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التالية: املؤسسات على دعم حتصل إسرائيل، في العرب مركز مساواة، حلقوق املواطنني فعاليات

األوروبي االحتاد في حقوق اإلنسان برنامج

    صندوق اجلديد

صندوق هاينرخ بل  

أبرت فردريخ صندوق

موريا صندوق

ماركس أ. صندوق

إبراهيم صندوق

األملانية  اخلارجية وزارة

مالحظة

شكل أي في نسبها، ميكن ال مساواة، وعليه مركز موقف املستند متثل هذا في واملواقف الواردة املعلومات

الداعمة. للمؤسسات رسمي موقف ألي األشكال، من
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العنصرية في إسرائيل

٢٠٠٤
خاص سنوي تقرير

إعداد وحترير:

عازر فؤاد احملامي

من: التقرير كلٌّ في إعداد ساهم

زيادة  أحلان نحاس- داود، أمل جعفر فرح،

بياطرة جيهان بياضي، أديال قبطي، عبير

اخلوري ٢، ص.ب. ٤٤٧١ شارع حيفا،

‰ÙÈÁ ���� Æ„Æ˙ ¨� È¯ÂÎ ·ÂÁ¯
٤١٧١ Khori Str. P.O.Box ٢ ,Haifa

Tel +٩٧٢-(٠)٤-٨٦٩٩٥٨٧ هاتف:

Fax + فاكس: ٩٧٢- (٠)٤-٨٦٦٨٠٦٣

Email: mosawa@rannet.com

www.mossawacenter.org
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مدخل 

التنظيمات، هذه وطالبت للسامية. العداء تقرير ،٢٠٠٤ العام في في أوروبا، اإلنسان حقوق تنظيمات نشرت
العنصرية ونبذ باستنكار األوروبية السياسية القيادات تقوم بأن اليهودية، التنظيمات رأسها وعلى وبحق،
وفي األوروبي البرملان في ضمنها من املوضوع، مؤمترات عديدة حول وقد أجريت في أوروبا. السامية ومعاداة

معاداة السامية. لوّ شأن عُ مبنع وطالبوا باريس شوارع إلى املتظاهرون وخرج أخرى. برملانات

بأنّ نؤمن فنحن في أوروبا. السامية ضحايا العنصرية ومعاداة كل مع عن تضامنه ”مساواة“ مركز يُعبّر
فليس العالم. كل في موحدة معايير حتت تنضوي ، مبدئيةً تكون معركةً أن العنصرية ضد على املعركة
(كراهية الزينوفوبيا ضد ن ”مُحصّ اإلسرائيلية، احلالة في كما أو، العنصرية“  ضد ”محصنٌ شعبٌ هناك
على البشر، ببني خطيرًا  ا مسً في جوهرها ل التي تشكّ الظاهرة،  هذه  نناهض أن ولزامٌ علينا األجانب)،

مشاربهم. اختالف

العداء للسامية تقرير واضعو تبنّاها تلك التي ملقاييس واعتبارات تشابه ا العنصرية وفقً ”مساواة“ مركز وثق
الءَم وقد إسرائيل. في العرب املواطنني ضد هة املوجّ العنصرية موضوع في األول التقرير وأجنز أوروبا، في
عرب، مواطنني استخالصات مقلقة: قتل التقرير ويُفرز ب. واملُركّ ز املتميّ االسرائيلي للواقع التعريفات املركز
سياسيون، السعي من قادة فيه يضلع عنصري حتريض األمن، وقوات (يهود) يقترفه مواطنون جسديٌ مسٌ
عام رأي واستطالعات الضرر باملمتلكات، إحلاق عامة، أماكن إلى عرب دخول منع العرب، تشغيل عدم أجل

ضدهم. والتمييز العرب املواطنني اجلمهور لطرد بني دعم واسع عن تعبر مقلقة

احمللية والسلطات العرب املواطنني ضد االقتصادي للتمييز يتطرّق آخر لتقرير ل كمّ مُ تقرير هو هذا التقرير
ومريرةً ا، جدً صعبةً صورةً التقريران ويرسم .٢٠٠٤ العام مطلع في ”مساواة“ مركز  نشره الذي العربية،
مختلفة. مبسلكيات إسرائيل في واإلعالم التربوي واجلهاز توجب القيادات اجلماهيرية ، والتي مخجلةً وحتى
تغيير في سبيل بالعمل اإلسرائيلي مطالبان  والكنيست اإلسرائيلية احلكومة فإنّ رأس كل هذا، وعلى
إنسانًا، لكونه اإلنسان، الوعي حلقوق من خالل للغير االحترام  مبنح يبدأ والذي الصعبة، العامة األجواء
حقوقه احترام خالل من للتغيير السعي يجب كما والقومي. واللغوي الثقافي اختالفه احترام ومن خالل
مختلف أنّه على تقبّل اآلخر مبدأ تغلغل لضمان إلزامية الشروط هذه احلقوق. مواطنًا متساوي لكونه
على العمل احلكم من سلطات إعفاء قيل أعاله ما ال يعني اليهودي. وعي اآلخر- اجلمهور في ومتساوٍ، وذلك
األخرى املوبوءة بآفة وكل األطراف اتمع تطبيب نحو سعيًا الدؤوب العمل ومن مبساواة، القانون تطبيق

العنصرية.

املبادرة إلى اليهودية اإلسرائيلية-  اجلماهيرية القيادات ندعو نحن األول، التقرير من االنتهاء  أعقاب وفي
ضحاياها يستمر في أن نًا تيمّ جتاهل الظاهرة، في فاالستمرار جذورها. العنصرية من اجتثاث والعمل على
شخص املسّ بكل إلى وسيؤدي في النهاية حيكم، تصرف غير هو األضواء، عن ا بعيدً عناءاتهم، ل حتمّ في
على للقضاء واجتهادٍ وبكدٍ بأنفسهم العمل من العنصرية ضحايا تعفي ال الدعوة هذه أنّ كما وشخص.
شركاء مع واملثمر املشترك اجلماهيري العمل فيها مبا املتاحة، القانونية الوسائل بكل مستعينني الظاهرة،

اليهودي. االسرائيلي- اجلمهور من

يدين غير حتفظات، ومن  واضح موقف إصدار إلى والبرملان اإلسرائيلية احلكومة ندعو نحن بدء، ذي بادئ
والتربوية فيها اإلعالمية مبا املتاحة، الوسائل مبختلف بالعمل، مطالبان أنهما كما الظاهرة. وينبذ هذه

الوضع. هذا إلى للوصول بنا أدّت التي وملعاجلة العوامل للظاهرة حدٍ لوضع وغيرها، والقضائية
 

ومكافحة اإلنسان حقوق واحترام الثقافية التعددية لبرنامج حول فورية ببلورة التربوي يقوم اجلهاز ع أن نتوقّ
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واحلاضر املاضي في العنصرية ضحايا  يقف أال مبكان األهمية ومن والعنف. املسبقة واألفكار العنصرية 
ومحاربة بوجه حق- بنبذ العالم - فيه الذي يطالبون في الوقت بينهم، ي املتفشّ الوباء على املتفرّج موقف

للسامية. والعداء العنصرية

وهو يقوم اجلمهور. أمام الظاهرة وحجم التقرير، لكشف خطورة هذا خالل من ”مساواة“، مركز ويهدف
الضحايا الذين وباسم ثُر، كُ بآخرين مستقبال سيمسّ الذي التدهور من ر ويحذّ الظاهرة ضحايا جتاه بواجبه
يستوجب جتاههم األخالقي واجبنا نعمل. باسمهم أجسادهم- على واإلذالل والعنف الكراهية جرّبوا

ونها. يُغذّ من وضد الظاهرة ضد وطويلةً صعبةً معركةً

اجلماعي): (الترحيل الترانسفير  أنواع يوضح إلون، بيني السياحة ووزير  الكنيست عضو

احلرب“. خالل وترانسفير مبوافقة،  ترانسفير طوعي، ترانسفير ”يوجد

من احلافالت بركوب يرغبوا أن  على العرب ملساعدة هو الطوعي“، ”الترانسفير

املناورة ميكن املوافقة هذه  ومع موافقتهم. يبدوا أن  على إجبارهم منطلق

بإغالق سأقوم فمثالً واألخالقي.  السياسي املستوى في هناك  أو هنا إلى

املغادرة“ في  ترغب أن  إلى احلياة، عليك  سأثقل  وعندها أمامك، اجلامعات

كان األقوال بهذه تفوهه (عند .٢٠٠١ األول كانون "نيكوداه"، لة إلون بيني الوزير لقاء مع من *

هليئومي"). "هئيحود كتلة عن كنيست عضو إلون
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أساسية معطيات

في الواردة للتعريفات ووفقا الدوليّة للتعريفات ا وفقً والعنف العنصرية إعداده، عند التقرير، واضعو عرّف
قام التي أو إليهم وصلت  التي احلاالت مئات التقرير و معدّ عاين الثانية، املرحلة في اإلسرائيلي. القضاء
التي األحداث املتكررة ا أيضً التقرير هذا ويتضمن الثالث األخيرة. السنوات خالل مبعاجلتها، "مساواة" مركز
هو بل واألحداث، احلاالت التقرير توثيق كلّ هذا عي يدّ . وال وجلتْ وعُ وُثّقت والتي تقريبا، متشابه بطابع تتسم
اتلفة الهيئات من املباشرة املعاجلة وتتطلّب ومعاينتها معاجلتها متّت التي احلاالت األساس في يستعرض
األخيرة، األربع السنوات مدى على األحداث مبسح يقوم الذي األول التقرير هو إن هذا التقرير ذات العالقة بها.

يوم  حتى باملعاجلة حتظى زالت ما والتي ٢٠٠٣ العام في وقعت التي األساس، األحداث في أنه يتناول، غير
التقرير. هذا نشر

يلي:  ما للتقرير تبنيّ املعطيات األساسية

حادثة. ٢٩ – احلياة بفقدان املُنتهي اجلسدي العنف
األمن، منذ تشرين  قوى بأيدي وقتلهم، عرب مواطنني على النار إطالق فيها حادثة متّ ٢٩ التقرير يستعرض
أكتوبر. يجدر الذكر  هبّة بعد ١٦ حادثة التي وقعت الـ في التقرير هذا في ز نتركّ أننا إال ٢٠٠٠؛ العام في األول
أطلقوا األمن الذين قوى ضد أفراد اتهام لوائح قُدمت الذكر، آنفة احلاالت فقط، من بني اثنتني حالتني في أنه

عربًا. مواطنني النار وقتلوا

مظاهرات في املغلف باملطاط والرصاص احلية العيارات استخدام على أربع سنوات مضيّ من الرغم وعلى
إلى أدّت التي األحداث بشأن لتوصياتها أور" "جلنة نشر سنة على حوالي نصف وبعد ،٢٠٠٠ أكتوبر العام

اليوم،  وحتى بعد، تبدأ لم احلكومة أنّ إال منهم- املئات جرح والى العرب، املواطنني من مواطنًا ١٣ مقتل
وافية. وغير ا جدً متأخرة أصالً جاءت التي أور"، "جلنة توصيات بتطبيق

 
النيابة  واستمرت آخر. عربيا ١٦ مواطنا األحداث، بعد وقوع تلك األمن، وقوى الشرطة قتلت أسلفنا، وكما
قوى أفراد ينتهجها التي على الزناد" سياسة "اليد اخلفيفة بدعم الشرطة مع التحقيقات وقسم العامة
الواضحة، أطلق أفراد للتوصيات مخالفٍ وبشكل أور"، "جلنة تقرير نشر على أيام عشرة مرور فبعد األمن.
بجراح املواطنني أحد جرح إلى أدى مما مواطنني عرب في كفر قاسم، باجتاه احلي الرصاص احلدود" "حرس

حتى متوسطة. صعبة

مواطنني: جانب واالعتداء من العنف
من  كان والتي مواطنني عرب، ضدّ يهود مواطنون بها قام جسدي واعتداء حادثة عنف ١٧ التقرير يستعرض
األخيرة، السنوات في املواطنني العرب العنصري ضد العنف حاالت ازدادت وقد القتل. الى تؤدي أن املمكن
اجلسدي على االعتداء أحداث في التحقيق أثناء قصورًا الشرطة أظهرت وقد بارزًا. دورًا فيها املواطنون ولعب
زالوا للشرطة ما جيدا معروفون بهم مشتبه وثمة ضدهم. يهود مواطنون بها قام التي املواطنني العرب
سيارة حتت وكذلك املساجد، في ناسفة شاركوا حتى في وضع عبوات بهم املشتبه هؤالء ونفس أحرارًا.
بقفازات حيفا في اإلرهابية اخللية أفراد متّت معاجلة لقد عرب. مواطنني وفي بيوت الكنيست أحد أعضاء

مساعٍ  هناك األخيرة الفترة وفي يهود. عبوات ناسفة ملواطنني وضعوا إال بعد أن اعتقالهم يتمّّ فلم حريرية،
واحلوادث احلاالت  من العشرات التقرير يستعرض ولم هذا للمحاكمة. تقدميهم ملنع محاولة  في جارية

بها. املتعلقة الفحص عمليات من بعد االنتهاء يتم لم التي اإلضافية
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وصمت األجهزة: العنصري والتحريض الكالمي م التهجّ
العنصرية  الهتافات من املئات إلى باإلضافة والعنصرية، على العنف حادثة حتريض ١٥ التقرير يستعرض
بارزون جمهور ممثلو بها تلفظ العرب، املواطنني ضد فظة هات تفوّ إلى العنصرية، إضافة الشعارات وكتابة
كرة مالعب في للعرب" "املوت الهتافات حاالت التقرير يستعرض ذلك، الى باالضافة اليهودي. الوسط في
وجلبوا اخلطاب العرب، املواطنني ضد العنصري ه التفوّ من والدينيون السياسيون القادة أكثر وقد القدم.
للحكومة القضائي واملستشار  العامة النيابة وأظهرت  اإلسرائيلية.  اجلماهيرية مركز الى العنصري
مع العنصريني حتقيقات بإجراء صالحيّاتهم استخدام عن امتنعوا ما ريْن، وغالبا برّ مُ وتسامحا غير قصورًا
القادة تنافس لقد لهم. أخضر أنه ضوء على العنصريون ره فسّ الذي األمر  ومحاكمتهم، وهو واحملرّضني
وفي العرب. املواطنني ضد والعنصرية التحريضية التفوهات في بينهم فيما اسرائيل في السياسيون 
النضال ودعموا احلكومة سياسة الذي هاجموا العرب والقادة السياسيون الكنيست أعضاء حظي املقابل،
ومتّ تأخير، أيّ دون من العرب اجلمهور ممثلي مع ـققَ فقد حُ آخر. نوع مبعاملة من االحتالل، الفلسطيني النهاء
تقدميهم قرارات ذلك في مبا وتسرّع، بعجلة امللفات هذه األحيان، عوجلت بعض وفي بسرعة، اتهم بحث ملفّ

جماهيريًا وإعالميًا. شديد بنقد تصريحاتهم حظيت احلاالت، كل وفي للمحاكمة.

