات على نو عشوائي2 ودون سابق إنذار.

 يرتبط بعض هذه الشكاوى بتصر2فات موظRفي إحدى شركات الراسة الاص2ة الذين يعملون على
 الاجز، ويتدخ2لون ف عمل النود ويقومون بتصر2فات غي معقولة عند القيام بعملي2ات التفتيش،

ويعاملون الار2ة معاملة مهينة.
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حر�ي�ة التعبي عن الرأي: تد�يات جديدة

 يشكRل النترنت حي2ز�ا جديد�ا، يفتح أمام التصفRحي عال�ا كامل� من خ�يارات الت2صال والعلومات
 والثقافة والبداع، ويعمل كذلك كحلبة مفتوحة لتبادل الراء والفكار والعلومات والتجارب. ول
 يقتصر ما يقوم به النترنت على تدعيم حر2ي2ة التعبي، بل يساهم مساهة ج®د2ي2ة ف تطوير الستقللي2ة

 الذاتي2ة للفراد، وف بناء ال³وي2ات والتمعات، وتطوير مموعة من حقوق النسان الخرى. لكن، إل
 جانب هذا النمو2 التكنولوجي2 الكبي والسريع، تطفو على السطح معضلت ل تكن قائمة ف الاضي،

 أو رب2ما كانت أقلR حضور�ا، وهو ما يولRد تصادمات جديدة بي حر2ي2ة التعبي والعلومات من جهة،
 وحقوق ومصال الخرين،من جهة أخرى )كالق2 ف الصوصية، والق2 ف الكرامة، والق2 ف

الفاظ على السمعة السنة، وحقوق اللكي2ة، وحقوق البدعي، وحاية الولد(. 

تديد متاحي�ة مواقع النترنت الlعد�ة للبالغي
 ، مشروع قانون يرمي إل تقييد إمكاني2ة2007ناقشت لنة القتصاد التابعة للكنيست، ف شهر توز 

  وينص2 مشروع القانون على إلزام الزو2دين بدمات142الوصول إل مواقع النترنت ال³عد2ة للبالغي.
 النترنت إغلق� تلك الواقع الت يشكRل النس أو العنف أو القمار أهم2 موضوعاتا، ول يكن لحد

الوصول إليها إلR البالغي الذين يعلنون صراحة أن2هم غي معني2ي بإغلقها.

 إن� يصاد�ق على هذا القانون، فستكون النتيجة³ تدخ2ل¯ الدولة الظور� ف حر2ي2ة التعبي، وانتهاك� الق2 ف
 العلومات، والق®ã ف الصوصي2ة، وحق®ã المهور ف العرفة، وحق®ã الختيار الشخصي. ف هذه الالة،

 ستكون للوزراء والوظRفي الكومي2ي صلحية³ تديد السموح والظور للجمهور رؤيته -كما ف
 أكثر النظمة ظلمي2ة-، وتديد المور الت يكن اعتبارها "غي أخلقية"، وتلك الت تcعتبـر "عنفا�"

 أو "رذيلة". إحدى النتائج الترت2بة عن القانون ستتمثRل ف إقامة مصدر معلومات حول كلR من ل
يرغب ف الظر الكومي2، وذلك من خلل العتداء السافر على الق2 ف الصوصي2ة.

 ل خلف حول حق2 الهل والرب2ي وآخرين ف حاية القاصرين من التعر2ض لضامي سلبي2ة على
 النترنت )با ف ذلك الفورنوغرافيا، والعنف والقمار(. وتتوافر ف السوق برمي2ات موسبة تعمل

 كمصفاة تcغربل متاحي2ة الواقع الختلفة، ويكن شراؤها بأسعار معقولة، وبعضها م2انR تقد2مه شركات
 تزويد خدمات النترنت، ويكن إبقاء خيار استعمالا ضمن اليارات الفردي2ة. السبيل المثل لماية

 القاصرين، ولاربة الفورنوغرافيا وأشكال متلفة من تقي النساء، هو من خلل التربية والعلم،
 ،2007مشروع قانون الت2صالت )بيزيك والبثR( )تعديل(، 142

http://www.knesset.gov.il/committees/heb/material/data/kalkala2007-07-16-03.pdf
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 وينبغي تعريف الهل بالخاطر الكامنة ف تصفRح القاصرين للنترنت، وتعريفهم باللول المكنة،
لكن ل يب تفعيل الرقابة الكومي2ة الارفة على هذه الواقع.

