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مةمقد  

ا  جزًء- اظاهري-ل التزامنا جتاه دميقراطيتنا يشكّ.  إسرائيل هي دولة دميقراطيةة أنّ تلميذ يف املدرسة االبتدائيم كلّيتعلّ
جوهريا من هتنا يف هذا املكانوي .من الناحية النظريةة الفلسفي، ة، مثّة عالقة بني مفهوم حقوق ومن الناحية التارخيي

ة، ومثّة ماإلنسان ومفهوم الدميقراطيان يعتربون االلتزام جتاه حقوق اإلنسان واملواطن وليدةا حتميمن هنا، 1. للدميقراطي 
 هذه احلالة عنمه  تعلُّ، ما الذي ميكننا2009وعندما نبتغي مراجعة صورة الوضع حلقوق اإلنسان يف إسرائيل يف العام 

تنا مع وقف التنفيذ؟ وما العالقة بني  ؟"مع وقف التنفيذ" يفٍ إسرائيل؟ هل حقوق اإلنسان لدينا مشروطة وهل دميقراطي
 يف االستئناف على أسس  احلقيقي حملاولة حتويل حقوق اإلنسان إىل حقوق مشروطة، واخلطرِيان األخالقير السغيابِ

  تنا؟وي وبالتايل االستئناف على هالدميقراطية،

يقتصر البعد . ة والدميقراطية اجلوهري،)ةالرمسي(ة  الدميقراطية الشكلي:عدين للدميقراطية بني مفهومني أو ب التمييزمن املعتاد
الشكليفخاذ القرارات يف الدولة؛  على طريقة اتبحسب املفهوم الشكلية هي نظام ينتخب، الدميقراطيفيه مجيع  

لون شؤون  بضع سنوات؛ يف الفترات بني االنتخابات يدير املمثّبيهم مرة كلّ منتخ- معينة فما فوقمن سن-املواطنني 
حكْ. ةالدولة حبسب قرارات األغلبيم األغلبية الشكليما و-حقوق اإلنسان وة، ة هو القيمة العليا يف الدميقراطيال سي

  .ةباإلرادة احلسنة لألغلبي) إىل مدى بعيد(ق  تتعلّ-يةـحقوق األقلّ

لكن احملافظة على املبادئ الشكلية اجلوهريةة لوحدها ال تضمن وجود الدميقراطي .ة اجلوهرية تبلْمفهوم الدميقراطيومن ر 
 نظرة، تبقى قاعدةُ العكس؛ من خالل هذه الال الدولة قائمة من أجل الناس الذين يعيشون فيها، نّإخالل التوجه القائل 

االعتراف بقيمة اإلنسان وكرامته، وذلك ب ، بتحقيق قيم حقوق اإلنسان واملواطن مشروطةًميةُيلنظام الدميقراطي القا
يتعامل املفهوم . ةساسيأا  حقوقً-الكونه إنسان- إنسان  لكلّوبأنّ ا، باملساواة بني مجيع بين البشر،ا حربكونه خملوقً

مع اجلوهري وحبسب هذا املفهوم، يشكّمحاية حقوق اإلنسان كركيزة مركزي ،ة للنظام الدميقراطيل الصراع بني محاية 
  .نيا لركنني دميقراطيني حيويا وجوهريا طبيعية تعبريغلبي األاحلقوق وحسمِ

عترب احملافظة على بعض من ة، تفمن ناحي. جاه االت الرابط بني حقوق اإلنسان والدميقراطية هو ثنائينّأزد على ذلك 
 يف  يف التنظُّم، احلقة املعلومات، احلقية التعبري، حري حر:ا لكينونة النظام الدميقراطيا ضرورينسان شرطًإلحقوق ا

ى حتوجود لدميقراطية ل يكون لن ،فرص متساوية لتحقيق هذه احلقوقتوفري وبدون .  وغري ذلك،االقتراع والترشح
                                                 

ّحجاي شنيدور، ھل ثمة ديمقراطية بدون حقوق مواطن؟ : يل حول ھذا الموضوع، راجعوالمزيد من التفاص 1 ّ
362=id?aspx.Story/il.org.acri.www://http ،نسان والديمقراطيةN؛ روت غابيزون، حقوق ا ّ
365=id?aspx.Story/il.org.acri.www://httpعلى موقع جمعية حقوق المواطن ،ّ  .  
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 ومفتوح؟  حقيقيو ذاك دون نقاش مجاهرييأة هذا غلبي إذ كيف سيصل املواطنون إىل قرار األ؛ق الضيهوم الشكليباملف
 محاية حقوق شتقمن ناحية أخرى، ت. فةرة ص دميقراطية شكليحتقُّق وجود أية بدون حقوق إنسان معينة ال ميكن ،اإذً

إجراءات ك-املساس باملبادئ الدميقراطية ، من شأن لذاوعاله؛ أرح ، كما طُياإلنسان من املفهوم الدميقراطي اجلوهر
  .القدرة على محاية حقوق اإلنسانيف   أن يحدث اختالالً-التشريع الالئقة أو فصل السلطات

معاجلة للب هذا التقرير يف صتتمثّل يفز يف إسرائيل يف السنة األخرية، نزعة باتت تتعزخطاب مجاه منو ريي) إىل حد 
أو (و اشتراط باالنتماء أة اشتراط بالواجبات، واشتراط بالقدرة االقتصادي: الشتراط احلقوق) مارسة يف بعض األحيانامل

  قرار ووزراُءاعنة وص مجاهرييات شخصي-يف بعض احلاالت-  تهدا الذي اقت،هذا املنهج. موعة معينة) االنتماءات
 حقوق اإلنسان كونية نّأ باليت تقرتلك  ،ة ملفهوم حقوق اإلنسانات األساسييتعارض مع البديهي يف الكنيست، عضاٌءأو

 ن متسأمن شأن هذه االشتراطات . حظر اشتراطها باستيفاء الواجباتا، وي إنسان لكونه إنسان كلّها من حقنأوعامة، و
ة من قبل يـحلاق األذى باألقلّإ لضمان حقوق اإلنسان ومنع  تقع احلاجة-اكر سابقًكما ذُ- الدميقراطية، ويف صلبهاب

ة طاغيةأغلبي.  

احلقوق واشتراطُجيري انتهاك ةها مبستويات وتقنيفهي يف بعض األحيان صرحية ومعلَ. ات عدنة، وخباصة عندما ته حنو وج
 نيانوملنصرم مبوجة من التصرحيات، ومشاريع القميز العام ات. ة العربية يف إسرائيليـهذه هي حالة األقلّ. ةيـاألقلّ

واملبادرات العنصريد د باملساس بِة اليتحرية التعبري وحرية النشاط السياسيوحر ملواطنني العربدى اة اللغة والثقافة لي، 
الواجبات تقدمي  ب-همنتى مواطَوحت- ة يف املساواة والتربية والتعليم والعملساسيحقوقهم األحصوهلم على شترط وت
بالنسبة للكثريين - املواطن العريب نّأيبدو ". الوالء"ة وإثبات ل الرواية الصهيوني، أو بتقب)ةو القوميأة اخلدمة العسكريك(

ال  -مبيهيف صفوف اليهود والكثريين من منتخهذا املواطن  تنازل إن إالّ ، املساواة ومحاية حقوقهيستحقعن هته وي
  .ة وعن ثقافته وعن لغته وعن موروثه التارخييميالقو

 حتولت جلان القبول يف البلدات -على سبيل املثال-هكذا . ا وضمنيان ومبطَّ مباشرٍقد يكون اشتراط احلقوق غريكذلك و
ةالمة اَءالامل "على غرارمن خالل إحلاق شروط قبول (ة اجلماهرييإىل أداة لإلقصاء وانتهاك ") جتماعيحقاملساواة وحق  

ة حادياأل العائالت ؛ ذوي اإلعاقات؛نني املتدي؛ني اإلثيوبي؛ الروس؛ني الشرقي؛العرب": ليس منا" ن هو ماملسكن لكلّ
ة سات التعليمييف املؤسحيصل  ، يف التربية والتعليملحقل و، يف املساواةلحقل انتهاك مماثل مثّة. ني األزواج املثلي؛الوالدين

ملدارس اقبل هلذه   ال ي،وبسبب هذه االشتراطات". سةطابع املؤس" مة لِـَءجري امتحانات تصنيف وتطلب مالليت تا
  .ن من أصل شرقيو حريديب أو طالّ، من أصل أثيويببرمسية طالّالعترف ا وغري امل
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 ،قدين األخريينيف الع. باحلالة االقتصادية يقترن ، يف السنوات األخريةتناميا نوع آخر من اشتراط احلقوق يشهد مثّة
ةب يف التزام الدولة نشهد نزعة تقليص حاد؛احلياة الكرمية: ضمان حتقيق احلقوق االجتماعيالتربية ؛ الضمان االجتماعي 

بدأت ات اخلصخصة، اليت  يف تعاظم عملي-دما يتجس يف-د األمر يتجس.  العمل؛ املسكن الالئق؛ الصحة؛والتعليم
تتسرإىل اى ب حتة األساسية،خلدمات االجتماعي وتهدد املساواة والعموميز ة اليت تتميةهذه . ما احلقوق االجتماعي

إىل حتويل احلقوق . ا متعاظم تعلّقًايةقدرات املادق بامل أصبحت تتعلّ)ة يف الصح يف التعليم واحلق احلقال سيماو(احلقوق 
مواديتمكّال ة  استهالكيسوى ن احلصول عليها ن مة، هذا التحويللك النقودتن ميمبالدميقراطي حتقيق نّإ إذ ؛ ميس 

ة، ولتحوة هو شرط لتحقيق احلقوق املدنياحلقوق االجتماعيتمع اللذل املواطن إىل شريك حقيقين ي ومؤثّر يف الدولة وا
  .يعيش داخلهما

 نيخالل اثن. ةألراضي احملتلّإىل اق الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف إسرائيل دون التطر مناقشة ليس يف اإلمكان، ختاما
ا غري دميقراطي، فيه يسلب ماليني البشر تها نظام فرضت إسرائيل يف املناطق اليت احتلّ،ا من االحتالل عامنيوأربع

حقوقهم األساسية ثقيلةل كثيفة هذا الوضع بظالييلق. ةة يف مجيع املرافق احلياتيعلى تعريف إسرائيل كدولة دميقراطي  .
 سرائيليمل يوفّر القانون اإل.  ليست قائمة- بساطةكلّ ب- هي إذ  مشروطة، تة ليسحقوق الفلسطينيني يف األراضي احملتلّ

قدرة امللك تميمن نها هي على أى احملكمة العليا مل تثبت نفسها ا، وحتة أبدان املناطق احملتلّمحاية حلقوق الفلسطينيني سكّ
سس ع األ نتائج االحتالل املتواصل تصدمن 2.ة االحتالل األدىن من حقوق اإلنسان يف وضعياحملافظة على احلدعلى 

ة ي حريف مطلع العام هشاشةَاليت شنت ة  على سبيل املثال، كشفت احلرب يف غز، هكذا.الدميقراطية داخل دولة إسرائيل
  . إسرائيلالتعبري يف

. ر من ذلكن يتضر ملَفة أوة وتلك املستضعيـقلّ املبادئ الدميقراطية، تكون جمموعات األفسد تتدهور املعايري وتحني
. كة ومن حيث احلقوق املنته،رة من حيث عدد اموعات املتضر،ل ظاهرة آخذة باالنتشارلكن التآكل يف احلقوق يشكّ

حقوق اإلنسان . خطر ملموس وحقيقيهو  بل ،اا نظريمصطلح" ملساملنحدر األ" يعد  مل،2009سرائيل العام إيف 
ة لنا مجيعمهمة حتافظ علينا؛ وعندما تتصدحييق جبميعنا اخلطر،ع هذها؛ احملافظة على حقوق اإلنسان وعلى الدميقراطي ، 

  .نافيها حقوقُتنتهك  نفسنا يف حالةأوقد جند 

 للدميقراطية؛ ومن مل يعد يتذكّر الدروس ذات ة وجزء من مفهوم جوهرياإلنسان هي قيمة أخالقياحملافظة على حقوق 
ع كاتمع ع ومتصدلكن بالنسبة تمع متنو. تناويا من ه جزًء-اظاهري-ل مر يشكّاألنذكّره بأنّ ات، ة يف املدنيالصلّ

ة  حقوق اإلنسان الكونيل قيمشكِّ كي تفرصةً: اإضافيآخر ا مرظة على حقوق اإلنسان أ قد تكون احملافَ،سرائيلياإل

                                                 
 .asp.home_bgz/il.org.hamoked.www://http:  موقع ھموكيد لحماية حقوق الفرد-على سبيل المثال- ّ للتوسع، راجعوا 2
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. ة وغريهاة والطبقية واجلندرية والقومية الدينيتنا الشخصيويا للتماثل املشترك، دون التنازل عن همصدرجلميعنا بالنسبة 
ق هذا إذا عرفنا كيف حنقّ. امجيعحنن مسها كة نتقا حقوق اإلنسان هي قيمة مشتر،بينناما  تباعدالفروق اليت إىل جانب 

األمر، فلن يكون أيامشروطً"ا  من"وعندها ميكننا مجيع ، ا التفاخرويتنا الشخصيتمع إىل اة، وبانتمائنا ة أو اجلماعي
     .ة حتافظ على حقوق اإلنسان جلميعنا كجزء من دميقراطية جوهريسرائيلياإل
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ن تكونوا أحتصلون على احلقوق شريطة :  إسرائيلونعرب فلسطينيون مواط

  "خملصني"

ثّوكثري العرب مواطين إسرائيل على امتداد سنني يف ق التمييز ضدمن االستطالعات البحثي ف بوجوده من خالل رِة، واعت
ت مضت على أحداث تسع سنوا. القرارات القضائية والقرارات احلكومية، وتقارير مراقب الدولة ووثائق رمسية أخرى

تلك لتحقيق يف يف سبيل اينت اللجنة الرمسية اليت ع( سنوات على نشر توصيات جلنة أور ، وست2000أكتوبر 
". داا املختلفةطنيها العرب بأشكاهلا وجتسا موبالعمل على حمو وصمة التمييز ضد "وصت جلنة أور الدولةَأ. )األحداث

مثل التربية والتعليم، والتخطيط (شارت إليها اللجنة أ يف ااالت املختلفة اليت لكن الفجوات بني العرب واليهود
  3. بالتعاظم آخذةٌ)راضيواأل

 خذ أشكاالًا وات، بل شهد تصعيد مل يبق على حاله السنة الفائتة، واقع التمييز واإلقصاءوال سيمايف السنوات األخرية، 
. ةقيم الدميقراطية األساسييف ل من التآكل املتواصل ر األو يف إسرائيل هو املتضراجلمهور العريب. رةوطبالغة اخلجديدة و

وتجسد تصرحيات الوزراء والساسة والشخصيمع املواطنني العرب كمشبوهني يف أفضل احلاالت، ة التعاملَات اجلماهريي 
ة ية التعبري وحري العنصرية اليت تبتغي انتهاك حرنيانوها؛ متيزت السنة الفائتة مبوجة من مشاريع القئوكأعداء يف أسو

واحلق ة من يبتغون اشتراط حقوق املواطنني العرب بالواجبات،  يف اللغة والثقافة للمواطنني العرب؛ ومثّالعمل السياسي
ك اة، وذة وللرؤيا الصهيونيللدولة الصهيوني" الوالء"ة وإثبات ل الرواية الصهيونيو بتقبأة، و الوطنيأكاخلدمة العسكرية 

على النقيض من بديهية األساسياليت حبسبهاة، ات الدميقراطيتتجاهل هذه .  شيء ال جيري اشتراط احلقوق بأي
التصرحياتواملبادرات تفر املواطنني العرب الثقايفَّد واللغوي ة عرقيكمجموعة أقلّـي ة هذه ة، وتتآمر على شرعي

ة التعبري، وكذلك يف يذه املبادرات والتصرحيات تنتهك حقوق املواطنني العرب باملساواة والكرامة وحره. األقلّـية
ال بيه، بالنسبة للكثريين يف صفوف اجلمهور اليهودي والكثري من منتخ. ةة والثقافيزام القوميهم يف احملافظة على مميحقّ

املساواة ومحاية حقيستحق إالّ إنْوقه  املواطن العريبتنازل عن ه ويته القومية وثقافته ولغته، وموروثه التارخيي.  

  

                                                 
ّأور كاشتي، التلميذ اليھودي يحصل على خمسة أضعاف ساعات اNثراء التي يحصل عليھا التلميذ العربي، : ِ راجعوا، على سبيل المثال3 ّ

 .online، 12.8.2009 ، html.1106938/sspage/hasite/il.co.haaretz.www://httpھآرتس 
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  4"قانون النكبة" مشروع 

االسم الذي يطلقه الفلسطينيون على " (النكبة"دت احلكومة مشروع قانون حيظر إحياء  أي،2009  عاميف شهر أيار
 على ضوء 5.يي ذكراهاحجن على من سيلس، ويفرض عقوبة ا)1948إقامة دولة إسرائيل وأحداث حرب العام 

ب صودق يف شهر حزيران ،ةالعاصفة اجلماهرييالقراءة التمهيدية على صيغة معدجن لة ملشروع القانون، ال تشمل الس
حبسب الصيغة اجلديدة. الفعلي،نشاطات تشمل إحياء ذكرى النكبةحظر على األجسام اليت تدعمها الدولة متويلُ سي  .

كان هذا (من مناهج التعليم يف املدارس العربية " النكبة"ر إخراج مصطلح  وزير التربية والتعليم  قر أن6ّشر ن، املقابليف
شديدةَ  حيمل حظر إحياء ذكرى النكبة إسقاطات. ان والية الوزيرة السابقة إبذه املناهجه دخل إىلأُ املصطلح قد

إحياء ذكرى النكبة . ة وذاكرم اجلمعيةتهم اجلماعيويلتعبري عن مواقفهم، وعن ه يف ا العرب احلقنيلمواطنفلرة، وطاخل
ال يهدر عن حقد أمن دولة إسرائيل، بل يعبأساسي إنسان أو جمموعة أو شعب للتعبري عن أمله  لكلّ شرعي لا يعتربه م

 احلدود يف اوزفلسطينية فحسب، بل يشري إىل جتا حلقوق األقلّـية الل انتهاكًال يشكّ" قانون النكبة"مشروع . نكبة
الطريق حنو قمع جارف حلرنيمجعنا حنن أة تعبريي.  

  

  إزالة األمساء العربية من الفتات الشوارع

ة جنليزير وزير املواصالت يسرائيل كاتس استبدال الكتابة اليت تظهر باللغتني العربية واإل قر،2009  عاميف شهر حزيران
 هلذه اخلطوة  درجة املنطق العملي7. لكن حبروف عربيةلعربيةاألماكن كما تلفَظ باألمساء كتابة  ب)فتات الشوارععلى ال(

قرارات احملكمة مع  و، مع مكانة اللغة العربية كلغة رمسية يف إسرائيلا مطلقًتعارضاها تتعارض أمرها، لكنيف مشكوك 
غة العربية  الرمسية للّد املكانةُجتس. ز للحضور العريب يف احلية حملو رمزيلة إضافيل حماوالعليا يف هذا املضمار، وتشكّ

                                                 
ّلقراءة المزيد حول التشريعات التمييزية ضد العرب مواطني إسرائيل في السنة اoخيرة، راجعوا 4 إمطانس شحادة، : ّ

ّ المركز العربي لzبحاث اxجتماعية التطبيقية، - مدى الكرمل،2009-5- 4ّتقرير الرصد السياسي  ّ ّ
-mada.www://http

CategoryId&=MenuTemplateId&41=PMenuId&41=MenuId&Item=System&3=LanguageId?/org.research
1=ItemTemplateId&288=ItemId&44=. 
 .2009، ) حظر إحياء يوم اxستق�ل أو إقامة دولة إسرائيل كيوم حداد- تعديل( يوم اxستق�ل مشروع قانون 5
،  walla ،22.7.2009ّلن يتعلم العرب حول النكبة، : ّنعماه طلمور ونير ياھاف، ساعر يقرر 6

1524019/1=/w?/il.co.walla.news://http  . 
  , ynet ،13.7.2009، "الوزير كاتس سيمضي وستبقى يروشاxيم القدس: " أوفير، العرب-  شارون روفيه7

html.,003745579-L,,73400/articles/il.co.ynet.www://http .ّفي معرض ردھا على توجھ ّات جمعية حقوق المواطن ومنظمات ّ ّ
ّزميلة، قالت وزارة المواص�ت إنه ثمة مداوxت حول الموضوع،وإن الحديث x يدور عن قرار نھائي، لكن السياسة التي تقف وراء القرار  ّّ ّ

ّبدأت تطبق في سياقات معينة ّعلى سبيل المثال، في xفتات التوجيه نحو عكا واللد، أزيلت اoسماء ا. َّ ُلعربية في بعض اoماكن واستبدلت ّ ّ
ّبأحرف عربية لzسماء العبرية ّ. 



 10 

االعترافمبمي ة الثقافية العربيزات األقلّـيها يف اللغة والثقافةة، وحبقّة والتارخيي .وزارة املواصالت هذه ينتهك قرار 
احلقوقواحلقوق خطورة ملحوظةكرامة واملساواة، وهي خطرية ة للمواطنني العرب يف ال األساسيتها االستئناف  بسبب ني

ة يف إسرائيل ونزع الشرعية العربي8.ة عنهاعلى مكانة األقلّـي  

  

  اشتراط احلقوق باخلدمة العسكرية 

ارسوا اخلدمة  أو مل مي، من مل خيدموا يف اجليشعته من أعلن وزير اخلارجية أفيغدور ليربمان عن ني،2009يف شهر آب 
الوطنية من الدخول إىل دورة الطالّ،ةة أو القوميعدم املتولّد عنخر على التمييز آمثال بارز مثّة  9.ب يف وزارة اخلارجي 

 اشتراط بسبب ع سكك احلديد بالشوارملتقَيات يف ااسا عملوا حر عربيفصل أربعني عامالًيف  يتجلّىاخلدمة يف اجليش 
 عرض وزير ،ام معدودةة بأيل افتتاح السنة الدراسييب ق10ُ. العسكرية ملناقصة التشغيلائيل اخلدمةَشركة قطارات إسر

التربية والتعليم جدعون ساعر براجمه للسنة التدريسية املدارس باالعتماد على معايري خمتلفة، أة مكافة اجلديدة، وبضمنها ني
11.ومنها نسبة التجنيد جليش الدفاع اإلسرائيلية  يتعارض اشتراط حقوق أساسي)يف املساواةاحلق ،يف التعليم واحلق ، 

ة )  يف العملواحلقأبواجب اخلدمة العسكريو القومية، يتعارض متاما مع البديهيةات األساسية للدميقراطي.  

التمييز ضدمين مل خيدم يف اجليش ال  ماألفراد ذوي اإلعاقات الذين  إىلاحلاريدمي وإىل  يتجاوزهم بل ،العرب فقطب س
يفَعةون من اخلدمة العسكري .نّأذكر ية وه كذلك حنو مواطنني يهود؛ فعلى سبيل  اشتراط احلقوق باخلدمة العسكريج

 أن يقدمواانني الذين مل خيدموا يف اجليش لفنل إتاحة االهم سريفضون نأ رؤساء املدن يف إسرائيل بعض أعلن ،املثال

                                                 
 
ّمنع من لم يخدموا في الجيش من دخول دورة الت�ميذ في وزارة الخارجية،: روني سوفير، ليبرمان 9 َ ynet ،24.8.09 ،  

html.,003766191-L,,73400/articles/il.co.ynet.www://http  .  
ّ قدم العمال لمحكمة العمل اللوائية في تل أبيب طلب أمر احترازي يمنع فصلھم من العمل، وذلك بواسطة المحامي دوري سبيفاك من مركز 10 ّ ّ ّ

ّ قاض وآخرون ضد قطارات إسرائيل09/4516التماس (الحقوق التابع لجامعة تل أبيب، والمحامي توفيق طيبي، والمحامية سوسن زھر  ٍ .(
ّإلى الملف دعما لمواقف العمال) مأمورة مساواة الفرص في العمل(ّانضمت المحامية تسيونا كنيغ يائير  ً بعد افتتاح اxجراءات في المحكمة، . ّ

ّعدلت شركة القطارات من موقفھا قلي� وحددت  في تاريخ . َ الوظيفة من لم يخدموا في الجيشّ، بحسبھا يستطيع التقدم إلى"معايير بديلة"ًّ
ّ، قبلت المحكمة الطلب، وأصدرت أمرا احترازيا ضد  فصل العمال8.9.2009 ًّ ّقبلت المحكمة ادعاء أن وضع شرط الخدمة العسكرية كان . ً ّ َّ

ِتمييزيا وx يمت للموضوع بصلة ِ ّ ّوحددت المحكمة في موضوع المعايير الجديدة أن الحديث يد. ًّ َّور عن معايير متراكمة يستوفيھا المرشح ّ
َ، ولذا ثمة خشية من التمييز ضد من لم يخدموا في الجيش)بمن فيھم العرب-ّوx يستوفيھا مرشحون آخرون (ّخريج الجيش  ّ : القرار. ّ

4E/FILE$/919A0040B4225762A24E57C635BAD794/nsf.5ManamHTML/03Prod/il.gov.court.1info://http
OpenElement?html.C395B42257608003B3A0DFB0094461.  