والتعليم: العمل وفي عامة، أماكن الى الدخول في وعنصرية متييز
مواطنني  وفصل عامة، أماكن إلى  الدخول  من ثُر كُ مواطنون عرب  فيها نع مُ حاالت ٩ التقرير يستعرض
جتْ انتُهِ فقد باآلخرين، يتعلق ما وفي انتمائهم القومي اإلثني. على بناءً وصمهم وحتى عملهم، من عرب
حتصيل أو مسكن، على احلصول في ضدهم التمييز منها الغاية كانت قطرية، أو محلية ضدهم سياسة
ورفضت . ساكنٍ حتريك  عن الظاهرة هذه كبح  بها  يفترض كان  التي  الهيئات امتنعت وقد  تعليمهم.
العرب الطالب قبول املسّ باحتماالت االساس، في الغاية منها، وكانت اتخذتها قرارات عن التراجع اجلامعات

للجامعات.

املواطنني العرب التمييز ضد على درَجوا كثيرين عمل أرباب أن يُظهر الواقع فان بسوق العمل، يتعلق ما وفي
التمييز متنع التي القانون ا تعليمات مبا يخالف متامً عامة، بصورة العمل عالقات وفي القبول للعمل، في
التجارة الصناعة وزارة في العمل في التمييز منع شعبة وتظهر . وجليّ واضح بشكل وتفصيال، جملة
تطبيق قوانني خالل من بدورها القيام عن املذكورة الشعبة متتنع احلاالت، معظم وفي بالغا. تقصيرًا والعمل
مركزنا من معرفة الرغم على وهذا العمل، أرباب على العقوبات مختلف فرض ذلك في مبا وغيرها، العمل
القانون، بهدف عليها ينص التي التعليمات بتطبيق للمطالبة اليها توجيهها هات كثيرة مت توجّ بوجود
والعمل بالسكن القائم املتعلق فبوسع الواقع لكن عبثًا. احملتمل. غير الواقع في ما تغيير إجراء محاولة

أكثر. ا األشخاص، ورمبّ من اللتني يعيشهما املئات واملعاناة الضائقة بقليل، ولو يعكس، أن والتعليم

السياسية: القيادة عن الشرعية نزع
مسبوق. غير متواصل لهجوم هدفا األخيرة السنوات في العرب للمواطنني السياسيّة  القيادة كانت

السياسيني  القادة معظم على التهجم متّ فقد املذكورة. احلاالت هذه  من حالة  ٣٨ التقرير ويستعرض
وأبعدوا عن لها، أساس ال باتهامات التحقيق معهم واتهامهم ومتّ اجلسدية- التهجمات ذلك في تقريبا– مبا
إمكانيات كل عن وحتييدهم خطواتهم على للتضييق تهدف بأعمال القيام متّ وسائل االعالم العبرية. كما
لقد نشاطاتهم. نطاقات تقليص إلى أدى مما ، قُوّضَ الرأي عن التعبير األساسي في حقهم أنّ وحتى التأثير،
اليها انضم والتي العرب، اجلمهور ممثلي ضد واملدبّرة لها ط اطّ املالحقة بعيد حدّ الى اصبح الوضع يشبه

انَّدة. وسائل االعالم في ذلك مبا اجلميع،

واملُشرّع: القانون بحماية التمييز
يدور  املبادرات هذه من وفي ٥ ورعايتهم. واملشرّع القانون بحماية للتمييز مبادرات ١٠ التقرير يستعرض
عن احلديث هو فإنّ وعمليا، أكادميية. قضائية- قانونية- برعاية يِّزة، وممُ عنصرية قوانني تشريع عن احلديث
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عنصريان ، شكّ دون من  هما، رافقنيْ مُ وخطاب تفكير خالل من  وبالزواج، بالوالدة م  حتكّ أجهزة تنشيط
عند قانونيا غطاءً النوع هذا من نشاطا مينحان واملُشرّع التنفيذية السلطة أنّ إال صميمهما. في وعنيفان
اخلمس األخرى احلاالت في العنصرية. السياسة تطبيق هذه لغرض طريقهم من العقبات إلزالة قدومهم
مواطنني منها هو طرد الهدف القانون، تطبيق وبوليسي- "قضائي" طابع ذات احلديث عن مبادرات يجري
املواطنة"، "قانون إلى نشير وأفظعها املبادرات هذه أبرز ومن بعد. فيما عليها والسيطرة أراضيهم، عن عرب

مشترك. عش عائلي إلقامة طوا خطّ الذين وبآالف األطفال واألزواج األزواج، من ٢١,٠٠٠ بحياة ميسّ الذي

العنصرية: ملكافحة قضائية وسائل
وسائل تطوير ومتّ العنصرية والعنف، على التحريض محاربة هدفه خاصُ نَّ تشريعُ سُ االخيرة السنوات في
للتطبيق، قابلة غير الوسائل هذه ولألسف، فإنّ العنصرية. آفة مكافحة لغرض قضائية، فيها مختلفة، مبا
نظره، وجهة في عبثيا وازدواجيّا ا واقعً القضائي اجلهاز خلق وقد وانتقائي. جزئي بشكل مطبقة أنها و/أو
برباطة ويدافع قلب، وسعة تسامحا ويبدي  اجتهاده مجال فيه هو  ع يوسّ الذي الوقت في انه بحيث
من العرب  املواطنني جتاه العنصرية على حتريض عن احلديث يجري عندما التعبير، حرية مبدأ عن جأش
للحكومة، السابق القضائي املستشار رأسه املقابل، وعلى في يسارع اجلهاز هذا فإنّ يهود، عنصريني قبل
املضمون. خالية اتهامات جمهور  ممثلي التهام فارغة، حتقيقات في الشروع إلى روبنشطاين، إلياكيم
دوافعه ر لتصوّ كبيرًا ا تسعً مُ تترك لم روبنشطاين، للحكومة، السابق القضائي املستشار سياسة إنّ
املثير طلبه أخرى، أشياء ضمن ذلك، على ويشهد عرب. جمهور عن ممثلي يجري احلديث عندما واعتباراته
مذكرة الى ذلك في ا مُستندً السابقة، االنتخابات في الدميقراطي" الوطني التجمع "حزب بالغاء للتساؤل
محمد الكنيست عضو ضد حتقيق في الشروع أقل غرابة قراره يكن ولم بها. مشكوك "قوى األمن" رأي من
للمستشار يرُق  لم يبدو، كما والذي، اجلماهير، أمام  خطابًا  إلقائه على قليلة مضي ساعات بعد بركة،
لدى كانت التي أن املعلومات األمر نهاية في اتضح إذ فحسب، هذا وليس ه، سماعُ القضائي للحكومة
يتردّد املستشار لم دقيقة. تعديل، إنها لم تكن أقل في للحكومة ميكن أن يقال عنها، القضائي املستشار
املعقول" "احلدّ أقوالهم في جتاوزوا عرب التحقيق ضد صحفيني الشروع في في حينها للحكومة القضائي
دعائم إحدى على احلفاظ ألهمية واعٍ مركزنا أنّ نذكر داعي ألن ال وللنيابة. للحكومة القضائي للمستشار
إن سياسة أخرى. جهة حساب على جهة جاء ليخدم أنه على األمر يفهم أن ميكن ال لكن الدميقراطي، النظام
ومتسامحة دميقراطية دولة اسرائيل هي دولة أن وهو منه بد الذي ال االستنتاج الى اوصلتنا اجلهاز القضائي
الوسائل استخدام نا يهمّ للتلخيص، العرب. اآلخرين– مواطنيها مقابل كافة وعنيفة ويهودية اليهود، مع

ونزيه. وعادل متساوٍ وبشكل طرف لكل األساسية حتافظ على احلقوق وتوظيفها بحيث القائمة
   

اليهودي: العام الرأي في والترانسفير الكهانية العنصرية، دعم
التأييد في للقلق مثير ازدياد على األخيرة السنوات في أجريتْ التي واألبحاث الرأي استطالعات  تدلّل 
هذه، الرأي الستطالعات فوفقا والترانسفير. الكهانية وموبقاتها: العنصرية به حتظى الذي اجلماهيري
٪٣٤ ويتهم نحو الدولة. أمن على خطرًا يشكلون العرب اليهودي أنّ املواطنني اجلمهور ٧٠٪ من نحو يعتقد
الراب في ٪٢٢٫٤ نحو االقتصادي، ويرى املسّ بالوضع وفي العمل أماكن على في السيطرة العرب املواطنني
ألن داعيَ ال لها. توا صوّ لكانوا االنتخابات في اليوم مرشحة "كاخ" حركة كانت لهم، ولو ا كهانا قائدً مئير

ا إرهابيًا. تنظيمً عنه وأعلن خارج القانون أخرجَ "كاخ" حزب هنا بأنّ ر نذكّ
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تعريفات

القانون فحص  قرّرنا االعتداءات  هذه مع السلطات تعامل وتقييم العنصرية االعتداءات فحص بهدف
القارئ\ة إعطاء السرد هذا من نستهدف التقرير. وردت في التي احلاالت واستعراض تعامله مع اإلسرائيلي
قبل من القانون جتاهل حجم ثانية شرح جهة ومن جهة، من القانون في  ورد ما للتعرّف على الفرصة 
اإلسرائيلي القانون في يرد ملا االنصياع وترفض القائمة القوانني حتى تتجاهل والتي السلطات التنفيذية
أشكال متنع كافة التي واملعاهدات  الدولية القوانني التمييز، ملنع القائمة  احمللية  القوانني جتاهل نفسه.

التقرير. تفاصيل في سنرى خطير ومقلق كما مؤشر والعنصرية التمييز

عنصرية: على خلفية والعنف العنصرية تتطرق الى التمييز، والتي التعريفات اخلاصة يلي فيما نورد

التمييز:
على التمييز التمييز: من أنواع مختلفة ة ثمّ متساوين. أناس مختلف مع بأسلوب التعامل هو التمييز

وما شابه. املنشأ، اللون أو خلفية على عرقية، جنسية، قومية، دينية، إثنية، خلفية

مثال العربية اللغة من متمكن إنسان فتفضيل ؛ الغٍ متييز وبني مشروع موضوعي متييز بني الفصل يجب
رجل تفضيل بينما يُعتبر مشروع، موضوعي متييز هو اللغة، من متمكن غير آخر على صحافي، لوظيفة

القانون. بحسب ا وممنوعً الغيًا متييزًا امرأة على

العنصرية:
العنف، أو العدوانية، البغضاء، االحتقار، إظهار اإلهانة، املالحقة، بـ: العنصرية القانون اإلسرائيلي عرّف لقد
أو العرقي االنتماء أو اللون خلفية على وذلك كله من السكان، قطاعات أو مجتمع إثارة النزاعات جتاه أو

القومي. األصل

وقّعت والتي التمييز العنصري كلها، الجتثاث مظاهر الدولية املعاهدة ،١٩٦٥ سنة املتحدة، األمم في وُضعت
.١٩٧٩ سنة إسرائيل عليها

    
          

تفضيل أو تقييد العام، من إخراج متييز، كل هو: املعاهدة في تعريفه حسب عنصرية خلفية التمييز على
توجهه شأن من الذي أو العرقي، القومي املنشأ أو العائلي االنتساب أو اللون أو مبني على تبريرات عنصرية
التعاطي، أو  والتمتع  االعتراف من النيل أو والتعاطي، والتمتع االعتراف على خطرًا ال يشكّ نتيجته أن أو
آخر، مجال أي أو في الثقافية، االجتماعية، االقتصادية، السياسية، احلياة في األساسية واحلريات باحلقوق

متساوٍ. أساس على

املساواة: في احلق
وما قومية، أو دينية جنسية، عنصرية، فروق دون من للبشر، املتساوية احلقوق  هو املساواة معنى إن

شابهها.

يلي: ما على املعاهدة تنصّ
 

مجدية إجراءات تتخذ أن على املعاهدة عت وقّ دولة كل على يجب "أنه
تصحح احلكومية   والوطنية واحمللية، وأن السياسة خطوط لفحص
أن نتيجتها شأن من كلها، التي واألنظمة بطل القوانني وتلغي أو تُ

أماكن وجوده كلها." ا، في عنصري ا  متييزً س تكرّ أو تخلق
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إسرائيل "دولة  : أنّ على تنص التي الإسرائيلية  االستقالل وثيقة في املساواة في احلق الى األشارة  متت
عنصرية دينية، فروق دون من كلهم للمواطنني والسياسية االجتماعية احلقوق في تامة مساواة ستسيّر

شرعتها. التي األساسية القوانني هذا احلق في تثبيت الكنيست ورفضت وجنسية...".