 إذا صودق على تقييد إمكاني�ة الوصول إلى مواقع النترنت المVعد�ة للبالغين،
 فستكون النتيجة تدخ�ل الدولة المحظور في حر�ي�ة التعبير والحق� في الحصول على
المعلومة والحق� في الخصوصي�ة وفي حق� الجمهور في المعرفة والختيار الفردي

(DRM)آلي�ات حاية تكنولوجي�ة لقوق البدعي 

  أداة تكنولوجي2ة(Digital Rights Management – DRM) تcعتب منظومات إدارة القوق الرقمي2ة 
 تcمكRن أصحاب القوق على مضامي رقمية )ديغيتالية( كالوسيقا والفلم والكتب، من تديد

 استخدام الناس للمضامي الت يقومون بنشرها، وذلك من خلل تشفيها وتوفي إمكاني2ة تفعيلها فقط
 من خلل برمي2ة مcع�د2ة لذا الغرض. وهكذا -على سبيل الثال- يستطيع الناشر تديد عدد الر2ات
 والد2ة الزمني2ة الت يكن للمستهلك التمت2ع خللا بأغنية أو فيلم، ومنعه من القيام بعملي2ة النسخ أو
 الرسال للصدقاء وغي ذلك. يكن اختراق هذه الوسائل التكنولوجي2ة أو اللتفاف عليها بسهولة

مالفة جنائي2ة.إل  DRM نسبي2ة، لذا يطالب الناشرون بتحويل اختراق الـ 
  بغية حاية حقوق البدعي والتصعيب على عملي2ة النسخ، لكنDRMف البداية، جرى تثبيت تقني2ات 

 يستخدمها اليوم منتجو وتRار الثقافة بغية جرف الرباح، ومن خلل الساس بقوق الستخد®مي.
  حر2ي2ة التعبي عندما تنع الستخدامات الشروعة والفردي2ة وال³نصفةDRM ت�نتهك وسائل  الـ 

 للمcنت�ج، وهي تلك الستخدامات الت ل تظرها قواني اللكي2ة الروحي2ة مثل الستخدام لغراض
 تعليمي2ة. وتس2 كذلك بالصوصي2ة؛ وذلك أنR ف مقدورها تميع معلومات حول الستخد®مي وحول

 استعمالت العمل الفن2ي2 الرقمي المي2، وتضي2ق الناق على الستخدم داخل حي2زه الاص2 الذي
يشج2ع على التعبي والبداع. 

  بغية حماية حقوق المبدعين، لكن� منتجيDRMفي البداية جرى تثبيت تقني�ات 
 وتج�ار الثقافة يستخدمونها اليوم بغية جرف الرباح، ومن خلل المساس بحقوق

المستخدم~ين. 
  ف الواقع، ينبغي ف بعض الحيان تقليص حجم الماية المنوحة لقوق معي2نة بغية تقيق قيم

 ومصال اجتماعي2ة تتضارب هي وهذه القوق، لكن الشرط يبقى أن يcمارس هذا الساسc ف سبيل
 م�رام« اجتماعي2ة ذات اعتبار ووزن كبيـر�ين، وف الجم اللزم لتحقيق هذه الهداف. وف حالة الـ

DRMوبغية ضمان مصال اقتصادي2ة لموعة مدودة من الفراد، تري الطالبة بانتهاك عدد من ، 
القوق الساسي2ة على نو يفوق ما تتطلRبه حاية حقوق البدعي.