ّمكافآت مالية للمعلمين مقابل تجنيد ط�ب واxمتياز،: ياھيلي موران زليكوفيتش، ساعر 11 ّ ّ ynet ،26.8.2009 ،  
 html.,003767255-L,,73400/articles/il.co.ynet.www://httpّسنوزع : "؛ ميراف أرلزوروف، غدعون ساعر

َّالمكافآت المالية على جميع موظفي المدارس ، The Marker، 6.9.2009ّ من المديرين حتى السكرتيرات، -ّ
haaretz=from&1112552_20090906skira=ElementId?jhtml.article/tmc/com.themarker.www://tpht. 
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 م شرط اخلدمة العسكرية على امتداد السنني بغية التمييز ضدخدست اُ، على الرغم من ذلك12.عروض يف مدمال
  . وعادالًامتساويتوزيعا ات واملوارد العامة مليزانيااملواطنني العرب ومنع توزيع 

  

جلميع احلقوق-وبالتايل(نة  يف املواطَاشتراط احلق (  

ة انتخابات الكنيست يف شباط عشي") إسرائيل بيتنا" ("يسرائيل بيتينو" حزب محلةَ" ون الوالءال مواطنة بد"قاد شعار 
بعد .  يف بعض احلاالتةماساحل إىل حد استقبلت هذا الشعار باستكانة، وة اجلمهور اإلسرائيليغالبي. 2009عام 

 ، وحبسب مشروع القانون13".الء إلسرائيلقانون الو"ة على شكل مشروع  هذا الشعار ترمجة فعليلقي ،االنتخابات
ن، سيكون احلصول على و وآخر)"يسرائيل بيتينو"من حزب ( الكنيست دافيد روتيم  يف مطلع نيسان عضوهالذي قدم

ة ودميقراطية، ولرموزها لدولة إسرائيل كدولة يهودية، وصهيوني" بالتوقيع على إعالن والء اطًة مشترنة إسرائيليمواطَ
 الداخلية ل وزيروو يف إطار بديل، وخأ اخلدمة يف اجليش  مواطن واجبفرض مشروع القانون على كلّ". هاوقيم

نزعة صالحين كلّعة  اجلنسيو ال خيدم الدولةأن ال يوقّع على التصريح  م .اية أي اريف،ة لشؤون  رفضت اللجنة الوزاري
  . الكنيستالتشريع حتويل مشروع القانون ملصادقة هيئة

". لغى بسبب السلوك غري الالئقنة ليست رخصة تاملواطَ "نّأا بة قرار أصدرت احملكمة العليا األمريكي،1958يف العام  
 احلقوق مجيعها، لكن سائر منه شتق الذي ت يف أرجاء العامل، وهو احلقا أساسيانة حقف باملواطَرِ اعت،منذ ذلك احلني

على سبيل املثال، . )ق األمر باملواطنني العرب يتعلّ حني-بالطبع- وذلك(" اا مشروطًحق"يل ما زالت املواطنة يف إسرائ
ه شتب مواطنني عرب، يأربعة املواطنة عن نزعبالشروع يف عملية أمرا  ،2009  عامار يف أي،ر الوزير إيلي يشايصدأ

ع 14.من الدولة أمبشاركتهم يف نشاط ضدريعةبذنة  املواطَنز" خطوة هو" ق الوالءخر أو إجراء يز األنظمةَمية  الظالمي
ة اليوم ه.ةوالشمولية خطورة نة، ومثّل ذريعة إللغاء املواطَال يشكّ" خرق الوالء "أنّ و املوقف السائد يف الدول الدميقراطي

فة عندما يدور احلديث عن شبهات فقطمضاع .الوسيلة الالئقة للعمل ضداملساس بأمن الدولة وأمن مواطنيها ن يريد م 
 ، فإذا ظهر اشتباه ذا النوع من املساس، فمن الضروريبل من خالل القانون اجلنائيعنه، نة  املواطَنزعل يف ال تتمثّ

  .هة ضدتهمالحماكمة الفرد، ومعاقبته إذا ثبتت 

                                                 
ًھيليل لوريا كوھين، إذا لم تخدم فلن تقدم عرضا في يوم اxستق�ل، إذاعة الجيش :  راجعوا، على سبيل المثال12 ِّ

online ،1.4.2009 ،37919=newsid?aspx.NewsArticle/il.co.msn.glz://http . 
 .2009، ) تصريح الوxء- تعديل(مشروع قانون المواطنة  13
َوزير الداخلية يشرع في نزع المواطنة عن  14 ْ َ ،  ynet ،5.5.2009ّ مواطنين عرب إسرائيليين، 4ّ

html.,003711162-L,,73400/articles/il.co.ynet.www://http. 
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بطبيعة -ا وكان هؤالء عرب. نةاخلية املواطَ حاالت نادرة ألغى فيها وزير الدمثّة كانت ،على امتداد سنوات الدولة
املبادرات . ل أسرار لدول معادية باخليانة ونقْهم كذلكن يهود قد أدينوا و مواطنأنه كان مثّة، على الرغم من -الـاحل

لعرب يف إسرائيل نة ا مواطَها تبتغي نقل رسالة إذالل ومتييز، وحبسبها فإنّ بل إن،من إسرائيلأنة ال تدعم إلغاء املواطَإىل 
امشروطة، وليست مفهومة ضمني.  

  

يف املسكنانتهاك احلق   

بلدات يف هناك  شر يف وسائل اإلعالم أنّوقد ن.  يف املسكنيف السنة املاضية احلق" الوالء " اشتراط احلقوق بِـبلغ 
لس اإلقليميمسغاف" ا"لزِ تة حني للسكن فيها باإلعالن عن الوالء لقيم املرشة دميقراطيم دولة إسرائيل كدولة يهودي

15.ةوللرؤيا الصهيونيحت هذا املطلب يبتغي منع املواطنني نّأ واضح وصريح، من الواضح على حنوطرح األمر ى لو مل ي 
 16.هانفس موا مشروع قانون بالروح أعضاء الكنيست قد قدبعض شر أنّيف املقابل، ن. العرب من السكن يف البلدة

17؛ياسطت نزعة اإلقصاء والفصل كذلك يف أقوال وزير البناء واإلسكان أريئيل أدجتسحسب ما -الوزير هذا ر  فقد عب
ال يالئم العرب " السكن املشترك نّأ، وأشار ةالعرب يف وادي عار" تفشي" عن قلقه من - وسائل اإلعالمهتناقلت

  .ةدى ح جمموعة سكّانية عل، واقترح تسويق األراضي لكلّ"واليهود

 بني الدولة والكرين كييمت يف إطار إصالح 2009قّعت يف حزيران  اليت وةُفاقي هذه األمور االتكلّإىل تضاف 
ة خصخصة األراضي يف إطار مشروع  توفري فرصة حتقيق خطّ- ما ابتغت يف- ة اليت ابتغتفاقيحبسب االت 18:األراضي

ل الكرين كييمت مللكيلة أراضة الدواإلصالح، ستحوشاغرة وغري  يف منطقة املركز، وحتصل مقابلها على أراضٍي 
 حتافظ فيه على على حنوٍ" الدولة ستدير أراضي الكرين كييمت ة أنّفاقيد يف االتدح من النقب واجلليل؛ وخمطّطة يف كلّ

 ما كلّيف ملواطنني العرب جتاه اة ما يعنيه األمر هو مواصلة السياسة التمييزي". مبادئ الكرين كييمت بالنسبة ألراضيها
تكون س و،راضي إسرائيلأ السلطة اليت ستستبدل دائرة نّأ هذا على الرغم من راضي وتسويقها، وكلّق برصد األيتعلّ

                                                 
ّجاكي خوري، في البلدة الجماھيرية في مسغاف x يريدون سوى أعضاء مخلصين للرؤيا الصھيونية، ھآرتس  15 ّonline ،1.6.2009،    

html.1089429/spages/hasite/il.co.haaretz.www://http .ستحظر : ّجاكي خوري، بلدة أخرى في مسغاف تغير دستورھا
  .online، 2.6.2009 ،html.1089709/spages/hasite/il.co.haaretz.www://httpھآرتس ". غير صھاينة"ّاستيعاب سكان 

   ،online ،2.6.2009، ھآرتس "ّالطابع الصھيوني في البلدة"لجنة ستحافظ على : جاكي خوري، مشروع قانون 16
html.1089820/spages/hasite/il.co.haaretz.www://http . 

ّيجب إيقاف التوسع العربي في وادي عارة، ھآرتس  : غاي ليبرمان، وزير البناء واNسكان، أريئيل أطياس 17 ّonline 
.20092.7، html.1097394/spages/hasite/il.co.haaretz.www://http.  

َأدرج التعديل في 18 ِ ْ ، 2009) 7التعديل رقم (قانون دائرة أراضي إسرائيل : ُ
pdf.2209/16075/6CF08AB8744D-8B2B-29D4-B3E3-1998CFC6/rdonlyres/NR/il.gov.justice.www://http.  
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سياسة منصفة ومتساوية وحبسب مبادئ العدل وفق م بالعمل  ملز هي جسم مجاهريي،مسؤولة عن إدارة األراضي
وحبسبه تدار أراضي الكرين كييمت على 20 للحكومةه السياسة مع موقف املستشار القانوينّ تتعارض هذ19.التوزيعي 

اقتصار . هم يف املساواة والكرامة حقّال سيماة، وفاق حقوق املواطنني العرب األساسيينتهك هذا االت. حنو متساوٍ
ضائقة السكّان العرب وانتهاك حقوقهم، ي إىل تفاقم  اليهود سيؤدعلى مصلحةاستخدام األراضي يف النقب واجلليل 

ة ومثّ. شون للتطوير والتخطيط الالئق والتوزيع املتساوي ملوارد األراضيحيث يسكن معظمهم يف النقب واجلليل ويتعطّ
 ب البدو يف النقب يطالي أراض)ةفاقيحتت غطاء هذه االت(ة الكرين كييمت كيىل ملْإ ل الدولةُن حتوأختوف من 

 قد تساعد ة على هذه األراضي، أو أراضٍا من الناحية التخطيطيقرى غري معترف أقيمت عليها  هي أراضٍها، الكامتب
يف النقبيف تسوية االستيطان البدوي .  

  

انتهاك حرية التعبري والنشاط السياسي  

" الرصاص املصبوب"بعامة، وخالل محلة  يف السنة الفائتة  عوجل انتهاك هذا احلق،ة التعبريي حرالذي يتناوليف الفصل 
ا أبناء ن هم دائميراملتضر حيث أول  بتدهور معايري وقيم دميقراطية،تقترنوكما يف ظواهر أخرى . على وجه اخلصوص

  .نين األساسيير كان العرب املتضركذلكاألقلّـية، هنا 

يف اكثر من و.  العملية العسكريةة ضدرات احتجاجي نظّمت يف معظم البلدات العربية مظاه،خالل اهلجوم على غزة
 وقامت باعتقاالت واسعة، ويف الكثري من احلاالت عنوةً، بتفريق هذه املظاهرات شرطةن قامت قوات الأحصل حالة، 

اة منعت إجراء مثل هذه النشاطات االحتجاجيا بات21.منع ري إىل ة حقوق املواطن تشالشهادات اليت تراكمت لدى مجعي
 فعلها جتاه  ردنّأ متظاهرين ومعتقلني عرب، وا غري معقول ضد قوات فرض القانون يف إسرائيل قد مارست عنفًأنّ

 تخطّياألحداث يف الشارع العريباهى املعايري اليت توجميكن االستدالل حول . يهودمن الن وتظاهرامل حني يكونها  إي
لت ا دأ الدولة جتاه احتجاجات اجلمهور العريب من خالل الكثري من التصرحيات اليت  لسلطات والتمييزياملنهج القتايلّ

شخصياالنقضاض بكلّنبغيي": حنوة يف إسرائيل، ات مجاهريي ة على املشاغبني العرب يف يافا، بيد من حديد ودون  القو

                                                 
: ّإلى المستشار القضائي للحكومة، في) ّمن جمعية حقوق المواطن(ّوالمحامي عوني بنا ") عدالة"من  (ُّراجعوا توجه المحامية سھاد بشارة 19

ّبنود في اتفاقية تبادل اoراضي بين الدولة والكيرن كييمت غير قانونية وتمييزية، جمعية حقوق المواطن،  ّ ّ ّ ّ13.7.2009 ،
14_07_09=pr?php.pressreleases/ara/org.adalah.www://http. 
ّ  عرض أمام المحكمة العليا، في إطار التماسات ما زالت قيد التداول ضد التمييز الواقع على العرب في مسألة تسويق أراضي الكيرين 20 ُ

ّ أبو ريا ضد دائرة أراضي إسرائيل 7452/ 04ّملف العليا : كييمت ل ّ المركز العربي للتخطيط البدي9010/ 04ّ لواء الشمال؛ ملف العليا –ّ
ّقدمته جمعية حقوق المواطن(ّضد دائرة أراضي إسرائيل  ّالمركز القانوني لحقوق اoقلـية العربية ضد دائرة – عدالة 04/9205ّملف العليا ) ّ ّ ّ ّ ّ

 .أراضي إسرائيل 
ِتقييد حرية التعبير لمعارض الھجمة العسكرية في غزة من قبل سلطات فرض القانو: اxحتجاج المحظور: راجعوا 21 ّ ّ ّ  . أع�ه3ن، الھامش ّ
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حول  (24"  شهادة جامعية دون والءال "23؛"الذين بني ظهرانينادي محاس سنضرب بيد من حديد مؤي "22؛"رمحة
  ). العربني اجلامعيةمظاهرات الطلب

تشري شهادات مجعتة حقوق املواطن أنّها مجعيخالل فترة ،قد مارسا") شاباك("ة  شرطة إسرائيل وجهاز املخابرات العام 
ات شطني وشخصيا اعتقال نوقد جرى.  مواطين دولة إسرائيل االعتقاالت االحترازية لعربٍ سياسةَ،احلرب على غزة

مجاهرييم ألية، لكن دون االشتباه بارتكاة كي ال يشاركوا يف النشاطات التظاهريةة عربيباإلضافة .  القانون خمالفة ضد
هم عن املشاركة يف األعمال يِنبغية ثَوذلك  ،"حمادثات إقناع"إىل شطني ا من النين قوات األمن الكثرياستدعت ،إىل ذلك

محلة " شاباك" سبها أدارت شرطة إسرائيل وحبقلق، ثرية لل صورة مفستشمن استعراض الشهادات ت. ةحتجاجياال
 ا ماعلى سبيل املثال، كثري. طة بغية قمع االحتجاج السياسي على سياسة احلكومة خالل احلرب منسقة وخمطَّترهيب

ا على ا دقيقًشيشطني، وتفتاني عند مداخل بيوت النا لشرطيمفاجئًا ظهور" حمادثات"إىل شطني ا استدعاء النمشلت عمليةُ
ن أمام وشطا النمثَلَة، يف اية هذه االستدعاءات غري القانوني.  قبل بدء التحقيق معهمةً كالميهم، وديداتدأجسا

 رهيب تابتغاَء أساس هلا ا الة والتهديدات، وطرحوا موا بعرض التلميحات واإلهانات الكالميأرة بدهقني محمقّ
ق  سكّان الدولة على األقلّـية العربية، وخن معظمِدةن أجِحاولت أطراف فرض القانون على هذا النحو إمالَء. شطنياالن

  .احتجاجاا السياسية قبل انطالقها

ة وعلى ضوء العالقات الثقافي. ةة وقطاع غزة الغربياجلمهور العريب يف إسرائيل هو جزء من الشعب الفلسطيين يف الضفّ
والعائلية، من الطبيعية للعرب يف إسرائيل مع سكّان غزاحلرب يف صفوف هذا  واملتوقّع أن تأخذ االحتجاجات ضد 

كربأا اجلمهور أحجام .تصر ات األمن جتاه االحتجاج العريبتؤكّدفات قوسة وجهاز فرض  املفهوم الفاسد للمؤس
 فعل قوات  هذا الرأي يف ردجسدت. ة التعبري لألقلّـية العربية يف إسرائيليق حبدود حر ما يتعلّكلّيف ئيل القانون يف إسرا

  : ورأ، كما ذكرت جلنة 2000األمن على احتجاجات املواطنني العرب خالل أكتوبر 

"من املهمالعمل على اجتثاث ظواهر األفكار املسبقة السلبي فت لدىة اليت تكشبعض ضب نوالذي-كني اط الشرطة احملن 
 اجلمهور نّإن تذوت يف صفوف أفرادها املفهوم القائل أ بالشرطة حري.  جتاه الوسط العريب-  بالكثري من التقديرنَوحيظَ

بعام العريبباعتباره وال ينبغي التعامل معه  ا هلم،ة ليس عدو25."اعدو  

                                                 
ّينبغي اxنقضاض على المشاغبين العرب في يافا بكل القوة"يوآف زيتون،  22 ّ" ،mynet ،15.1.2009 ،

html.,003656663-L,,73400/articles/il.co.mynet.www://http. 
ّسنوسع الحملة كما تتطلب الحاجة؛ بنيامين نتنياھو: ، إيھود براك"الرصاص المصبوب"ملة شاحر إي�ن، ح 23 سنضرب بيد من حديد : "ّ

ْمؤيدي حماس الذين بين ظھرانينا َ   . online ،29.12.2008 ،html.1050938/spages/hasite/il.co.haaretz.www://http، ھآرتس "ّ
ًّنتيف نحماني، نعماه تالمور ونير ياھف، مئات المتظاھرين يغلقون محور مواص�ت مركزيا في تل أبيب،  24 َwalla ،0820.29.12 ،

1407164/22=/w?/il.co.walla.news://http. 
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هيبدو أنمل تتغي ات األمنر النظرة األساسية لقو،جتاه ا ، وللكثريين يف صفوف اجلمهور اإلسرائيلي؛الحتجاج العريب 
الرصاص "ان محلة  من سلوك الشرطة إبستدلّي. فبالنسبة هلؤالء ليست األقلّـية العربية سوى ديد ينبغي إخراسه

 كعدو) !و التظاهرأالعريب الذي يريد االحتجاج  املواطن وكم باحلري(ها ما زالت تتعامل مع املواطن العريب أن" املصبوب
جيسد خطرا وجوديكُ. اا ومباشرات األمنشف عن مثال آخر للمعاملة اإلشكالييف صحيفة وذلك  ،ة من قبل قو

ص خالل احلرب يف ت سيناريو حبسبه ستخص قوات األمن قد أعد حيث أفيد هناك أنnrg،26ّ  وموقع" معاريف"
: املغزى واضح وضوح عني الشمس.  الفحممأ سكّان لدى" مترد" من جنود املشاة للحيلولة دون حصول ةٌالشمال كتيب

  .هم، وعلى إسرائيل تفعيل اجليش ضدأ من العدوا ال يتجز إسرائيل جزًءوفمن وجهة نظر اجليش، يشكّل العرب مواطن

 يِة شطب قائمت قرار جلنة االنتخابات املركزييتجلّى يف ، العربيةة التعبري السياسي لألقلّـيةيمثال آخر النتهاك حرومثّة 
التجمة للتغيري ع الوطينوالقائمة العربي انتخابات الكنيست اليت أجريت يف شباط خوضمن ومنعهما  الدميقراطي 

ح من الترش ومكّنت احلزبني الشطبهذه  احملكمة العليا، حيث ألغت أمام حمك مل يصمد هذا القرار .2009
ضة  معارِ، وإسكات أصواتبني لألقلّـية العربية من التمثيل الربملاينّلني منتخ لكن حماولة إقصاء ممث27ّلالنتخابات؛
وانتهاك احلقح، تشكّ يف االقتراع والترشل مساسة، ومساسيف إسرائيلا باألقلّـي ا بالنظام الدميقراطي.  

  

  مواقف عنصرية

إىل انقل الرسالة اليت تإىل انظر جلمهور الواسع، وحبسبها ييف إسرائيل كعدو ه ؤوإقصا" وصمه" جيدر جلمهور العريب
والتمييز ضدل  تشكّ،ففي تعاملها مع املواطنني العرب.  عن حماوالت التضييق عليها ال تقلّه والتنكيل به، حتمل أضرار

 الذي أجراه املعهد 2009ر الدميقراطية وحبسب مؤش. ةيحتذى على صعيد اتمع بعاما ذجومنسلطات الدولة 
ةاإلسرائيليد  28: للدميقراطيامن اجلمهور % 53يؤيتشجيع من جممل % 54 هجرة العرب من إسرائيل؛ ليهودي

                                                                                                                                                 
ّق الرسمية xستيضاح الصدامات بين قوات اoمن ومواطنين إسرائيليين في أكتوبر  لجنة التحقي25  تلخيص وتوصيات، - ، الباب السادس2000ّّ

 .pdf.17awrak/ar-doc/org.orwatch.www://http، 15الفقرة 
، 5.5.2009،  معاريف- nrgرب خ�ل الحرب، ّسيتمرد الع:  روعي شارون، الخوف26

html.421/886/1ART/1/online/il.co.nrg.www://http. 
27
 81 الـ للكنيست ّالمركزية اEنتخابات لجنة ّضد وآخرون ّالديمقراطي ّالوطني ّالتجمع 56109/ انتخابات استئناف 

َّقدم .htm.02n.09005610/02n/005/610/09/files/il.gov.court.1elyon://http وآخرين،  ."عدالة "ُمركز َاxستئناف َ

 كانون عدالة، للكنيست، اxنتخابات في التنافس من ّةعربي أحزاب لمنع محاوxت: 2009 انتخابات: كذلك راجعوا

  .doc.1disqualification/political/features/org.adalah.www://http .2009 الثاني
ّديمقراطية اNسرائيليةّالبروفيسور آشر أريان، ميخائيل فيليبوف وآنا كنفيلمان، مؤشر ال 28 ّعشرون عاما على الھجرة من اxتحاد السوفييتي، : ّ ّ ً

ّعلى موقع المعھد اNسرائيلي للديمقراطية،  ّ
aspx.main_2009/Pages/2009/Conference_s27%President_The_tsEven/1events/il.org.idi.www://http . راجعوا
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 - اهمهم دون سو- للمواطنني املخلصني للدولة حيق" :يوافقون على املقولة التالية) العريب واليهودي( اجلمهور البالغ
أنّ% 38يعتقد ؛ "ع حبقوق املواطنالتمت ا أكثر من املواطنني غري ون حقوقً املواطنني اليهود يستحقّمن اجلمهور اليهودي

إىل  أحزاب عربية من املهاجرين اجلدد عن استعدادهم لضم% 23 من اليهود القدامى و% 33ال يعبر سوى اليهود؛ 
ا لسلب األقلّـية العربية يف ع، تشري هذه املعطيات إىل دعم كبري نسبيوحبسب تفسري واضعي االستطال. حلكومةا

  . سياسيةاحقوقً إسرائيل

 جتاه  وحتريضيناخ عدائي الكامن يف خلق م اخلطر،2008 يف أيلول من العام ،اجتسد أحداث يوم الغفران يف عكّ
ة قيادة مواطن عريب  يف املدينة بني اليهود والعرب على خلفيالصدامات العنيفة اليت اندلعت. اجلمهور العريب يف إسرائيل

، هذه )العرب منهمال سيما (رح العشرات وحتطيم ممتلكات املواطنني  عن جأسفرت واليت ،ملركبته يف يوم الغفران
  29.ناخد من هذا املُامة اليت قد تتولّجسد النتائج اهلد تالصدامات

ة احلقيقيالدميقراطيمة ملزة قومية بامتالك قدرة استيعاب أقلّـية أصليا التارخييالدولة . ةة، واحترام ثقافتها ولغتها وذاكر
اليت تقيد حقوقما يتعلّق بِكلّيف ة  مواطنيها األساسي حرية التعبري واحلرة، واليت تعمل بال هوادة على تقييد يات السياسي

حرياجلماهريي ة اخلطاب السياسي الشرعيانتهاكًا اإلنسان ووصم املواطنني كأعداء، هي دولة تنتهك حقوق ا مباشر ،
وختلق خطرة وعلى ا ملموسة هذها على قيم الدميقراطييلأ أهدعىن تت أو تةنعا دميقراطيحق .  

  

  

                                                                                                                                                 
xَ يستحق الحصول على الحقوق إx من يخلص للدولة: "عيدان يوسف، ثلث العرب: كذلك ّ َ ّ" ،1news ،3.8.2009، 

48-36-09=tag?html.00-209468-D-001/Archive/il.co.1news.www://http.  
ّيوسي مزراحي، الشرطة تعزز قواتھا على ضوء اoحداث في عكا: ّ حول اoحداث في عكا راجعوا، على سبيل المثال29 ّ ّ شرطي 700نشر : ّ

؛ جاكي خوري، يوم رابع http://reshet.ynet.co.il/6154.aspx، 10.10.2008، ريشيت-ynet - في أرجاء المدينة، أخبار القناة الثانية
  ;online ،12.10.08 ،html.1028246/spages/hasite/il.co.haaretz.www://httpّمن أعمال الشغب في عكا، ھآرتس 

 ،14.10.2008تسلسل اoحداث، عدالة : ّ في عكا2008ع�ء حليحل، أكتوبر 
pdf.arabic-report/202008%aka/features/org.adalah.www://http  .  
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  طلب منكم    شريطة أن تسكنوا أينما ي-حقوق: البدو

 وهي قرى قائمة منذ عشرات ،ا قرية غري معترف 30 الناس يف أكثر من يف مناطق النقب، يسكن عشرات آالف
بعض هؤالء يعيشون على أراضيهم التارخيية، وبعضهم يعيشون على .  قبل قيام دولة إسرائيلمنذ ما وبعضها ،السنني

 حيثيمها من ترفض الدولة االعتراف ذه القرى وتنظ.  إليها سلطات الدولة قبل عشرات السننيتهممساحات نقل
بالنسبة للدولة، يدور احلديث عن ". الشتات"ان هناك اسم طلق على السكّي، وتـ احمللّحيث احلكمالتخطيط ومن 

 دون جيري بناء يف هذه القرى  كلّ،يف غياب التخطيط. انه يف بلدات قائمة وجتميع سكّء إخالنبغي ياستيطان غري قانوينّ
ة ة إضافيض عقوبات جنائيويهم، وفرؤدم السقف الذي يالتهديد املتواصل ان هذه القرى حتت يعيش سكّ. ترخيص

احلديث يدور عن قرى غري معترف نّأومبا . همضد األىنا، ترفض الدولة توفري اخلدمات والب ا ة لسكّساسيا
خدمات التعليم . قانوينّالبناء ال، وال متنحهم حقوق ) والشوارع وخطوط اهلاتفيالكهرباء واملاء والصرف الصحك(

ةلول التشغيلاحلة ووالرفاه والصحيف القرى غري املعترف ي ة انتهاك متواصل حلقوق  مثّ،يف هذا الواقع. ا حمدودة للغاية
ة املواطنني األساسي-ة، والتربية والتعليم، واإلسكان، والكرامة واملساواةيف الصح.  

و أ مزرية؛ يف ظروفمواصلة العيش يف بلدام : يارين اخلَحدأ غري املعترف ا  القرىانمام مواطنيها سكّأتضع الدولة 
لت إىل بؤر للفقر والبطالة  واليت حتو،ة ونقلهم إىل إحدى البلدات السبع اليت أقامتها الدولةهم من بلدام القرويقتالعا

والضائقة، أو إىل عدد حمدود من البلدات الريفيا يفة اليت اعت رفلس اإلقليميبو أ"  السنوات األخرية يف إطار ا
  .ةة التقليديساليب معيشتهم القرويأ نراضيهم وعأ ن، من خالل التنازل ع"بسمة

) املتقاعد( يف النقب برئاسة قاضي احملكمة العليا  نشرت جلنة تسوية االستيطان العريب،2008عام يف شهر كانون األول 
بل إنّ  ،ةعض املقوالت املهمب تشمل التوصيات ، التصريحصعيد على 30.توصياا) لدبريغجلنة غو(إليعيزر غولدبريغ 

 سياسة إسرائيل جتاه املواطنني العرب البدو خالل السنني مل تكن الئقة، تعترف اللجنة بأنّ. ةلبتأبعضها غري مسبوق 
ان  الدولة هم سكّإياها هم منحتعلى أراضٍو أة راضيهم التارخييأ املواطنني العرب الذين يسكنون على وتعترف بأنّ

- يف مناطقهم اليت أقاموها ( م بناياجعل باالعتراف بالقرى القائمة و الدولةَتوصي اللجنةُ". غزاة" وليسوا ،النقب
ق ة إىل مواصلة الغنب الذي تتطري توصيات اللجنة العملي قد تؤد،على الرغم من ذلك. قانونية)  دون ترخيص-مرغمني

                                                 
  : تقرير اللجنة على موقع وزارة البناء واNسكان 30
-A9BE-4385-D868-7ABFE770/rdonlyres/NR/il.gov.moch.www://http

pdf.DochVaadaShofetGoldbergArabic/5053/27DD4323CE96.  
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ظات كثرية على مبدأ ة حتفّدة، ومثّى حمدرطريقة تطبيق االعتراف بقتتعلّق ب واضحة  تغيب عن تقرير اللجنة توصية31ٌ.إليه
االعتراف قد تضع عقبات متواصلة أمام عمليعلى سبيل املثال.ات كذلكات االعتراف، وقد تفشل هذه العملي ،شترط  ي

باإلضافة إىل .  هذه القرىةَ هذه اخلارطة تتجاهل غالبي لكن؛ة اهليكلية القائمةر مع اخلارطم األيتماشباالعتراف بالقرى 
ذلك، ال يشمل تقرير اللجنة توصيات واضحة حول تطبيق عملية ة اإلشراك يف التخطيط، وتغيب عنه توصيات عيني

ة لتعجيل التطوير االقتصادي32.حول ضمان خدمات وبىن حتتي    

 وأقامت جلنة لتطبيقها، لكن تاريخ معاجلة موضوع القرى غري املعترف ،صيات جلنة غولدبريغ صادقت احلكومة على تو
 بكثرة السلطات واللجان واألجسام والقرارات اليت ال -ما تتميز يف-ان البدو يف النقب، واليت تتميز ا وقضية السكّ

 .اا حقيقي تغيريحدث يشملها تقرير غولدبريغ لن تة اليت القرارات اإلجيابينّيف أ هذا التاريخ يثري الشكوك 33ذ،تنفَّ

  

 

                                                 
ّحسين الرفايعة، رد على تقرير لجنة تنظيم اxستيطان البدوي، المجلس اNقليمي للقرى غير المعترف بھا في النقب، :  راجعوا31 ّ ّ

ّ ، قدم لرئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير اNسكان28.12.1998 ّ ّنشر الرد على موقع صحيفة أخبار . ُ  النقب،ُ
pdf.6088421235722138/file_upload/com.akhbarna.www://http. 