دميقراطية، دولة كونها الدولة، في أساسي كمبدأ ومعرّفة العليا احملكمة قرار في املساواة في احلق تثبيت مت
قعدان: حكم قرار في القاضي براك لسان على جاء كما

متنع بل في الدولة، وقومية دينية خلفية على التمييز تستوجب يهودية ال كدولة إسرائيل دولة ".. إن قيم
والقوميات". الديانات باملساواة بني وتلزم التمييز القيم نفسها هذه

وبالعقوبات وباملوانع األساسية بحقوقهم القانون أمام متساوين الدولة  مواطني  اعتبار  ميكن  لذلك
متساوٍ. بشكل عليهم السارية القانون، في املنصوص عليها

التعبير: حرية
وقد اشتُقّ أساسي. مبثابة مبدأ وهو اإلسرائيلية، احلكم قرارات في إسرائيل متجذر التعبير في حرية مبدأ إن

واإلبداع. والسينما الصحافة وحرية املعلومات وحرية احلركة التظاهر وحرية في احلق املبدأ هذا من

"كول حكم قرار يُعتبر حني في التعبير، حرية مبدأ إلى واسع بشكل احلكم اإلسرائيلية قرارات تطرّقت وقد
: أنّ أجرنات القاضي قرّر فيه الذي املهمة، احلكم قرارات من ا واحدً هعام"

كل وقبل أوالً الدميقراطية، إن الدميقراطية... بالعملية ا وثيقً ا ارتباطً مرتبط مبدأ هو التعبير "مبدأ حرية
اختيار عملية إذًا، هي،  الدميقراطية والعملية القوة؛ على القائم احلكم بعكس باملوافقة- حكم شيء، 
أعمال جدول في القائمة للمشاكل  تام توضيح طريق عن حتقيقها، وطرق للشعب املشتركة األهداف
حرية مبدأ يأتي االجتماعية التي على املصلحة اآلن، حتى وقفنا، حر... بشكل حولها اآلراء الدولة وتبادل
مينحه الذي الدفاع ا، في أيضً املبدأ كامنة، أهمية أن إال احلقيقة. استيضاح مصلحة التعبير ليدافع عنها-
أن اخلاصة: وميزاته صفاته عن بشكل تام يعبّر ألن كان، أيا إنسان، كل لشأن أي، خالصة، ذاتية ملصلحة
أن باختصار- له؛ بالنسبة حيويا يراه حول أي موضوع يعبر عن رأيه أن املمكن؛ إلى احلد ذاته- ويطور ي ينمّ

معنى". ذات في نظره احلياة لتبدو خاطره، في يجول ما يقول

مؤخرًا، طرأ، أنه اإلسرائيلية، إال القانون منظومة في أساسي مبدأ هي التعبير أن حرية من الرغم على
التعبير  مجال في العقوبة يشدد الذي العقوبات، ٦٣ لقانون رقم طريق التعديل عن هذا احلق منح في تراجع
مبخالفة يُدان من ضدّ سجن سنوات خمس إلى تصل قاسية عقوبات إنزال من احملاكم ن وميكّ الرأي عن
التعديل هذا أضرّ وقد اإلرهاب. منع أمر في نحت مُ التي يزيد من اآلليات التعديل إن هذا العنف. على حتريض
حقوق تطبيق لضمان االجتماعي؛ للنظام مهمة وسيلة تعتبر التي التعبير، بحرية ا إضرارًا جسيمً القانوني
خطرًا تشكل وال باآلخر ال تضرّ دامت محدودة ما ليست التعبير أنّ حرية إذًا، األساسية. ينتج، املواطنني
محكمة العدل قرار على ليلتفّ جاء إن هذا التعديل على أمن الدولة. أو اجلمهور وفعليا على سالمة ا واضحً

األمن. بحجة احلرية هذه تقييد ورفض التعبير حرية تعريف وسع والذي جبارين، في قضية العليا

العنصرية      األعمال

عنصريا؟ التعبير يُعتبر متى
بني التمييز ويجب العرقي؛ أو منشأهم القومي خلفية على بأناس يأتي ليضرّ عندما عنصريا التعبير يُعتبر
يستتر أن بصورة عنصرية إلنسان يتحدث ميكن ال واضح. عنصري وتعبير القانون حسب متاحة تعبير حرية

مينحه احلماية. حلرية التعبير األساسي املبدأ بأنّ االدعاء من وراء
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القانون؟ حسب أقوال عنصرية مكتوبة مخالفة نشر يُعتبر هل
سنوات، خمس حكمه السجن العنصرية، على بهدف التحريض شيئًا ينشر من أنّ القانون على ينصّ نعم.
اآلخرين مشاعر ا أن ميسّ شأنهما من تعابير أو إسماع يُعتبر النشر كما عنصري. عمل يؤدِّ النشر إلى لم وإن
لن دينية، شعائر على احلفاظ أو عبادة، وكتب دينية كتابات من اقتباس نشر أن إال عنصريا، نشرًا فظ، بشكل
قانون العقوبات، من ١٤٤ب التحريض العنصري (البند بهدف ورِسا مُ قد يكونا أال شريطة مخالفة، يُعتبرا
لنشر الهادف التوزيع القانون، لغرض بحسب كعنصرية منشورة معرَّفة مبواد ا، احملتفظ، أيضً أن كما .(١٩٧٧

.(١٩٧٧ قانون العقوبات، من ١٤٤د (البند املنشورة املواد ومصادرة سنة، حكمه السجن العنصرية،

عنصري؟ بدافع مخالفة يرتكب إنسان حكم هو ما
اجلمهور بلطجة وعرقلة جتاه مخالفات ابتزاز، أو تهديد مخالفة لك، مُ أو جسم يرتكب مخالفة ضد من إن
عنصري، بدافع للجمهور)، ا وإزعاجً ، إتالف إعالنات، مكان عامّ في واإلهانة والشغب التهديدات تتضمن (التي
األخفّ العقوبة بحسب ذلك كل سنوات، عشر أو السجن ذاتها للمخالفة دة احملدّ العقوبة حكمه ضعف

.(١٩٧٧ قانون العقوبات، من ١٤٤(د١) (البند

الدينية املشاعر مسّ

دينية؟ إهانة يُعتبر الذي ما
ذلك ملكان فعل أو حرمته، انتهاك أو له التسبب بأضرار عبادة أو مكان هدم الدينية مخالفة اإلهانة تتضمن
لدينهم. إهانة العمل هذا سيرَوْن في بأنّهم اليقني مع دينهم، حتقير الناس، بقصد س جلمهور من مقدّ

 ١٧٠ (البند سنوات السجن لثالث إلى عليها القصوى العقوبة وتصل جنائية تُعتبر إهانة الدين مخالفة
.(١٩٧٧ العقوبات، قانون من

مثل: فعلي، بسجن االفني ارتكابُها د يُهدّ أخرى إضافية مخالفات القانون ل يفصّ

العبادة:  عرقلة
بسبق يهاجم أو الدينية، العبادة  قانوني لغرض  بشكل عوا جتمّ أناس اجتماعَ إصرار بسبق يعرقل من إنّ
رًا مبرّ يُثبت ما جعبته في وليس فيه، ا من املشاركني ذُكر أو واحدً كما اجتماع في بوظيفة يقوم إنسانًا إصرار

العقوبات، ١٩٧٧). قانون ١٧١ من (البند سنوات ثالث حكمه السجن ، قانوننيْ عذرًا أو

دفن: أو مكان عبادة إلى دون إذن من الدخول
احترام، بغير أو تصرف امليت، تشييع ألغراض ص صّ خُ مكان إلى أو عبادة إلى مكان إذن دون من يدخل من إنّ
دينه، يهني ميسّ مشاعر إنسان أو قد األمر بأنّ اليقني مع دينه، أو إلهانة أو إنسان مشاعر بقصد مسّ وذلك

العقوبات، ١٩٧٧). قانون ١٧٢ من (البند سنوات ثالث السجن حكمه

الدينية:  املشاعر مسّ
يُسمع في من أو اآلخرين الدينية، أو مبشاعر دٍ مبعتقَ فظ، بشكل متس أن شأنها من مواد يقوم بنشر من إنّ
اآلخرين أو مبشاعر د مبعتقَ فظ بشكل ا ميسّ أن من شأنهما صوتًا أو كلمة ع فالن مْ سَ وفي مجال عامّ مكان

العقوبات، ١٩٧٧). قانون ١٧٣ من الدينية (البند
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العمل في مكان التمييز

العمل؟ مكان في التمييز هو ما
مكانتهم أو اجلنسية أو ميولهم جنسهم العمل لسبب أو طالبي  عامليه بني مييز أن من ل املشغِّ نع ميُ
نظرهم، وجهة لسبب أو وقوميتهم ومنشأهم، ودينهم وعرقهم سنّهم أو لسبب يْن، والِدَ كونهم أو اخلاصة
هـ. ني؛ املهْ االستكمال أو التأهيل العمل؛ د. في ترقيتهم عملهم؛ جـ. ظروف ب. للعمل؛ قبولهم أ. في:
٢(أ) من (البند العمل اعتزاله عند للعامل املعطاة واملدفوعات املكافآت و. الفصل؛ تعويضات أو الفصل

.(١٩٨٨ العمل، في الفرص تكافؤ قانون

عمل؟ إلى مكان التوجيه في التمييزَ ا، أيضً العمل، في ن التمييز يتضمّ هل
منشأه أو قوميته أو دينه أو عنصره أو جنسه أو سنّه لسبب إنسان ضد التشغيل خدمة دائرة متيز أال يجب

.(١٩٥٩ التشغيل، خدمة قانون من ٤٢(أ) (البند محدودياته أو وجهة نظره أو حزبه أو

دائرة التشغيل؟ أرسلته إليه عامل تشغيل بأن يرفض ل ملشغّ يُسمح هل
حزبه أو نظره وجهة أو دينه أو أو عنصره جنسه أو قوميته ونبع بسبب الرفض موضوعيا يكن إذا لم ال.
شأنه عمل من اقتراح للجمهور بشأن بنشر إعالن عمال ل محتاج إلى ملشغّ يُسمح ال وسنّه. أو منشأه

.(١٩٥٩ التشغيل، خدمة دائرة قانون من ٤٢(أ) أعاله. (البند ذُكر كما التمييز

الشروط يُسري عليهم بأن املشغل يُلزم عاملة قوى شركة طريق عن عمال تشغيل هل
من عنده؟ ذاتها السارية على عمال

مرشحني نع من التمييز ضدّ ميُ كما عنده، يعملون قوى عاملة ملقاول عمال التمييز ضدّ من ل املشغّ نع ميُ نعم.
العمل وقف للعمل،  بالقبول يتعلق ما كل في عاملة  قوى  مقاول طرف من إليه هوا وُجّ عنده  للعمل
أو عرقهم أو سنّهم أو الشخصية أو مكانتهم لسبب جنسهم كله وذلك العمل، مكان في وبالظروف

.(١٩٨٨ العمل، قانون تكافؤ الفرص في من ٢(أ١) (البند حزبهم نظرهم أو وجهة قوميتهم أو أو دينهم

قبول عمال؟ في أو عماله، بني مييّز الذي ل املشغّ حكم ما هو
التي لألسباب العمل وبني طالبي عماله بني مييّز ل مشغّ كل فإن العمل، قانون تكافؤ الفرص في حسب
لطالب أو للعامل ضرر غياب في حتى بغرامة، حتكم عليه أن العمل الصالحية في حملكمة أعاله، تكون ذُكرت

الفصل  إثر القانون في املنصوصة التعويضات إلى باإلضافة هذا جديد. شيكل ١٣٤,٦٠٠ قدرها العمل، 
.(١٩٨٨ العمل، في الفرص تكافؤ قانون من ١٥(أ) (البند

ة العامّ األماكن إلى الدخول في والتمييز العنصرية

خدمات؟ أية وفي التمييز ضدّ الناس من نع ميُ ن مَ
مكانًا ل يشغّ الذي أو نتَج، مُ تزويد عن املسؤولية بأخذ أو بإدارة أو بحفظ يقوم مصلحة، صاحب على يجب
في أو العامّ املكان بالدخول إلى أو في السماح ة، العامّ اخلدمة أو تزويد املُنتَج في مييّز أال عليه ا، يجب عام
اجلنس أو أو املنشأ أو القومية أو اموعة الدينية أو الدين أو العرق لسبب ، العامّ املكان في منح اخلدمة

التمييز في  منع ٣ من قانون (البند احملدودية أو ة األبُوّ الشخصية أو املكانة أو احلزبي االنتساب أو النظر وجهة
.(٢٠٠٠ ة، واألماكن العامّ الترفيه الدخول إلى أماكن وفي اخلدمات في املنتجات،
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؟ العامّ املكان هو ما
سياحي، موقع ذلك في مبا ، لالستعمال العامّ معدٌّ هو: مكان فاملكان العامّ القانون، في الوارد حسب التعريف
وثقافية، ترفيهية لعروض مستخدمة قاعة مقهى، مطعم، عامة، حديقة ضيافة، بيت مبيت، فندق،
وكل مكان (كراج) رْأب مَ سباحة، متجر، حانوت، بركة أو منشأة رياضية، قاعة رقص، نادي متحف، مكتبة،

التمييز في  منع ٢ من قانون (البند السفن. اجلوي، النقل القطارات، كاحلافالت، خدمات مواصالت عامة يقدم
.(٢٠٠٠ العامة، األماكن الترفيه وإلى أماكن إلى الدخول اخلدمات وفي في املنتجات،

النوع؟ من هذا لتمييز يتعرض حقوق إنسان هي ما
دون من لتمييز، نتيجة مدنية يقدم دعوى أن في القانوني هذا النوع احلق من لتمييز يتعرض إنسان لكل