الق� ف الصوصي�ة
انتهاك الصوصي2ة ف تقيقات الشرطة

التصن�ت السر�ي�

 )د( من7أ³در®ج الق2 ف الصوصي2ة ضمن قانون الساس: كرامة النسان وحر2ي2ته، وجاء ف الاد2ة 
 القانون ما يلي: "ل يوز انتهاك أسرار الفرد...". تcثي العطيات حول حجم التصن2ت الذي تقوم
 به شرطة إسرائيل الكثي� من الخاوف من الخلل الشامل بالق2 ف الصوصي2ة. وتشي العطيات
 الت أوردها وزير المن الداخلي2، ف جلسة للجنة الدستور والقانون والقضاء، ف شهر شباط من

  تصن2ت�ا داخل إسرائيل، وهو ما يشكRل ارتفاع�ا1,128، أنR الشرطة قامت بتنفيذ 2006العام 
 % مقارنة� بالسني الفائتة. وللمقارنة، نورد ف هذا السياق أنR الشرطة المريكية نفRذت25بنسبة 

143 تصن2ت�ا فقط.1,839ف الوليات الت2حدة كلRها ف الفترة الذكورة 

 الشرطة ملز�مة، حسب القانون، وقبل تنفيذ أي2 تصن2ت سر2ي2، بتقدي طلب إل الكمة لصدار
 أمر بذا الصوص. وتشي العطيات أنR الغالبي2ة الساحقة من الطلبات الت تقد2مها الشرطة تصل

  طلب�ا1,255، على سبيل الثال، قد2مت الشرطة للمحكمة 2006على الصادقة. ف العام 
 للتصن2ت السر2ي2، رcفض من بينها سبعة فقط. أورد وزير المن الداخلي2 معطيات مشابة حول
 السنوات السابقة للجنة الدستور والقانون. تطرح هذه العطيات ماوف� ج®د2ي2ة� من أنR الرقابة

القضائي2ة على التصن2ت السر2ي2 غي كافية على الطلق.
:2006ف ما يلي مقتطفات من تقرير العام 

  لستصدار أوامر تصن2ت سر2ي2006:2مموع الطلبات الت ق³د2مت إل الكمة ف العام .1
1,255

7عدد الطلبات الت رفضتها الكمة: .2
 عدد الطلبات الت صودق عليها ول تنف¬ذ لسباب فن2ي2ة وأسباب تتعلRق بجرى التحقيق:.3

127
778عدد الذين جرى التصن2ت عليهم: .4
1,128مموع الطلبات للتصن2ت السر2ي2 الصاد�ق عليها والت نcف®ãذت: .5

  ف الوليات الت2حدة المريكي2ة"، هآرتس،1,839، مقابل 2006 تصن2ت�ا سر2يـçا ف إسرائيل ف العام 1,250شاحر إيلن، "معطيات:  143
23.7.07، 

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=885102&contrassID=2&subCo
ntrassID=1&sbSubContrassID=0
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1,205عدد الطوط الاتفي2ة الت جرى التصن2ت عليها فعلي§ا: .6

:2005وف ما يلي مقتطفات من تقرير العام 

2003عام 2004عام 2005عام 

9969621031طلبات ق³د2مت لصادقة الكمة

1436طلبات رفضتها الكمة

ـي2ة و نف¬ذ لسباب فن2 ليها ول ت  أسباب تتعلRق بجرىالطلبات الت صودق ع
التحقيق

101246175

881713850عدد الطلبات الت صادقت عليها الكمة وجرى تنفيذها

614632557مموع الذين جرى التصن2ت عليهم 

9791024881عدد الطوط الاتفي2ة الت جرى التصن2ت عليها فعلي§ا

8817983تص2نت بواسطة اليكروفون

 

  بدأت لنة تقيق برلاني2ة تعمل ف إطار لنة الدستور، بدأت التحقيق� ف،2007 خلل العام 
 مسألة التصن2ت السر2ي. وتتلخ2ص وظيفة هذه اللجنة ف القيام بفحص شامل لميع الجراءات

 الت تقوم با الشرطة عند قيامها بعملي2ة تصن2ت سر2ي: تقدي الطلب للتصن2ت؛ الجراءات ف
 الكمة؛ نcظ³م تنفيذ التصن2ت؛ الافظة على الواد2؛ وغي ذلك. نأمل أن تساعد توصيات اللجنة

 واستنتاجاتا ف إياد التوازن السليم بي الافظة على سلطة القانون ومكافحة الرية، من جهة،
والدفاع عن الق2 الساس ف الصوصي2ة، من جهة أخرى.