ّ في مسألة دعاوى الملكية على اoرض، تختلف التصريحات عن التوصيات32  البدو  فلح- بحسب استط�ع أجراه اNنجليز- ّتشير اللجنة أنه . ْ
ْ مليوني دونم في النقب1943في العام  َّ، أجلي قسم كبير من البدو الذين تبقوا في النقب عن أراضيھم، 1948بعد احت�ل النقب في العام . َ َ ِ ْ ُ

ْوني دونم كان ومن أصل ملي. - ّ وھي منطقة تقع بغالبيتھا بين بئر السبع وعراد ويروحام وديمونا- "منطقة السيج"ُونقلوا بأمر من السلطات إلى  َ
ّالبدو يفلحونھا قبل احت�ل إسرائيل للنقب، يطالب البدو الذين تبقوا ھناك بملكية أقل من  ّ % 6 نحو -َوفق حساباتنا- ّوتشكل ( دونم 800,000َّ

ّ بفرصة النجاح قط، oنھا نوقشت بحسب القانون العثماني وال-بحسب اللجنة- َھذه الدعاوى لم تحظ ). من أراضي النقب ّ ّ ّقانون اNسرائيلي، َ
ّوھي قوانين x تمت بصلة لzنماط التقليدية لنقل الملكية في المجتمع البدوي  ّ ّْ ّتقترح اللجنة أx يُعترف إx . 19- 8تقرير لجنة غولدبيرغ، ص (ّ َّ

من جزء كبير من ّوحتى بحسب التسوية الجديدة التي تقترحھا، فسيجري حرمان معظم أصحاب اoراضي . بجزء ضئيل من ھذه اoراضي
ّويدعي المجلس اNقليمي للقرى غير المعترف بھا، في ما يتعلق بملكية اoراضي. أراضيھم ّ ّ ّ أن اللجنة تعيد نسخ بعض اËليات والطرق - ّ ّ

ّالقديمة التي لقيت فش� ذريعا، وتضيف عليھا آليات تمييز جديدة ً ً . 
سياسة الحكومة : ّشلومو سفيرسكي وياعيل حسون، مواطنون غير مرئيين:  راجعوالتحليل سياسة حكومات إسرائيل تجاه البدو في النقب، 33

، مركز أدفاه، 2005، أيلول 14تجاه البدو في النقب،  معلومات حول المساواة، العدد رقم 
pdf.bedouimreport/File/UserFiles/org.adva.www://http . لن نقوم ": لجان ولجان"لجنة غولدبيرغ نفسھا تشير تحت عنوان

ّالعدد الكبير من اللجان لم يُحدث التغيير الفعلي في المسألة . ًھنا بتعداد جميع اللجان التي  اقترحت في الماضي حلوN xسكان البدو في النقب ِ ْ
ِھذه اللجان لم تبق. التي أقيمت من أجلھا ْ ّ تسجي�ت وتوثيقات، ولم يتغير أي شيء على ضوئھاُ  .19راجعوا تقرير لجنة غولدبيرغ، ص ". ّ
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   شريطة أن تكونوا من اليهود–حقوق : األراضي احملتلّة 

  34قطاع غزة

 بررت"). الرصاص املصبوب"محلة ( قطاع غزة علىا ، شنت إسرائيل هجوما عسكري27.12.2008يف تاريخ 
 منذ .جاه مدن وقرى جنوب دولة إسرائيلاليت أطلقتها محاس باتلصواريخ والقذائف اقصف اسرائيل هجومها، لوقف 

  .األيام األوىل للحرب، بدأت تتراكم معطيات حول قتل مدنيني يف القطاع، وحول األضرار واخلراب على نطاق واسع

السكّان املدنيني ذا إسرائيل يف القطاع مشلت قصفًا بالطائرات ألهداف تقع يف قلب مناطق الكثري من اهلجمات اليت نفّ
ل قواعد  تشكّهانأ أو ،ل خمازن للذخريةها تشكّعاء أن املدارس واملساجد ودور السكن بادتمجووهكذا ه. أو جبوارها

بني . ةعلى هذا النحو جرت مهامجة منشآت تابعة لألمم املتحدة، ومصانع، وورش عمل، ومنشآت جتاري. إلطالق النار
ا للهرب، نا آمه مل يوفّر هلم ممر عليهم إخالء مناطق سكنية، لكنلسكّان املدنيني بطرق خمتلفة أنّ اجليش املَعأ ،حني وآخر

د مسبقًومل حيدا اضطَا مناطق آمنة، ممرالكثري ضهم للقصف من السكّان إىل البقاء يف مناطق القتال من خالل تعر .
ها خدمت نظام محاس على الرغم من أن  يف غزة؛ هذه املباين،تعمدت إسرائيل قصف مباين احلكم ومؤسسات مدنية

  . عسكريةاهدافًأ، حيظر القانون الدويلّ استخدامها  مدنيةً كوا مباينَىعدتوشكّلت رموز سلطته، ال ت

قاصرين  من ال320 مل يشاركوا يف القتال، مبا يف ذلك 773هم  بينا، من فلسطيني1,387تل خالل اهلجمة على غزة، قُ
 36 أصيب اآلالف جبروح متفاوتة،، باإلضافة إىل ذلك35. من النساء109 و  الثامنة عشرة، أعمارهم عن سنالذين تقلّ

، وبقي عشرات اآلالف من ة جزئيصورة ب17,000و حن، وة تامصورة بيت يف القطاع ب4,000وهدم أكثر من 
ويهمؤالسكّان دون سقف ي.  

ا بسبب احلصار ى قبل ذلك ضعف اجلهاز كثرييار؛ وحتىل حافة االإ الصحة يف القطاع اهلجمة العسكرية دفعت جهاز
ات اجليش ال حتترم احلماية  قونّأف من  ختومثّةكان ،ام املعارك خالل أي. املتواصل الذي فرضته إسرائيل على القطاع

16تل ة احملفوظة لطواقم اإلسعاف واإلخالء خالل احلرب، إذ قُاخلاصشخص ا يعملون يف اجلهاز الطبي25رح ، وج 

                                                 
ّوثيقة منظمات حقوق اNنسان للجنة غولدستون، جمعية حقوق المواطن، غيشا، اللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل، : يعتمد على 34 ّ ّ ّ
 .pdf.2goldstone/pdf/il.org.acri.www://http .  اNنسانّلحماية الفرد، عدالة، وأطباء من أجل حقوق" ھموكيد"

ِبتسيلم تنشر أعداد القتلى في حملة : مطلوب مراجعة للذات 35 ِ ْ ِ، بتسيلم، أيلول "الرصاص المصبوب"ِ ِ ْ ِ2009 ،
asp.20090909/esReleas_Press/arabic/org.btselem.www://http.  

ّ، مكتب اoمم المتحدة لتنسيق الشؤون اNنسانيةOCHA، 2009، كانون الثاني 33ّالمتابعة اNنسانية، العدد : على سبيل المثال، راجعوا 36 ّ . 
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وقد واجهت . ارة إسعاف سي29ية، باإلضافة إىل ـ منشأة طب34صيبت أخالل عمليات إخالء اجلرحى والقتلى، و
ة تأخا الطواقم الفلسطيني ات اإلخالء واإلنقاذ اليت قامتةبالغرات عملي.  

خالل احلملة تسب اة ملنشآت جسيمضرار يف أب القصف اإلسرائيليلكهرباء واملاء، ومياه الصرف الصحيف القطاع، ي 
وقد قام الصليب األمحر الدويلّ بإعالم اجليش مبواقع مجيع منشآت . عانت قبل ذلك من حالة يرثى هلاكانت اليت وهي 

 وخطوط املاء وااري  أصاب القصف آبار املياه-على الرغم من ذلك-املاء وتطهري املياه العادمة يف القطاع، لكن 
ومنشآت الصرف الصحي .ضرار القصف وتعطُّأبت تسبل مضخاري بسبب النقص يف الكهرباء، تسببت يف ات املاء وا

.  مواطن من سكّان القطاع800,000ن ع ما يربوقطاع  املياه اجلارية عنإغراق مناطق مأهولة بالسكّان بااري، وا
 وبالتايل يف تزويد ، وغاز الطهي، حصلت تشويشات خطرية يف عمل املخابز يف القطاعوبسبب النقص يف الكهرباء

  .الناس باخلبز

ن كذلك من الشهادات اليت وصلت إىل منظّمات حقوق اإلنسان أنّيتبيني الذين اعتة، الفلسطينيقلوا يف قطاع غز 
جنوا يف الساعات واألسيس،ا للربد القارضوام األوىل العتقاهلم يف احلفر، وتعريت طّضعت األغالل يف أيديهم وغُ وو

 األخطر من ذلك هو أنّ. ات الغذاءيـة، ومن خالل تقنني يف كمية األساسيـفر الظروف الصحاأعينهم، دون تو
بعضهم ور  الذي حيظابات ويف مناطق القتال، من خالل اإلخالل الصارخ بالقانون الدويلّ اإلنساينّضعوا جبانب الدب

ضة للخطروضع األسرى واملعتقلني يف مناطق معر.  

ضعا خلدمة  و-)التناسق(مبدأ التفريق بني احملاربني واملدنيني ومبدأ التناسب  - ان لقوانني احلربن األساسيآاملبد
القانون حيظر .  وهو تقليص معاناة السكّان املدنيني خالل حصول النزاعات املسلّحةاهلدف األمسى للقانون اإلنساينّ

يتعذّرة الدويلّ تنفيذ هجمات بدون متييز، واستخدام وسائل قتاليتوجيهها ضد حمد حتديديتعذّر و أد،  هدف عسكري 

ىل إ  بل استناداىل شبهات عامة،إ ادستنا مدنية ا هجوم على مبانشنب سمحال ي. مساسها بالسكّان املدنيني احتمالمدى 
عداد الكبرية للمدنيني املعطيات حول األ . الذي سيحيق باملواطننيرخذ بعني االعتبار اخلطَاألمعلومات موثوق ا، وبعد 

ة حول انتهاكات يداوف جِخمرحوا خالل اهلجمة على غزة، وخطورة اإلصابات وأحجام اخلراب، تثري و جأتلوا الذي قُ
  . من قبل إسرائيلخطرية للقانون الدويلّ اإلنساينّ

   إجراء حتقيق مستقلّرفض إسرائيل

 باسم سبع ، مباشرة بعد انتهاء احلرب،على ضوء املساس بالسكّان املدنيني يف قطاع غزة، توجهت مجعية حقوق اإلنسان
للحكومة،،ة يف إسرائيلمنظّمات حقوقي إىل املستشار القضائي  بةًمطالإي ة للتحقيق يف احلاالت اليت ة مستقلّاه حتديد آلي
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للحكومة أوضحت أنّاإلجابة اليت أُ.  فيها بقوانني احلرب اجليش أخلّأنّ يفشتبه ي رسلت باسم املستشار القضائي 
نّأة كهذه، وحكومة إسرائيل ال تنوي إقامة آليدستنف الفحص سيمن خالل حتقيقات ميداني ة يرسل نتائجها للنائب العام 

الرئيسي ومن ثَ،العسكري للحكومة إىل املستشار القضم ال يتماشى هذا القرار مع واجب التحقيق امللقى على 37.ائي 
فالتحقيقات اليت جيري احلديث عنها ال ميكنها تلبية . عاتق دولة إسرائيل، ومع تصرحياا حول احترامها للقانون الدويلّ

ة يف كشف احلقيقةاحلاجة امللح .وا38، على ذلك من التحقيقات اليت نشرها اجليشستدلّي عشرات من دت أنّليت حد 
 املعلومات اليت مجعتها منظّمات حقوق قليلة؛ لكن" أخطاء"املواطنني الفلسطينيني قد لقوا حتفهم مبا يطلق عليها اجليش 

 ،بعها اجليش خالل احلربتلوا يف غزة نتيجة مباشرة للسياسة اليت ات الكثري من املواطنني قد قُأنّيف اإلنسان تثري الشبهات 
  .كبت هنا وهناك نتيجة أخطاء ارتال

نزعة اإلنكار والتنصالرصاص " ردود فعل اجليش على شهادات عدد من اجلنود الذين شاركوا يف يفدت ل والكظم جتس
تفاقمت هذه النزعة من خالل موقف إسرائيل جتاه جلنة األمم املتحدة  ".كسر الصمت" منظّمة ا، واليت نشر"املصبوب

). جلنة غولدستون(ي احلقائق وفحص الشبهات حول اإلخالل بقوانني احلرب خالل املعارك يف غزة قص لتتنيعاليت 
 فضل ،ةجنة مبوضوعيلوبدل التعامل مع استنتاجات ال. نة قبول نتائجها املعلَت ورفض،رفضت إسرائيل التعاون مع اللجنة

ة غري مسبوقة على اللالساسة الكبار يف إسرائيل اهلجوم حبدة ليس توصيةالتعامل مع األ. تهاجنة ومصداقيحداث يف غز، 
 االعتبارات اليت وجهته؛ واجب كشف ةة عمل اجليش وماهي واجب التحقيق يف كيفي- وأخالقيواجب قانوينّهو بل 

ةهذه السياسات للرقابة اجلماهريي .إجراء التحقيقات اجلذرية يشكّة من قبل أطراف حيادية حلماية ل وسيلة ضروري
  .حقوق اإلنسان للسكّان املدنيني خالل املواجهات العسكرية

  صلة احلصار ومنع إعادة ترميم قطاع غزة امو

 ة،بعد عام تقريبة ا من احلملة العسكريوتفرض طوقًيهوإل تواصل إسرائيل السيطرة على املعابر من قطاع غز ،ا حيد 
 البناء  على نقل مواد-ما تفرض يف-وتفرض إسرائيل القيود . ل البضائعة حركة الناس وتنقّيمطلق من حرشبه بشكل 
واملوادنتج عن ذلك عدم متكّن الناس من ترميم أو . ع الغيار املطلوبة إلعادة ترميم القطاع على ضوء املعاركطَ اخلام وق

مت أو تضرد بناء البيوت اليتباإلضافة إىل ذلك39.اء القصفرت جر ،ح جزء كبري من األضرار اليت حلقت نع تصلي م

                                                 
ّرسالة المحامي راز نيزري، مساعد كبير للمستشار القضائي للحكومة، من جمعية حقوق المواطن،  37 ّ24.2.2009. 

pdf.240209yoamash/pdf/il.org.acri.www://http. 
ّلم توجه إصابات مقصودة للمواطنين الفلسطينيين، ھآرتس : أنشيل فيفر، تحقيقات حملة الرصاص المصبوب  38 ّonline ,22.4.09, 

html.1080242/spages/hasite/il.co.haaretz.www://http.  
ّ، مكتب اoمم المتحدة لتنسيق الشؤون اNنسانيةOCHA، 2009ّ تشرين اoول 27- 21حماية المواطنين  39 ّ. 
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ث مصادر املياه ومن األضرار  تتزايد املخاوف من تلو،ومع اقتراب فصل الشتاء. بشبكات الكهرباء واملاء وااري
   40.يئ جلهاز الصرف الصحاملمتلكات بسبب األداء السيباجلسيمة اليت قد تلحق 

ل سكّانه املليون ونصف يتحم"  عادكيان م" سرائيل مع القطاع كَـ تتعامل إ،ي حكومة محاس السلطة يف غزةمنذ تولّ
 كوسيلة ا للعقاب اجلماعيا مشروعلون هدفً ويشكّ، على نشاطات السلطةةَاملسؤولي) برجاهلم وأطفاهلم ونسائهم(املليون 

 باملواطنني  وغري متييزيقياسي إىل مساس غري أفْضت إلغالق املعابر، وهي اليت ل القاعدةَهذا املفهوم يشكّ. إلسقاطها
واجبات إسرائيل جتاه سكّان القطاع حبسب القانون الدويلّ ب ل إخالالًهذه السياسة تشكّ. والبنايات املدنية خالل احلملة

  . وقانون حقوق اإلنساناإلنساينّ

  

  متييز وفصل: الضفّة الغربية

يف ما يتعلّق يها  اليت جرى تبن والسياسات، يف قلب األراضي احملتلّة، يف الضفّة الغربيةفملستوطنات املكثَّا  حضورقخلَ
، وحتت اذا ةيف املنطقة اجلغرافي. سس وإفراغ مبدأ املساواة من مضمونهأْم من الفصل والتمييز املُذه املستوطنات، حالةً

ن ان منفصلتاتما منظومتان قانوني، وتسري عليهاألخرىجبانب الواحدة ن ات تعيش جمموعتان سكّانيها،السلطة نفس
الفصل . ا الثانية فهي حمرومة من هذه احلقوقمأحدى اموعتني حقوق مواطن كاملة، إل .ن من حيث اجلوهراومتناقضت

موعتني السكّانيال تني املطلق بني اد إالّيتحدحبسب االنتماء القومي  .ن داخل منطقة ختضع اعيشت اهمعلى الرغم من أن
 مواطن  كلّ حياةُ)اتقريب( حياة املواطنني اإلسرائيليني الذين يعيشون يف املناطق احملتلّة كما تدار تدار ،حكم العسكريلل

 فيواصلون العيش حتت نظام ،)نوأي الفلسطيني(ن يف هذه املنطقة وا السكّان احمللّـيأم. إسرائيلي يعيش داخل إسرائيل
الذي ارتكب خمالفةً-لى سبيل املثالع-وهكذا . االحتالل العسكري همني  حيصل اليهوديجة ما على حقوق املتراملُد 

ى يف وحت (ةم أمام حمكمة مدنية، بينما يسري على الفلسطيين الذي ارتكب خمالفة مشايف القانون اإلسرائيلي، وحياكَ
 العشب نهم من ريصة للمستوطنني متكّة املياه املخصيـ؛ كمة عسكري حماكمةًم وحياكَ العسكريالقانونُ) احلادث نفسه

شراء ماء الشرب من احلاويات؛ يف جمال التخطيط إىل ون ضطرة فلسطينيون ياألخضر وإقامة برك السباحة، بينما مثّ
والبناء مل حترة على حنوٍأا من ك إسرائيل ساكنتمع  يالئم احليجل ضمان تطوير وختطيط يف البلدات الفلسطينياة يف ا

العصريبل إن ،ها تطبالعيش يفع التطوير اليت حترم الناس ق سياسة منة الئقة ظروف معيشي. يطبا ق منع التطوير ميداني
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بوسائل ختطيطيمشاهدة يف اإلمكانعلى هذا النحو .  يتواصل تطوير املستوطناتويف اآلن ذاته خمتلفة، ةة وقانوني 
  .جانب خرائب القرية الفلسطينية ااورةىل إمستوطنة إسرائيلية 

ة خمتلفة على الناس، والذي فيه هذا الوضع التمييزيالذي تسري فيه أنظمة قضائي تات، منح اخلدمات املختلفة وامليزاني
ذاا، هذا الوضع ز وخمتلف موعات خمتلفة من الناس الذين يعيشون يف املنطقة ستفاد من املوارد الطبيعية على حنو ممييو

ا ا وجتذيرتثبيتنشهد يف السنوات األخرية .  إىل تدمري سلطة القانون من أساسهاوصوالً ا مببدأ املساواة، فظل إخالالًيشكّ
 أن نشري هنا أنّ هذا من املهم. ده اجلهاز القضائي يف إسرائيل على حنو فعليله ويؤي حيلّلنظام فصل ومتييز يف املناطق

ن يف املناطق وف السكّان الفلسطيني مع مبادئ القانون الدويلّ، إذ حبسب هذا القانون يعرا مطلقًتناقضايتناقض الوضع 
  .ع حبماية خاصة هلم التمتن داخل منطقة حمتلّة، ولكوم كذلك حيقون حمميوسكّان مدنيعلى أنهم 

  

  الفصل يف التنقّل واحلركة 

أ ثالثةي بعد ، أ2009  عامليف تشرين األول الذي عوام من تقدميه، نشرت احملكمة العليا قرارها يف االلتماس األو
بضع على طاولتها خبصوص نظام الفصل املعمول وة على أساس االنتماء القومي41. املدينّ-ه يف شوارع الضفّة الغربي  
 يف  جبل اخلليل، بعد حتويل الشارع املركزي قرية فلسطينية تقع غريب22 حقوق املواطن باسم ةُ مجعي االلتماستمدقَ

 حظر نّأدت احملكمة العليا وقد حد. لإلسرائيلينيإالّ التنقّل فيه بسمح يال إىل شارع )  دورا-شارع بيت عوا( املنطقة
 تعدادهم إىل الذين يصل( سكّان البؤر االستيطانية يف املنطقة  لصاحلالتنقّل يف الشارع على عشرات آالف الفلسطينيني

كما كان -د ، لكن احملكمة مل حتد)  بل يفوقه بكثري، الفعل ليس حبجم الفعلرد(ا  ليس مقداري) شخص200 من أقلّ
ني للعرب ولليهود-هافيفترض يني والفلسطينياستحالة وجود شوارع منفصلة لإلسرائيلي .  

وهم  (ل األمر بالنسبة للملتمسني سيشك42ّى ضوء قرار احلكم،ة للفلسطينيني علل واحلركة احلرتح الشارع للتنقّوإذا فُ
موا خالهلا من السفر يف الشارع رِ فالسنوات الثماين اليت ح؛اا حقيقي إنقاذً)عشرات آالف سكّان املنطقة الفلسطينيني

تأضرم اليوميحبيا ة وحبرالهم وبكرامتهمة تنقّيا بالغاختارت  ناحية املبدأ القانوينّ من، على الرغم من ذلك43. إضرار ،
احملكمة يف هذه املره ة ة كذلك تطبيق اختبار املقداريآخراالختبار الوحيد الذي يلغي كلّعلى أن سؤال قضائي  .ر ب

                                                 
ّالحروب ضد قائد قوات جيش الدفاع اNسرائيلي في الضفة الغربية، 06/3969ّملف العليا،  41 ّ ّ ّ ّ. 

1328=id?aspx.Story/il.org.acri.www://http. 
 .�ثة أشھر لتطبيقهّ، منحت المحكمة جيش الدفاع اNسرائيلي مھلة من ث22.10.09في قرار الحكم الذي صدر في تاريخ  42
ِالجيش يريد انتھاك حرية التنقل للفلسطينيين في غرب جنوب الخليل، بتسيلم، آب : راجعوا الفيلم القصير 43 ِ ْ ِ ّ ّ2009 ، 

asp.awwa_beit_20090806/movement_of_freedom/arabic/org.btselem.www://http.  
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 ينليل ضمحا لتة الفصل والتمييز يف الضفّة، قد خيلق انطباع حول قانوني يف السؤال املبدئي،احملكمة من النقاش واحلسم
  .للفصل يف مكان آخر ويف شارع آخر

رضت يف مركز  فقد فُ؛ ومركز مدينة اخلليل443شارع ال ا مه، يف الضفّة الغربية،ا للفصل يف التنقّل األكثر بروزناملثال
فتتاح ة من املدينة وا جارفة حتظر على الفلسطينيني سكّان املدينة السفر يف شوارع مركزي قيود، سنواتتسع منذ ،اخلليل

درت من وة ص عامة وخاصات على حساب أراضٍ يف اية الثمانينيا كبريتوسيعا 443شارع الع سو. حوانيت فيها
 مصادرة ن ضدو فلسطينيا قدمه أصحاب أراضٍ رفضت احملكمة التماس،1983يف العام . الفلسطينيني سكّان املناطق

ت موقف جيش الدفاع اإلسرائيلأراضيهم، وتبن ي هفادني يف املنطقة حيتاجون الشارعأنّالذي مأ و، السكّان الفلسطينيه ن
ش44. تلبية لذلكقى اندالع االنتفاضة الثانية، شكّ حتشريانَل الشارع ني من مدينة رام  املواصالت الرئيسيللفلسطيني 

  .اجلواراهللا والقرى ااورة، وحلركة اإلسرائيليني من القدس إىل تل أبيب و

 اجليش مينع الفلسطينيني من استخدام خذ، أ على وجه التحديد، ومع بداية االنتفاضة الثانية 2000اية العام ذمن
 أصبح ،2000ا من العام بدًء.  املواطنني اإلسرائيلينيبعض بعد اهلجمات على مركبات إسرائيلية هناك ومقتل ،الشارع

بني املدن والقرى ما ضعت عوائق على مجيع الشوارع اليت تربط ا، وولقًحظر استخدام الفلسطينيني للشارع مط
 الذي قاموا ى قطع الشارع إىل حرمان سكّان املنطقة من الشارع املركزيدأ. 443شارع الالفلسطينية يف املنطقة وبني 

على باستخدامه، والذي ش راضيهم،أق وأدالنحو سيطرت إسرائيل على على هذا.  حلقوقهم قاتلٍى كذلك إىل انتهاك 
ا االقتصادية، ومن خالل االستهتار السافر موارد املنطقة احملتلّة من خالل استغالهلا الحتياجاقرار احملكمة بة واملواصالتي

  .العليا الواضح

يلة ل الشارع اجلديد مسالك بديشكّ. 443شارع لكبديل ل") نسيج احلياة" ("مركام حاييم" طريق بدأ اجليش بشق
مني فقط، حيث صودرت لشقّعة للفلسطينيها أراضٍدااللتماس ةقشانم يف ،2008يف آذار .  من سكّان املنطقةةٌ إضافي 

ني لضد443،45شارع ل استخدام الفلسطينيقد ا أخضرضوًء"ا مت احملكمة العليا ضمني "ا لسياسة الفصل هذه، وتصرحي
عمال أ انتهت ،2009يف مطلع العام ". مركام حاييم" شوارع ات شقستجدعندما أمرت الدولة بتقدمي تقرير حول م

ني حقيقةًأ هذه الشوارع، وشقني والفلسطينيوما زال االلتماس ينتظر . ناجزة صبحت شبكة الشوارع املنفصلة لإلسرائيلي
القرار القضائي.  