(البند  جديد. ٥٧٠٠٠ شيكل مبلغ للمدعي بتعويضات حتى أن حتكم في الصالحية للمحكمة ضرر. إثبات
العامة،  األماكن وإلى الترفيه إلى أماكن في اخلدمات وفي الدخول املنتجات، في منع التمييز قانون من ٥

.(٢٠٠٠

املذكور أعاله؟ التمييز إجحاف لسبب دعوى تقدمي في احلق من له
ن عمّ الدفاع في تعمل لهيئة ا، أيضً ممنوح، أعاله املذكور التمييز إلجحاف نتيجة احلق في تقدمي دعوى إن
الشخص. ذلك مبوافقة ، معنيّ شخص ضدّ كان التمييز حال فقط، في وهذا، القانون، يخالف مبا ه ضدّ يّز مُ

العامة،  واألماكن أماكن الترفيه الدخول إلى اخلدمات وفي في املنتجات، في التمييز منع قانون من ٧ (البند
.(٢٠٠٠

والتشهير القذف نشر

والتشهير؟ للقذف نشر هي العنصرية هل
هدفًا جعله أو الناس أمام إنسان إعالنه إلى: إهانة يؤدي قد أمرٌ بأنه القانون، بحسب القذف والتشهير، يُعرَّف
منسوبة صفات أو تصرُّف أو لسبب أعمال حتقير إنسان جانبهم؛ من للسخرية أو للتحقير أو للكراهية
في أو صنعته في أو مشروعه في غيرها، أو أم كانت عامة أوَظيفة وظيفته، سواء في بإنسان إليه؛ اإلضرار

١ من  (البند اجلنسية؛ ميوله أو جنسه سكناه، مكان دينه، منشأه، عرقه، لسبب إنسان حتقير مهنته؛
.(١٩٦٥ والتشهير، القذف منع قانون

جمهور على الناس أو مجموعة من على ا وأيضً بل فقط، الفرد، اإلنسان على والتشهير القذف يسري ال
في ن متضمَّ التمييز إجحاف أن إذًا، والتشهير، ١٩٦٥). ينتج، القذف منع قانون ٤ من (البند بهيئة. ليس ما

القانون. حسب والتشهير القذف تعريف

القذف والتشهير؟ عن طرق التعبير هي ما
، طباعةً أم كتابيا أم ذلك شفهيا سواءً أكان باإلعالن، والتشهير القذف عن التعبير طرق تكون أن املمكن من
املتضرّر عدا لشخص ة عدَّ هذه مُ كانت وإذا وسيلة أخرى. أو أية والنغمة، واحلركة والصورة في ذلك الرسم مبا
تصل الكتابة، أن املمكن من وكان كتابة ذلك كان إذا ر؛ املتضرّ غير ا آخر شخصً أو الشخص ذلك ووصلت
مباشرة عنهما  بِّر  عُ قد والتشهير  القذف كان إذا ما  فرق وال املتضرّر. غير شخص إلى الظروف، حسب
أو النشر من نيْ بهما مُستنتجَ تضرّر بأنه يدعي الذي بالشخص تعلُّقهما هما أو كانا إذا أو كامل، وبشكل

والتشهير، ١٩٦٥). القذف منع قانون ٢ من هذا. (البند وبضعه من هذا من بضعه ظروف خارجية، أو من

اإلعالم؟ وسائل في والتشهير القذف نشر عن املسؤول من
ه املُوجّ والتلفزيون  اإلذاعة وبثّ الصحافة تشمل واتي اإلعالم، وسائل في والتشهير القذف نشر إذا فيما
وسائل إلى والتشهير القذف نقل الذي الشخص عن ذلك، اجلنائية واملدنية املسؤولية يتحمل للجمهور،
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املسؤولية ويتحمل النشر، فعليا، قرّر، ومن اإلعالم وسائل باالضافة إلى محرر بذلك بنشره، وتسبّب اإلعالم
قانون منع التشهير، ١٩٦٥). ١١ من (البند اإلعالم. وسائل املسؤول عن ا، أيضً املدنية،

والتشهير؟ القذف من للمتضرّر املتاحة القانونية الوسائل هي ما
التسبّب إثبات دون ا، من أيضً تعويضات، املتضرّر  ويستحق  ضرريا  مدنيا إجحافًا والتشهير القذف يُعتبر
اإلجحاف هذا عن ا تعويضً للمتضرّر بأن يدفع املدعى عليه أن تُلزم صالحية احملكمة ومن نتيجة النشر. بضرر

فيكون  اإلضرار، بقصد تشهيرًا نشر املدعى عليه أن احملكمة في جديد. وإذا أثبِت شيكل ٥٠,٠٠٠ عن يزيد ال
قانون من ٧أ (البند أعاله. املذكور املبلغ ضعف عن ال يزيد ا تعويضً يدفع للمتضرّر أن تُلزمه أن من صالحيتها

.(١٩٦٥ التشهير، منع

 ٦ (البند واحدة. لسنة السجن عليه هي: القصوى والعقوبة جنائيا، إجحافًا ا، أيضً والتشهير، يُعتبر القذف

.(١٩٦٥ والتشهير، القذف منع قانون من
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قوات األمن  قبل من العرب املواطنني قتل
حادثة ٢٩

حقائق املواجهات ي جلنة التحقيق الرسمية لتقصّ الرسمي- وباسمها في أيلول ٢٠٠٣، "جلنة أور" نشرت
خاللها قُتل التي ،"٢٠٠٠ "أكتوبر أحداث حول تقريرها -٢٠٠٠ في أكتوبر إسرائيليني ومواطنني قوى األمن بني

أكتوبر  ألحداث الشرطة جاهزية اللجنة تقريرها حلّلت وفي سياق واحد. يهودي ومواطن عربيا مواطنًا ١٣
الثالثة، اللجنة أعضاء ص خصّ جوهرها، في قتل اختبرت كل حالة أن وبعد العربية، اجلماهير قيادات وتصرّف
فصالً شمير، شمعون احملكمة املركزية هاشم خطيب وبروفسور قاضي أور، ثيودور العليا احملكمة قاضي
مواطنني النار على بإطالق بها الشرطيني قام التي للسهولة انتقاد الذع فيه وورد والتوصيات، لالستنتاجات

إسرائيل. في املواطنني العرب مع تعاملها جذريا تغييرًا تغيّر بأن للشرطة نداءٌ اللجنة ووجهت عرب،

يلي: التقرير ما من فصل االستنتاجات في وقد ورد

يجب، أنه الشرطيني، عرب برصاص مواطنني مقتل مبالبسات يتعلّق ما في آخر، مكان في اللجنة توضح
لسانها: على جاء حيث الشرطة، في النار إطالق تعليمات ا، تغيير أيضً

ذكرت كما أعداءً، اعتبارهم يتم هل ال التقرير، أعقاب  في العرب املواطنني مع تغير تعامل الشرطة هل
فقط، احلياة" على وفوري ملموس "خطر حالة في حيّ نار إطالق اليوم، إلى يلجأ الشرطيون، هل اللجنة؟

التقرير؟ في ورد كما

اكتشفت  عيوب" تصحيح ملموسة في مساهمة ساهمت مهمة إجراءات الشرطة نفذت أن اللجنة  تدعي
أربعة الشرطيون قتل ،٢٠٠٣ في سنة فمثالً، ذلك: غير إلى يشير الواقع لكن األحداث، في التحقيق خالل
أمني. مباشرة بحادث عالقة من دون االخضر، اخلط عن بعيدة عربية، بلدة داخل منهم ثالثة عرب، مواطنني
أربعة أشهر بعد ذلك وقد حدث الشرطيني، بيد عن قرب نار بإطالق السعدي مقتل محمود هي أخرى حالة

أور". "جلنة تقرير نشر

بعني االعتبار أخذا ممكنة، طريق كل استنفاد هو الشرطة واجب "إن
العينية، الظروف

للعالج وسيلة هو احلي  النار إطالق إن األنفس... في ضحايا وقوع ملنع
أو احلياة على وفوري ملموس خطر كحالةوجود خاصة، حاالت في
جميعها األخرى احلاالت في الشرطة على يجب رهائن... إنقاذ  كحالة
فيها حققت التي احلاالت بعض في فتاكة... غير وسائل  استخدام
ظروف في الواجب بشكل ملحوظ الشرطة رد فعل ى تعدّ (...) اللجنة
من ا. فتاكً فعل  رد يستوجب فعلي خطر هناك ن يكُ لم حيث  احلالة،
ضبط مفهوم ترسيخ في احلقيقية الصعوبة د جتسّ أن احلاالت هذه شأن
واخلطر." الضغط من صعبة ظروف في ا، أيضً الشرطيني، لدى النفس 

تعي الشرطة العرب. املواطنني مع الشرطة تعامل تقييم اعادة مطلوب "
كعامل مقدم للخدمة، العربي الوسط في تُتقبل عدة، ال مرات في أنها،
الشرطة، قيادات كافة في  خ،  تُرسّ أن املهم من عدائي... كعامل بل ال
العربي... اتمع مع العالقات في وانضباط باتزان األمور  تصريف أهمية
العرب املواطنني أن  مفهوم  أفرادها بني خ تُرسّ أن الشرطة على يجب 
كأعداء.." معهم التعامل يُتم أال يجب  وأنه  أعداءهم  ليسوا  إجماالً
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هو الوارد الشرطة. إن االنطباع قبل من يهود مواطنني نفسها حاالت قتل الفترة في تُسجل لم للمقارنة،
يكون أن من املفروض احلي النار إطالق وأن عدوا، ليسوا العرب أن املواطنني بعد خوا يرسّ لم الشرطيني أنّ

األول. وليس األخير، ارج

األمن- قوات عربيا برصاص مواطنًا (٢٩) ١٫١٠٫٢٠٠٠ قُتل منذ فقد "مساواة"، مركز في على املعطيات بناء
منهم قُتلوا برصاص احلني. (٢٢) ذلك منذ مرّت التي الثالث السنوات مواطنًا في و(١٦) أكتوبر أحداث في (١٣)
اجليش برصاص قُتلوا (٦) النار)، من أطلق عليه لم يتّضح للشرطة، عند حاجز (واحد منهم قُتل الشرطيني
من (٢٩) الـ احلاالت بني هذه واحدة، فقط، من حالة في األخضر. اخلط خلف منهم اثنان برصاص حرّاس، أو
في باملباشرة أور" أوصت "جلنة وقد احلدود". "حرس من شرطي األمن، قوات أفراد أحد حوكم العنيف، املوت
أحداث أكتوبر قُتلوا في ملواطنني عرب حاالت (١٠) الشرطيني في مع التحقيقات قسم في حتقيق إجراء
الناصرة، أسيل لوابنة من إياد الفحم، أم من جبارين أحمد ومحمد جبارين إبراهيم جت، أحمد من (رامي غارة
ورامز كفركنا، خمايسي من محمد سخنني، صالح من أبو غنامي ووليد عرابة، عماد من ار نصّ وعالء عاصلة
الناصرة) من اوي عكّ وعمر يزبك أكتوبر (وسام في قُتال ملواطنَنيْ أخريني حالتني في كفرمندا). من بشناق
التحقيقات قسم في بدأ كان احلالتني في التحقيق ألنّ وذلك حتقيق؛ اجراء في باملبادرة أور" "جلنة توصِ لم
إذا وما التحقيقات في مستمسكات وُجدت إذا ما اليوم، حتى يُعرف، لم التقرير. نشر عند الشرطيني مع
في الشرطيني حتقيقه مع التحقيقات قسم أنهى املذكورة أعاله. احلاالت في أحد حملاكمة نية هناك كانت
زالت وما حتقيق. بفتح أور" "جلنة توصِ لم وعليه فيهما، لتقرر العامة النيابة امللفني إلى حتويل ومت حالتني
الظاهرية)، من بالقرب قُتل برصاص الشرطيني الذي سبيت سنتني (باسم أبو قبل نحو حدثت أخرى، حالة
كافية، أدلة وجود لعدم أو التهمة"، ثبات "لعدم امللفات إغالق مت احلاالت، باقي فيها. في التحقيق في طور

الشرطة. رجال حياة على يشكلوا خطرًا لم الضحايا غالبية أن من على الرغم

إسرائيل في يهودي مواطن أي يُقتل لم ٢٠٠٠ وحتى آذار ٢٠٠٠، أكتوبر من نفسها، الفترة وفي املقارنة، بهدف
املشتبهني ضد اتهام لوائح قُدمت يُذكر أنه في هذا األمر. حتقيق أي لم يُفتح برصاص الشرطيني، وبالتالي
بالقرب في شارع الساحل احلجارة إلقاء نتيجة قُتل الذي اإلسرائيلي اليهودي جان، بخور املرحوم قتل في
في حياة إنسان على خطر بتشكيل املشتبهني واحد من إدانة متت وقد .٢٠٠٠ أكتوبر في الزرقاء جسر من
الواقع جان. إلى الشارع وموت رميه احلجارة بني حقيقة مباشرة عالقة توجد أنه لم رغم عام، طريق سير
اخلفيفة واليد بعرب، أضروا مواطنني مع أو اجلنود أو الشرطيني احلكم مع استنفاد فيه يتم ال الذي القائم
االستنتاجات ضوء ا في خصوصً األشياء وترد هذه يُحتمل. أن أصعب من هو الوضع هذا لهؤالء- الزناد على
صدور من أيام ٢٠٠٣، وبعد أيلول في أنه السياق في هذا نذكر أن يكفي أور". "جلنة تقرير في الواردة اخلطيرة
من بالغة إصابة واحد كفرقاسم، فأصيب مواطن عربي في الرصاص احلي الشرطيون أطلق اللجنة، تقرير