مشروع قانون معطيات الت�صالت
 ف تشرين الثان، صودق بالقراءة الثانية ف لنة الدستور على مشروع قانون معطيات

  الذي يرمي إل تنظيم تويل العطيات من شركات الت2صال الختلفة إل الشرطة144الت2صالت،
 لغرض التحقيق ف الخالفات ومنعها. وحسب مشروع القانون، يcمكن للشرطة الصول على

 معطيات من شركات الت2صال بعد الصول على أمر من الكمة، وف الالت الستعجلة، حت2ى
 بدون الصول على أمر من الكمة، إن2ما بصادقة ضابط شرطة كبي. بالضافة إل ذلك،
 سيجري بناء مزون معلومات الت2صال الذي سيكون بوزة الشرطة. وفRر مشروع القانون

.2007مشروع قانون نظم القانون النائي2 )صلحيات الفرض- معطيات الت2صالت(  144



 الصلي2 إمكاني2ة تتبÊع جيع الت2صالت الت يقوم با الفرد بواسطة الاتف أو الناسوخ
 )الفاكسيميليا( أو الاسوب، وأتاح كذلك إمكاني2ة¯ الصول على معطيات الت2صال الت تتعلRق
 بشخص ل تدور حوله شبهةÛ ما. وتطلب الشرطة، بالضافة إل ذلك، تميع� معطيات حول
 أجهزة الاتف الرضي2ة والليوي2ة والودم وما شابه، وحول نشر الوائي2ات الليوي2ة. ف بعض

 الظروف، تتيح هذه العطيات )بعد ضم2ها إل معطيات إضافي2ة( إمكاني2ة تديد موقع الشخاص
 الغرافR بدقRة. على ضوء ما نشهده ف هذه الي2ام من استخدام مكثRف لشت2ى أجهزة الت2صال،

 يمل مشروع القانون ماطر هائلة للمساس بالصوصي2ة. ويcستدلR من بث مقارن أجرته وزارة
 عدمc وجود مصدر معطيات بذا الجم ف العال أجع.145العدل

  من أجسام كثية، من بينها: جعي2ة حقوق146لقى مشروع القانون هذا معارضة شديدة
  الرافعة العام2ة. وعلى ضوء النشاط الذي قامت به هذه النظRمات، جرىالواطن؛ نقابة الامي؛

 إدخال بعض التعديلت الهم2ة على الشروع؛ فقد تقر2ر س�ن2 القانون بصورة منفصلة )ل كتعديل
 لرسوم نcظم القانون النائي(، على غرار ما جرى به تنظيم مسألة التصن2ت السر2ي2، وذلك بسبب

  وتقر2ر كذلك أن يتويفرادة الوضوع وأهRي2ته، وعلى ضوء الخاوف من الساس بالصوصي2ة.
 مصدر العطيات على معطيات الت2صال الاتفي2 ل الواسيب، وأن يعب2أ طلب الشرطة الصول

 على معطيات الت2صال ف نوذج خاص2 يcصاغ من خلل عملي2ة تشريع، وتفص2ل فيه الدوافع
لطلب المر ودرجة الساس بالصوصي2ة.

انتهاك خصوصي�ة العاملي وطالب العمل

 يتعر2ض العاملون وطالبو العمل أكثر من غيهم للمساس بر2ي2تهم. وتشمل المثلة على التدخ2ل ف
 خصوصي2ة العاملي، ف ما تشمل، طلب�ا للتوقيع على تنازل كامل عن السر2ي2ة الطب2ـي2ة عند القبول
 للعمل، وطلب�ا بالتنازل عن معاينة نتائج الفحوصات الت تcجريها معاهد التوظيف، والتصن2ت على

  إجراء فحص بهازالواتف والبيد اللكترونR، وإرغام العاملي والرش2حي للعمل على
 ,TheMarkerشاحر إيلن، "الشرطة تريد مزيد�ا من التفاصيل. ويسر2 الكومة أن تساعدها"، كابت إنترنت، هآرتس-  145

6.8.07، 
http://themarker.captain.co.il/captain/pages/ShArtCaptain.jhtml?contrassID=11&subContrass

ID=999&sw=%E8%E4%D0%DC%D9&itemNo=890063.
 Rلع على انتقادات لشروع القانون، راجعوا -على سبيل الثال-: د. ميخائيل بيناك، "قانون معطيات الت2صال: حقوق النسانطللط 146