                                                 
ّ، جمعية إسكان ضد قائد قوات جيش82/393ّملف العليا  44 ّ دت ّوحد). 785) 4 (ז"לقرار حكم (ّ الدفاع اNسرائيلي في يھودا والسامرة ّ

َالمحكمة العليا أن شق الشارع سيكون غير قانوني إن كان الشارع معدا كـ  ًّ ّ َّ ُ   .Nسرائيل" طريق خدمة"ّ
ّقدمت . id?aspx.Story/il.org.acri.www://http=1770 ّ، علي حسين محمود صافية ضد وزير اoمن2150/ 07ّملف العليا  45
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 .ل املواطنني الفلسطينيني يف الضفّة الغربيةقُّ من فيض أمثلة القيود املفروضة على تنال شوارع الفصل هذه غيضتشكّ
ل املستوطنني واملواطنني الكثري من قيود التنقّل واحلركة هي نتاج إلقامة املستوطنات والبؤر االستيطانية، وتبتغي تأمني تنقُّ

ني حبرةاإلسرائيلييف ةًري كثهذه زالت الريين، ة يف العامني األخعلى الرغم من تراجع عدد احلواجز والعوائق يف الضفّ. ي 
ه حيصل يف مناطق معيشة السكّان خذنا بعني االعتبار أنأ إذا على حنوٍ الفت االنتهاك قاسٍ.  من املناطقعديدال

  . انتهاك خطري لكرامة اإلنسانهه يرافقنأ و،الفلسطينيني

  

ة منفصلة ومتباينةاحلقوق يف اإلجراء اجلنائي46؟ مناهج قضائي  

 يهودي من سكّان كريات أربع، اأحدمه. نعتقال في،خصان من سكّان اخلليل داخل مناطق الضفّة الغربيةيتعارك ش
خيضع للتحقيق من قبل شرطيوي ،القانون-ثل م يف صبيحة اليوم التايل أمام حمكمة الصلح يف القدس لتمديد -كما ينص 

 اخلطورة، ويطرح بالغة ليس على درجة ط الكفالة؛ امللفر احملكمة خالل النقاش إطالق سراحه بشروتقر. االعتقال
املتعاء الدفاع عن النفسهم اد .من سكّان اخلليل، ي الثاين، وهو فلسطيينة مثانية أيام كاملة قبل مثوله أمام قاضٍعتقل ملد 

يف اليوم السابع إالّ ا  معه فعليقحقَّيال ). احملكمة العسكرية يهودا" ( عوفري"عسكري يف احملكمة العسكرية يف معسكر 
   47.ام إضافيةعشرة أيلتمديد اعتقاله ب وتأمر ،تستجيب احملكمة لطلب الشرطة. اعتقالهبدء من 

يسري القانون والقضاء اإلسرائيلي على اإلسرائيليني الذين يقطنون يف املناطق احملتلّة، ولذا فهم يتمتعون حبماية حقوق 
املشتبهني كما حة هي اليت . دت يف القانون وقرارات احلكمدسري على السكّان تيف املقابل، القوانني العسكري

هذا القانون أقسى ). تشريعات األمن: ما يلي يف( القائد العسكري اإلسرائيلي هانهذه القوانني س. الفلسطينيني يف املناطق
ة قضابكثري، وحياكني يف احملاكم العسكريجزٌءهم ةٌم الفلسطيني من الصعب توصيف انتهاك قاسٍ.  من اجلهاز العسكري 

ل معهم على تعام ويمتجاورينز بني أفراد يعيشون يمي أكثر من الوضع الساقط الذي فيه هوخطري لكرامة اإلنسان وحقوق
  . القوميأصلهمال لشيء سوى -  ا متاممتفاوت حنوٍ

ا من القرار بتوقيف أو اعتقال الشخص بسبب بدًء: امتداد اإلجراء القضائيالتمييز الذي يلحق بالفلسطينيني جيري على 
يف شتبه الفعلة اليت يأنا بالقرار حول إطالق سراحه أو وضعه رهن ه ارتكبها، مرور"ى االنتهاء من االعتقال حت

                                                 
 .ّكتب بمساعدة المحامية ليلى مرغاليت من جمعية حقوق المواطن 46
: ّليئور يافنيه، محاكمات في الساحة الخلفية: راجعوا. ّفي المحاكم العسكرية، x اxستثناءتمديد اxعتقال لغرض استيفاء التحقيق ھو القاعدة  47

ّممارسة حقوق اNجراء المنصف في المحاكم العسكرية في المناطق،  ِ yesh.www://http-، 53، ص 2007ّ، كانون اoول "ييش دين"ْ
pdf.BackyardProceedingsHeb/images/site/org.din. 
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يف فترات اليت  على الفجوات ، يف هذا املقال،سنسلّط الضوء هنا. فرض عليه إىل العقاب الذي سي، ووصوالً"اإلجراءات
  .االعتقال

دة يف تشريعات األمن مبالَفترات االعتقال احملدمبا يف ذلك املشبوه( اإلنسان غ فيها، وال تتماشى مع واجب احترام حق( 
يف حقّهم ( ة للسكّان الفلسطينينيساسي األ احلقوقا وخطرييا قاسانتهاكًانتهك هذه التشريعات ت.  من االعتقاليف التحرر

هذه االنتهاكات تتعارض  .)هم يف الكرامة؛ ويف حقّهم يف املساواةهم بإجراء قضائي منصف؛ ويف حقّيف احلرية؛ ويف حقّ
 اليت تسري على السلطات اإلسرائيلية يف ، اإلسرائيلي مع تعليمات القانون الدويلّ ومبادئ القانون العاما مطلقًتعارضا

منعهم من ك-فرض على املعتقلني الفلسطينيني  فترات االعتقال الطويلة، باإلضافة إىل قيود أخرى ت. مكان تعمل فيهكلّ
 دون الرقابة واإلشراف ن من وضع الشخص رهن االعتقال لفترات طويلة وعزله عن العامل اخلارجيمكِّ ت-مقابلة حمامٍ

 خطرية ومعاملة غري الئقة من قبل سلطات التحقيق، جتاوزاتصول  حلا مناسبةهذه احلالة تشكّل فرص. على التحقيق
  .مرفوضةواستخدام وسائل حتقيق 

  :يلخص اجلدول التايل الفروق يف فترات االعتقال اليت تسري على اليهود والفلسطينيني يف الضفّة الغربية

 49النظام الذي يسري على الفلسطينيني  48النظام الذي يسري على اإلسرائيليني    

 االعتقال األوىل حىت مرحلة
 إجراء رقابة قضائية

24ساعة يف احلاالت 48  ساعة، و 
ةاالستثنائي.  

 ساعة 96 -خمالفات أمنيةه يف للمشتبه ب(
 )يف احلاالت االستثنائية

8ام أي 

ة االعتقال القصوى ألغراض مد
التحقيق إىل حني طلب متديد 

  االعتقال

15 ايوم  
  
)20: ةللمشتبه مبخالفات أمنيا يوم( 

30ا يوم 

 لفترات االعتقال  ياموع الكلّ
  ألغراض التحقيق

30 ايوم   
ا مبصادقة املستشار القضائي  يوم75 :أو(

  )للحكومة
 75ا أو  يوم35 :للمشتبه مبخالفات أمنية(

للحكومةيوم ا مبصادقة املستشار القضائي(  
 بقرار من إالّمتديدات أخرى ال جتري 

 .العليااحملكمة 

90 ايوم  
  

متديدات إضافيأشهر يف 3 ىة لفترات حت 
 مبصادقة املستشار القضائي ياموع الكلّ

 . وبقرار حمكمة االستئناف العسكرية،للمنطقة

أي الدفاع م إذا طلب حماإالّ- 30ى انتهاء اإلجراءات االعتقال حتكليس هنالهم و املتوازٍ نظام م  

                                                 
ّ بما في ذلك من يسكنون في المناطق المحتلة- نظم اxعتقال التي تسري على مواطني إسرائيلّ ُحددت 48 ّص�حيات (ّ في القانون الجنائي - َ

ّباNضافة إلى النظم العادية التي. 1996، )اxعتقال- الفرض  ُ ّ ُحددت في قانون اxعتقال، ُحددت نظم خاصة في القانون الجنائي في شؤون ُّ ُ ُ ّ ّ
  . 2006، )ّتعليمات مؤقتة) (ّالمعتقل المشبوه بارتكاب مخالفات أمنية(ّمشبوھين في ارتكاب مخالفات أمنية 

ّنظم اxعتقال السارية اليوم في الضفة الغربية تقع في الفصل الرابع لمرسوم حول تعل 49 ّ ُ  .1970، )378رقم (يمات اoمن ُ
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غري ذلك هامقبل قراءة الئحة االت.  
اية اإلجراءات  اعتقال حت ى

 قرار احلكمصدور وقبل 

  أشهر 9
متديدات إضافية، شهر يف كلّأ 3ى ة حتمر 

 إذا أمرت احملكمة العليا

   اثنانناعام
متديدات إضافية، ى نصف عام يف كلّة حتمر 

 .إذا أمرت حمكمة االستئناف املركزية

ن من مواطين إسرائيل والقاصر. هني القاصرين أسوة باملشتب،هني البالغنيبتملشيف حالة ا  بالغٌاالختالف يف النظم القضائية
مميف به تشن يم خمالفة جنائية ارتكا-ـٰئك الذيى وحت دت يف قانون دعون حبماية ح يتمت- يقطنون يف املناطق احملتلّةأول

ق بتمديد االعتقال، النظام القضائي  ما يتعلّكلّيف يف املقابل، . 1971، )احلكم، العقوبة، وسبل املعاجلة(أبناء الشبيبة 
ز بتاتني سكّان املناطق ال ميييلقاه ما  بنياالختالف . بهني البالغني والقاصرينتا بني املشالذي يسري على الفلسطيني

و القاصرمن تعامل وما يلقاهن والقاصرون الفلسطينين يبدأ يف تعرون اإلسرائيلييفمن . ن هو البالغ م يف حالة الفلسطيين
 الثامنة  سنبلغن خيضع للقانون اإلسرائيلي فهو بالغ إذا ا م السادسة عشرة، أم سنبلغ البالغ هو من ،سكّان املناطق

  .عشرة

حت ال حيظى القاصر الفلسطيين ،ة اليت بى يف اجلوانب األخرى لإلجراء القضائييف القانون أُدرِجتاحلماية اخلاص 
على وجه العموم،و. اإلسرائيليعلى تعامل مع القاصرين  يشيءن يف كلّوهم بالغأن  .ة اليت تتبع مقابل احملاكم اإلسرائيلي

منهج العالج وإعادة التأهيل، واليت غالباا ال تفرض أحكامبالس جن على القاصرين، تتة منهجبع احملاكم العسكرياا عقابي .
يف  إالّ جن مع وقف التنفيذتكتفي احملكمة بالسوال ،  القاعدةَ-ى على القاصرينوحت- جن عقوبة السض فرليشكِّ

 زونحتجي وونعتقليا يستوجب القانون الدويلّ، ال جيري فصل القاصرين عن البالغني، وعكس ممالعلى . حاالت استثنائية
  .م عليهم مع البالغنيكَحيو

د يف الواقع ع هذا املرسوم م50.مرسوم يأمر بإقامة حمكمة عسكرية ألبناء الشبيبة يف الضفّة الغربيةسن  ،ريةيف الفترة األخ
ملواجهة ظاهرة احلكم على القاصرين مع البالغني، وإقامة حمكمة خاصر ة للقاصرين تشمل قضاة أبناء الشبيبة، لكنه ال يغي

  . على القاصرينجن الفعلي يؤثّر على فترة االعتقال وال يعاجل مسألة احلكم بالسمن تعريف البلوغ املذكور أعاله، وال

  

  بديهيا ت أمراليس)  احلنفية(نبور املياه يف الص: متاحية املوارد

ياه، ومن املب هم الكثري من الفلسطينيني الذين يسكنون يف الضفّة الغربية يعانون من نقص يف املياه، ومن عدم انتظام تزويد
ا املتدنذحيمل ه. شديدة احلرارةيتفاقم هذا النقص يف أشهر الصيف ويف السنوات ال. يةجوداته إسقاطات ا الوضع يف طي

                                                 
 .109، التعديل ذو الرقم )ّمرسوم مؤقت(ّمرسوم بخصوص تعليمات أمنية  50
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قاسية على الظروف املعيشيماة، ة للسكّان وعلى حقوقهم األساسيوال سية،  احلقاستخدام ( يف االكتسابو يف الصح
  .يف احلياة والعيش الكرميو، ) البهائمسقايةاملاء للزراعة و

ة العامليإنّ،ةوحبسب منظّمة الصح احلد األدىن من كم يواليت تشمل (ة ات املياه املطلوبة لتوفري االحتياجات األساسي
 بالثلث عن هذه  يقلّل االستهالك الفلسطيين اليوميمعد.  لتر للنسمة100 وه)  والصناعي واحلضرياالستخدام املنزيلّ

 يف اليتة املياه يق بكمن ال يتعلّو النقص الذي يعاين منه السكّان الفلسطيني51. يف اليوم للنسمةا لتر66 إذ يبلغ ،ةيلكما
  والصناعيواملديين،، االستهالك املنزيلّ(ة املياه هناك احتياجات السكّان يـإذ من املفترض أن تكفي كم األراضي احملتلّة،

 صورةبا لفلسطينيني اة املياه اليت تزود يـ كمل إسرائيل يعاين من التمييز، وتقلّبيص املياه من ق، لكن ختص)يوالزراع
 52:ونورد املثال التايل للتوضيح فقط. فرة لإلسرائيليني الذين يقطنون يف األراضي احملتلّةاة املياه املتويـ عن كمةملحوظ

ة الواقع يف مشايلّ،د لسكّان لواء طوباسل استهالك املياه للنسمة لليوم الواحمعد30 يصل إىل ، شرق الضفّة الغربيا،  لتر
ل  معد. للنسمةاتلترمن ال 401 ااورة إىل 175 الـ" بقاعوت"بينما يصل معدل استهالك النسمة ملستوطين 

ا، بينما يصل املعدل  لتر71غ بل القدس ي ألف سكّان لواء بيت حلم جنويب180 استهالك املاء للفرد لليوم الواحد لِـ
 53حبسب تقرير البنك الدويلّ،. ا لتر217 بيت حلم إىل جنويب)  نسمة7,714" ( إفرات"ين مستعمرة مستوطمن للفرد 

  .فر لصاحل اإلسرائيلينياة اليت تتويـفر لصاحل الفلسطينيني يف الضفّة الغربية تصل إىل ربع الكماة املياه اليت تتويـ كمإنّ

يف أشهر .  غري موصولة بشبكة املاء،من سكّان الضفة% 10سكنها ي واليت ،ثلث اتمعات الفلسطينية يف الضفّة الغربية
د ال تترد. ا الحتياجام املختلفة يقوم السكّان بتجميع مياه األمطار يف آبار حماذية لبيوم، ويستخدمو،الشتاء واخلريف

يف سبيل حتصيل ع رى يف املواقع اليت تتضدة لتجميع مياه األمطار، وحتع أوامر اهلدم لآلبار املُدارة املدنية يف إصداراإل
عة، يعتمد السكّان يف الربيع والصيف، عندما تنضب املياه ام. ملياه كمنطقة سكّان الكُهوف يف جنوب جبل اخلليلا

- ا أمثان مياه احلاويات باهظة جد. ةدون ا بواسطة احلاويات اخلاص اليت يتزوياهعلى مياه الينابيع ااورة وعلى شراء امل
 من أكثرأحيانا و(ة ثلث مداخيلها  املنازل غري املوصولة بالشبكة املركزينفق؛ ت-فرة يف الشبكة املركزيةامقارنة باملياه املتو

  . هذا العبء الثقيلحتملن من  تتمكّر بواسطة احلاويات، والكثري من العائالت الضح على املياه اليت ت)ذلك

                                                 
ِمعطيات بتسيلم  51 ِ ْ ِضائقة الماء، بتسيلم : راجعوا. 2007ّ مأخوذة عن معطيات سلطة المياه الفلسطينية، وتسري حتى نھاية العام –ِ ِ ْ ِ 

asp.Index/Water/arabic/org.btselem.www://http  ّوالروابط المرافقة؛ بتسيلم يحذر من تفاقم ضائقة الماء في الضفة الغربية، بيان ّ ّ ِ ِ ْ ِ
ِصحفي على موقع بتسيلم،  ِ ْ ِ ّ1.7.08 ،

asp.Bank_West_the_in_shortage_water_Acute_2008070/water/hebrew/org.btselem.www://http. 
ِمياه عابرة للحدود، بتسيلم، آذار  52 ِ ْ ِ2009 ،

asp.bank_west_the_in_shortage_water_acute_2008070/water/arabic/org.btselem.www://http.  
53 West Bank and Gaza: Assessment of Restrictions on Palestinian Water Sector Development .  
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ة غري املوصولة باملياه، فمئات  األماكن السكنيتنحصر يف السكّان الفلسطينيني يف مناطق الضفّة الغربية ال لدىضائقة املاء 
ني اإلضافيشبكةَال ني يعيشون يف بلدات آالف الفلسطينيفيهاة مياه مركزي د وغري  على تزويد حمدوونهم حيصل، لكن

حيصل كلّ، البلداتبعضيف . ي االحتياجاتمنتظم للماء الذي ال يصل إىل مجيع بيوت السكّان وال يلب خالل  حي 
كلّواحدة ة أشهر الصيف على املاء مرأو لبضع ساعات،ليوم واحد(ام  بضعة أي (.م األساسيبغية تلبية احتياجا ة يضطر 

  . أصحاب احلاويات اخلاصةن إىل شراء املاء منوهؤالء املواطن

 فهي املسؤولة عن مصري ورفاهية السكّان، وهي ملزمة ،ناطق الضفّة الغربيةمبم  دولة إسرائيل تسيطر وتتحكّدامتما 
تسيطر إسرائيل على معظم مصادر مياه الضفّة الغربية احملتلّة . بالتعامل مع مجيع الناس الذين خيضعون لسلطتها بالتساوي

 صة لسكّان الضفّة الغربية الفلسطينيني إخالالًة املاء املخصيـ كمحتديدل يشكّ. ت تطوير قطاع املاءوعلى احتماال
ب و،سليمةًإدارةً االهتمام بإدارة حياة السكّان يف املنطقة احملتلّة بم الدولة لزِمببادئ القانون الدويلّ الذي يع ضمان أن يتمت

   54. املنطقة احملتلّة ومواردها لفائدة الدولةحظر على الدولة احملتلّة استغاللَة، وييحبر هؤالء من مواردهم الطبيعية

  

  

احلق55متييز يف فرض القانون:  يف األمن الشخصي    

ات اجليش والشرطة يف أرجاء الضفّة الغربية ظاهرة واسعة من اإلخالل بالنظام، وانتهاك أمن  تواجه قو،منذ سنوات
السكّان الشخصي) ني على حدني واإلسرائيليم)  سواءالفلسطينيوكلّ. وممتلكاعلّما تني قاألمر حبماية أمن اإلسرائيلي 

ا  واسع تفعيالً:تشمل هذه احللول.  متنوعةًضٍ فر عديدة ووسائلَى جهاز األمن سبالًبن ت،الذين يسكنون يف املناطق
 ةً تشريعي حراسة وحتصني؛ تعديالتذ نشاطات فرض القانون؛ وسائلَ وبغية تنفي،ات بغية فرض النظام للقوومتواصالً

متنح قوات األمن صالحياتةً إضافي؛ باإلضافة إىل تعليمات وإرشادات للقواات العاملة ميداني.  

تنع اجلهاز من الفلسطينيني الذي يعانون من هجمات من قبل اإلسرائيليني، ميأق األمر حبماية ما تعلّيف املقابل، وكلّ
" احللّ "،يف الكثري من احلاالتبل . فر لديها عن تفعيل الكثري من الوسائل واألدوات اليت تتوة متواصلصورةالعسكري ب

ني يتمثّالوحيد الذي يقدون على أمن وممتلكات الفلسطينيهه إسرائيليم للتهديد الذي يوجدة ومؤذية ل يف خطوات مقي

                                                 
ّيُحظر على القائد العسكري أخذ المصالح القومية واxقتصادية"  54 ّ ّ، المنطقة المدارة بمفھوم قتالي [...]ّ واxجتماعية لدولته بعين اxعتبارّ

ّليست حق� مفتوحا ل�ستغ�ل اxقتصادي أو oي استغ�ل من أي نوع كان ّ ّ ً ّ، جمعية إسكان ضد قائد قوات 82/393ّملف المحكمة العليا . "ً ّ ّ
 .794، 785 )4(ז "ל ّجيش الدفاع اNسرائيلي في مناطق يھودا والسامرة، قرار حكم

ّكتب بمساعدة المحامية ليمور يھودا من جمعية حقوق المواطن 55 ُ. 
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متارالسكّان الفلس ضد ني بالذات، أي ضدسطينيضحي املسؤولني عن هذه ة أعمال العنف، وذلك بدل العمل ضد 
ل يف فرض القيود على السكّان اليت تتمثّ" الطريق السهلة"ات األمن  على امتداد السنني ختتار قوة، عامصورةب. األعمال

 فرض القانون على اإلسرائيليني و وه-)التنفيذواألصعب من حيث  (الفلسطينيني بالذات، بدل اإلجراء الالئق واملطلوب
املتورني وطني يف املساإلخالل بالقانونيف  بالفلسطيني.  

 ، للكثري من الفلسطينيني سكّان املناطق الشخصي األمنيا قاسانتهاكًانتهك ن يون إسرائيليو مواطنالذي ميارسهالعنف 
 ز، وجتاوتشمل األحداث هجمات عنيفة، وتنكيالً. التملّكيف االكتساب، ويف سالمة اجلسد، ويف هم يف احلياة، ووحقوقَ

 يتبنونا فً املستوطنني األكثر تطربعض بدأ ،يف السنة األخرية.  وختريب املمتلكات،حلدود، والسيطرة على األراضيا
التسعرية"ى سياسة تسم" -م أي التصرني وممتلكاكلّما أُف بعنف جتاه الفلسطينيتيلةخكلّما أو ، بؤرة استيطانيتفّذ ن 

عند إقامة البؤرة : ل الفلسطينيون إىل ضحايا مزدوجنيعلى هذا النحو يتحو.  املستوطناتا ضد قانونيالدولة إجراًء
  56.هائاالستيطانية وعند إخال

 احملكمة العليا قد أنّتلّة، وعلى الرغم من واجب اجليش محاية سالمة السكّان املدنيني يف املنطقة احملأنه من على الرغم من 
حددت وأوضحت هذه البديهيال زالت  57ة،ات األساسيظهِرات األمن قولدى ،يف الكثري من احلاالت. عجزها تات  قو

 : املثالعلى سبيل( دة للشغبعة مواقع معها، إذ مثّو ميكنها توقّأجمات عنيفة من قبل مواطنني إسرائيليني، علم األمن 
ن أوقات حتصل فيها هذه اهلجمات أكثر ممثّة ، و) يف منطقة جنوب اخلليل؛لعادغ مبحاذاة مزرعة ؛على مقربة من يتسهار

 موسم قطاف الزيتون، ال جيري باستثناء ، وعلى الرغم من ذلك.) عند إخالء بؤرة استيطانية:على سبيل املثال(ها سوا
ن عه ادت ميتنع جنود اجليش وقعلى وجه العموم،. ؤ هلذه اهلجمات وال جيري التهي،لات اليت تعمل يف احلقلقولتعزيز 

ام صالحيب يف ما يتعلّقال جيري إرشاد اجلنود . فرض القانون على اإلسرائيليني الذين يرتكبون خمالفات يف املناطق
ها تقتصر على محاية السكّان أنعلى تهم هم م مبنع العنف وفرض القانون، ويتعامل هؤالء معله صلة ما كلّيف وواجبام 

 يهاجم حنيج  موقف املتفرقف وت،اك قوات األمن ساكنر ال حت،يف الكثري من األحيان. اليهود من السكّان الفلسطينيني
نيون عن  عندما يدافع الفلسطيإالّل يقومون بالتدخال لحقون الضرر مبمتلكام، ويحني املستوطنون الفلسطينيني أو 

  .أنفسهم أمام املعتدين

                                                 
ّعلى كل إخ�ء ينفذه الجيش، ھآرتس " تسعيرة: "نداف شراغائي، السياسة الجديدة للمستوطنين: على سبيل المثال، راجعوا 56 ّ3.10.2008 

html.1026113/spages/hasite/il.co.haaretz.www://httpستيطانية، : ؛ وكذلكxّعنف المستوطنين وإخ�ء البؤر اOCHA مكتب  
ّاoمم المتحدة لتنسيق الشؤون اNنسانية، تشرين الثاني  ّ2009  ،

pdf.hebrew_15_11_2009_sheet_fact_violence_settler_opt_ocha/documents/org.ochaopt.www://http.  
ّ، مرار ضد قائد قوات جيش الدفاع اNسرائيلي في يھودا والسامرة 9593/ 04ّملف العليا  57 ّ ّ  ).26.6.2006قرار حكم  من تاريخ (ّ
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 إىلات، ت باستخدام مفرط للصالحياالز النشاط األمين جتاه الفلسطينيني يف الكثري من احل بينما يتميعالوة على هذا،
 حدخطّتي هذه الصالحيز نشاط هذه القوات، يتميات جتاه املشتبات القائمةهني اليهود باالمتناع عن استخدام الصالحي 

ف عليهم يف موقع ارتكاب املخالفة، ه م أو التعرو اجليش عن القبض على املشتبأامتناع الشرطة . بغية فرض القانون
ي إىل إغالق  هذه تؤدكلّ- عيبة مـواملعاجلة غري الناجعة من قبل شرطة يهودا والسامرة للشكاوى، والتحقيقات ال

  . أو بسبب غياب األدلّة،" معروفخالف غريامل"أنّ ة ذريعات بالكثري من امللفّ

عترب موضوع احملافظة على أمن وممتلكات السكّان الفلسطينيني يف ي إن مل ، ملحوظع أن حيصل تغيري إجيايبمن غري املتوقّ
من غري . من السكّان اإلسرائيليني يف املنطقةأف موضوع محاية وعرا كما ية قصوى، متاميـ ذات أمهّاملناطق مسألةً

 خترب أداُء من خالهلا يهمةًف محاية الفلسطينيني وممتلكام معر تحني ، إالّتمل أن حيظى هذا املوضوع بالعالج الالئقاحمل
. اط الكبار والصغار يف جيش الدفاع اإلسرائيلي يف احلكم اإلسرائيلي، وعلى رأسهم الضبةأصحاب الوظائف املرموق

كلّ  الناس واستبداهلا بأوامر وتعليمات تتعامل مع أصلمجيع التعليمات اليت تعتمد على على عالج كهذا أن يشمل إلغاء 
  . ا إنسانامرئٍ باعتباره
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ةتصدع األسس الدميقراطي  

خيلق هذا االشتراط تآكالً. ى اآلن بالسبل املختلفة اليت انعكس فيها اشتراط احلقوق يف إسرائيلانشغل التقرير حتا  خطري
الن شارة حتذير وتضعان تني تشكّيف النهاية، سنعاجل باقتضاب ظاهرتني إضافي. مبادئ الدميقراطيةيف وق اإلنسان وحقيف 

  .عالمات استفهام على متانة الدميقراطية يف إسرائيل

  

قانون البنك البيومتري  

ة، سيحتوي على  يف وزارة الداخليتري بيوما مشروع قانون إلقامة بنك معلومايتّمد تدفع احلكومة قُ،يف السنة األخرية
خالل املداوالت يف الكنيست حول إقامة هذا . بصمات أصابع وتشخيص ملعامل الوجه ملواطين دولة إسرائيل وسكّاا

وقد حذّر . شطني يف جمال حقوق اإلنسانابل خرباء يف القانون ويف التكنولوجيا ونة من قرحت انتقادات حاد طُ،البنك
 من التجارب السابقة ستدلّوي. ة اليت خيلقها هذا البنك الذي ال مثيل له يف الدول الدميقراطيةاملخاطر الكارثيهؤالء من 

ا، يبتغي الكثريون االستيالء عليه، ا نفيسل مورديشكّ) وكم باألحرى معلومات من هذا القبيل ( بنك معلومايتّ كلّأنّ
، وبسبب الواقع الكئيب الذي  بسبب احلساسية املفرطة للبنك البيومترييةبالغ األمهّهذا االعتبار . وينجحون يف ذلك

58.ة يف إسرائيل من نواقص كثريةتعاين فيه محاية بنوك املعلومات اجلماهريية ة، مثّ وكمثيله من بنوك املعلومات اجلماهريي
ختوف حقيقيمن أن يتحو ة لضغوط من مارسة ا إىل حمور ملل البنك البيومترية وخاصتطلب توسيع سقبل أطراف عام

  .االستخدامات للمعلومات املتوافرة فيه

 ةًوقيد الدولة يف ه ، ستركّز إقامت للبنك البيومترياالستخدام الال أخالقييف ب أو ملخاطر الكامنة يف التسرإىل اباإلضافة 
ات الفرد، وقد تدفع بنا يف ييق الدميقراطية وحرهائلة وكبرية من شأا اإلخالل بالتوازنات والكوابح اليت تكفل حتق

قةدولة "ة حنو اهلاوية احلادة فحسب، بل .59"املالحة يف مضمون املبادرة احلكوميال ينعكس االستهتار بالقيم الدميقراطي 

                                                 
، ص 2009ّ، مكتب مراقب الدولة، أيار 2007ّب وحسابات السنة المالية 59ّالتقرير السنوي : جعوارا 58

858،
undef=parentcid&10196=contentid&57=id&545=bookid?asp.contentTree/serve/il.gov.mevaker.www://http

698=hw&1024=sw&10195=bctype&ined. 
 .27.7.09ّ نيھون، كلنا مشبوھون، العين السابعة، - كارين برزيلي:  راجعوا، على سبيل المثال 59

democrac_to_dangerous_is_Bank_Data_Biometric_270609/Pages/DailyColumn/il.org.eye7the.www://http
aspx.y ،؛ أفيف أيلون ، برانويا كبيرة من البنك البيومتري  ynet ,10.7.09. 
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، انتهاكًا فظاة صوصي يف اخلنتهك احلقمشروع قانون خطري، ي: ا يف الكنيستمددفعها قُا  جيري يت الطريقةكذلك يف ال
ش بسرعة وعجلةة، يناقَومن شأن إسقاطاته أن تكون كارثي.  