الشرطيني. عنف جراء من متفاوتة خطورة بدرجات املكان سكان من (١٥) وأصيب الرصاص، هذا

٢٠٠٣-٢٠٠٤ الشرطة برصاص وجرحى قتلى

.(٨٫١٢٫٢٠٠٣ برصاص الشرطيني، تل قُ اللد، السعدي، (محمود صفر بعد من على تل قُ .١

املدرسة في السيارات كهرباء طالب في فرع عمره من اللد، من عشرة السابعة في فتًى السعدي، محمود
 ٨٫١٢٫٠٣ يوم بيته من الرملة، خرج مدينة في (كراج) مرأب في تدربا وعمل هِسيجيم" مال الثانوية املهنية "عَ
التاسعة ابن اد عوّ حبيب صديقني، طريقه في ب ركّ شقيقته. متلكها التي الفضية املازدا بسيارة مساء
معينة مرحلة في وساروا الرملة، مدينة في الثالثة ل جتوّ والعشرين. الواحدة ابن سليمان عشرة وعماد أبي
اإلشارة عند  توقفوا بنتسبي. تقاطع شارع في ضوئية إشارة توقفوا عند أن إلى الهستدروت شارع  في

عن  تبليغ وجيزة بفترة ذلك وصل قبل أن بعد شرطة، سيارتا السعدي سيارة بجانب وتوقفت الضوئية،
وبعد السعدي. سيارة من أطلق الرصاص أن الشرطيون فشكّ اللون بيضاء مازدا سيارة من خرج نار إطالق
18



اثنان منهم  أطلق السعدي، سيارة من واقترابهم سيارتهم من الشرطيني نزول على معدودات ثوانيَ مرور
صديقه عواد أصيب فيما كتفه، في أخرى وبرصاصة رأسه في برصاصة السعدي أصيب داخلها. النار إلى

التالي. اليوم في هناك وتوفي "كابالن" مستشفى إلى السيارة، نُقل السعدي من أخرج طفيفة. إصابة

حوصر أن بعد بخطورة تتحرك بدأت السعدي سيارة أن ا الحقً التحقيق الذي أجري في إدعى الشرطيون
إنه الشرطيني أحد وقال اإلطارات. اجتاه في النار  فأطلقوا الشرطيني  دهس حاول الضوئية، اإلشارة عند
شرطي وقال السيارة؛ زجاج اجتاه في النار ولذلك أطلق الدهس، حياته لسبب محاولة على بخطر شعر
حبيب مع الشرطة حققت وقد عليه. النار أطلق ولذلك ا مسدسً يُخرج السعدي السائق رأى إنه آخر
نفسها. الليلة في حدة، على ل كُ السيارة، في مع السعدي كانا اللذيْن الراكبنيْ سليمان، أبو وعماد اد عوّ
على بناء الشرطيني. ادعاء وتناقضان متشابهتان شهادتيْهما فإن ،(١٢٫٣٫٠٤) "هآرتس" صحيفة على وبناءً
قبل السعدي، على النار إطالق باشروا سيارتهم، من مدني، بلباس الشرطيني خروج فإنه فور صيغتيهما،
قريبًا كان سكان الرملة من براون، أريك يدي السعدي. ا في مسدسً يرَ لم الردّ. كالهما من األخير يتمكن أن

. مشابهةً شهادةً "هآرتس" لصحيفة وقدم املكان، من

بالقرب والثاني اد عوّ حبيب كرسي من بالقرب ا واحدً ، مسدسنيْ السيارة في وجدوا أنهم الشرطيون إدعى
أنه ادّعي ا الحقً أجري نارية  عيارات اختبار وفي رصاصات، اد عوّ مسدس وُجدت في السعدي. كرسي من
سالح بحيازة على اعترافه اد بناء عوّ نفسه. أدين اليوم املدينة في من آخر مكان في رصاصات منه أطلقت
من بالقرب وُجد الذي املسدس في يُعثر لم الشرطيني.  على م بالتهجّ ليس لكن  نار، وبإطالق مسروق
ا، أيضً الشرطيني، مع التحقيقات قسم وأكد رصاصات. فيه ن تكُ ولم الذخيرة مُشط على السعدي كرسي
اجتاه في النار أطلقوا أنهم صيغة الشرطيني أصابع السعدي. كما أن بصمات املسدس على أنه لم توجد
النار وقفوا مطلقي أن بالرصاص، رغم اإلطارات تُصب لم حيث الشيء، بعض غريبة كانت السيارة إطارات

اثنني من السيارة- كما ادّعي. أو متر بعد على

قائالً: النار إطالق بيوم، النار إطالق بعد أجري صحفي مؤمتر حداد، في يغآل م املقدَّ الرملة، شرطة قائد رَ برّ
نُشر في خبر موسع في إقتبس كما شرطي ميت". يكون على أن ميت مجرم هناك أن يكون املفضل "من
اللد." في جتار ادرات اكبر كان "من إن السعدي قالوا كمن كبار"، شرطة "معريف" "قادة التالي في اليوم
نام ضيقة، شقة في عائلته مع عاش السعدي من الصحة. أساس يبدو، أي ما على االدعاء، لهذا يوجد ال

 ٢,٥٠٠ قدره راتب مقابل (كراج) مرأب في كمتدرب أسلفنا، كما وعمل، نفسه، الفراش على أخيه جانب إلى
"هآرتس" سؤال على وردا شبهة. ألية السابق في اعتقاله مت أنه لعائلته علم ال الشهر. شيكل جديد في
عادة من "ليس بأنه إيتسيك جورلوب، الساحلي، السهل شرطة الناطق بلسان أجاب اخلصوص، هذا في
العائلة مع مواجهة في مصلحة لدينا ليست أموات. أو أحياء ملواطنني اجلنائي السجل تنشر أن الشرطة

ما. ملحوظ جنائي ماضٍ للسعدي كان ال يبدو أنه لكن كرامة املرحوم". منس أن في أو

"لعدم  السعدي وفاة في التحقيق إغالق قرر أنه الشرطيني التحقيقات مع قسم أعلن ٢٠٠٤ آذار بداية في
في ظهوره عند شبيرو،  هرتسل احملامي الشرطيني، مع التحقيقات قسم رئيس  إدعى التهمة". ثبات
لم وأنه السعدي، يدي في ا مسدسً رأيا أنهما شهدا أن شرطيني األولى، القناة في شيني" "مبات إستوديو
الساحلي، السهل لواء مثل شرطة شبيرو، مثله على شهادتيهما. شهادات أخرى ح يرجّ سبب هناك يكن
صوا خّ شُ ركاب السيارة ذ ألن ألنّ إطالق النار نُفّ أو الضحية هو عربي ألنّ أغلق امللف وكأنّ االدعاء نهائيا، ردَّا،

أنّهم "أبناء أقليات". على

تلقائيا. هل وتبناها األخرى االدعاءات  على الشرطة رجال ادعاءات أسلفنا، كما شبيرو، احملامي ح رجّ وقد
ما يتعلق كل في "جلنة أور"، تقرير نشر قبل التصرف اعتادت مثلما السعدي حالة في الشرطة تصرّفت
ولم في مسدسه، عيارات ن تكُ لم ما الشرطيني السعدي بالضبط، هدد كيف، كاذبة؟ فبنشر معلومات
يكون قد أن ميكن وال قفازات، استخدم تدعي أنه شهادة توجد أية (ال "مسدسه" على أصابعه بصمات تكن
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ا  مسدسً وكأنه، يحمل فيها، ص خّ شُ التي اللحظة معدودات من ثوانٍ مرّت إنه إذ بصمات أصابعه، مسح
ال تكفي عائلة الشرطيني مع التحقيقات قسم تبريريات إن وموته). عليه النار إطالق حلظة وحتى في يده
شبه امللف. من إغالق لقرار  العامة للنيابة استئنافًا يقدموا أن عليه، بناء العائلة، أفراد  فقرر  السعدي،
أور". "جلنة تقرير استنتاجات ا متامً يتجاهلوا أن الشرطيني مع قسم التحقيقات في فضلوا أنهم املؤكد،
اللجنة: أقوال حسب نذكر، في الشرطة. إلى آداب التبليغ تطرق اللجنة يخص ما في ا خصوصً هذا ويُحكى
في احلسم... وقت  في واحلقيقي  الداخلي التحقيق ثقافة الشرطة في ر تتجذّ لم أنه من  القلق "ينشأ
حتقيقات أخرى وأجريت في حاالت سالح، استخدام حوادث بعد بتاتًا حتقيقات رَ جتُ لم احلاالت  الكثير من

فقط." جزئية،

عتير، قُتل قرية القيعان، أبو محمد (ناصر النار وأطلق - الزجاجيَ اللوحَ كسر الشرطيّ .٢
.(٢٤٫٧٫٢٠٠٣ حدود"، "حرس شرطي بيد عليه رصاص بإطالق

األجرة  سيارة قاد عتير، بها املعترف غير البدوية القرية من وأب لثالثة أطفال ٢٣ ابن القيعان، أبو ناصر
تصاريح ال يحملون الظاهرية، الفلسطينيني من بعض بسيارته القيعان السبع. نقل بئر اجتاه في خاصته
سيارة املفترق بالقرب من توقفتْ "شوكت". في مفترق الضوئية اإلشارة عند توقف إسرائيل. مكوث في
معلومات بناءً على يبدو، ما على تصرفوا، الذين احلدود"، أفراد "حرس ه احلدود". توجّ "حرس لـ تابعة جيب
السائق، من نافذة أحدهم إقترب األجرة. إلى سيارة قانونيني، غير ماكثني القيعان ينقل تفيد أنّ مخابراتية

الفور. على القيعان رصاصة واحدة في صدره- فمات القيعان على وأطلق

القيعان رفض التالي، اليوم صحف في احلادث، مباشرة، ونُشرت بعد "حرس احلدود" أفراد شهادة على اعتمادا
حاول دهس احد الشرطيني،  وقد املكان، من الهرب بهدف بالسيارة اخللف وإلى األمام إلى سار الشباك، فتح
أنّ ناصر في املكان، كان القيعان، الذي رازي عمه، ابن ادعى وقد اجتاهه. في إطالق النار إلى اضطروا ولذلك
عن وأطلق النار عليه الزجاج ر أحد الشرطيني كسّ ناصر فتح الشباك، أن رفض وأنه بعد الهرب لم يحاول

قرب.

صحيفة  في تساحر رومت الصحافي نشر فقد حادث القتل. أيام على بعد مرور أربعة القضية مسار تغير
أنه على احلادثة، إال ا كان شاهدً يهودي، أجرة سيارة سائق شهادة فيه عن احلادث، وعرض تقريرًا "هآرتس"

احلادثة من زاوية  ورأى املفترق من مترًا ٣٠ بعد على وقف إنه السائق قال الهوية. مجهول يبقى أن طلب
نشروا الشرطيني أنّ "سخافات"، وأضاف أنه الشرطي" على حاول دهس "القيعان االدعاء أنّ عرّف لقد ممتازة.
إطاراته تكون أن يجب لكان إلى األمام التحرك حاول القيعان كان حيث لو "خوازيق"، األجرة سيارة أمام
توجه ا أبيض، قميصً ارتدى وقد الشرطيني، أحد أنّ وحكى الشاهد. قال األجرة"، سيارة تتحرك "لم بة. مثقّ
سيارة سائق وقال السائق. نافذة زجاج تكسير صوت مبوازاة نار، إطالق أصوات معت سُ وعندها القيعان، إلى
كتفه"، على وربّت ملطلق النار جاء واحد هو سرورهم. "ما أغاظه النار أغاظته: رفاق مطلق فعل ردّ األجرة إن

قال.
الشرطي  ضدّ القتل بتهمة اتهام الئحة تقدمي قرر أنه ٢٠٠٣ أيلول في الشرطيني مع قسم التحقيقات أعلن
يفتح أن القيعان ديجودكر من طلب االتهام، الئحة على وبناءً .(٢٦) الـ ديجودكر، ابن ألكس أطلق النار، الذي
خاصته "١٦ "اإلم ر عمَّ الشباك، فتح في ثانية، ق، تعوّ أن وبعد توقف، اخللف، إلى القيعان سار الشباك،

وقتلته. القيعان صدر الرصاصة فأصابت صفر- بعد عن واحدة رصاصة القيعان على وأطلق

مواطن بقتل قام جندي شرطي أو ضدّ اتهام مت فيها الئحة قُدّ الوحيدة التي احلالة أسلفنا، هذه، كما
وذكر بذلك وتفاخر احملامي شبيرو .٢٠٠٠ منذ أكتوبر جلت سُ التي حاالت القتل (٢٩) من بني عربي إسرائيلي
اخلبائث التي كل أن االتهام، الئحة على بناءً الواضح، سجن. ومن سنة (٢٠) إلى تصل قد القتل عقوبة أن
مطلق خطر يهدد حياة دون وجود من إطالق نار وسارية: قائمة زالت ما "جلنة أور" تقرير في عنها احلديث جاء
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على يهودي أجرة سيارة سائق شهادة ا، أيضً القلق، يُثير ومما أحيانًا. كاذب، وحتى مَعيب تبليغ آداب النار؛
السؤال: يصعب اإلفالت من ذلك، أنه على زِد القيعان. على النار بعد إطالق الشرطيني انتاب الذي السرور
ذنب إلى يشير شاهد يهودي، الشرطيني مع التحقيقات قسم أمام يتوافر لم لو سيحدث الذي كان ما
هل الشرطيني. صيغة أو البدو العيان شهود صيغة الصيغتني: أحد باختيار عندها ملزمني وكانوا الشرطي،

ا؟ أيضً للمحاكمة، عندها، تقدمي ديجودكر يتم كان
 

برصاص تل قُ الطيبة، جبالي، (مرسي اجلريح فمات باإلخالء، الشرطيون يسمح لم .٣
.(٢٢٫٧٫٢٠٠٣ الشرطيني،