-ynet, 28.10.07, http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,Lمعروضة للبيع مقابل شيكل وتسعي"، 
3464920,00.html.
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  حت2ى لو حصلت هذه النتهاكاتالبوليغراف، واستخدام كاميات الراقبة ف أماكن العمل.
 بوافقة العاملي أو طالب العمل، ل يكن التعامل مع هذا المر على أن2ه موافقة بحض الرادة
 الر2ة، ففي سوق العمل الذي ييل إل مصلحة الشغ®ãلي يقع العاملون وطالبو العمل ف مكانة
 دوني2ة، وقد "يوافقون" على انتهاك حقوقهم كي يcقبلوا للعمل، أو بغية ضمان البقاء ف موقع

 ، حد2دت مكمة2007العمل. يوفRر الطار القضائي2 القائم حلç جزئي§ا لذه الشكلة. ف تRوز 
 العمل اللوائي2ة ف تل أبيب أنR التفتيش الذي أجراه أحد أصحاب العمل ف البيد اللكترون

 لحدى العاملت ل يشكRل انتهاك�ا لقRها ف الصوصي2ة، لنR هذا الشغ2ل قام بإعلم العاملي
 بأن2ه سيفحص صناديق البيد اللكترونR لمايتها من الفيوسات. وق³د2م استئناف على هذا القرار

 147لكمة العمل القطري2ة.
 في سوق العمل الذي يميل إلى مصلحة المشغ�لين، "يوافق" العاملون وطالبو العمل

أحيانUا على انتهاك حقوقهم بغية الحصول على الوظيفة أو المحافظة عليها.

فرض فحص البوليغراف
 اشتكى عاملون كثيون من إرغامهم على الضوع لفحص بهاز البوليغراف ف إطار العمل، خلل

 إجراءات القبول، أو خلل العمل، أو خلل ات2خاذ القرار حول الفصل من العمل. من شأن هذا
  ويمل الرتكاز على نتائج فحص البوليغراف148الفحص أن يس2 شديد�ا بصوصي2ة الفرد وكرامته.

  ف شباط من العام149جلة من الشكالت بسبب الشكوك حول مدى مصداقي2ة وسريان الفحص.
  قرار حكم يقضي بأنR فصل عاملة جعي2ة حاية الطبيعة150، أصدرت مكمة العمل ف الناصرة2007

 بالستناد إل فحص البوليغراف فقط ل يكن قانوني§ا، وألزمت المعي2ة بدفع تعويضات ببلغ
  شيكل. ف الستئناف الذي7,000 شيكل، بالضافة إل مصروفات الكمة الت بلغت 64,000

  لكمة العمل القطري2ة، أي2د القضاة قرار الكمة اللوائي2ة، وتراجعت2007قد2مته المعي2ة ف توز 
 المعي2ة عن استئنافها. وعلى الرغم من ذلك، ل تصدر مكمة العمل القطري2ة، بعدc، قرار�ا ف هذه

السألة الت تلقى رواج�ا واسع�ا ف سوق العمل. 

 ، أسيكوف ضد2 السؤول عن قانون عمل النساء- دولة إسرائيل، وزارة الصناعة والتجارة. جعي2ة حقوق الواطن ومنظRمة07/570م®لف2  147
 http://www.acri.org.il/pdf/hit570.pdf "كاف لعوفيد" قد2ما طلب�ا بالنضمام للمداولة باعتبارهم أصدقاء للمحكمة،

 راجعوا على سبيل الثال: "فصل أحد العمل بسبب معطيات غي ذات علقة بعمله بعد خضوعه لفحص بالبوليغراف، بيان صحفي2 على موقع 148
http://www.acri.org.il/hebrew-acri/engine/story.asp?id=1409، 112.11.06، جعي�ة حقوق الواطن

 ، بن أفراهام ضد2 جعي2ة حاية الطبيعة،06/1440راجعوا -على سبيل الثال-: م®لف2  149
http://info1.court.gov.il/Prod03/ManamHTML4.nsf/C2A6685A4BF3F0844225728A0055890