خالل حتضري مشروع القانون للقراءتني الثانية والثالثة، عة مثاين قدت يف اللجنة املشتركة للجنة العلوم وجلنة الداخلي
ىلجرت النقاشات ع. ة خالل فترة مل تتجاوز ثالثة أسابيعمداوالت مراثونيفة حول  مبوازاة النقاشات املكثّ حنو استثنائي

قوانني امليزانية والتسويات، وحول مشروع اإلصالح يف األراضي، وأحيانعلى . ى مبوازاة نقاشات هيئة الكنيستا حت
بعض األعضاء يف جلنة الكنيست مل يعرفوا . ن معظم أعضاء الكنيست من املشاركة يف املداوالت مل يتمكّ،ضوء ذلك

حتى منوا كأعضاء يف اللجنة املشتركةن هم األعضاء الذين ع60.ي   

إىل  بالرجوع -ما جرى يف-ى ذلك ر القانون، وجنمال سكمورست على الكنيست ضغوط كثرية كي تسارع يف است
 نّأى الرغم من ، عل"الذكية"ة ويصدار بطاقات اهلُإة  من عمليأا ال يتجزل جزًء إقامة البنك تشكّتعروض كاذبة، وكان

إ، وال مانع من ني منفصلتنيتاحلديث يدور عن قضية بدون البنكصدار البطاقات الذكي .أجرب اجلدول الزمينق  الضي
رة يف بعض ى ساعات الليل املتأخة، وحتة والشرطة على إجراء مداوالت مراثونيوزارات العدل والداخلي) بدون مسوغ(

 ترتيبات جديدة ذات وهكذا حصل أنّ. فت خالل املداوالت على صيغة القانونات اليت تكشحيان، بغية إغالق الثغراأل
ضعت يف صبيحة اليوم التايل على طاولة  وو،فعت إىل داخل مشروع القانون حتت جنح الظالمسقاطات بعيدة املدى دإ

ق ن يف النقاش بفرصة التعمولجنة واملشاركعضاء الأ ظَ مل حي،يف هذه الظروف.  قبل دقائق من اجتماعها للمناقشة،اللجنة
وهو الذي طور (رئيس اللجنة مئري شطريت . الحق اجلديدة للقانون، ومراجعة كامل استحقاقاايف دراسة التغيريات واملَ

 مقدورها حتقيقيف  كان  بدائل للبنك البيومتريص فحا قاطعرفضا رفض )ةشغل منصب وزير الداخليأاملشروع عندما 
ا دون انتهاك احلقاألهداف ذاة يف اخلصوصية وحقوق اإلنسان والدميقراطي.  

  

  قانون التسويات  : االستهتار بالقانون

مينح مسارس نقانون ةَ السلطةَ التسوياتالتنفيذي جراء إلةً قوة يف  تغيريات راديكالية االقتصادية يف السياسة االجتماعي
 الئق، وعلى دون رقابة، ودون إشراف برملاينّ) ك انتهاك حقوق اإلنسان االجتماعية واالقتصاديةومن خالل ذل(إسرائيل 

عجالة ودون نقاش معمرفضت احملكمة ،2009يف شباط . صة يف املواضيع ذات الصلةق يف جلان الكنيست املتخص 

                                                 
ْأنا، كعضو في اللجنة، ما عرفت أنني عضو في اللجنة إx عبر الصحافة": ّ  عضو الكنيست حمد عمار60 َ ّ لم أحصل على تعيين، ولم تصلني . ّ

َّصوت على جميع البنود] والمقصود مئير شطريت[وكما فھمت وقرأت اoمر في الصحف فأنت لوحدك .[..] x شيء.. رسالة معظم البنود ... ّ
َّصوت لوحدك عليھا  .المصدر السابق". ّ
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 القانون ن مسار سدت احملكمة أنّد وح2004.61 قانون التسويات للعام ة حقوق املواطن ضد مجعيتماسالعليا الْ
يستويف الشروط الرمسية لسنهكقانون يف إسرائيل، لكن أن تعمل احلكومة والكنيست على تقليص يف مله أر عن ه عب

 إسقاطات ي اخلشية العميقة من تشريع متسرع ذال سيما وبالغ،األسى ال"استخدام هذا النوع من التشريع، الذي يثري 
  ".ق الالئق من بني املشرعنيصل على التطرحيال وسعة وا

على الرغم من . ر عاما إثْم وتتزايد بنوده عاميتضخالقانون لكن استخدام قانون التسويات مل يتراجع منذ ذلك احلني، و
 منفصلة يف اللجان ذات ل بنوده لنقاشاتحو القانون ال يتداول يف السنوات األخرية كوحدة واحدة يف جلنة املالية، وتنّأ

لتصويت خالل فترة وجيزة، ومن خالل ممارسة إىل ا يف اية املطاف تدفع الكنيست فإنّ احلكومةالصلة يف الكنيست، 
ة الدولة  مليزانيري من هذه البنود ال ميتثكال. يشمل عشرات الصفحات ومئات البنود" غول تشريعي"الضغوط، على 

. ة وإصالحات جيدر ختصيص الوقت الكايف ملناقشتها املتعمقة واملنظّمةاته تغيريات جوهري طين بعضها يفلة، ويتضمصبِ
  .هايلععضاء الكنيست ما هي البنود اليت يصوتون أكثريون من ال ال يعرف ،يف الكثري من احلاالت

ة  امليزانيا قانونُ منها الحقًشتقياليت الوثيقة  .خاذ القرارات يف احلكومةة اتعمليإىل  انضاف مزيد من الفوضى ،هذا العام
هذه الوثائق .  يف بعض األحيانإىل حد التناقض، ال مالَءمةَ بني أي منها واآلخر بثالثة أجزاء دمتالتسويات قُقانونُ و
  .قترحاتلذا وجد الوزراء صعوبة يف دراسة وفهم تفاصيل املول موعد النقاش يف احلكومة بفترة وجيزة، يبدمت قُقُ

 عام يف إلغاء عضاء الكنيست ومنظّمات التغيري االجتماعي كلّأ، ينجح سلفًان فيها القوانني ويف لعبة يعرف املشارك
يف  حذف على سبيل املثال، ،هكذا. اقًش معمناقَ من قانون التسويات كي ت أو إخراجها على األقلّ، البنود املؤذيةبعض

ة توسيع  وني62هني بواسطة الفيديو،بت يبتغي تقليص واجب توثيق التحقيق مع املش بند قانون التسوياتمنهذا العام 
ة يف  تنجح احلكومة ووزارة املالي،بعامة. جداة لكن هذه النجاحات هامشي). ذلك يف ما بعد انظروا(برنامج فيسكونسني 

نة من قانون التسويات بغية  إخراج البنود املعينّألى ذلك زد ع. ها منذ البدايةإقرار اعتزمتاة التعديالت اليت  غالبيإقرار
اقًمناقشتها معمال ي النقاش حول هذا البند جيري يف موازاة النقاش حول قانون التسويات،  أنّهذا؛ وذلكح يف حتقيق فْل 

  ).ي إصالح األراض، على سبيل املثاليف ما بعد،وا انظر(ق ذاته  الضيساس اجلدول الزمينأوعلى 

  

  

                                                 
ّ جمعية حقوق المواطن ضد الكنيست04/3106ّملف العليا  61 ّ، 1864=id?aspx.Story/il.org.acri.www://http. 
ّراجعوا توجه جمعية حقوق المواطن للجنة القانون والدستور والقضاء حول ھذا الموضوع،  62 ُّ2.7.2009 ،

2199=id?aspx.Story/il.org.acri.www://http . 
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ة فيسكونسني خلطّنشر قطري  

صات ضمان الدخل من خالل اخنراطهم يف  الذي يبتغي تقليص عدد احلاصلني على خمص،يعمل برنامج فيسكونسني
حيثمن .  مراكز يف إسرائيلةة يف أربعسوق العمل، يعمل يف السنوات األربع األخرية بصيغة جتريبيعملي لد ة التشريع، و

. صلت يف البند السابقاليت فُالكامنة فيه و العيوب كلّب، -2004يف قانون التسويات للعام -  طيئةهذا الربنامج باخل
تجسد عملية سع  قانون برنامج فيسكونسني التآكلَنسقطت من أُ اخلصخصة، إذ ضمن إطار إجراءات يف مكانة املشر

ذلك بني د قّعت بعات وفاقي يف اتإالّب رتمل تامج، و على طابع الربنخطرية كثرية ذات إسقاطات  القانون مبادئصيغة
 خالل 63. على الربنامجأثره أن يترك على قدرة املشروع تهكعلى هذا النحو انت. ذ الربنامجالدولة والشركات اليت تنفّ

على "). جتماعي يف الضمان االاحلق"راجعوا أعاله يف فصل ( واجه برنامج فيسكونسني انتقادات حادة ،سنوات تنفيذه
قة على نشر برنامج فيسكونسني يف مجيع أرجاء البالد من خالل قانون  طلبت احلكومة هذا العام املصاد،الرغم من ذلك

مل ي.  ومن خالل العودة على أخطاء املاضي،، ودون استخالص العربالتسويات دون إجراء نقاش عامأن ر الكنيست قر
 يف جلنة  الذي يعاجل برنامج فيسكونسني وحتويله للنقاش كمشروع قانون عاديصلَالفذاك فصل عن قانون التسويات ي

  . وبدعم جلنة العمل64 منظّمات للتغيري االجتماعيقامت به مكثّف  نشاط حتشيدي، إالّ بعدالعمل

  

   االختطاف-إصالحات األراضي

.  ومتعمقالتسويات يف إجراء نقاش عقالينّ مل ينجح فصلها عن قانون 65يف حالة اإلصالحات يف دائرة أراضي إسرائيل،
عاجل اإلصالحا ذات ثقل كبري مثل خصخصة األراضي، وتركيبة جملس أراضي إسرائيل، وإجراءات التخطيط  أمور

 لكن هذه اإلصالحات مرت يف الكنيست بإجراء ،)ة كبريةها حتمل إسقاطات اجتماعية وبيئية واقتصاديوكلّ(والبناء 
ماع تسااللتعمق يف التفاصيل ول تح اال التسويات ومل ي  يشبه يف اية املطاف قانونَ، ويف جدول زمين فاسد وطائش

                                                 
ّنمرود أمزاليك والمحامية أشرات طوكير ميمون، مسار خصخصة كمفتت لص�حية المشرع  63 ّ ّ ورقة مواقف مقدمة -"برنامج فيسكونسين"ّ

ّ، اxلتزام تجاه الس�م والعدل اxجتماعي والمرافعة "ّجماھيري في موضوع الخصخصةمناشدة لنقاش "إلى رئيس الكنيست في إطار 
ّالمجتمعية، أيار  ّ2007 ،pdf.12onprivatizati/heb/privatization/LegalDept/il.gov.knesset.www://http. 

ّتوجه جمعية حقوق المواطن، سينغور كھي�تي : راجعوا، على سبيل المثال 64 ، ")ُحماة القانون("، شومري مشباط ")ّالمرافعة المجتمعية("ُّ
ّوالقوس الديمقراطي الشرقي للوزراء، مناشدين إياھم عدم المصادقة على البند المتعلق بتوسيع البرنامج، أيار  ّّ َ ّ2009، 

2125=id?aspx.story/il.org.acri.www://http. 
  .2009) 7تعديل رقم (قانون دائرة أراضي إسرائيل  65
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رئيس الكنيست إىل  نائب وزير األمن متان فيلنائي قدم شكوى شر يف وسائل اإلعالم أنّ ون66.األصوات ذات الصلةإىل 
ه طُألن67.ت على اإلصالحات إىل التصويه حتت التهديد الوصولُإليب ل  

ة وللبلدات  يف طريقة التعامل مع البند الذي يعاجل جلان القبول للبلدات الزراعيوص،صعلى وجه اخل ،لت اخلطورةمتثّ
أُ،خريففي يوم املداوالت األ. ة الصغريةاجلماهريي لَدخدات السابقة  على صيغة القانون بندجديد مل يكن له أثر يف املسو 

لو مل يبذل ممثّ. ةة واخلالفيها متنح التصريح لنشاط جلان القبول التمييزي قد تفسر بأن آليةً هذا البنديرسخ. نملشروع القانو
 يتعلّق عظيم الشأنا يعاجل موضوع" التقين" البند  جهد للتفسري ألعضاء الكنيست أنّن أيون القضائيواحلكومة واملستشار

أ و يف املساواة،بالتمييز وباحلقصميمه يقع يف نعميق خالف مجاهريي  .البند يتعارض مع  ألعضاء الربملان أنّذْكَرومل ي 
 قدوص.  هنالك التماسات ما زالت قيد البحث حول هذا املوضوعنّأقرارات دائرة أراضي إسرائيل واحملكمة العليا، و

  البيئي-خرى من االئتالف املدينّأومنظّمات  68ة حقوق املواطنه مجعيعلى ضوء توج.  دقائقمخسعلى البند خالل 
ضدخصخصة األراضي، قر ر رئيس الكنيست رويب ريفلني إجراء نقاش جمدعضاء صادقوا  األد حول هذا البند، لكن

قعلى البند يف التصويت الثاين كذلك، دون استباقه بنقاش معم .  

  

  69صدرا احملاكمة أجتاهل قرارات قضائي: االستهتار باحملكمة العليا

ا بتشريعات مدل مكانة احملكمة العليا بواسطة الدفع قُل يف تآكُ تتمثّ، من نزعة آخذة بالتعاظم2007 يف العام 70حذّرنا
اليت ال - هذه النزعة . ة واضحة للمحكمة، وتقوم بالتايل بانتهاك حقوق اإلنسانتبتغي االلتفاف على قرارات قضائي

 - من قبل الكنيست واحلكومةجليةفات  تصرتتعداها إىلة ألعضاء الكنيست، بل  خاصتقتصر على مشاريع قوانني
ع تعديل للقانون قُ تواصل احلكومة دفْ، على سبيل املثال،هكذا. ى اليومتتواصل حتدمن وا، حبسبه ال يستطيع الفلسطيني

دولة إسرائيل بسبب إحلاق األذى بأجسادهم وممتقدمي دعاوى تعويضات ضد م الذي تسبفيبت تلكاات جيش ه قو

                                                 
  ,  12.7.09, معاريف- nrgآفي دبوش، جنون خصخصة اoراضي،  66

html.434/915/1ART/1/online/il.co.nrg.www://http. 
,   27.7.09معاريف،-nrgّھددوني بأن أصل للتصويت : ميراف دافيد، فيلنائي يشتكي 67

html.134/922/1ART/1/online/il.co.nrg.www://http. 
ّمعلومات أخفيت عن أعضاء الكنيست، فصادقوا على بند اxنتقاء، جمعية حقوق المواطن،: ي منتصف الليلاختطاف ف 68 ْ ِ ُ 14.7.2009،  

2206=id?aspx.Story/il.org.acri.www://http.  
ّكتب بمساعدة ماسكيت بانديل من جمعية حقوق ا 69  .لمواطنُ
ّ، جمعية حقوق اNنسان، كانون اoول 2007 صورة الوضع -حقوق اNنسان في إسرائيل 70 ، ) ّبالعبرية (76- 74 ، ص 2007ّ

pdf.2007tmunat/pdf/il.org.acri.www://http.  
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، اليت 2006  عامل هذا على الرغم من قرار احملكمة العليا يف شهر كانون األو كل71ّ.الدفاع خالل نشاطات غري حربية
شتعديالً)  قضاةةتسع( بتأييد مجيع القضاة طبت72.ا مشا   

. ةلشؤون اإلداريام احترام قرارات احملكمة العليا وحماكم ل يف عد نشهد ظاهرة خطرية أخرى تتمثّ،يف السنتني األخريتني
ر حمكمة يف إسرائيل قرارها، فتتجاهله الدولة من خالل عدم تنفيذ دص إذ ت؛يدور احلديث عن ظاهرة يصعب تصديقها

 القاضية نّأ  حدمور إىلوصلت األ. ا طلب حبسب مرسوم حتقري احملكمة شيئًر تقدمي ال يغي،يف بعض األحيان. قرار احلكم
ل  جتاه73".د توصياتل جمرقرارات احملاكم ال تشكّ "ت إىل تذكري الدولة بأنّرضطُ اُ، رئيسة احملكمة العليا،دوريت بينيش

ة من املفترض فيها ،ةاالنتقادات القضائيلتدهور "وصفة"ل شكّي، "التوازنات والكوابح"ن ترتكز على أ يف دولة دميقراطي 
ما  يف. ة والسلطة التشريعيةة اليت حتكم بواسطة السلطة التنفيذيغلبي وانتهاك حقوق اإلنسان وطغيان حكم األالدميقراطية

  :يلي بعض األمثلة هلذه النزعة اخلطرية

السنة،قبل أكثر من ثالث سنوات ونصف: ليهمتقييد مهاجري العمل ملشغ قرار التقييد"مت احملكمة العليا  قد :"دت حد
ساسية،  الترتيب الذي يشترط توفري رخص إقامة مهاجري العمل بعملهم لدى مشغل معين ينتهك حقوقهم األ أنّاحملكمة

 ،منذ ذلك احلني. شهر ترتيبات تشغيل جديدة يف جمال التمريض والزراعة والصناعةأة  بأن تبلور خالل ست الدولةَتمروأَ
يف شهر . نفيذ مرة تلو األخرى، وما زالت سياسة التقييد سارية املفعولز التموعد دخول الترتيبات اجلديدة إىل حيرجئ أُ

 الدولة قد حقّرت قرار احلكم، وأمرا بتقدمي تقرير خالل ثالثني دت احملكمة العليا أنّ حد،2008  عامتشرين الثاين
ةكيفحول ا يومد زالت الدولة حتال  ،على الرغم من ذلك.  نشر الترتيبات اجلديدةموعد ويقّر قرار احلكم، إذ مل حتد

ترتيبات جديدة يف فرعللغاية وال يعاجل ظاهرة التقييدي الزراعة والصناعة، والترتيب يف فرع التمريض جزئي .  

ةمناطق األفضلي2006يف شباط  74:ة القومي،عة - دت احملكمة العليا  حدقرار  أنّ- قضاةةسبعمن بتركيبة موس 
 العرب ز ضد، وميية يف جمال التربية والتعليم هو قرار غري قانوينّة قوميمناطق أفضليإىل الدولة احلكومة يف مسألة تقسيم 

ة  تنفيذ القرار بستإلرجاءا لدولة طلباقدم مل ت. ا إىل حني إلغاء القرارا واحددت احملكمة للدولة عاموحد .مواطين إسرائيل
بعدئذ، . دةبعد انتهاء املدة احملد، إالّ ة قوميةة يف حتديد مناطق أفضليحي ملسألة الصالشهر، بغية خلق ترتيب قانوينّأ

تقدمت الدولة بطلب متديد ملداء العملية مخسة أعوام بغية إات يف وزارة ة املركّبة من بلورة معايري بديلة لتوزيع امليزاني
                                                 

 :ّضد مشروع القرار) مركز الدفاع عن حقوق الفرد(وق اNنسان، والموكيد ّلمراجعة ورقة المواقف من قبل جمعية حق 71
doc.positionpaper/07sep/ara/newsletter/org.adalah.www://http. 

ّقوق اoقلية العربية في إسرائيل ضد وزير اoمن، ّ المركز القانوني لح– عدالة 05/8276ّملف العليا  72 ّ ّ ّ
htm.13a.05082760/13A/082/760/05/files/il.gov.court.1elyon://http.  

، 5.10.09 بحسب مرسوم تحقير المحكمة، ّ حسين ضد حكومة إسرائيل، قرار في طلب2732/ 05ّ ملف العليا 73
htm.18n.05027320/18n/027/320/05/files/il.gov.court.1elyon://http. 

ّ ضد رئيس حكومة إسرائيل، ّ لجنة المتابعة العليا للجماھير العربية في إسرائيل03/11163ّملف العليا  74
htm.18a.03111630/18A/111/630/03/files/il.gov.court.1elyon://http . لتماس مركزxُقدم ا َ َّ  ".عدالة"َ
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ن مل أوبعد . ا لسنة واحدة فقط بغية تنفيذ قرار احلكمدلدولة متديا منحت احملكمة ،2007يف حزيران . التربية والتعليم
ى مرت بدورها بتأجيل موعد التطبيق حتأا حبسب مرسوم حتقري احملكمة، اليت م امللتمسون طلب قد،تلتزم الدولة بذلك

 القرار  الدولة تعتزم تنفيذة مؤشر على أنّ ليس مثّ،2009  عامى اية شهر تشرين الثاينحت. 1.9.2009تاريخ 
القضائي.  

 جدار الفصل يف املناطق اليت  خطّ االلتماسات أنّبعضدت احملكمة العليا يف حد: تفكيك مقاطع من جدار الفصل
أو أ ،اعوجلت ليس قانونينة للسكّه ينتهك احلقوق األساسيأني ان الفلسطينيبإلغائه وحتديد خطّتا جيب، وأمركثر مم  

أت الدولة أكثر فأكثر يف تنفيذ قرار  تلكّ،يف بعض احلاالت. اجلدار من  إقامتهقد متّتي زء الذاجلو تفكيك أبديل، 
  :على سبيل املثال. ا للمحكمة إضافيالًب تدخ تطلّوهو مااحلكم، 

، والذي 2006 على الرغم من قرار احلكم الصادر يف متّوز 75:يف منطقة القريتني عزون والنيب إلياس •
وجوب تفكيك خطّ اجلدار قي املنطقة على وجه السرعة، ماطَلَت الدولةُ حدد على حنو صريح 

يف قرار . أكثر فأكثر، ومل تشرع يف تفكيك اجلدار إالّ بعد تقدمي طلب حبسب مرسوم حتقري احملكمة
، وجهت احملكمة انتقادات قاسيةً إىل الدولة وشددت أنها، مبماطلتها 5.10.2009حاد صدر يف تاريخ 

 ".توصية فقط" تنفيذ قرار احلكم ألكثر من ثالث سنوات، تعاملت مع قرار احلكم  كَـ يف

، أمرت احملكمةُ الدولةَ أن تفكّك 2006  يف شهر كانون األول عام 76:يف منطقة جنوب جبل اخلليل •
ا امتنعت الدولة متام. خالل ستة أشهر جدارا داخليا أقامه اجليش داخل منطقة جنوب جبل اخلليل

عن تنفيذ قرار احلكم، على الرغم من املدة الطويلة اليت خصصت هلذا الشأن، ومل يتوجه ممثّلو الدولة 
وصل إىل احملكمة طلب . إىل احملكمة بغية احلصول على التمديد، إالّ قبل ثالثة أيام من انتهاء املدة

الدولةَ بتفكيك اجلدار خالل ) كمةاحمل(حبسب مرسوم حتقري احملكمة من قبل امللتمسني، فأمرت هذه 
 .ذاك نفّذ القرار  يوما، وعند14

                                                 
ّ، حسين ضد دولة إسرائيل، 2732/ 05ّ ملف العليا 75

htm.13a.05027320/13A/027/320/05/files/il.gov.court.1elyon://http . لتماس باسم رؤساء مجالس القريتين وxَقدم ا ّ ُ
 .لحماية الفرد، بواسطة المحامي ميخائيل سفارد" ھموكيد"

ّ، قيسيا ضد قائد قوات جيش الدفاع اNسرائيلي في الضفة الغربية60/1748ّملف العليا  76 ّ ّ : قرار الحكم. ّ
htm.20a.06017480/20A/017/480/06/files/il.gov.court.1elyon://httpحكمة ؛ طلب بحسب مرسوم تحقير الم :
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 يف شهر أيلول، أمرت احملكمة الدولة أن تبحث عن بديل خلطّ اجلدار 77:يف أراضي قرية بلعني •
اُضطُر امللتمس إىل تقدمي طلبني حبسب مرسوم ". خالل فترة معقولة"العازل يف أراضي قرية بلعني 

ألول بعد أن مل تقم الدولة بنشر خطّ بديل خالل تسعة أشهر، والثاين عندما نشر  ا-حتقري احملكمة
، أمرت احملكمةُ الدولةَ برسم 2008يف شهر كانون الثاين عام . خطّ ال يستويف متطلّبات قرار احلكم

رفض االعتراض الذي قدمته . يف شهر نيسان، نشر اجليش خطا جديدا. خطّ جديد دون تأجيل
 .، مل تبدأ األعمال يف اخلطّ اجلديد2009رية، لكن حتى شهر تشرين األول عام الق

، قبلت احملكمة الْتماسين يف مسألة حتصني مؤسسات تربوية 2007يف شهر أيار : حتصني مؤسسات تربوية يف سديروت
ة بتحصني مجيع الغرف التدريسية بغية محاية هذه البلدات من صواريخ القسام، وأمرت الدول" غالف غزة"يف بلدات 

 من قبل حنو أسبوعني". الفضاءات احملمية"تصفيحا كامالً، وليس بطريقة " غالف غزة"الرئيسية يف سديروت ويف بلدات 
املوعد الذي حدد الستكمال التحصني، قَدمت الدولة طلبا لتأجيل تنفيذ قرار احلكم، بادعاء أنها غري قادرة على 

، وإعادة بناء بعض املدارس، لكن الدولة منذ ذلك احلني، جتري أعمال التحصني. ل األعمال يف املوعد احملدداستكما
  .تطلب بني احلني واآلخر متديد املوعد بالنسبة ملدارس حمددة وحتصل على مبتغاها

وع مرارا يف احملكمة العليا  يف السنوات األخرية، نوقش هذا املوض78:النقص يف الغرف التدريسية يف القدس الشرقية
اليت قررت من جهتها أنه يسري على وزارة التربية والتعليم، وبلدية القدس، واجب بناء مئات الغرف التدريسية لصاحل 

على الرغم من ذلك، وعلى الرغم من التزامات متكررة من قبل الدولة لبناء . الطالّب الفلسطينيني يف شرقي املدينة
هذه الغرف ال تغطّي النقص القائم . طلوبة، بنيت يف السنوات األخرية بعض الغرف التدريسية يف شرقي املدينةالغرف امل

 غرفة تدريسية؛ وما يعنيه األمر هو عدم توافر أماكن للدراسة يف جهاز 1,000 أكثر من -يف هذه األيام-الذي يبلغ 
  . التعليم البلدي لعشرات آالف الطالّب

أصبحت حماكم الشؤون اإلدارية : رام وزارة الداخلية لقرارات مبدئية صادرة عن حمكمة الشؤون اإلداريةعدم احت
ومن التجربة يستدلّ أنّ وزارة الداخلية . األطُر املركزيةَ اليت تعاجل وتناقش قضايا الدخول إىل إسرائيل واهلجرة إليها

ال تحترم قرارات . اكم الشؤون اإلدارية، وال تعترب نفسها ملزمة بتنفيذهاتستخف بالقرارات املبدئية اليت تصدرها حم
حماكم الشؤون اإلدارية اليت قُدمت يف مسألة سياسة وزارة الداخلية، إالّ يف احلاالت العينية للمتداولني، لكن هذه 

زد على ذلك أنه يف الكثري من احلاالت ال . كمالقرارات ال تدفع وزارةَ اخلارجية لتغيري سياساا ومالَءمتها لقرار احل