بسيارة  الطيبة مدينة ملركز سفرية إلى ٢٢٫٧٫٢٠٠٤ يوم صباح انضمّ لبنت، وأب جبالي، ابن الـ (٢٨) مرسي
كانت حدود". سيارة "حرس صادفا الرئيسي للطيبة املدخل في جبار. شهاب لصاحبه، اململوكة السوبارو
بعملية إنذار لسبب  ("هشارون") الساحل  منطقة في حواجز نصبت  قد الساعات تلك  في الشرطة

فطاردها  أخرى متر  ٢٠٠ املسير السيارة تابعت  بالتوقف.  للسوبارو احلدود" "حرس أفراد فأشار تفجيرية،
السائق وأصيب بالغة، إصابة النار إطالق من مرسي جبالي أصيب النار. يطلقون وهم احلدود" أفراد "حرس
داود إلى "جنمة تابعة إسعاف سيارة استدعيت ثم السيارة. من الهرب في جنح ولكنه خفيفة، إصابة جبار
إلى ا، الحقً جبالي، إخالء مت وقد من اجلريح. باالقتراب لها يسمحوا لم الشرطيني لكن إلى املكان، احلمراء"

ميتًا. الطوارئ قسم إلى وصل حيث عسكرية، شحن بسيارة املستشفى
 

مخربني تلقي إعالم بأن مت أنه املركز، بشرح لواء قائد بأعمال ا قائمً عندها كان وقد بارليب، أوري قام العميد
مدخل عند السوبارو سيارة الشرطيون (عائلية). الحظ ستيشن"  "سوبارو بسيارة يسافرون مشتبهني
الشرطيون أخرى. بدأ مرة هربت وعندها حلظة، السيارة توقفت التوقف، الصوت مبكبر منها الطيبة، طلبوا
أن للصحافة الشرطة سرّبت وقد اإلصابة. لغرض أطلقوا النار وعندها الهواء مبطاردتها، أطلقوا النار في
قيادة رخصة حيازته في تكن لم السائق جبار وأنّ وأمالك، وسالح عنف مبخالفات معروفًا ا مجرمً كان جبالي

الشرطة. من هرب ولذلك وسيارة ساريتا املفعول،

في الطيبة، سار، خطأً، الدخول إلى شارع أعمال الترميم في لسبب فيقول إنه شهاب جبار بنفسه يشرح
احلدود". "حرس سيارة صادف حصان"، وعندها "حذوة بالتفاف قام أدرك ذلك، عندما املعاكس. السير اجتاه
صديقه أن باالنحناء، الحظ قام يحذروهما. أن دون مباشرة، من النار الشرطيون بإطالق بدأ ادعائه، وبحسب

سارية  ا رخصً حيازته في أنّ جبار يدعي السيارة. من هرب وعندها أخرى ٢٠٠ متر السير وتابع أصيب، جبالي
داود اس- نحّ أحلان للمحامية آخرون شهود ق صدّ الشرطة. من للهرب خاص سبب هناك ن ولم يكُ املفعول
السيارة توقفت أطلقت عندما النار وأن دون إنذار من قاموا بإطالق النار الشرطيني أن "مساواة"، مركز من
العنف مجال في معروف "مجرم كـ ابنه ن هناك مبرر لعرض لم يكُ إنه جبالي، أبو يحيى، يقول املكان. في
خدمة، أعمال سنة في سنوات وقضى نصف عشر قبل مبخالفات أمالك أدين ابنه أن واألمالك". صحيح
يتضح أنه في املدينة. وقود محطة في احلني، وقد عمل كحارس منذ ذلك مخالفة أية يرتكب لم لكنه
الشرطة قامت التقرير، ترد في هذا رخصه، كحاالت أخرى في موضوع أم جبالي ماضي موضوع في سواءً
غير وحتى هة وجّ ومُ هة بصورة مُشوّ غيرهم و/أو ضد مشتبهني حيازتها في موجودة باستخدام معلومات

اإلعالم. وسائل عندما قدمت عرضها أمام بهم بالغٍ إضرارٍ إلى األمر الذي أدى أحيانًا، قانونية،

لسيارة اإلسعاف  ١٩٧٢٢٩٢ التقرير ويذكر اجلريح. جبالي عن طبيا ا عالجً الشرطيني منعوا أن على اختالف ال
أنه ، واملُعالِج  اإلسعاف سيارة سائق بتوقيع بوضوح، ٢٢٫٧٫٠٣ يوم من احلمراء"،  داود "جنمة إلى التابعة
صعبة حالة كان في اجلريح أن من الرغم املكان"، على في لرفض اجليش اجلريح مبعاجلة لنا يُسمح "لم
إلى األمر نهاية في جبالي أخلت التي العسكرية الشحن سيارة تكن في لم شهود عيان، ا. وبحسب جد
في التأخير كان ما إذا ا واضحً تشريح فليس عملية جلبالي رَ جتُ لم أنه ومبا معدات طبية. أية املستشفى،

إلى موته. وأدى مصير جبالي قرر له قد الطبي تقدمي العون
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من وجاء الزناد". على للشرطة خفيفة يدور عن "يد احلديث أن الطيبة، عيان من جبالي وشهود عائلة تدعي
ومن معالج." حامٍ مُ ينتظر رأي "امللف وأن انتهى، القضية في التحقيق أن الشرطيني مع التحقيق قسم
املتورطني تقدمي أي من قضية في توصيات ما الشرطيني مع التحقيقات لدى قسم إذا كان ما املعروف غير

احملاكمة. إلى احلادث في

عليه في حاجز النار بإطالق  تل قُ الفحم، أم إغبارية، (توفيق دون شهادات من موت .٤
(٦٫٢٫٢٠٠٣ احلدود"، لـ"حرس

شهادات وبحسب الفحم. أم من بالقرب احلدود" لـ "حرس حاجز من اقترب الـ (٢٧)، إغبارية، ابن  توفيق
على فجأة، إغبارية، م تهجّ املدينة)، خارج  وقع فاحلادث أخرى؛ شهادات توجد (ال احلاجز في الشرطيني
سكني أو موادّ متفجرة على يُعثر لم وأردوه قتيالً. عليه النار فأطلقوا توحي بالطعن- بحركة الشرطيني

ا نفسانيا. مريضً كان إغبارية أنّ أقرباؤه جسده، ويدعي على
  

مجرد ثمّ ومن "مُخرب"، أنه على إغبارية بداية، أمنية، مصادر باقتباسها اإلعالم، وسائل وصفت وقد 
مع التحقيقات قسم أعلن وقد عربيا. مواطنًا كان إغبارية أنّ أسلفنا، كما هي، واحلقيقة "فلسطيني".

التهمة". إغالق امللف "لعدم ثبات ،١٨٫٢٫٢٠٠٣ يوم الشرطيني،

بجروح أصيب كفرقاسم، عامر، (صالح يُنصتوا لم الشرطيني رت، ولكن حذّ أور" "جلنة .٥
(١١٫٩٫٢٠٠٣ الشرطيني، برصاص بالغة حتى متوسطة

املدخل  في أخيه، موجود وملكية مبلكيته (كراج) مرأب من بالقرب يوم ١١٫٩٫٢٠٠٣ صالح عامر ظهيرة مكث
بدأ املرأب. إلى شرطة أفراد أربعة وفيها احلدود" لـ"حرس تابعة جيب سيارة إلى كفرقاسم. وصلت الغربي
مرحلة في املكان. في موجودين أنهم كانوا في يُشكّ غير قانونيني ماكثني عن بالبحث فورًا، الشرطيون،
حول دار املرأب. خارج انتظرت التي الشرطة  دورية إلى صالح، ابن عامر،  شادي الشرطيون اقتاد معينة،
ابن عامر، صالح النار من إطالق أصيب سكان القرية. اجتاه في بإطالق النار الشرطيون الدورية شغب، فبدأ
إلى كمتوسطة حالته دت دّ وحُ صفر، بعد على من صالح على أطلِق الرصاص أنّ كما شادي. والد ،(٤٨) الـ
أصيبوا، من أفرادها ثالثة أن عن بالتبليغ الشرطة وقامت العمليات. من سلسلة إجراء إلى فاضطرّ بالغة
راوات الهِ استخدموا الذين الشرطيني عنف جراء من إصابتهم عن سكان كفرقاسم من (١٥) حني بلَّغ في

احلادث. أثناء في للضرب

أي هناك صوا يشخّ قانونيني، ولم غير عن ماكثني بحثًا فعالً املرأب فإنهم دخلوا الشرطيني، صيغة وبحسب
الدورية إلى إلى اقتياده اضطرّوا رفض، وهو هوية بطاقة إظهار عامر شادي من أنهم طلبوا ولكن مبا مشتبه.
املركز، منطقة في احلدود" "حرس مجال قائد نائب  لسان  على  وجاء القريب. الشرطة مركز إلى ألخذه
احملليون السكان بدأ الدورية، ثم حول جتمهر الدورية، بدأ عامر إلى أدخل شادي أن بعد سلمان غامن أنه العميد
النار. بدأوا بإطالق ولذلك باخلطر الشرطيون شعر غامن، العميد أقوال باحلجارة. وبحسب الشرطيني برشق

الهواء. في النار أطلقا أنهما يدعيان أنهما الشرطيني، إال من اثنان النار ذ إطالق نفّ الذي غامن أنّ عي ويدّ

فقد جاء ا. متامً مختلفة صيغة "مساواة"، مركز من عثمان، ونضال عازر فؤاد ، للمحامينيْ القرية سكان م قدّ
نحو جزدانه من الشرطيني أحد استلّ أن بعد ا، شديدً ضربًا بضربه بدأوا أن الشرطيني عامر شادي لسان على

عاملني آخرين مكثا  لسان على ا، أيضً وجاء، "مساواة". مركز لها حصّ التي الشهادات حسب ش.ج.، آالف ٦
محمد أحدهما، النار باجتاه الشرطيون ثم أطلق الشرطيني. بيد ربا أنهما ضُ احلادث، وقوع املرأب، عند في

الهرب منهم. حاول صرصور، الذي
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م إلى الشرطيني وطلب فتقدَّ الدورية ينزف داخل وهو ابنه، شادي، عامر صالح رأى فقد شهادته، وبحسب
حوضه في عليه النار أحدهم بإطالق وقام بدفعه، ذلك، على الشرطيون، ردا فقام طبية. مساعدة استدعاء
لعامر طبية مساعدة تقدميَ ساعة نصف طوال الشرطيون منع فقد السكان، أقوال وبحسب قرب. عن

بالسالح. الطبي الفريق رجل هددوا إنهم حتى اجلريح
 

الطبي "رابني- املركز حتى مطاردتهم في استمروا الشرطيني شهدوا بأّنّ كفرقاسم قرية سكان أنّ كما
الشرطيني أن عامر، حمزة احلادث، أحد جرحى وادعى الطبي. العالج في تدخلوا إنهم وحتى بيلينسون"، حرم
آخرون شهد سكان وقد شهادة. لهم م طاملا لم يقدّ معاجلته من في املستشفى الطبي الفريق أفراد منعوا
وحتريرهم، العالج تقدمي في اإلسراع  على الطبي الفريق أفراد حثوا املكان في كانوا الذين الشرطيني أن

فورًا.
        

الشرطيني وأفراد حيال تصرف مها السكان قدَّ التي فقط، اخلطيرة، في الشهادات احلادث خطورة تكمن ال
التي أقرت، أور"، "جلنة استنتاجات معدودات بعد نشر ا كونه وقع أيامً في بل بيلينسون، في الطبي الفريق
على وفوري ملموس خطر كحالة خاصة، في حاالت عالج وسيلة هو الرصاص احلي "إطالق بأن أسلفنا، كما
وقد غير فتاكة...". وسائل استخدام جميعها، األخرى احلاالت في الشرطة، على يجب رهائن... إنقاذ أو احلياة
املركز ردّ وفي القضية. في ا حتقيقً فتح الشرطيني مع أن قسم التحقيقات "مساواة"، مركز جاء، إثر توجه
الدكتور أقوال وحسب مكتوبنا. جاء في ما الفريق الطبي، ورفض أمر تصرف في توجهنا على "رابني" الطبي
الطوارئ غرفة في نشأ شغب فقد رابني"، الطبي بيلينسون- املركز "حرم مدير (اإلسم الشخصي) ياهف،
جانب إلى املرافقني من إبقاء عدد مت الطوارئ، وعليه قسم عائالت اجلرحى من إخراج ا جدً الصعب وكان من
أن األطباء من الطوارئ طلنب قسم في املمرضات أن ياهف، الدكتور ا، على لسان أيضً جاء، جريح. كما كل
التي املشاكل وحل الشغب لتهدئة محاولة في آخرين، مرضى قبل املستطاع قدر ا سريعً اجلرحى يُعالج
عنهم حتى العالج الطبي نع مُ بأنه ادّعاه اجلرحى ما الدكتور ياهف وأنكر الكثيف. عن التجمهر نتجت

الطبي. الفريق من جانب مقصود تعويق أي يطرأ لم إنه وقال الشرطة. شهادة إلى م اجلريح يقدّ

ات  امللفَّ زالت ما الشرطيني، بيد تلوا  قُ :٢٠٠٢ األوَّل كانون -٢٠٠٠ أكتوبر

مفتوحة

برصاص تل قُ الطيبة، القادر، عبد إدريس (صدقي تل وقُ املقهى، جانب إلى وقف  .٦
.(٢٥٫١٢٫٢٠٠٠٢ يوم الشرطيني

الشرطة قامت .٢٥٫١٢٫٢٠٠٢ يوم الطيبة في في مقهى أوالد، جلس لثالثة وأب إدريس، ابن الـ (٣٥) صدقي
فأصيب الشارع، في النار الشرطيون بادرات. أطلق االجتار في محلّيّ مشتبه مبطاردة نفسه الوقت في
سريري. وقد موت حالة في بيلينسون مستشفى إلى نقل ثم بالغة. إصابة النار إطالق إدريس من صدقي

بقليل. بعدها وفاته أعلنت

يتورَّط لم املطلوب، ادرات بتاجر عالقة له ن تكُ لم ارتكبه. لذنب ليس بالنار رب ضُ إدريس أن على ال اختالف
الطيبة. مدينته في سبيل عابر بطريقة ما؛ كان الشرطيني عمل إعاقة يحاول ولم إجرامي عمل أي في
املقهى، من مقربة على ادرات تاجر وقف وقد خطأً. بالنار، رب ضُ بأنه األخرى هي الشرطة تعترف أن كما
الشرطيون أخرج ثم الشرطيني محاوالً دهسهم. اجتاه وانطلق في سيارته دخل الشرطيني، رأى  وعندما
جنح فقد باملناسبة، أما التاجر، الرصاص. إطالق إدريس من فأصيب اجتاهه، في النار وأطلقوا مسدساتهم

بالهرب.