4/$FILE/894BEC1F59A156574225726F002C262C.html?OpenElement.
 أعله.149، ملحظة رقم 06/1440ملف  150

http://info1.court.gov.il/Prod03/ManamHTML4.nsf/C2A6685A4BF3F0844225728A00558904/$FILE/894BEC1F59A156574225726F002C262C.html?OpenElement
http://info1.court.gov.il/Prod03/ManamHTML4.nsf/C2A6685A4BF3F0844225728A00558904/$FILE/894BEC1F59A156574225726F002C262C.html?OpenElement
http://www.acri.org.il/hebrew-acri/engine/story.asp?id=1409
http://www.acri.org.il/pdf/hit570.pdf


 ف العام الاضي اضط³ر2ت عضو الكنيست زهافا غالئون إل سحب مشروع قرار تقد2مت به حول
  جرى إدخال الكثي من التعديلت على151حظر القيام بفحص البوليغراف ف إطار علقات العمل.

 مشروع القانون، بعد مارسة الشغ®ãلي ومعاهد البوليغراف ضغوط�ا مكثRفة، على نو ينأى تام�ا عن
 الدف الساسي2 )وهو الدفاع عن خصوصي2ة العاملي وكرامتهم(؛ وكان من شأن هذه التغييات أن

 تزيد الوضع القائم سوء¹ا، وتسمح للمشغ2لي بفرض فحص البوليغراف والرتكاز على نتائجه ف
ظروف متعد2دة.

مطبوعة العلومات النائي�ة

 حول كلR شخص نوعي من التسجيلت: التسجيل النائي2 الذي يقتصر تتضم2ن العلومات النائي2ة 
 على معلومات حول الدانات السابقة الت ل تcمح� بعد، أو الت ل تتقادم بعد، والتسجيل البوليسي

 الذي يشمل -بالضافة إل ما ورد ذكره- معلومات حول إدانات شcطبت أو تقادمت، وحول
 م®لفRات ما زالت قيد الفحص، وحول م®لفRات مغلقة. هنالك أطراف مو2لة يكنها التوجه إل الشرطة

  تتولRد مشكلةÛ ما152والصول على معلومات جنائي2ة حول الفرد بشروط ومقادير يد2دها القانون.
 عندما ت�ستغلR أطراف¿ غي مو2لة )كالشغ®ãلي أو شركات القوى العاملة -على سبيل الثال( حقw مرش2ح

 للقبول للعمل ف الصول على العلومات النائية التعلRقة به وتطالبه بعرضها عليها. يس2 هذا المر
 ببعض الواطني، ول سي2ما أولئك الذين تلو م®لفRاتم من تسجيلت جنائي2ة لكن م®لفRات التحقيق الت
 ف³تحت ضد2هم ف السابق وأ³غلقت تظهر ف تسجيلت الشرطة، بالضافة إل الدانات الت تقادمت

أو جرى موها.

  بدأت الشرطة بات2باع نج153، وعلى ضوء ال�تماس« إل الكمة بذا الشأن،2007منذ مطلع العام 
 جديد ف طباعة العلومات النائي2ة، وتظهر فيه تفاصيل التسجيل النائي2 والتسجيل البوليسي2 ف
 صفحات منفردة. على هذا النحو، يcمكن للشخص العن2 أن يقد2م لطرف غي مو2ل، يطلب منه

 مطبوعة العلومات النائي2ة، أن يقد2م إليه الصفحة الول فقط. ول يكن للمتلقRي أن يعرف ما إذا

،2007، صيغة للنقاش ف شهر شباط 2007مشروع قانون حظر إجراء فحص البوليغراف ف إطار علقات العمل، 151
http://www.knesset.gov.il/committees/heb/material/data/avoda2007-02-20-01.doc

-http://www.knesset.gov.il/committees/heb/material/data/avoda2007-06، 2007ومن شهر حزيران 
20.rtf

.1981قانون التدوين النائي2 ومرسوم العائدين، 152
، فلن ضد2 دولة إسرائيل.05/7477م®لف2 العليا  153
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 كانت الطبوعة تتضم2ن صفحات إضافي2ة ل يتسلRمها. يضمن النظام الديد حر2يـãة العلومات وحق
معاينة الواطن لتسجيلته، لكن2ه يضمن -ف القابل- عدم انتقال العلومة إل أطراف غي موwلة.
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