                                                 
ّ، ياسين ضد حكومة إسرائيل، 05/8414ّملف العليا  77

htm.25n.05084140/25N/084/140/05/files/il.gov.court.1elyon://http.  
 .ّ، فادي ضد بلدية القدس، والتماسات أخرى01/5185ّملف العليا   78
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تستأنف وزارة الداخلية على قرارات احلكم اليت حددت سوابق قضائية خبصوص سياساا وقراراا، وتواصل العمل 
ؤون جتاهل وزارة الداخلية لقرارات قضائية مبدئية من قبل حماكم الش. حبسب السياسة اليت اعتربا احملكمة مرفوضة

على سبيل املثال، هكذا هو الشأن يف مسألة تنظيم . اإلدارية يلغي إمكانيةَ اجتثاث ظواهر السلوكيات املخالفة للقانون
، رفضت احملكمة موقف وزارة الداخلية 2007 يف قرار احلكم الصادر يف شهر حزيران عام 79:مكانة رجل وشريكة حياته

. يكة حياة مواطن إسرائيلي ال يعيش مع زوجته اإلسرائيلية، لكنه مل يطلّقهااليت رفضت من جهتها تنظيم مكانة شر
وأمرت احملكمةُ وزارةَ الداخلية بتعديل النظُم حول شركاء احلياة، والتوقّف عن الطلب الرمسي أن يكون الزوج 

 ا"اإلسرائيليها ما زالت ترفض طل". شاغرة هذه النظُم، لكنلت وزارة الداخلية؛ عدها وجود عالقة زواج شكليبات مرد
  ".جتاوزا لتعاليم القانون"وحني تقبل هذه الطلبات، فهي تفعل ذلك 

، 2007يف شهر كانون األول عام . هذا ما حصل يف مسألة نشر نظُم وزارة الداخلية يف شؤون اهلجرة واملكانة والسجلّ
نني عديدة بتعليمات القانون يف مسألة نشر نظُمها، وأمرا بنشر حددت احملكمة أنّ وزارة الداخلية قد أخلّت طيلة س

 نشرت وزارة الداخلية الكثري من النظُم، بعضها نظُم تتعلّق مبعاجلة شؤون مهاجري العمل 80. يوما30مجيع النظُم خالل 
  . والالجئني

 

  

  

 

  

  

  

  

                                                 
 . كوھين ضد وزير الداخلية07/139) القدس(التماس إداري  79
 .id?aspx.Story/il.org.acri.www://http=1972 جمعية حقوق المواطن ضد وزارة الداخلية، 530/ 07) القدس(التماس إداري  80
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  "آخرين"وا  تكونميكنكم احلصول على حقوق شريطة أالّ: الكراهية والعنصرية

 إعمال ززشرطة اهلجرة، وعحلّت حملَّ اليت " عوز "عمل يف البالد وحدةُيف الت شرع ،يف النصف الثاين من السنة املاضية
إىل هام جهت أصابع االت مرة أخرى و81.فرض القانون ضد طاليب اللجوء ومهاجري العمل الذين ميكثون يف إسرائيل

مهاجري العمل بأندولة إسرائيل هي اليت دعتهم، وما زالت تدعوهم باآلالف نّأ يف البطالة، على الرغم من بونهم يتسب 
ـة أمهلتها القوى العاملة احمللّللعمل يف فروع تشغيليالتمريض والزراعة والبناء: ةي .ترافقت فعات فرض القانون مع الي

. ة عنهم نزع الصفة اإلنسانيت حدبلغواطنني األجانب  أخرى جتاه امل الوحدة وأطرافوش مفتتفوه اتصرحيات قاسية 
 :حول مهاجري العمل" عوز"شي وحدة أقوال مفت ستبِ اقتnrg"" وموقع  "معاريف" يف صحيفة ،على سبيل املثال

رات واألمراض ويأخذون أماكن يلوثون الدولة باملخد"؛ "عون يف الشوارعرات، لصوص، يتسكّخدامل ون علىمدمن"
تلويث وقاذورات .] .[.ن وينجبون األطفال وحيضرون إىل هنا ويبقَ. [...] ني العاطلني عن العمل من اإلسرائيليالعمل

 ويف تعاملهم مع االعتقاالت اليت نفّذوها يف صفوف مهاجري 82". السرقاتنينشرون عدوى األمراض، ميارسو.] .[.
 احلديث يدور نّأ، وك"حتميل"، "ختزين"، "القطاف: "ردات مثللصحيفة مبفإىل اشون الذين حتدثوا  استخدم املفت،العمل

ى النجاح ة قد متنفني الكبار يف وزارة الداخليحد املوظّأ شر يف وسائل اإلعالم كذلك أنّون.  عن بشرالعن بضائع 
 نشرت ، احلاالتىحدإ يف 83".كي ظهرانبني الذي وحموت الشر" :ا الكلمات التاليةمعند إقامتها مستخد" عوز"لوحدة 

وزارة الداخلية خربا عن القبض على مواطن أجنيبمصاب مبرض الب ص كان يعمل يف أحد مطاعم هرتسليار.ر يف كَذْ مل ت
اخلرب غري املوضوعيوغري احليادي ،شر خالفً والذي نذْكَا للقانون وابتغى خلق اخلوف والكراهية، مل تـر تفاصيل طبة ي

 ونشرت وسائل اإلعالم 84.ألبتةا ل خطره ال يشكّنأد وع مرضه غري منّأى العالج وذا الشخص يتلقّ هنّأ على تدلّ
  85".مهاجري العمل سيجلبون معهم األمراض "ورد فيها أنّ ،وزير الداخلية إيلي يشايإىل سبت  نكذلك أقواالً

                                                 
  ،online، 20.7.2009ّمن معتقلي سلطة الھجرة xجئون سياسيون، ھآرتس % 65 فوxك، - دانا فايلير: راجعوا، على سبيل المثال 81

html.1101501/spages/hasite/il.co.haaretz.www://httpك، -فايلير دانا ؛xالّالعم من 700 اعتقال: عوز وحدة تقرير فو 
   ،online، 19.10.2009 ھآرتس ًطوعا، الب�د يغادرون 2,400 اoجانب،

html.1122064/spages/hasite/il.co.haaretz.www//:http. 
   ،8.8.2009، معاريف- nrg مع وحدة عوز ّأسبوع ميداني: ليئات شليزينغير، موسم الصيد 82

7961=tmp&3=loc&1=hp?html.528/926/1ART/1/online/il.co.nrg.www://http.  
ّغانتس، رسالة إلكترونية لموظفي سلطة الھجرة- دانا فايلير 83 ْومحوت الشر الذي بين ظھرانيك: "ّ َ online ، ھآرتس "ّ

 ،7.7.2009 ،html.8432109/spages/hasite/il.co.haaretz.www://http. 
َروني ليندير غانتس، من اoبرص في ھذه الحالة؟ ھآرتس  84
sb&6=subContrassID&2=ntrassIDco&1106832=itemNo?jhtml.ShArt/pages/hasite/com.haaretz.www://http
0=SubContrassID   َالبرص مريض وراء من الحقيقة  كوھين، ران ؛  ،ynet ,11.8.2009 ھرتسليا، في َ

html.,003760243-L,,73400/articles/il.co.ynet.www://http. 
  .walla، 31.10.2009 ،1599189/90=/w?/il.co.walla.news://http َّل داتس، سيؤجل طرد أبناء العمال اoجانب،   إيا85
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أُ،ةعلى ضوء موجة االحتجاجات اجلماهريي لغمبوجِبه الذي " غاديرا -نظام حاديرا "ياملكوثُظر على طاليب اللجوِءح  
ة التنقّل لطاليب اللجوء ومنع يباإلضافة إىل انتهاك حر.  مشال اخلضرية أو جنوب غاديراوحدد يفيف منطقة املركز، 

وصوهلم للخدمات احليوية، يبعث هذا النظام برسالة حتقريية مأعلن رئيس ،2009وز يف متّ. ها اإلقصاء واإلبعادفاد 
ة ثالثة  وذلك ملد،غري قانوينّمكوثًا الوزراء بنيامني نتنياهو عن تأجيل طرد أبناء مهاجري العمل الذين ميكثون يف البالد 

ى  هذه الفترة حتتدد م،ة األخريةلفتريف ا. ري خالهلا وضع سياسة ملعاجلة مسألة األوالد األجانب وأهاليهمجي 86شهر،أ
 وال يف مسألة منح ،ر سياسة واضحة يف مسألة معاجلة الالجئني وطاليب اللجوءوبلْ مل ت،ى اآلنحت. 87ة الدراسيةاية السن

أة ألبناء مواطنني مكانة قانونيهكذا تواصل الدولة طريقها يف مطاردة مهاجري العمل، وتوفري . لدوا يف البالدجانب و
حلول مؤقّتة وعينين تلغي أ و88من الالئق أن ترسم الدولة سياسة هجرة واضحة والئقة،. ليهاس الضغط عة عندما ميار

ستجلب املزيد من مهاجري العمل إىل إسرائيل،  بسببه يإذ، 89"الباب املستدير" ظاهرة  ضدعملتوأن  ،"تسوية التقييد"
  .دد عمل جونهم مهاجرم ستحضر بدالًطردون، وي يويفقدون مكانتهم، مثّ

 صوب بل كذلك ،فقط" الغرباء" صوبها  مل توج،يف السنة الفائتة. فان يف مكان واحدة ال تتوقّنصريالكراهية والع
تمع اإلسرائيليعاتجمموعات خمتلفة داخل ايف استطالع أجرته صحيفة . ، وهو جمتمع مشبع باخلالفات والتصد

 ة القطاعات يف اتمع اإلسرائيليسامح جتاه غالبيا من عدم الت نسبي عاليةٌ، ظهرت درجة2009ٌر يف آب شن" هآرتس"
 90. بني اموعات املختلفةةٌ سلبي ومشاعر،)العرب، وذوي األصول اإلثيوبية أو الروسية، واحلاريدمي، واملستوطنني(

هم يف  لكن للتحريض، ضحيةًواقعةٌ اموعة اليت ينتمون إليها عني بأنّويكشف االستطالع كذلك عن مشاعر املستطلَ
رون عن عدم تساحمهم جتاه القطاعات األخرىالوقت ذاته يعب .ة للعام وحبسب مؤش2009ر الدميقراطي،جريه  الذي ي

املعهد اإلسرائيليللدميقراطي ة والذي خصص هذا العام لذكرى عشرين عاما على بداية اهلجرة من االتحاد السوفيييت ،

                                                 
ّ حول موضوع العاملين الذين يمكثون في إسرائيل مكوثا غير قانوني، ديوان رئيس الوزراء،ّبيان صحفي 86 ً .7.200930،  

htm.300709spokeimm/07/2009/Spokesman/Communication/PMO/il.gov.pmo.www://http.  
ّ قرار رئيس الحكومة بخصوص العاملين الذين يمكثون مكوثا غير قانوني  في إسر87 ائيل، ً

1.11.2009،htm.300709spokeimm/07/2009/Spokesman/Communication/PMO/il.gov.pmo.www://http .  
ّمعية حقوق المواطن، مركز مساعدة العمال اoجانب، أطباء راجعوا مبادئ لتسوية تشغيل مھاجري العمل في إسرائيل، كاف xعوفيد، ج 88 ّّ

. 2009من أجل حقوق اNنسان، مركز أدفاه، وبرنامج القضاء والرفاه التابع لجامعة تل أبيب، آب 
pdf.0809migrantworkers/pdf/il.org.acri.www://http. 

ُإسرائيل تناضل من أجل طرد المھاجرين لكنھا تصدر شارات دخول " الباب المستدير" فوxك، - دانا فايلير:  على سبيل المثال، راجعوا89 ّ
 ؛ روتي سيناي، لماذا تستثمر online ،15.7.2009 ،html.1100270/spages/hasite/com.haaretz.www://httpجديدة، ھآرتس 

ّ ألف عامل أجنبي؟ كي تجد مكانا لمئة ألف عامل جديد يدرون على جيوب السماسرة مليارد شيكل، 50الدولة مئتي مليون شيكل في طرد  ً ّ
، online ،2.10.2002ھآرتس 

0=contrassID&215228=itemNo?jhtml.ShArt/pages/hasite/il.co.haaretz.www://http. 
ّاNسرائيليون يخافون المثليين، مصابون بالذعر، ويعبرون عن عدم التسامح تجاه غالبية القطاعات، ھآرتس  90 ّ ّ ّ

online ،7.8.2009 ،html.1105758/spages/hasite/com.haaretz.www://http. 
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. ة املهاجرين اجلدد واالرتفاع يف مستوى اجلرمية يف الدولةة جتاه يهوديبة السلبيلَوقَور املُر اجلمهور سلسلة من الصوطَ
   91. عن وجود هذه اهلجرةثلث اجلمهور يف إسرائيل غري راضٍأنّ ن من االستطالع  تبيكذلك

ما يعود السبب يف توجيه بور.  احلاريدميو قطاعجهت إليه الكراهية والتحريض بدرجات عالية هي وذأحد القطاعات ال
إىل ة جتاه احلاريدمي كمجموعة مشاعر العنصريهات من هذا ما تناقلته وسائل اإلعالم حول االشتباه بتعذيب بعض األم
القطاع ألبنائهنم الصغار، أو ربافتتاح ساحات وقوف املَا بسبب مظاهرات احلاريدمي ضد رام كبات يف القدس يف أي

على سبيل املثال. سباب أخرىما ألالسبت، ورب،إىل ة حول دخول عدد من احلاريدمي  ثارت ضجرمات أفيف حي 
ان  للسكّثت وسائل اإلعالم عن اجتماع احتجاجي وحتد92.ة يف احلية افتتاح روضة أطفال ديني، وحول نيهللسكن في
ر حيث تقر"يفل حياة احلاريدمي جعع السكّ وقّ، يف كفار يونا93". ال تطاق احليان على عريضة ضدة إقامة مدرسة  ني

 ، وذلك كريات يوفيلتها يف حيملكيحتت  لبيع بنايتني ة عطاًء ألغت البلدي، ويف القدس94. حلزب شاس يف املدينةةتابع
  95.ة بيعها موعات اقتناء حاريديلالمتناع عنبسبب الضغوط اليت مورست عليها 

ت يف السنة الفائتة إىل عنف بدرجة دأة وغياب التسامح  الكراهية والعنصرينّأ ويبدو .تعبري خطري آخر هو العنفومثّة 
 يف النصف الثاين من ال سيماو-د األمر جيس. ة أو على املستوى االجتماعي، إن كان ذلك على املستويات الشخصيبالغة
 وكذلك من حيث مستوى ،حيث عدد احلاالتة من عمال القتل الرهيبة واليت تبدو استثنائيأسلسلة من يف  -السنة

 نّأة أخرى  أثبت مر96،ني يف تل أبيب يف شهر آبات واملثلي يف بيت السحاقي،"بارنوعار"القتل الرهيب يف . القسوة
اهلوموفوبيا(ني اخلوف من املثلي (ياما زال متفشتمع اإلسرائيليقام .  يف اوالسياسين والشخصيع ة من مجيات العام
األطياف السياسيوردود فعل ،نترنتحني للمواقع املختلفة على اإلشجب القتل، لكن ردود فعل املتصفّبة ة واالجتماعي 

 تشري إىل عمق الكراهية جتاه لردوداذه ه رهم يف أحلك الساعات، كلّو عائالت الضحايا الذين أداروا هلم ظهبعض

                                                 
ّ مؤشر الديمقراطية اNسرائيلية  91 ّ ّعشرون عاما للھجرة من اxتحاد السوفييتي، المعھد اNسرائيلي للديمقراطية، : 2009ّ ّ ّ ّ ً

aspx.main_2009/Pages/2009/Conference_s27%President_The_Events/1events/il.org.idi.www://http. 
ّأھالي مدرسة أرازيم يھددون بمقاضاة البلدية، معاريف : ّكارين سفينغولد، الحرب الدينية في رمات أفيف 92 ّ–  nrg23.7.2009 ،

html.593/920/1ART/1/online/il.co.nrg.www://http.  
: وكذلك. html.,003713551-L,,73400/articles/il.co.netmy.www://http ّسكان رمات أفيف ينوون طرد الحاريديم، 93

 .html.1085408/spages/hasite/com.haaretz.www://http, 14.5.2009 ،ّجدعون ليفي، E سامية في قلب تل أبيب، ھآرتس
  ،nrg، 11.7.2009ّان ضد مدرسة تابعة لحزب شاس، معاريف ّكالس: ليران تيترو، كفار يونا 94

html.798/914/1ART/54/online/il.co.nrg.www://http. 
ّفي الجامعة العبرية يقررون عدم البيع للحاريديم، ھآرتس :  نير حاسون، بعد الضغوط95 ّeonlin، 27.7.2009 ، 

html.1103182/spages/hasite/il.co.haaretz.www://http؛ رونين مدزيني، أفراد حريديم حول إلغاء المناقصة في القدس :
  .ynet ،28.7.2009 ،html.,003752999-L,,73400/articles/il.co.ynet.www://http أبارتھايد ونفاق،

ّقتل في بارنوعار، على موقع المثليين والسحاقيات  96 ّ ْ
664=parentID&1145=sectionID?php.contentItems/il.org.glbt.www://http. 
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ة الذي دعا إىل حماكمة حد املواقع احلاريديأ كان مصدرها فًود الفعل تطرأكثر رد. 97)ذكورا وإناثًا (أعضاء هذا اتمع
الصورة يف املرآة، انعكست الكراهية من خالل ردود فعل كما  و98.الذي حصل فيه القتل" نادي الشواذّ"مديري 

إتوجيه إىل ني، حيث سارع هؤالء أطراف يف جمتمع املثليهام حنو اجلمهور احلصبع االتيف غياب املعلومات  ،99،اريدي
 .حول حيثيات القتل، وغياب أي من املستمسكات اليت تربط القاتل ذا القطاع أو ذاك

                                                 
  ،walla، 2.8.2009ّ وجه الدولة الحقيقي،  - ّ توم غولدھاند، ردود فعل المتصفحين التي جرى شطبھا97

1530512=//w?/il.co.walla.news://http10ّشكوى ضد مجموعة على الفيسبوك،  ّ يقدم ّ المجتمع المثلي؛nana، 5.8.2009، 
655614=ArticleID?/Article/il.co.10nana.news://http. 

ّأوري ب�و، موقع إنترنت حاريدي عثر على الجناة في قضية القتل في النادي الھومو 98 َّ َ ، onlineمديري النادي، ھآرتس : ّلسبي-َ
20.8.2009 ،1108907=itemNo?jhtml.ShArt/pages/hasite/il.co.haaretz.www://http.  

ّات جماھيرية أدى إلى استباحة ّتحريض حاخامين وشخصي" إي}ن غورين، 99   ،nana، 2.8.2009 10"ّدم المثليينّ
126=sid&654661=ArticleID?/Article/il.co.10nana.news://httpأمنون مريندا، رئيس رابطة المثليين والمثليات؛ ّ ّإنھا : ّ

ّجريمة الكراھية المجانية، ّ ynet، .8.20092، html.,003755413-L,,73400/articles/il.co.ynet.www://httpحنانئيل؛ xأيا  :
ّي الحذر عند اتھام قطاعات معينة في إط�ق النار في تل أبيبّخينبغي تو" ّ" ،walla، 3.8.2009،  

1531484/1=/w?/il.co.walla.news://http. 
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   اء لطفوانوكشرط أن ت: حرية التعبري

تبادل وجهات وهي اليت تتيح  ،دميقراطيالنظام الوجود ل حيويعنصر و ة،ساسياأل حقوق اإلنسان أحدحرية التعبري هي 
ا ملشاركة سياسية ا الزم شرطً بذلكلشكّفت واألحزاب، أو حول خمتلف القضايا املطروحة، ،حنيعلومات حول املرشالنظر وامل

 مواقفلتعبري عن وا خالل فترة واليته، نظام ومراقبته على الالتأثري يستطيع املواطنون ، حرية التعبريبفضل. مدنية أكثر رشدا
للنظام تعارض مع املبادئ األساسية يحلرية التعبري والتقييد املبالَغ فيه . ممارساته وللنظاماد نتقاال متنوعة، وال سيما توجيه

 األدىن  احلد)حقوقه األساسيةعلى ما وال سي( على الفرد  املفروضةُالقيودال تتجاوز أن طمح  وهو النظام الذي ي-لدميقراطي ا
ة التعبري. الضرورييأمر أ هيمحاية حر ة حلماية حقوق اإلنسان ألوخب ،ساسياتبناء ااصألقلّـي .  

 ليست حرية التعبري ، حقوق اإلنسانوكسائر. دستوريأساسي  حقكرية التعبري حب كذلكاعترفت قد احملكمة العليا وكانت 
ا، موقفها الذي يعترب أنّ تقييد  لكن احملكمة العليا،اا مطلقًحقا وتكراردت، مراردغٌ يف حة التعبري مسوياحلاالت القصوى حر 

 يدخطر جِلتشكيل  أو الدولة، بأمن رضرإلحلاق ال") يقارب اليقني ("بالغا احتماالًفقط، وهي احلاالت اليت حتمل يف طياا 
  . على السالمة العامة

 نالتعبري عحرية  تقتصر على حرية التعبري الفالعكس من ذلك، على  وإنما التعبري،ضمون مب ليس مشروطًاحرية التعبري حتقيق 
 حرية التعبري عن آراء ال -يف األساس-بل  احلكومة، ة سياس تتوافق مع أو،ان الدولة معظم سكّحتظى بقبول ءمواقف وآرا

  حرية التعبري، فمحكمهوراجل يف أوساط واسعة منتثري الغضب بل و، عام التشكّل بالضرورة جزًءا من اإلمجاع القومي أو
 املواطنني يف التعبري عن  حقالدفاع عن هوواجب الدولة واملثرية للجدل، و ،فةاملتطراملثرية للغضب، وتعبريات بالتحديد الهو 

 احلقوق املكفولة ومنعةالدميقراطية فيها قوة يف أوقات األزمات اليت تقاس على وجه اخلصوص و-  القانوينّهمآرائهم واحتجاج
 إىل دولة إسرائيل "تقدمت"، ")الرصاص املصبوب"عملية  (ة على غز، خالل اهلجوم العسكري2009عام اليف أوائل . -هايف

  . تأخفقو-اختبار حرية التعبري 

   100"الرصاص املصبوب" عمليةخالل والتظاهر تقييد حرية التعبري 

 يثري فحص ").الرصاص املصبوب"عملية ( قطاع غزة ، خرجت إسرائيل إىل هجمة عسكرية يف27.12.2008يف تاريخ 
استعدادها للسماح  حول القانون يف إسرائيل خالل العملية تساؤالت عن فرض األوساط املسؤولةالسلطات وسلوك 

                                                 
ّتقييد حرية التعبير لمعارضي الھجوم : عبير بكر ورنا عسلي، احتجاج محظور: انظروا كذلك. ُكتب بمساعدة المحامي أبنير فينتشوك  100 ّ

ِالعسكري على غزة من قبل سلطات فرض القانون، عدالة،  ّ   ،2009أيلول ّ
pdf.summary20%report20%protestors/prisoners/features/org.adalah.www://http.  
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ة مجعياإلنسان، مبا يف ذلك مات حقوق  منظّتلقّتها شهادات ويتضح من. باالحتجاج املشروع، والدفاع عن املعبرين عنه
اليت لعديد من األصوات ل اإسكامب ،والشرطةاجلهاز القضائي   وسائل اإلعالم أنّحقوق املواطن، ومن تقارير نشرت يف

  .  الدفاع عن حرية التعبريواجب ل املبادئ األساسية يذوتا ملقتال، الا ضد متامةقانونيعبرت عن نفسها يف مظاهرات 

 عمليات اجليش اإلسرائيلي  ضدكثرية لالحتجاجاجتماعات نظمت مظاهرات و ة،جوم على غزثالثة من اهلال خالل األسابيع
قانونية بسبب املضمون  بطريقة غري هذه املظاهرات واالجتماعات جرى تفريقها الكثري من .101 األبرياءنياملدنيإيذاء  ضدو

 بعض  مل تسمح،ويف كثري من احلاالت.  أو األمنامالسالم العبضرر  إحلاق ال منقلق بسبب الال السياسي لالحتجاج،
استعانت جبهات مسؤولة عن فرض و يف منطقة نفوذها،عات هادئة  مظاهرات وجتمبتنظيمة كادميياألؤسسات املسلطات وال

  ذاا،سمح ا، جرت املظاهرات واالجتماعات بشروط مقيدة تشكّل، هي حبدى عندما حتو .يف منعها وتفريقها القانون
ضررة التعبريحلر له ا ال مربياملئات من األشخاص الذين حاولوا االحتجاج . رقرارات احلكومة وضد  ضدة العسكرية العملي

اجلمهور التمييز ضد  يربز، يف هذا السياق،.  يف صحتهامشكوكواتهامات  رافقها ختويف ت العديد من االعتقاال102.اعتقلوا
؛ ففي حاالت عديدة قُيدت قدرت هذا اجلمهور على التعبري عن احتجاج قانوينّ بواسطة منع تنظيم يلالعريب يف إسرائ

املظاهرات، واللجوء إىل العنف غري املربر من جانب قوى األمن، واالعتقاالت الوقائية وتوجيه التهم والتصرحيات اخلطرية من 
   ").عرب فلسطينيون مواطنو إسرائيل" لوا الحقًا الفصنظرا ،عللتوس (قبل أوساط سياسية

 ولوائح اإلجراءات اية طلبات االعتقال حتى.  النيابة العامة غطاء لسياسة اليد احلديدية اليت انتهجت ضد املتظاهرينمنحت
  األحيان، يف بعض103. احلكومةة سياسجج  تشري إىل حماولة ملنع االحتجاجات ضدوحب دون أسباب كافية، قُدمتاالتهام 

ة يف جتمعات كاملشار"لوائح االتهام إىل يف  حتولت -وحتى تلك ذات العدد القليل من املشاركني-املظاهرات اهلادئة 
زعزعة "يف غزة بأنها  احلرب، وصف رفع الالفتات اليت تدين احلربمت خالل د لوائح االتهام اليت قُإحدى ؛ ويف"حمظورة

ث ويف حب104؛"للسالم العامالتعبري عن "ذُكر أنّ الشرطة ختشى من أن يواصل املعتقلون  ، احلرب متديد اعتقال املتظاهرين ضد

                                                 
ً حول إلحاق اoذى بالمواطنين خ�ل القتال في غزة، راجعوا xحقا ال فصل  ".ّضي المحتلةاoرا"ّ 101  

ِ عربي اعتقلوا خ�ل المظاھرات في إسرائيل منذ بداية 700يوآف شتيرن، يونتان ليس وعوفرا إيدلمان، ما يزيد عن : ًانظروا مث�  102 ُ ّ
ّالعملية في غزة، ھآرتس  ّonline 18/1/2009، html.1056415/spages/hasite/il.co.haaretz.www://http   ،741؛ يونتان ليس 

ّمتظاھرا اعتقلوا منذ بداية القتال في غزة، ھآرتس  ِ ُ ًonline 13/1/2009 ،
html .1055192/spages/hasite/il.co.haaretz.www://http.  