تاجر كان أن بعد الرصاص الشرطيون أطلق دافيد ليبائي، فقد احملامي إدريس، محامي عائلة حسب صيغة
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وبحسب وسقط. اللحظة، تلك في املقهى خارج وقف الذي صدقي، أصيب من املكان. وقد فرّ قد ادرات
إليها. الطريق ومنعوا املنطقة حوَّطوا لكنهم اجلريح، ملساعدة إدريس الشرطيون م يتقدَّ لم الصيغة، هذه

 
حال في إطالق النار تُلزم النار إطالق تعليمات أنّ ورغم بريئًا، أصاب نار إلطالق حادث واضح عن احلديث أن رغم
ونصف مرور عام بالناس- ورغم مكتظّ شارع في النار إطالق -وهنا مت فقط آخرين، إصابة عدم من التأكد
مع التحقيقات أعلن قسم وقد  احملاكمة. إلى تقدمي توصيات اآلن، حتى توجد، ال احلادث، فإنه على العام

معالج". محامٍ رأي ينتظر وأن "امللف في املوضوع انتهى حتقيقه أن الشرطيني

يوم الشرطيني  برصاص تل قُ حورة، سبيت، أبو (باسم ا حي احلاجز باسم يعبر ٧. لم
.(٢٣٫٥٫٢٠٠٢

بئر الظاهرية- شارع في بسيارته سافر بالنقب، حورة البدوية البلدة من الـ (٢٢)، باسم أبو سبيت، ابن 
اخلليل. شرطة حاجز في توقف "تينا". مستوطنة من قريبًا األخضر، اخلط مبحاذاة ،٢٣٫٥٫٢٠٠٢ يوم السبع
أنّ الواضحَ لكن ال، أم الشرطيني من الفرار سبيت أبو حاول إذا ما ا واضحً وليس احلاجز. وعبر راجالً نزل

الفور. على والصدر ومات الرأس اجتاهه فأصيب في النار في أطلقوا الشرطيني

يحتوي على كيس حيازته في كان الشرطيني ألنه من الهرب سبيت أبو بدأ الشرطيني،  صيغة بحسب
على حجارة أبو سبيت ألقى الشرطيني- ادعاء -بحسب الهرب أثناء في املاريحوانا. من ا كيلوغرامً (٢٠)
املواطن مبوت التي بلَّغت الوحيدة "هآرتس"، صحيفة في اجتاهه. في النار إطالق إلى فاضطروا الشرطيني،
بينما العائلة، رد فعل يُعرض لم القتيل. كما اسم حتى يُذكر الشرطيني، لم برصاص أبو سبيت اإلسرائيلي

حقيقة. أنها على حيازته، في بطت ضُ أنها الشرطة تدعي التي ادرات قضية تُعرض

شاهدوا عيان شهود فبحسب سبيت، مدير مدرسة في حورة، صيغة مختلفة. أبو شحادة باسم، أبو ويروي
وظهر مدنية. مالبس أفراد يرتدون ستة عليه انقضَّ الشرطة، حاجز بالقرب من راجالً ابنه احلادثة: عندما مرَّ
مدى وأطلق عليهم النار من بجانب الشارع، قناة جهة من مالبس عربية، يرتديان شخصان فجأة، أمامهم،
الشرطيني أنّ  إال ملعاجلته، إليه التوجه الرمدين، القريبة، الفلسطينية البلدة من حاول شاب ثم قريب. 

غزة. من مخرب إنه له وقالوا منه، االقتراب من منعوه

الشرطيني. من فراره عند معه حمله سبيت أبو أن يُزعم الذي املاريحوانا" "كيس قط، الشرطة، تعرض لم
مخوَّالً  ليس نا "قسمُ يلي: ما "مساواة" ملركز ٢٠٠٢ سنة الشرطيني مع  التحقيقات قسم  أعلن وقد 
حسب إطالق النار أن غزة"، وهذا رغم وقطاع والسامرة يهودا منطقة إطالق رصاص في حوادث في التحقيق
أعلن لواء وقد عسكري. أو نشاط أمني نطاق في وليس اخلليل، شرطة من مخبرين بيد ذ نُفّ الشرطة أقوال

ل  األحداث، وستُتشكّ في تسلسل حتقيقا يجري فحص فريق عنيّ اللواء أن ٢٠٠٣ أيار والسامرة"  في "يهودا
املذكور الفحص فريق ذكرها التي "األيام القليلة" عليها. العائلة إطالع وسيتم املعطيات القريبة األيام في
"مساواة"، والسامرة" ملركز "يهودا شرطة من بدعان، سامي أن أعلن املقدَّم ومنذ سنتني. نحو أعاله، طالت

في  "مساواة" رد لتوجه مركز أي يُتلقَّ لم القدس"، لواء عي مدّ فيه لينظر ل وّ "امللف حُ أنّ ١١٫٨٫٢٠٠٢ في
امللف. مصير خصوص

امللفات ت أغلِقَ الشرطة- برصاص تلوا قُ

برصاص تل كفركنا، قُ حمدان أمارة، (صبري رميون؟ بيت مفترق في القتل على تأكيد .٨
(٤٫١٢٫٢٠٠٢ يوم الشرطيني
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مفترق "بيت في سيارته جانب إلى من كفركنا، يوم ٤٫١٢٫٢٠٠٢، ابن الـ (٢٩)، يقف صبري حمدان أمارة كان
بحثًا عن مشتبهني بإلقاء وقائي بنشاط كانوا يقومون أفراد شرطة توقّف حينما القريب من قريته، رميون"،
سيارة أخرى. مبحاذاة املفترق جانب أوقِفت إلى والتي ألمارة، التابعة البيجو سيارة إلى جانب حارقة، زجاجات
نفسها، الصيغة وحسب املكان. من الهرب ألمارة التابعة البيجو سيارة حاولت الشرطة، وبحسب صيغة
التوقف. منه وطلب الهواء في النار الشرطي فأطلق أصابه. إنه حتى يدهس شرطيا أن أمارة، بداية، حاول
الشرطي أطلق ثم . اخللفينيْ السيارة بإطاري آخر شرطي بدهس وقام الشرطي لطلب أمارة يستجب لم

آخر. مسافرًا أمارة وأصاب السيارة وقتل على الرصاص
 

ومت حتذيره دون أمارة من سيارة الشرطة سيارة قت" "طوّ أقوالهم، فبحسب أمارة. عائلة  صيغة تختلف
شرطيا، أصاب على السيارة، السيطرة فقد املكان، من الهرب حاول بتوتر، أمارة أصيب منها. النار إطالق
على ا "تأكيدً أمارة على الشرطيون مارس كذلك، أقوالهم، وحسب النار. الشرطيني أحد عليه أطلق وعندها
تاجر أنه على أمارة ووصفت الشرطة األرض. على ى ملقً وهو قصيرة مسافة من النار عليه وأطلقوا القتل".
د هدّ قد كان أمارة ا. وإذا أيضً سالح على يُعثر كما لم مخدراتن على السيارة في يُعثر لم مخدرات، لكن
بإطالق يكتفِ الشرطيون ملاذا لم إذًا، ا، واضحً وليس فقط. سيارته، مبساعدة ذلك فكان الشرطيني، حيوات

سيارته. إطارات في اجتاه نار
 

أغلق "لعدم امللف أنّ شبيرو، هرتسل احملامي أعلن كلها، التساؤالت هذه من الرغم وعلى ،٢٧٫٣٫٢٠٠٣ يوم في
التهمة". ثبات

يوم الشرطيني برصاص تل قُ شالوم، طرابني، سيجف (أحمد وقتل الشرطة- من هرب .٩
. (١٩٫١٠٫٢٠٠٠

.١٩٫١٠٫٢٠٠٠ مبطاردتها يوم الشرطة قامت بسيارة سافر شالوم، سيجف من طرابني، ابن الـ (٢١) أحمد
ادعاء وبحسب مشتبهة. ثالث سيارات رامون" "متسبيه منطقة في شرطة أفراد الحظ بدأ احلادث عندما
وانقلبت منهم عدد إيقافها، وأصيب حاولوا الذين الشرطيني القافلة في األولى أصابت السيارة الشرطيني،
الطريق، في األخريني. للسيارتني مالحقتها فيها. تابعت الشرطة املوجودين على القبض ومت بعدها السيارة
الشرطيون "في الهواء الشارع، أطلق في دميونا شرطة أفراد أقامه احلاجز الذي إلى السيارتان تصل أن وقبل
نتيجة املستشفى في بجراحه متأثّرًا ومات ظهره في وأصيب أحمد طرابني إطارات السيارة". وفي اجتاه

سيارة  في املاريحوانا من كيلو غرام ١٥٠ على ثر عُ الشرطة، ادعاء وبحسب عليه. النار الشرطيني إطالق
املشتبهني.

 
"لعدم امللف إغالق ،٢٩٫١٠٫٢٠٠٢ يوم الشرطيني حينها، مع قسم التحقيقات رئيس شندر، عيران احملامي قرر
طرابني كان إنه إذا يقولون "مساواة" وفي مركز العائلة. من جانب ظ" متحفِّ "تعاون ولسبب األدلة"، كفاية
املوت على حتى النار إطالق يتمّ ال مثلما املوت، النار عليه حتى كافيًا إلطالق سببًا هذا فليس تاجر مخدرات،

يهود. مخدرات جتار

.(١٥٫٨٫٢٠٠٢ حمدون، حيفا، (عماد الشرطة حاجز تل في قُ .١٠

صديقه بصحبة عارة في شارع وادي نارية دراجة حيفا، سافر على من لولدين، وأب حمدون، ابن الـ (٢٦) عماد
وعلى احلاجز، في حمدون يتوقف لم للشرطة. حاجزًا الفحم أم من بالقرب صادف .١٥٫٨٫٢٠٠٢ روعي درور يوم
دراجته يقود كان عندما الشرطة أنه أصيب حمدون قتيالً. وادّعت سقط من احلاجز مسافة ليست ببعيدة

الهيروين. من غرام ٢٠٠ على املكان في ثر أنه عُ ا، أيضً ادّعت الشرطة، كما النارية.
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أطلق أن مواطنًا البداية، في الشرطة، ادّعت حيث موته. بظروف يتعلق ما في صيغ مختلفة هناك كانت
صرّحت ،٢٣٫٨٫٢٠٠٢ يوم ا، والحقً بًا. مخرّ أن يكون ح فرجّ الشرطة حاجز شاهده يجتاز ألنه حمدون على النار
لقسم التحقيقات رد في وجاء مبوته. عالقة لها تكن ولم النارية دراجته على من حمدون سقط بأن الشرطة

أطلق  الذي يكن "لم ٢٩٫٢٫٢٠٠٤ أنه يوم األولى القناة شيني" في "مبات إلى برنامج نقله مع الشرطيني
مواطنًا". كان بل شرطيا النار عليه

 
عليه ضغطت الشرطة وأن مخدرات،  تاجر لم يكن أن عمادًا "كولبو" في صحيفة حمدون عائلة إدَّعت
أية حال، على برصاصة. بحادث أو قُتل قد حمدون كان إذا ما اآلن، حتى ا، واضحً وليس مخبرًا. لديها ليعمل
معه أو ققَ حُ قد حمدون، اجتاه في النار أطلق ادّعت الشرطة أنه التي املواطن، ذلك كان معروفًا ما إذا ليس

هناك مواطن كهذا أصالً. كان ما إذا احتجز مرة، أو

إغالق امللفات متّ إسرائيل، داخل في اجليش برصاص تلوا قُ

عليه أُطلق الفحم، أم بدران،  صبحي (بالل التماس خط قتيل عند جامعي طالب .١١
.(١٧٫٤٫٢٠٠٢ للجيش، حاجز في الرصاص

تل جامعة في اإلجنليزية واللغة األرض قياس لعلم طالب الفحم، أم من بدران، ابن الـ (٢٩) صبحي بالل
التماس، واتّضح خط على قُتل أن شابا يومني اجليش بعد وأعلن ،١٧٫٤٫٢٠٠٢ يوم بيته من بدران إختفى أبيب.