ّ على سبيل المثال، قدمت xئحة اتھام ضد ستة متظاھرين شاركوا في  103 ّّ ّ ًتظاھرة احتجاجية مشروعة تماما جرت في بئر السبع، عنوانھا ُ ّ
ّوتدعي جمعية حقوق المواطن، التي تمثل ھؤxء المتظاھرين، في طلبھا إلغاء xئحة اxتھام، أن تلك ال�ئحة قدمت ". الجنوب oجل الس�م" ّ ُّ ّ ّ ّ

إضافة . ين، وبخرق واجب إع�مھم المنصوص عليھا في القانونّخ�ل يوم واحد من وقت المخالفة، بتسرع بالغ ودون سماع أقوال المعتقل
ّإلى ذلك، تشتكي جمعية حقوق المواطن من كون xئحة اxتھام مستفزة، وx توضح وجود أي تھمة ّ ّّ تظاھرة اxحتجاج الھادئة التي شارك فيھا : ّ

ّالمتھمون لم تكن مظاھرة تتطلب ترخيصا، ولذلك لم يكن ھناك أي مبرر لتف ّ ً ّ   . ريقھاّ
ّ ملف جنائي  104   .15/1/09، ّ دولة إسرائيل ضد صوريف وآخرين228/09) جـ"ط(ّ
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ذلك يلحق الضرر بِـ   أنّحبجة تل أبيب إىلعاء من الشرطة تقييد دخول املتظاهرين ة أخرى، طلب االد ويف قضي105؛"رأيهم
  . 2009عام ال دولة دميقراطية يف ال يف آخر، ا يف أوقات أخرى أو يف مكانكما لو كن- 106"روح الشعب"

 إسكات احتجاج ه إضافة إىل رغبتهم يف أن، بعد املداوالت يف احملاكم،ويتضح من رصد التعامل القضائي مع املتظاهرين
عت اد  املثال،على سبيل. األقلّـية، أبدى رجال الشرطة واحملامون، على حد سواء، جهالً مقلقًا يف كلّ ما يتعلّق بالقانون

 مل قانوينّ ع غريتجمب ون متهمأنّ هؤالء يف طلبها إبعاد املتظاهرين الذين اعتقلوا أمام السفارة املصرية من تل أبيب، ،الشرطة
حالة يف  و107.يسمح به، على الرغم من أنّ تلك املظاهرة مل تكن حتتاج إىل ترخيص مسبق من الشرطة، حسب نص القانون

أخرى، اُعت ة يف إحدى املظاهرات ضدا على رفع أعالم فلسطينينفسه بعلم إسرائيل احتجاج ه لفل أحد ناشطي اليمني ألنق
 متر من املتظاهرين، 100املتوافرة لدى مجعية حقوق املواطن، وقف الناشط املذكور على بعد حنو ا للمعلومات فقًوو .احلرب

 رجال الشرطة الذين كانوا حيرسون املظاهرة اعتقلوه حبجة أنّ رفع علم إسرائيل لوح بعلم إسرائيل ومل ينبس بكلمة، ولكن
إىل جتذّر الفهم املخطوء للقانون داخل أجهزة فرض القانون يف إسرائيل، وهو ما يزيد تشري هذه األمثلة . يعترب استفزازا

   .املستقبلاملخاوف من أنّ التضييق غري املشروع على حرية التعبري سوف يتكرر يف 

التغطية اإلعالمية وغالبية . عدم التسامح ساد يف البالد أثناء القتال من ا عاما جوسعكَعلى هذا النحو سلوك سلطات الدولة 
اإلعراب عن التأييد للجنود يف دعم العملية، وخاصة األصوات اليت منحت منابر للحديث كانت موحدة متاما، تقريبا، يف 

 اليت شددت على إحلاق األذى األصوات الناقدةبينما مل حتظَ ؛ ةالسياستلك بة على  اآلثار املترتكما تناولواجلنوب، ان اوسكّ
ا  مل تصل أبداليت نقلتها هيئات عاملية وفلسطينية،، ة الكثري من املعلومات حول ما جيري يف غز.بالسكّان املدنيني بأي تغطية

 واخلارج إسرائيلني من  املفروض على الصحفيةلدخول إىل غز ا حظر يف ظلّتوجهز هذا التعزقد  و.إىل اجلمهور يف إسرائيل
حرية من حيث تدريج -إسرائيل موقع  يف هبوط حادإىل ة أثناء احلرب  التغطية الصحفيتقييد  أدى. هناكما حيدثلتغطية 

   108.ة حلقوق اإلنسانمات الدولي املنظّالذي تضعهالصحافة 

                                                 
  .2/1/2009يافا، أمام القاضي أبراھام كسيرر، - ، محكمة الصلح تل أبيب000002/09 طلب تمديد اعتقال، م  105
  .7/1/09 ّدولة إسرائيل ضد محمود عودة وآخرين، 634/09م " ط 106
  . أع�ه6م�حظة ، انظروا ال634/09م " ط 107
ّ في أعقاب تقييد التغطية اNع�مية في غزه أثناء القتال، خفضت المنظمة اoمريكية  108 ّّ ّFreedom House التي تعمل من أجل حماية ،

ّحرية الصحافة، تدريج حرية الصحافة في إسرائيل الى  ّ ّ ّحرية جزئية"ّ ّ ّنظمة تدريج ، عندما بدأت الم1980ّ، وذلك للمرة اoولى منذ العام "ّ
ّحرية الصحافة في دول مختلفة في العالم ّوبحسب مقياس حرية الصحافة لمنظمة . ّ ً موقعا الى 47، ھبطت إسرائيل "ّصحفيين ب� حدود"ّ

ّ؛ فبعد أن درجت، في الماضي، في المكان اoول في الشرق اoوسط، أصبح تدريج إسرائيل اËن بعد الكويت واتحاد اNم93الموقع الـ  ّ ّ ارات ُ
  :انظروا. ّالعربية ولبنان

�ew Study: Global Press Freedom Declines in Every Region for First Time Israel, Italy and Hong 
Kong Lose Free Status, 1.5.09, http://freedomhouse.org/template.cfm?page=70&release=811;  
Reporters Without Borders, Press Freedom Index 2009,  
http://www.rsf.org/en-classement1003-2009.html. 
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يف أجواء الدعم شبه الكامل للحرب، كان التسامح جتاه من يعبر عن أي صوت خمتلف ضئيالً جدا، فقام املارة وأنصار 
األجواء العنيفة اليت سادت يف الشارع، ويف مواقع اإلنترنت، جتاه كلّ من   إنّ.العملية العسكرية بتهديد ومهامجة املتظاهرين

 اليت ( شرطة إسرائيلتصرف ولكن ،لقلقاثري دث يف غزة، أو ضد جمريات القتال هي جانب يحياول االحتجاج ضد ما حي
 النيابة بدعما أحيان (املتمثّل يف مدها يد العون إلحلاق األذى اجلدي وغري املربر حبرية التعبري ) أن تدافع عن الدميقراطيةعليها
  . مقلق وخطري أكثر بكثريهو تصرف ، )العامة

  
  انتهاكات حلرية التعبري بعد احلرب 

 ا يف اخلطاب العامين تفشة لنزعة اإلسكات والطمس اللذَية التعبري ضحييى بعد أن وضعت احلرب أوزارها، بقيت حرحت
ساته حتوبدل النظر بشجاعة. اإلسرائيليومؤس تمع اإلسرائيليوبدل . طيم هذه املرآة اىل الصورة اليت تبدو يف املرآة، اختار ا

وعالوة على إخراس اخلطاب اجلماهريي، تعززت يف السنة . مواجهة األصوات الناشزة والناقدة بشجاعة، اختار أن يصم أذنيه
  :يف ما يلي بعض األمثلة. األخرية نزعة اتهام املنتقدين ومهامجتهم، بدل التعامل مبوضوعية مع أقواهلم

 على ضوء 109 أمر مساعد النائب العام الشرطةَ بفتح حتقيق ضد موقع إندمييديا اإللكتروينّ،2009يف شهر حزيران عام  •
تطرقت الصورة إىل ". اجلندي يف الصورة هو الذي قتل باسم أبو رمحة: "نشر صورة جلندي ومن حتتها الكلمات التالية

على ما يبدو (بلعني، واليت قُتل أبو رمحة خالهلا املظاهرة اليت جرت يف شهر نيسان مبحاذاة عائق الفصل يف أراضي قرية 
القرار بفتح التحقيق ضد إندمييديا ليس معقوالً وال . مباشرة جتاه املتظاهرين) نتيجة إطالق قنابل الغاز املسيل للدموع

نشر صورة شخص وهي إهانة موظّف مجهور و(زد على ذلك أنّ املخالفات اليت اختريت . مينح حريةَ التعبري وزنا الئقًا
هي خمالفات عارية عن الصحة يف حيثيات القضية، وتثري خماوف مقلقة حول ) يف ظروف قد تسبب له املهانة والتحقري

 قرار فتح التحقيق ضد املوقع مغيظ، وال سيما يف سياق تقاعس الدولة عن التحقيق يف حاالت 110.اهلدف من التحقيق
 . ذلك موت الشهيد يف بلعنيالقتل يف األراضي احملتلّة، مبا يف

الذي يشغل منصب رئيس قسم السياسة واحلكم يف جامعة بن (نيف غوردون . ، نشر د2009يف شهر آب عام  •
، ناشد فيها اتمع الدويلَّ فرض املقاطعة على إسرائيل بغية الضغط عليها "لوس أجنلس تاميز"مقالةً يف صحيفة ) غوريون

لقنصل العام إلسرائيل يف لوس أجنلس إىل رئيسة جامعة بن غوريون برسالة فظّة حيتج فيها على توجه ا. إلاء االحتالل
                                                 

ّ  تومير زارحين، تحقيق ضد موقع إنديميديا اNخباري الذي109  ُ نشر صورة لجندي في جيش الدفاع اNسرائيلي كتبت عليھا كلمة ّ ّ ". قاتل"ّ
  .online ،21.6.09 ،html.1094530/spages/hasite/il.co.haaretz.www://http ھآرتس  

ّالجمعية لمساعد النائب العام: " راجعوا110  ّأغلق ملف التحقيق ضد إنديميديا: ّ ، 2009ّ، جمعية حقوق المواطن، حزيران "ّ
2188=id?aspx.story/il.org.acri.www://httpخ الصغير"ّ أفنير فينتشوك، مرة اخرى تحقيق أزعر ضد إنديميديا ، مدونة ؛oا" 
html.post-blog/06/2009/com.pratiut.www://http.  
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يف دولة دميقراطية، ال مكان هلذا النوع من التدخل الذي تتوجه فيه بعض األطراف احلكومية إىل مكان عمل . املقال
ه القنصل دحضا قاطعا، انضمت اجلامعة إىل االستنكار وبدل دحض توج. مواطنٍ ما يف حماولة تقييد حريته يف التعبري

 وقد أخلّت اجلامعة بردها هذا باحلرية 111.غوردون قد خرج بصورة سافرة عن حدود احلرية األكادميية. وادعت أنّ د
 .ويتمتع حبماية واسعة جدااألكادميية وحبرية التعبري السياسي، وهو حق متوافر جلميع املواطنني يف الدول الدميقراطية، 

 رصدنا مثاالً من نوع آخر النتهاك حرية التعبري، خالل مظاهرات احلاريدمي اليت جرت هذا الصيف يف القدس احتجاجا  •
على ضوء املظاهرات الصاخبة وحرق حاويات النفايات، أعلن رئيس بلدية . على اعتقال أم حاريدية متهمة بتجويع ابنها

 إيقاف اخلدمات 112. باريكيت عن إيقاف اخلدمات البلدية يف األحياء احلاريدية اليت جرت فيها األحداثالقدس نري
على هذا النحو، ما دام توفريها ال يقترن مبخاطر فعلية حتيق بعاملي البلدية، يشكّل عقابا مجاعيا حمظورا، وانتهاكًا حلرية 

  . التعبري غري الئق

  
    من حرية التعبريدحي ذيالتشريع ال

المن مبادرات للتشريع غري اوجة مب خريةزت السنة األمتي حي ذيلدميقراطية التعبري، بديالذي طالب " قانون النكبة"اقتراح : ينها من حر
متويل عام ألي هيئة يف البداية بفرض عقوبة السجن على كلّ من يعترب يوم استقالل إسرائيل يوم حداد، ويطالب اليوم بسحب كلّ 

الذي طالب بفرض عقوبة السجن على كلّ من يرفض وجود إسرائيل كدولة يهودية " قانون التحريض"تقوم بذلك؛ اقتراح 
هة حات موجاقتر معظم االتكنمل .  الوالء للدولةإعالن يرفض ممنة سحب اجلنسيالذي سعى إىل " قانون الوالء"ودميقراطية؛ واقتراح 

ة يف إسرائيل اضدة العربيبطريق الصدفةألقلّـي ) ونالعرب "الفصل واظر، انعللتوسقلق وما يدعو إىل ال؛ )" إسرائيلمواطنو  الفلسطيني
ات، على حنو ظاهرامل  إىل منعرمي قانون ياقتراح الكنيست إىلمت احلكومة كما قد.  احلكومةتأييدبعضها حصل على أكثر هو أنّ 

،أمام مساكن تام ةالشخصيات العامن له صلة بالشأن العاممي اخلدمات للجمهور أو كلّ ماجتاز اقتراح القانون مرحلة .  أو مقد
، على 2009القراءة األوىل يف الكنيست، ولكن يف ظلّ النقد الذي وجه يف البحث الذي جرى يف جلنة الداخلية يف متّوز عام 

    113.احلكومة أن تبلور صياغة جديدة لالقتراح

                                                 
، ynet ،22.8.09الطريق Nنقاذ إسرائيل، : المقاطعة:  يتسحاك بن حورين وإي�نا كوريئيل، محاضر في جامعة بن غوريون111 

html.,003765415-L,,73400/articles/il.co.ynet.www://http .  
ّ يھونتان ليس ونير حسون، بريكت يأمر بإيقاف خدمات البلدية في اoحياء الحاريدية بسبب الخوف على عاملي البلدية، ھآرتس، 112 ّ ّ  

 online ,15.7.09, html.1100395/spages/hasite/com.haaretz.www://http .  
ترخيص ) (26رقم (اقتراح قانون تعديل أمر الشرطة : ّ محضر جلسة لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست، حول موضوع 113

  .21/7/2009، )مظاھرات
html.02-21-07-2009/pnim/html/data/protocols/il.gov.knesset.www://http.  
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  شريطة أالّ-حرية التعبري والعمل: هاشطياون مضايقة منظّمات حقوق اإلنسان

سمعوا االنتقاداتت  

ةتتجسة د عافية الدميقراطيما تتجسد يف- وحالتها السوي-ه االنتقادات  يف الشرعيإىل ة اليت متنحها للمنظّمات اليت توج
يف الدولة الدميقراطية اليت تبتغي . ة لوجودهازها، وهي حيوياطية، وتعزنشاطات هذه املنظّمات تثري الدميقر. لسلطاتا

تدعيم اخلطاب اجلماهريياحلسلطة ال، ليس من الالئق أن تستخدم  احلرة سلطتها ومكانتها بغية إيصال رسائل كومي
 من لدميقراطية، ترمي إىل احلدا من حاالت السلوك املناهض ل يف العامني األخريين مزيدشهدنا نلكن .ديد باإلسكات

  .، وترهيبهم وإخراسهمهمسياسيني وحرية عملالشطني انبعض الشطي حقوق اإلنسان واحرية تعبري ن

ن تسرحوا من اخلدمة العسكرية ممهم ها ؤوأعضا(" كسر الصمت" نشرت منظّمة ،وزيف شهر متّ: على  سبيل املثال
ةالقتالي(تت ةًاس كر114".الرصاص املصبوب" جلنود شاركوا يف محلة  شهاداتنضمحتد تة  هذه الشهادات الصيغة الرمسي

ثت وقد حتد". ة يف العاملأكثر اجليوش أخالقي" حول صورة استفهامإلسرائيل حول األحداث، ووضعت عالمات 
 من املساجد دون مسوغ ، وعن هدم مئات البيوت والكثري عن استخدام اجلريان كدرع واقٍ-ثتما حتد يف-الشهادات 

ان، وعن قتل األبرياء بواسطة األسلحة اخلفيفة، وعن جاه املناطق املأهولة بالسكّسفور باتوعسكري، وعن إطالق الف
 روادع ال واليت مكّنت اجلنود من العمل ب، الضابطأشاعها التساهل اليتختريب املمتلكات اخلاصة، وخباصة عن روح 

115.ةأخالقي   

ة أخرى من قبل دولة  رمسيجهات و،ةقيادات اجليش، ووزارة اخلارجياليت صدرت عن بعض  ،ل على النشرفعالردود 
وبدل التعامل مع مضمون الشهادات، والتحقيق فيها، وإجراء نقاشات حول . ردودا بالغةَ احلدة كانت ،إسرائيل

ا ومغازيها، فضلت اجلهات املسؤولة يف اجليش واحلكومة شاستحقاقاهجوم كاسح على املنظّمة، وتشويه مسعتها بغية ن 
هذه الضغوط اهلائلة ابتغت حتقيق هدف واحد ووحيد. تها، ويف النتائج اليت كشفت النقاب عنهاالطعن يف مصداقي: 

ول  وطلبت من هذه الد، من هولندا وإجنلترا وإسبانياكلٍّإىل ة من جهتها توجهت وزارة اخلارجي. ت املنظّمةو صإخراس
ا وقف تربمها عا116.لتمويل نشاط املنظّمةاليت تقد  

                                                 
 .pdf.oferet_Hebrew/oferet/org.shovrimshtika.www://http ،"كسر الصمت" ّكراسة الشھادات على موقع  114
ْ جنديا يُدلون بشھادات حول حملة 30نحو " 115 ، "كسر الصمت"، "‘الرصاص المصبوب‘ًّ

1=page&1=id?asp.item_news/oferet/org.shovrimshtika.www://http. 
ّ دولة إسرائيل ضد  منظمة براك رافيد، 116  ،online، 26.7.2009ّطلبت من ھولندا وقف تمويل المنظمة، ھآرتس ": كسر الصمت"ّ

html.1102885/spages/hasite/il.co.haaretz.www://httpتوضيحات من بريطانيا حول ؛ براك رافيد، بعد ھولندا، إسرائيل تطلب 
؛ براك رافيد، إسرائيل تطلب online،html.1103745/spages/hasite/com.haaretz.www://http، ھآرتس "كسر الصمت" تمويل 
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  شطي حقوق اإلنسان يف األراضي احملتلّةامضايقة ن

شطي حقوق اإلنسان يف املناطق اعمل ن.  يف إسرائيل بكثري تلك اليتخطر منأصورة الوضع يف األراضي احملتلّة 
 محاية الفلسطينيني من عنف :-ما يشمل يف- يشمل) ن وأفراد من دول أخرىون وإسرائيليو فلسطينيوبضمنهم(

ذها سلطات املستوطنني؛ مساعدة الفلسطينيني يف الوصول إىل أراضيهم الزراعية؛ توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تنفّ
 مسار اجلدار ضداليت تنظَّم املظاهرات ك(االحتالل؛ تقدمي الشكاوى؛ نشر املعلومات؛ املشاركة يف االحتجاجات 

 شطون يف املنطقة اليت ختضع للحكم العسكري، يف جواتعمل املنظّمات والن. )الفاصل الذي خيترق أراضي قرية بلعني
ريشوبه العداء والتوت .ا جيش الدفاع اإلسرائيلي بغية التضييق على عمل هؤالء تشهد الفترة األخرية نشاطات يقوم 

 عتمادمن خالل اذلك ن الساحة، وعشطني ا النبعاديات إل مواجهة التحدل بدات األمن تفض قو ويبدو أن117ّ.شطنياالن
  :-ا تشمل ميف- نشاطات جيش الدفاع اإلسرائيليتشمل . ة يف الكثري من األحيانمنيأذرائع 

اط اجليش ضببعض يستخدم  ".منطقة عسكرية مغلقة"باستخدام أوامر وذلك  ،شطنيامنع وصول الن •
شطني من الوصول ا مغلقة بغية منع النة مناطقة الغربي عن مناطق خمتلفة يف الضفّبوترية عالية اإلعالنَ

على سبيل . ني احملتاجنيان املدنيمنع هؤالء من تقدمي املساعدة للسكّو املكوث فيها، وهكذا يأليها إ
ة طويلة، فترطَوال  ،2008 يف النصف الثاين من العام ،ات جيش الدفاع اإلسرائيلي منعت قو،املثال

اا منذ سنني طويلة من  اليت يعاين سك118ّشطي حقوق اإلنسان إىل منطقة قرية طوانة،ا نوصولَ
 .ة ااورةني يف البؤر االستيطانينهجمات ومضايقات املستوط

• توقيف واعتقال وتقدمي لوائح اتدف االستنزاف والترهيبا نهام ضد شطني 

                                                                                                                                                 
، online ، 8.2009.2، ھآرتس "كسر الصمت"من إسبانيا كذلك وقف تمويل 

html.1104616/spages/hasite/com.haaretz.www://http. 
  

ًعلى سبيل المثال، يتحدث أحد الناشطين في شھادة قدمت لجمعية حقوق المواطن قائ� 118 ّ ّ ، 9.8.2008في يوم السبت الموافق لتاريخ : "ُّ
ّبمركبتين خاصتين للمشاركة في حفل اختتام المخيم الصيفي في قرية طوانة، وبعدھا للقيام بزيارة مجاملة في قرية سوسياسافرنا  ّ ّ بعد الساعة . ّ

 المركبة اoولى التي قادھا عزرا ومسافر آخر وصلت بس�م، والمركبة الثانية التي سقتھا أنا برفقة ث�ثة. التاسعة بقليل، انطلقنا من القدس
ِمسافرين أوقفت بعد خمس دقائق، على حاجز بعد خربة ديرات قبل مستوطنة كرمل  ھناك في الحاجز، لم ). ّالمتاخمة لقاعدة عسكرية(ُ

ًّيسمحوا لنا بالتقدم، وأعلنوا أن المنطقة أصبحت مغلقة عسكريا، وx يمكننا الوصول إلى سوسيا للقيام بزيارة المجاملة ّ استدرنا وعدنا على . ّ
ّبنا، وحاولنا اxلتفاف عن طريق بيت حاجاي وعوتنيئيل، فأوقفنا عند حاجز آخر في الطرق المتجھة إلى الشمال قبل مستوطنة لفاناأعقا ِ ُ .

ّالجنود الذين كانوا على الحاجز تعاملوا معنا ببالغ اللطف، لكنھم أوضحوا أن الدخول ل×سرائيليين ممنوع، ما عدا سكان المستوطنات  ّ ّ
ّ بعد أن أظھرنا تصميما على معاينة أمر المنطقة العسكرية المغلقة، وصلت بعد انتظار نصف ساعة سيارة جيب عسكرية يقودھا .ّوزوارھم ّ ّ ً

ّفي المحادثة التي أجريناھا معه، قال لنا إن ثمة أوامر جاھزة بالنسبة لغالبية القرى في . ضابط ومعه نسخة عن اoمر حول منطقة سوسيا ّ ّ
ّوردا على سؤالنا، قال الضابط إن اoوامر جاھزة oيام منتصف اoسبوع، x لنھاية اoسبوع ... ه يُحظر كذلك السفر على الشارعّالمنطقة، وإن ّ ًّ

 ".ْفحسب
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ة يف األراضي احملتلّ.هراتة املفرطة لتفريق املظااستخدام القو،ت مظاهرة إخالالًات اجليش كلَّعترب قو  
منذ بداية املظاهرات يف . ى لو كان احلديث يدور عن احتجاجات غري عنيفة، حتالنظام العامب غري قانوينّ

ة املفرطة، من على تفريقها وقمعها من خالل استخدام القوات األ عملت قو، قبل مخس سنوات119بلعني،
 كلّ. خرىأة، ووسائل عنيفة اط، والقنابل الصوتيى باملطّ املغطّكثّف للرصاص املعدينّاملغزير والطالق اإلو

ام ابو بس(حد املتظاهرين أ 120. املشاركني يف املظاهرةطرف من  عنيفةٌ ممارساتمرسبق األن تأهذا دون 
 ، جبروح خطرية يف رأسه122)نليمور غولديشتاي(ات األمن، وأصيب متظاهر آخر  قوته قتل121)رمحة

  .باإلضافة إىل العديد من املتظاهرين

نتهك حقوق اإلنسان ة تن سياسة حكوميوشطني الذين يتحدا عمل املنظّمات والن إنّ،اكر سابقًكما ذُ
دولة الستمرار الناجع، و على حنوٍ  انتهاكهالدحر للمحافظة على هذه احلقوق، و ومهمحيويعملٌ 

 متكّن ، وأمام سلطات احلكم،املرآة اليت تضعها منظّمات حقوق اإلنسان أمام اتمع.  وبقائهاةدميقراطيال
من مراجعة ما حيصل، واستخالص العرب، وتدعيم بناء جمتمع حرعلى حكومة ،لذا. وثابت  وأخالقي 

، ة شرعيصورة بف عن األعمال اليت تبتغي ترهيب وإسكات املنظّمات النقدية اليت تعملإسرائيل التوقّ
  .  حرشارك يف خطاب مجاهرييأن تعمل حبرية وأن تومتكينها من 

 

  
  

                                                 
 

ّميرون ربابورط، جيش الدفاع اNسرائيلي يتلقى  لكمات قاتلة، ھآرتس، : راجعوا على سبيل المثال 120 ّ9.9.2005، 
622968=itemNo?jhtml.ShArt/pages/hasite/il.co.haaretz.www://http .  

ّبسام أبو رحمة قتل بقنبلة غاز أطلقھا تجاھه جندي في تاريخ  121 َّلمشاھدة الشريط المصور الذي . ، خ�ل مظاھرة في بلعين17.4.2009ُّ
ّبتسيلم للنائب العسكري : تل، راجعواّيوثق الق ِ ِ ْ ِأصدر اoوامر لقوات اoمن كي توقف إط�ق قنابل الغاز على الناس مباشرة، بتسيلم، –ِ ِ ِْ ِ ّ ْ

22.4.09 ،
asp.people_on_directly_canisters_gaz_tear_firing_20090422/firearms/arabic/org.btselem.www://http. 
ّابات بالغة في رأسه نتيجة إط�ق رصاصة معدنية مغطاة بالمطاط تجاھه من قبل قوات الجيش، خ�ل أصيب ليمور غولدشتاين إص 122 ّ ّ ّ

ّقدمت xئحة اتھام ضد جندي حرس الحدود الذي أطلق النار. 11.8.2006المظاھرة التي جرت في بلعين في  ّ ّّ ّتطالب جمعية حقوق اNنسان، . ُ
ّة العليا، باتخاذ اNجراءات القضائيةّالتي تمثل غولدشتاين، في التماس للمحكم ّكذلك ضد ضابط حرس الحدود الذي قاد القوة التي أطلقت النار  ّ ّ

  .على غولدشتاين
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مجاعتنا"ن تكونوا من أشرط :  يف السكناحلق"  

   جلان القبول

 بإنشاء جلان قبول للبلدات 2004،123د يف شهر آب م لدائرة أراضي إسرائيل، الذي اعت"1015القرار "يسمح 
ة الصغرية وللباجلماهرييةلدات الزراعي .حني الذين يرغبون يف امتالك قطع أرض تبحث هذه اللجان يف طلبات املرش

للسكن يف البلدة، وتوصي أمام دائرة أراضي إسرائيل ملن تمنح حقوق ضمان األرض، وممن يمنع ختصيص األرض لغرض 
مة املالَء ":حنو ،ا مبهمة شروطً-شملما ت يف- خذ اللجان قراراا وتشمل املعايري اليت على أساسها تت124.السكن

وعلى الرغم من أنّ". ةاالجتماعيدائرة أراضي إسرائيل حتظر على جلان القبول التمييز ـ جمموعات األقلّ ضدين مكِّات، ت
ا، من رفض كلّمعايري من هذا النوع، عمليمجاعتنا"ن هو ليس من  م :"؛ الروس؛نيالشرقي؛ني اإلثيوبيذوي ؛نني املتدي 

 أن ومن املهم.  العرب:وبطبيعة احلال ؛نفس اجلنسإىل  الذين ينتمونزواج األ ؛ة الوالدينحادياألعائالت ال ؛اإلعاقات
 ، اليت يعتمد بعضها على التعاون االقتصاديحسبف  احلديث ال يدور عن الكيبوتسات أو البلدات التعاونيةنذكر أنّ

؛ )حريدية(ا تة دينية موعات ذات وجهة واحدة مثل مجاعة متزمدعوال عن البلدات املُوعلى الكفالة املتبادلة للسكّان، 
كانت يف املاضي أراضة أقيمت على أراضٍبل يدور احلديث عن بلدات الفيالت، وعن أحياء قروي ية  زراعي

  . د جيثمن عالية ب"اة حي جودة"م  دولة، وهي تقديللكيبوتسات والقرى التعاونية بينما هي اآلن أراض
آليبعها جلان القبول تنتهك حقوقًة التصفية والفرز اليت تتا أساسييف املساواة وامللْة، مبا يف ذلك احلق ة والسكنكي .د تقي

هذه اآللية حقبالغ األمهّ املواطنني يف مورد عام ة أال وهي األرض، اليت ميلك كلّيمواطن حق ا فيهاا مساويغريه حلق  .
 يف  تنتهك احلق)ات ومهينةًلخصوصيل ةًترقبكوا خم -يف كثري من احلاالت-اليت تتسم (ة الفرز  عملينّإ ذلكك

اخلصوصييف الكرامةة واحلق .  

إىل مت د االلتماسات اليت قُبعضة يف قة يف البلدات اجلماهريية الفرز املطبة الكبرية لعملي التداول يف اإلشكاليجرىوقد 
سة جلان القبول يف  التداول أمام حمكمة العدل العليا، يطالبان بإلغاء مؤسقيدن اة التماساحملكمة العليا، ويف هذه األثناء مثّ

قة على وجود  مصادعلى أنهرا  مؤخرقر تعديل القانون الذي أُ ولكن، على الرغم من ذلك، قد يفس125.هذه البلدات
وهي اهليئة ( سلطة األراضي  على أنّ ينص أضيف إىل القانون بند126،صالح يف جمال األراضييف إطار اإل: هذه اللجان

                                                 
  .2005 من شھر تموز عام 1064 في القرار -  وتحديثه 123
ّ على الرغم من أن قرارات اللجنة بمثابة توصيات، تميل دائرة أراضي إسرائيل الى المصادقة عليھا كل 124   .ھاّ
ّ، قدمته جمعية حقوق المواطن والزوجان كمبلر، بواسطة برنامج ّكمبلر ضد دائرة أراضي إسرائيل 3552/08ّ ملف المحكمة العليا  125 ّ

ّ زبيدات ضد -إبريق 8036/07ّوملف العليا ، id?aspx.Story/il.org.acri.www://http=1826  حقوق اNنسان في جامعة تل أبيب
  .دائرة أراضي إسرائيل

  .2009، )7التعديل رقم (ي إسرائيل  قانون دائرة أراض 126
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ة ة والبلدات اجلماهرييراضي يف البلدات الزراعياأل أن تشترط بيع قطع ميكنها ) دائرة أراضي إسرائيلحلّ حملّاليت ست
 حقهلا اجلمعية التعاونية ك  خاصةً هيئةًأنّ القانون م من نصالصغرية مبوافقة اجلمعية التعاونية للسكّان؛ ومن هنا فقد يفه

يف جلنة القبول اختبار املقابلة اليت تجريها  زتج يف ذلك من مل ين، مباة لشخص م عامفرض الفيتو على قرار بيع أراضٍ
، ة مفاجئصورةاء غري الئق، وبر إجرب البند عأضيفلى ذلك، ع عالوة.  إشراف أو مراقبة وذلك دون أي،بلدةتلك ال

نظروا اع حول إجراء التشريع غري الالئق، للتوس(ة دىن من املناقشة اجلماهريياأل دالقيام باحلويف اللحظة األخرية، ودون 
  "). ع األسس الدميقراطيةتصد" يف فصل الحقًا

  
قطاعي 127 وجمموعات االمتالكتسويق  

يف . ةيف جمال تسويق الشقق السكنياحلاصل  ا يف سوق اإلسكان يف إسرائيل التمييزالظواهر املقلقة اليت تكتسب زمخً من
ق ما يتعلّيف ة قرارات دائرة أراضي إسرائيل ل، يف قانونيزت مكافحة التمييز يف السكن، يف املقام األو تركّما سبق،

 من قبل  التمييزيه التسويق القطاعي توجديف املقابل، يف السنوات األخرية، يشت. ضرِغمعلى حنو بتخصيص لألراضي 
جيزونة، الذين أصحاب املبادرات الفردييألنفسهم حر ية اليت ة تصفية أصحاب طلبات السكن يف املناطق السكني

    128. من ازدياد جمموعات االمتالك املتنافسة يف مناقصات األراضي كذلكوينبع هذا التوجه. يقيموا

جمموعة من األشخاص تنتظم كي تنافس على امتالك قطعة : ةجيابيإة ة استهالكي، يف أساسها، هي آليجمموعة االمتالك
 لكن، يف ،-وبالتايل تكاليف السكن- ا لتقليص تكاليف املشروعمة سلفً حقيقة كوا جمموعة منظَّأرض، وتستغلّ

يف السنوات األخرية، نالحظ تنظيم . رفوض للتمييز املأن تكون جمموعة االمتالك أداةًكذلك الوقت نفسه، ميكن 
يف بعض .  مرحلة جلان القبولتازن جي أو م،دةن يستويف معايري حمد مإالّتقبل يف صفوفها ال جمموعات امتالك متجانسة 

قْاألحيان، يموعة على أصحاب هذه املهنة أو تلك فقط، أو صر املبادرون االقتصاديدون ون ايقوم  أن على املأليتعه
م باختيار جهاز التصفية اخلاص "لبناء يف منطقة سوق اجلملة يف تل ل يف مناقصة على سبيل املثال،". جريان جبودة عالية

ك ت يعملون يف جمال اهلايأولئك الذينن من السكن يف املنطقة ه إذا فازوا باملناقصة فسيتمكّن أنيبادربعض املأبيب، صرح 
حقوق "مته مجعية  ويف أعقاب التماس قد129.اهوهم من ضمن جمموعة االمتالك اليت أقامو، )البورصة( وسوق املال

                                                 
  ").حقوق المواطن"ّمن جمعية (ُ كتب بمساعدة المحامي غيل غان مور  127
ّكيف تؤثر القوة المتزايدة لمجموعات : ولةشاي باوزنر وأوري حودي، انق�ب في مجال اoم�ك المنق: انظروا، على سبيل المثال.  128 ّ

L,,73400/articles/estate_real/il.co.calcalist.www://http- 5.10.2009اxمت�ك على السوق، كلكليست 
html.,003362924.  

ّجمعية حقوق المواطن في إسرائيل ضد بلدية تل أبيب 2365ّاري التماس إد. 129  ّ  . يافا وآخرين- ّ
1946=id?aspx.Story/il.org.acri.www://http.  
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ن  مأن يسوق البيوت لكلّبم من يفوز ا لزِة تل أبيب، وافقت البلدية على إضافة بند على املناقصة ي بلدي ضد"املواطن
  .يهمه األمر

ن  يثري املخاوف من تكوعلى حنوٍ التصفية إىل مشاريع يف املدن اتب آلي تسرإيقاف يفسابقة سوق اجلملة سوف تساعد 
م األوالد من ة مغلقة، فيها يتعلّمجاعات سكنيسننه مثّة مبكرة أنن ال يستحقّو أشخاص معيا هلمون أن يكونوا جريان .

ز يف داخلها  هذه األحياء تركّنّإ إذة، سع الفجوات االجتماعي تت مغلقةسكّانية على مجاعات شتملويف اتمع الذي ي
  .ة اجلمهور وتنهارة اليت ختدم عام األجهزة العامتبلى ويف املقابلأفضل اخلدمات يف املنطقة، 

عام وز  يف شهر متّ، للحكومة إعالن املستشار القضائيتتمثّل يفعة للقضاء على التمييز يف السكن مشجأخرى خطوة مثّة 
2009،130ه جيري فحص إمكا أنة إلزام املبادرين املتنافسني على أراضٍنيقها دائرة أراضي إسرائيل بالتصريح  عامة تسو

لن ميارسوا التمييز يف تسويق البيوت -كجزء من شروط املناقصة-هم بأن .ضمن لّم هذا اإلعالن إىل احملكمة العليا وقد س
 ن وطينمت جمموعة امتالك لصاحل مجهور متدي، اليت نظّ"بإموناه" العجمي يف يافا لشركة ق ببيع موقع يف حيإجراء يتعلّ

 أصدرت ، يف التماس حول املوضوعة للبتة حمكمة الشؤون اإلداري تناول موضوع صالحي131ويف إطار استئناف. فقط
ا مؤقّاحملكمة العليا أمربإموناه"بيع احلقوق على املوقع لشركة من  أراضي إسرائيل ا مينع دائرةَت ."  

  

 

  
 

 

                                                 
ّكان ھذا استجابة لتوجه من جمعية حقوق المواطن. 130 ّمعية حقوق المواطن،  التمييز في السكن؟ جّخطوة مھمة للقضاء على: انظروا. ُّ

15.7.2009 ،2207=id?aspx.Story/il.org.acri.www://http.  
َقدمت اxستئناف  . id?aspx.Story/il.org.acri.www://http=2190ّ سابا ضد دائرة أراضي إسرائيل، 5514/ 09استئناف . 131  ْ ّ

ّجمعية حقوق المواطن باسم خمسة وعشرين من سكان يافا، عرب ويھود، وباسم  ُ شومري "َو " ِّمخططون oجل حقوق التخطيط- بمكوم "ّ
  ".حاخامين من أجل حقوق اNنسان- مشباط 
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يف الضمان االاحلق جتماعي :ن يف العمل مومنظَّكم شريطة أن  

  132جتماعية وشبكة الضمان االقتصادياألزمة اال

اطاا  إسقوأصبحت يف اية ذلك العام، إسرائيل على رتأثّ ،2008 اليت اندلعت يف العام ،ةة العامليقتصادياألزمة اال
وحبسب . سوق التشغيل وارتفاع نسب البطالةب الضرر إحلاق إىل -تأدا م يف- األزمةت أد. 2009ملموسة يف العام 
 إىل 2009  عاموزمتّو  نيساني الفترة الواقعة بني شهر، وصلت نسبة البطالة يفة املركزياإلحصاءمعطيات دائرة 

   2008.133لة من العام يف الفترة املقابِ% 5.9-%6 مقابل ،7.9%-7.7%

لشبكة الضمان االا متواصالًوا إىل دائرة البطالة انتهاكًيكتشف األفراد الذين انضم الدولة للعاطلنيرها  اليت توفّجتماعي 
 يف التأميناتحد أفقر له إىل أ يف تأمني البطالة حوالقضم املتواصل واملنهجي. عن العمل، وذلك منذ مطلع سنوات األلفني

العامل الغريب.يف . البطالةحالة الدخل الذي سبق قيمة كون عن ت أبعد ما إسرائيليف منح اليوم  قيمة رسوم البطالة اليت ت
ي عدد مستحقّ يف% 50 حصل تراجع بنسبة 2002منذ العام فشروط االستحقاق، يف تشديد   جرى،هنفسالوقت 

ري  من ربع غي رسوم البطالة أقلّ نسبة مستحقّكانتة، قبل نشوب األزمة العاملي، 2007يف العام . رسوم البطالة
على هذا النحو . لنياملشغ"العمل يف الدولة ظروف نّ إىل سوق العمل، على الرغم من أثانيةًالعاطلون عن العمل " دفعي 

آخذة بالتدهور؛ ويوبأقلّ-لعمل بأجر ضئيل إىل ا هؤالء ضطرل  وبشروط متثّ،- األدىن لألجر يف بعض األحيان من احلد
نون من االعتماد على رسوم البطالة والبحث عن  ال يتمكّهمإن، إذ  تشغيليأفق، وبدون فة للقانون حبقوقهم وخمالإخالالً
  .رتزاق قدرم الكامنة على االواستنفدأن يوميكّنهم من أن يعيشوا بكرامة ، أكثر ارحبيدر عليهم عمل 

 األدوات ىحدترب إع العمل، وي يساهم يف حتسني فرص االخنراط يف النوعيهين التأهيل امل ورغم أنّ،لى ذلكعالوةً ع
جريها قسم  اليت يهينا يف دورات التأهيل املا جارفًرة يف تقليص البطالة، شهدت السنوات األخرية تقليصاملؤثّ املساهمة
ذها اليوم األعمال اليت ينفّيف تتركّز تها غالبي، فا الدورات القائمةأم.  يف وزارة الصناعة والتجارة والتشغيلهين املالتأهيل

جرت حماولة  ،يف السنوات األخرية.  على ختليص الناس من الفقرهين التأهيل املص هذا األمر قدرةَ يقلّ.عملمهاجرو ال
رة ملواصلة املساس بقسم التأهيل املمتكريف إطار مشروع قانون التسوياتهين .  

                                                 
  ).ّمعية حقوق المواطنمن ج( بقلم المحامية أشرات ميمون  132

ّ بحسب معطيات اxتجاھات العامة ، دائرة اNحصاء المركزية، تشرين اoول، 2009ّ نسبة عدم المشغلين في شھر آب 133  ّ ّ
200920232=hodaa?html.template_hodaa/otnewhoda/reader/il.gov.cbs.www://http.  
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ة  ضمان الدخل إذا استوفت اخلليها، يستحقستحقّال يالذي  أو ،استنفد حقّه يف رسوم البطالةالعاطل عن العمل الذي 
ة اليت ينتمي إليها شروطًالعائليصاتوبسبب طابع. ة كثريةا إضافيالفئات املسحوقة  كشبكة أمان أخرية، فإنّ هذه املخص 
 العام منذ تنفيذ التقليصات اجلارفة والعميقة يف استحقاق ضمان الدخل يف لكن ؛ إليها هي اليت حتتاجإسرائيليف 

2003صرت هذه امل، تضراات خصا بالغرصات املساس مب. تضمن العيش الكرمييف وسعها أن عد  ومل ي،تضرخص
رة ر عدم املساواة من بني الدول املتطو يف املكان الرابع يف مؤشإسرائيلسباب تدريج البطالة وضمان الدخل هو أحد أ

    134.ب الفقرسل يف نِووضعها يف املكان األوOECD(،  الـ(

ل شكّني عن العمل إىل سوق التشغيل، ينبغي هلا أن ت العاطل"دفع"وجوب التركّز يف عدم لوجهة النظر اليت تقول بينبغي 
ة العمل على مسؤوليتقع  على عاتق الدولة . شبكة األمان للعاطلني على العملالسياسة الالئقة لتعزيزاألساس يف قاعدة ال

ن تعمل على توسيع حجم على الدولة أ.  عن العمل من الفقر املساواة، وختليص العاطلنيعدمتقليص الفجوات، وتقليل 
على ة، واليتطوير وتعزيز التنظيمات العموعلى ماية، تعزيز تطبيق قوانني العمل واحلعلى ، وةناسبواملاجليدة الوظائف 

ة ممنظَّفة وص سياسة منأن تبينالدولة  على ذلك، باإلضافة إىل.  من الفقرمربِح ومنقذ إىل إسرائيلحتويل العمل يف 
ضمن أن ت، وهودور إىل تأمني البطالة مكانتهد العمل، وأن تعي يت تدعم يف اخلدمات الف باحلقأن تعتر و،لإلعادة للعمل

  .العيش الكرمي ملن ال يعملون

               

  : ويسكونسنيخطّة

  جترييب على حنوٍ])أضواء للتشغيل[ "أوروت لتعسوكاه "مثّ"  مهاليفخطّة "الرمسيامسها ب( ويسكونسني خطّةبدأ تطبيق 
 ؛ القدس: يف البدايةمناطقأربع  يف ،خاصةٌ ز التنفيذ شركات إىل حيطّةَ اخلتنقلر أن وقد تقر. 2005 العام يف صيف
 سوق العمل؛ ولكن ن الدخل يفا ضماتصصخم ونتلقَّن ين دمج ماملعلَاخلطّة كان هدف .  الناصرة؛ اخلضرية؛أشكلون

 يف تقليص عدد احلاصلني على -يف األساس-زت ها تركّأنيتضح  ، ومن أسلوب تطبيقها،طّةمن تفاصيل اخل
 أسلوب الشركات ذلك إنّ ك135.ضت للنقد الغاضببحث هنا، وتعر مشاكل كثرية، لن تطّةأثارت اخل. اتخصصامل

ات خصصلشركات املستفيدة من سحب املل أوكلت فقد ؛املصاحلالشديد يف تناقض الة من  يف املكافأة خلق حالاصةاخل
ةَصالحيلتغيري االات امنظّمبعض وقالت . شأن سحبهاخاذ القرار يف  اتمكثّفةً بةً مراقَطّة راقبت عمل اخلاليت ،جتماعي، 

                                                 
ّ، مؤسسة 2008ّ تقرير سنوي -ّ ميري أندفيلد، ألكس فرومان ونتانئي� بيركلي ودانيئيل غوطليب، أحجام الفقر والفجوات اxجتماعية134 

ّالتأمين الوطني، تشرين اoول  ّ2009 . pdf.2008oni/Documents/report_oni/Publications/il.gov.btl.www://http.   
ّل�ط�ع على وثائق تتعلق بھذا الموضوع، راجعوا.  135 " سينغور كھي�تي"ّ، من تأسيس جمعية "أضواء للتشغيل"مشروع متابعة برنامج : ّ

ّالمرافـعة المجتمعية(" ، على موقع سينغور كھي�تي، "ّالتزام للس�م والعدالة اxجتماعية"ّوجمعية ") َ
47/25/view/content/il.org.advocacy://http .  
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 تصميمها نّبعض املشاركني من االندماج فيه، وإنع هي اليت متإنها  و، تتجاهل العوائق القائمة يف سوق العملطّةاخلإنّ 
وإبني باالشتراك فيهاال يالئم الكثري من املطال ،ليس مثّةه ناستثمار التأهيل امل:حنو( يف اخلدمات الداعمة للعمل  كاف ؛هين 

أم في الشركة بشات موظَّني بتقدمي اعتراض على قرار املشاركني املعني كما أنّ،)متام الدراسة إ؛االهتمام باألوالد
نت لفحص يكة عة مشتر وزاري وجلنة136ٌ الدولةمراقبكذلك أشار إىل بعض النواقص . يواجهون عوائق كثرية

  137.طّةاخل

 مهِمة تعديالت ت خالل السنوات أُجرِي138،كمة العليااحمل إىل طّة متديد اخل ضدالتماسٍإثْر تقدمي يف أعقاب االنتقادات، و
  139.اظاهري" ناحملس" يف الشكل اجلديد، وة نواقص خطرية مثّ، ولكن طّة اخليف مبىن

أحد املميطّةا، تقوم بتنفيذ اخلكر آنفًكما ذُإذ  ؛، هو اخلصخصة كذلك يف شكلها احلايلّوالقائم، طّةخليف اة زات األساسي 
ة شركاتخاصمن  ،ات كثرية أوكلت لعامليها صالحين  مشارك، وحتديد  برنامج كلّة حتديدبينها صالحين مم

ة  شخصيمعلوماتعن كشف صالحية ال كذلك، وا حمدودتوافرا فراوتتاليت دمات اخليحصلون على ساملشاركني 
 ف مل يطّة يف اخلنيكشارِامل من من أن حيددواة  صالحيوانحمعاملي الشركات اخلاصة  أنّ هذا  من كلّواألهم. خاصةو

 احلياة حق- ةساسياأل وققأحد احل فيه يصبحهكذا نشأ وضع . ه مندخلال ضمان صص خمواسحبأن ي ومن ثَمه، بالتزامات
يصدرها  )اوغري عادلة أحيان(ة  ويعتمد على قرارات اعتباطي، باستيفاء شروط صارمة وغري معقولةانوطً م-بكرامة

لقرارات . ةس الواجبات املفروضة على عاملي سلك اخلدمات العام وال تفرض عليهم نف،خاصة لهم شركةٌشغن تفوموظّ
عاملي الشركات تأثري على حرم اخلعلى حقّو، طّةة تعبري املشاركني يف اخليةهم يف إدارة شؤول هم يف حقّعلى  و،اصين

  يف حوزااليت األمان األخرية على شبكة -اغالب- كئة ضعيفة، تتاني جمموعة سكّاحلديث يدور عنأنّ  ال سيماالكرامة، 
  .)ات املعيشةصصال وهي خمأ(

، كعالقات متبادلة، كعالقات "حمنذ وأخ" كعالقات السلطة العالقة بني الفرد وإدراك من طّةينبع الكثري من تفاصيل اخل
ةتعاقدي .حقيف األمان اال العيش بكرامة واحلق إىل جانمل يعد هلما وجود  والرفاه جتماعيب احلقيف  يف العمل واحلق 
   . بالواجبات املفروضة على طاليب العملمشروطان بل مهاظروف عمل عادلة، كما يف املاضي، نيل 

                                                 
  . 2007،  حزيران )ّخطة ويسكونسين(ّمراقب الدولة، جوانب مختلفة لخطة مھاليف .  136

undefined=parentcid&=contentid&157=id&490=bookid?asp.contentTree/serve/il.gov.mevaker.www://http
530=hw&800=sw&.  
  :التقرير منشور على موقع مكتب رئيس الحكومة. 2007ُ، نشر في شھر حزيران )لجنة دينور (ّتقرير لجنة فحص خطة مھاليف.  137
pdf.chdo/0/30AE838BE283-DEE9-8A40-413C-F16C3B1E/rdonlyres/NR/il.gov.pmo.www://http.  
ّجمعية اxلتزام للس�م وللعدل اxجتماعي وآخرون ضد وزير الصناعة والتجارة والتشغيل وآخرين 07/125محكمة العدل العليا .  138 ّ ّ.  
ّعلى سبيل المثال، انظروا توجه جمعية حقوق المواطن والمرافعة الجماھيرية وشومري مشباط والقوس الديمقراطي الشرقي إلى وزراء . 139 ّ ّ ّ ُّ

  :2009ّأيار . ّالحكومة بطلب عدم المصادقة على بند في القانون يقضي بتوسيع الخطة
2125=id?aspx.story/il.org.acri.www://http.  
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 ويف هذا ؛مفصلة الشرحد هلا شروطًا مسبقة كثرية ما حتد، وإنحسبال تقود الواجبات الكثرية إىل تقييد احلقوق ف
من ليس ه  أنكذلك ومن الواضح 140. لدولة الرفاه وحقوق اإلنسان غري املشروطةي عن املفهوم التقليدحقيقياحنراف 
ويبدو . هم وقمعإهانتهموهؤالء الناس  دائرة العمل باحتقار إىلإعادة الناس حقا  تبتغي خطّةأن تقوم أو املقبول املمكن 

" إعادة تربية "ما لِـ، وإنسرائيلي اإلقتصادالدة لتغيري الوضع يف سوق العمل ويف اع غري ميلّا بشكلها احلطّة اخلأنّ
 لّجرب املواطنني على أن يندجموا يف سوق العمل املُذة اليت ت اإلجراءات السلبيإىلباللجوء وذلك  ،العاطلني عن العمل

  .ل حقوقهمينقائم، وإضعاف قدرم على اإلصرار على ال

املشارِكني لوضع  طّةمة اخل مالَء يربز فيها عدم حاالت141نسانات حقوق اإلمنظّمإىل وصلت اليت شهادات الوتكشف 
 أعمال ال إىلتوجيه عن وث الشهادات عن تأهيالت ناقصة،  تتحدذلكك.  والثقايفّالعائليو الشخصيواملشارِكات 

فهم وظّلذين تر مهني ومميز من طرف املستشارين ا حمتقلٍتعامعن  و، باحلقوقسموعن متكِّن من العيش بكرامة، 
اإلذالل و  شدة الضائقةإىلتشري أنّ هذه الشهادات   ذلك من كلّواألهم. طّة اليت تشرف على اخلاصةالشركات اخل
  :طّة املشاركني يف اخلبعض به أحسوالعجز الذي 

ي ا ومس يب، لكنأغضبين تصرفه هذ[...].  باستخفاف إيلّث ة التقيت فيها مع مستشاري داخل املركز، حتد مريف كلّ"
  ."ا من أن أتورطا خوفًمل أقل شيئً

قدرة على ملإىل امتالك ا هناك حاجة ، ويسود شعور بأنّ [...] ما تستحق، عليك أن تكافح وتطالب بكلّطّةيف هذه اخل"
  ."سالم بطّة املشاركة يف اخللضمان اجتياز) لد الفيللد كجِجب(على التحمل والتدافع 

"هونينلثانية اليت ية اهذه هي املروجأمور كثرية أثناء يف شأني أن أكذب  فيها إىل مقابلة يف نفس الشركة، ويريدون من 
ين مي نابع من أنألَ.  املقابالتخاللكذب أن أي  أن يطلبوا منليس من الالئقلكن [...]  أن أعمل غب يفأنا أر. املقابلة
إىل اة مضطرلكذب، وإذا حتدمهجدين صدقًا أثت دة حبرماين من املدصخص".  

                                                 
ّمن منظور نظرية القانون، " لعملمن الرفاه الى ا"تحليل للحقوق في برنامج :  أمير باز فوكس، حول الحقوق المشروطة140 

pdf.3/07pdf/econsoc/il.org.vanleer.www://httpقتصاد والمجتمع في معھد فان لير في القدس، مذكرة رقم :  فيx4ّبرنامج ا ،
  .htm.main/4igeret_4/econsoc/il.org.vanleer.www://http، 2007تشرين الثاني 

ّشھادات المشاركين في خطة فيسكونسين في : تامي غروس ونيتسان تنعمي، شھادات بلسان أصحابھا:  الشھادات التالية مستقاة من 141
ّ، من تأسيس جمعية اxلتزام للس�م وللعدل اxجتماعي، وجمعية المرافعة )اليفمھ(ّإسرائيل، مشروع متابعة خطة أضواء للتشغيل  ّّ

ّالجماھيرية؛ جمعية حقوق المواطن؛ شومري مشباط ّ حاخامين من أجل حقوق اNنسان، والقوس الديمقراطي الشرقي-ّ ُعرض ھذا المستند في . ّ
ّعرض لقصص أربعة عشر مشاركا في الخطة في الخضيرة والقدس، وفيه 2009في آذار عام " َ من تخدم؟- ّخطة فيسكونسين"مؤتمر  ً ِ.  
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"ه عندما أرسلوين إىل األنكى من ذلك أن"وهو ، "ر منشيهشاعت من أحد فزع .[...]ني مستشفى للمرضى النفسي
دتين بأن  هد،ملستشارةإىل اعندما اشتكيت .  هامجينآخر و،لين وآخر أراد أن يقب،أحدهم أراد أن يعانقين. املرضى

   ".أمضيت هناك شهرين. هذا املكان ا غادرتتعتربين رافضة للعمل إذ

  ." أن أعملأبتغي إالّال يف الواقع أنا طَوال الوقت هددوين بأن يسجلوا امسي يف ملفّام على أني رافض للعمل؛ بينما "

"ساعات يف اليومأنا أعمل ست ،صى خمي ما زلت أتلقّ لكنضمان الدخلص  .إىل  أكون غري ملزمة بالذهابحنيى حت 
  ".طلب ما ينفّذ أن آيت إىل هناك وأ علي بأنّه يلسكونسني، يواصل املستشار ديديو

 أنظمة واضحة ةليس مثّ .خاذ القرارات ومن القدرة على ات،ة من القوبالغاا رد قَي التشغيلِ يف حوزة مستشارِأعتقد أنّ"
ك غري قادر إطالقًا على أن تدركما جيعلوذاك  ، دائمعلى حنوٍأنظمة جديدة تصدر  مثّة.  أمردة لكلّوحمدلك،  ما حيق 

نفسها   املشكلةحيملون مشاركون ىلقد نشأ وضع فيه يتلقّ. ق رأي املستشارفْ وري شيء جي فكلّوما هي حقوقك؛
   ."ة للتمييزا يشكِّل أرضيو موه- ر إىل آخر من مستشاخيتلفان ومعاجلة تعامالً

  

  

       

 