بدران. أنه الفحص بعد

فتوقف، التوقف، منه لب وطُ التماس، خط عند للجيش دورية من بدران اقترب اجليش، صيغة وبحسب
الرصاص فأطلق طعن عليهم بحركة م منه اجلنود تهجّ عندما اقترب ا. واقفً ظلّ لب منه اجللوس، طُ وعندما
لهذه أنه تقرّر للحكومة املستشار القضائي لسان على وجاء سكني. على اجلثة حتت ثر وقتله. وعُ عليه

حتقيق جنائي. فتح عدم الظروف

عليه أُطلق الغربية، باقة ضراغمة، يوسف (منهل النار إطالق حجة اجلنود إختلق .١٢
.(٢١٫١٫٢٠٠٢ للجيش، حاجز في الرصاص

اجليش حاجز من القريبة السوق طريقه إلى في كان الغربية، باقة من ضراغمة، ابن الـ (٢٣) يوسف منهل
احلاجز. على الرصاص املناطق اإلسرائيلية، أُطلق في زال ما وكان احلاجز، من اقترابه عند .٢١٫١٫٢٠٠٢ يوم
منطقة من حاول الهرب الذي ا، ضراغمة، أيضً على الرصاص وبعدها، أطلقوا املهاجم، على أطلق اجلنود
وقد جثته، بجانب صورة بأخذ بعدها، عليه، أطلقوا النار قام اجلنود الذين الفور. على قُتل ولكنه النار، إطالق

وبعدها في العالم كله. أحرونوت" نُشرت الصورة في "يديعوت

التي الصيغة هي وهذه احلاجز، إلى "ارّب" بسيارته نقل الذي هو أنّ ضراغمة البداية في اجلنود شهد
يُشاهد "لم أساس. لها لم يكن الصيغة هذه أن ا، الحقً وسائل اإلعالم. لكن اتضح، في في البداية نُشرت
يوم كتب هكذا ناسف"- حزام وجود  على بوضوح يشهد آخر شيء أي  أو سالح ضراغمة جسم  على 

أُطلقت  أنه عندما حقيقة ضوء "وفي املركز. قيادة عي مدَّ بأعمال القائم هالبرين، أشير احملامي ٣٠٫٣٫٢٠٠٣
هناك ن الظروف لم يكُ هذه أنه في ذُكر، كما يتضح، اآلخر، االجتاه في وإمنا اجلنود يعدُ في اجتاه لم عليه النار
"احتجاز تنفيذ إجراء اإلصابة، لغرض الرصاص قبل إطالق الالزم، من لذلك، كان على حياة اجلنود. فوري خطر
في تقرّر األقوال،  هذه ورغم الهواء."  في الرصاص وإطالق باملناداة مبكر إنذار توجيه طريق مشتبه" عن
تأديبية إلى محاكمة موا قُدِّ الذين الوحيدون كان احملاكمة. إلى النار أطلقوا الذين تقدمي اجلنود عدم اجليش

اجلثة. جانب إلى صورة أخذوا الذين اجلنود هم
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الدفاع قررت أن وزارة إسرائيل، في شرطة سابق وهو شرطي ،٧٫٤٫٢٠٠٣ يوم أبو منهل، يوسف ضراغمة، أُخبر
القانون." واعترفت حسب تعويضات في احلق متنحه عدوانية أعمال ثاكل نتيجة "أب أنه على به االعتراف
يوم من ضراغمة يوسف إلى وفي رسالة لم يعاقَب. ا لكن أحدً سبب، دون أي من قُتل ضراغمة بأن الدولة
األلم الذي مكاتيبك في "أبرزت الرئيس: العسكري املدعي فنكلشتاين، مناحيم اللواء كتب ،٢٤٫٤٫٢٠٠٣
أنه أي سليمة." بنيّة كان خطأً الذي متّ النشر هذا أنّ من ابنك. أنا متأكد بخصوص النشر لك به تسبّب
جانب من تبني قسم منها احلادث، ومتّ بعد ا أيامً اجلنود أسمعها التي الكاذبة البيانات على أحد لن يعاقَب
البيانات، بحسب هذه إن "ارّب". بنقل الذي قام هو منهل ضراغمة فإنّ وبحسبها، اإلعالم، ووسائل اجليش

سليمة". "نية متّت بـ فنكلشتاين،
 

من قريبًا عليه النار أطلق اجليش اخلليل، وادي سمهدانة، أبو (هيثم اجلدار خلف موت .١٣
غزة). قطاع األمني في اجلدار

اجلدار اجليش بالقرب من برصاص قوات النقب، قُتل في اخلليل من وادي سمهدانة، ابن الـ (٢٣) أبو هيثم
واقترب من اجلدار "شوفل" على بلدوزر سافر أبو سمهدانة اجليش، صيغة وبحسب غزة. قطاع في األمني
اجلنود فأطلق بالتوقف، ملناداته يستجب ولم اجلدار. من  اآلخر اجلانب إلى "الشوفل"  مع وانتقل األمني،

عليه. النار أطلقوا األخير وفي رجليه اجتاه بعدها في ومن في الهواء، الرصاص

يعرف ولم نفسانية، إعاقة ذو سمهدانة أبو فإنّ أقوالها، وبحسب الصيغة. هذه سمهدانة أبو عائلة تقبل ال
على خطرًا ل يشكّ لم ا- اجليش، أيضً صيغة -بحسب سمهدانة أبا أنّ ورغم حال، أية التراكتورات. على قيادة

التحقيق. السالح- تقرَّر إغالق يحمل اآلخر من اجلدار ولم في اجلانب وجوده كم بحُ اجلنود، سالمة

أغلقت احملتلة، امللفات املناطق اجليش في برصاص تلوا قُ

زيدان. محمود ميَّة سُ العائلة، موت أم .١٤

في أختها بسيارة سفرها عند ،١٧٫٥٫٢٠٠٢ يوم اجليش االسرائيلي برصاص الـ (٤٧)، قُتلت زيدان، في ميَّة سُ
احلاجز، في وقفوا الذين اجليش جنود لها سمح أن بعد ذلك طولكرم، منطقة في قرية "شويكة" شارع

قبل. املنطقة من تلك إلى بالدخول

طولكرم منطقة في األخيرة بسيارة رُقيَّة وأختها أمها مع سوية املرحومة سافرت صيغة العائلة، وبحسب
بدبابة مسافرين كانوا وأشار جنود شويكة. قرية اجتاه في وكنّ املكان، في املشتريات من انتهني أن بعد 
التجاوز رُقيَّة، حاولت وبحسب أقوال الدبابة. بتجاوز للسيارة باقة الشرقية منطقة في حاجز من بالقرب
ميَّة سُ فأصيبت مسافة قريبة. من النار عليهن بإطالق الدبابة في اجلنود بدأ أحد فجأة، لكن، اليسار، من
أمامهنّ عبرت من الدبابة أن األخت، وتضيف وتوقفت. السيارة وتضرَّرت بالغة إصابة النار نتيجة إطالق
ميَّة سُ بنقل لهم السماح رفض اجلنود حتى املرحومة، أخي أقوال وبحسب . ملساعدتهنّ أن تتوقف دون من

الغربية. باقة في الطبي العالج لتلقي

تشكيل طالبة "األمن" وزير إلى  ،٢٧٫٥٫٢٠٠٢ يوم مركز "مساواة"، من داود اس- نحَّ أحلان احملامية توجهت
حالة فحص وفي مجمل ذلك عرب، مواطنني الزناد" جتاه اخلفيفة على ظاهرة "اليد مجمل حتقيق في جلنة
قسم رئيس من رد تلقي متّ ذلك، وبدلَ حتى يوم إعداد هذا التقرير. الطلب هذا على ردّ زيدان. لم يُتلقَّ قتل
النيابة جانب من املوضوع فحص "مت فيه: جاء ،٣٠٫٦٫٠٢ يوم كلفيش، وزارة األمن، هداسا في اجلمهور توجهات

جنائي". حتقيق فتح تبرر مخالفة في شك أي ال تثير املذكورة العملية أن وكانت النتيجة العسكرية
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واستنفاد اإلنصاف لغرض العائلة صيغة في التحقيق متّ إذا ما على ذلك، معرفة ردا "مساواة"، مركز طلب
التحقيق.

وزارة  في اجلمهور توجهات قسم من ردا اس احملامية نحَّ تلقت توجهات متكررة، وبعد ١٢٫٨٫٢٠٠٢ يوم في
جيب  سيارة ١٧٫٥٫٢٠٠٢ سافرت يوم أنه في اتضح املوضوع في أجري استيضاح "بعد فيه: ادُّعي "األمن"
منطقة في شويكة قرية من بالقرب عملياتية دورية أثناء في األخرى، الواحدة خلف مدرعتان، جنود وناقلتا
صفراء تشخيص بلوحة "سوبارو" نوع من  بتسارع، سيارة خاصة خلفها،  من فجأة، إندفعت، طولكرم.
املدرعة اجتاه ناقلة اجلنود في السيارة تقدمت ف.ع.). مالحظتي- زيدان- ميَّة سُ بها سافرت التي (السيارة
على السيارة بالتوقف التجاوز، إلى أثناء في اجلنود الثانية، اليسار. أشارت ناقلة من بتجاوزها وبدأت األولى
املدرعة الثانية على اجلنود ناقلة بتجاوز وبدأت للشك، املثير السيارة تابعت سفرها لكن الطريق، هامش
لندائها، تنفيذ السيارة أن لم تستجب بعد ة، كان ردّ القوّ بها. فيما هي تلتصق الشارع، من األمين الهامش
وأصابت الرصاصات من الشارع إحدى ت ارتدّ يبدو، اخللفيني، وعلى ما إطاري السيارة اجتاه رادع في نار إطالق

السيارة".

لوحة حتمل سيارة "وجود أن: الفرد، مواضيع اجلمهور في لتوجهات رفيع مساعد براك- كما أضاف السيد أ.
ولذلك بالسيارة، املسافرين نوايا جتاه القوة شكوك من زاد نادر، حادث هو املكان، في إسرائيلية تشخيص

جنائي". حتقيق فتح تبرر في مخالفة ا شك يثير ال العسكرية للقوة املذكور العمل أن تقرّر

تُبلّغ وملاذا لم املكان، في وُجدوا الذي شهادات أفراد العائلة أخذ دون من الفحص مت كيف بعد، ا واضحً ليس
التحقيق. بانتهاء العائلة

الغربية. الضفة في جنود برصاص تل قُ (زحايقة)، طبيب قتل .١٥

حي وهو من "شعاريه تسيدك". مستشفى يعمل في كان طبيبًا محمود زحايقة، ابن الـ (٣٦)، الدكتور
قرية  من بالقرب بسيارته سفره عند اجليش برصاص ١٨٫٥٫٢٠٠٢ يوم قُتل الشرقية. القدس في جبل املكبّر

املنطقة. إلى مواطنني اجليش دخول مينع ولم مسدودًا الشارع يكن لم شمال اخلليل. ر، أمَّ بيت

قد يكون ال أن يبدو، ما على احملتمل، من إنه عائلته أفراد قال جنود. حاجز جتاوز صيغة اجليش، حاول بحسب
وزير إلى إستجوابًا محاميد هاشم النائب م قدَّ بعد ذلك، معدودات ا أيامً بالتوقف. له اجلنود سمع نداءات

اليوم. املوضوع، حتى جواب الوزير في م يُقدَّ لم لكن موته، ظروف عن "األمن"

الذين  اجلنود مع وطلب، ثانية التحقيق "األمن" إلى وزير ٢٧٫٥٫٢٠٠٢ يوم "مساواة" مركز توجه املقابل، في
جواب في وجاء السابقة. احلاالت إلى باإلضافة ا، أيضً احلالة، هذه في احملاكمة، إلى وتقدميهم أطلقوا النار
استيضاح "بعد "األمن": وزارة في اجلمهور لتوجهات رفيع مساعد براك، السيد أ. أرسله الذي "األمن" وزير

إثر  جتاوز حاجز. حاولت سيارة ر بيت أمَّ قرية شرق من اجليش قوة ١٨٫٥٫٢٠٠٢ الحظت يوم في أنه اتضح أجري،
السيارة سائق يستجب لم يتوقف. بأن بالعربية بالسائق قائدها فصاح راكبة، دورية املكان إلى رعت هُ ذلك،
وهم الهاربة، للسيارة راجلة مبطاردة جنود الدورية بدأ املكان بسرعة. من بالفرار الدورية، وبدأ قائد لتوجه
الحظ هذه املرحلة، في مبنية. منطقة إلى فدخلت هربها تابعت السيارة لكن الهواء، النار في يطلقون
ذلك، إثر سالح. قطعة تقديرهم، في كان، أنه بدا ا غرضً بيده السيارة، حامالً من ا يهرب شخصً الدورية جنود
النار بإطالق عليه، بدأوا بناء عدائية. تخريبية بعملية لعالقتها جاء السيارة هرب أنّ في اجلنود شك ازداد
ة للقوّ ا آنفً املذكور أن النشاط تقرّر ذلك، ضوء في إليقافها... أخرى محاولة في السيارة، إطارات اجتاه في

جنائي". حتقيق تبرر فتح مخالفة في ا شك ال يثير العسكرية

حني في السيارة إطارات اجتاه في النار إطالق ملاذا استمرّ اجلنود في مثالً: تساؤالت عدة. "األمن" وزارة ردّ يُثير
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إطارات اجتاه في النار أطلقوا اجلنود قد يكون أن املمكن وكيف من راجالً، فرّ داخلها في كان الذي الشخص أن
سيني محمود حُ الفور. وفاته على إلى وأدّت الرصاصات من بعدد ذلك، زحايقة، رغم أصيب السيارة وقد
"ال باجلنود وصرخت السيارة خارج "وقفت احلادث، قال: وقوع عند معه عم املرحوم، الذي كان ابن زحايقة،
إلى وصل صاح ضابط قوله، وبحسب النار". في إطالق لكن اجلنود استمروا الطريق"- في تُهنا تطلقوا النار،

عار؟" هذا فعلتم؟ "ماذا اجلنود في اجتاه احلادث مكان

(١٥٫١٫٢٠٠١ حارس، تل بيد قُ طرابني، أحمد (محمود مظاهرة خالل موت .١٦

،(٢٠) الـ  ابن  محمود أحمد طرابني،  اقتحم السبع، بئر البدو في أمام مكاتب مديرية  مظاهرة أثناء في
في النار عليه املكان حراس أحد فأطلق املديرية. منطقة آخرين، مع متظاهرين سوية الصانع، عشيرة من

النار. إطالق من جسد، ومات طرابني من العلوي القسم

في كمشتبه البدو، مديرية في حراسة في شركة حارس العزازمة، وهو محمود ا، الحقً الشرطة، إحتجزت
الشرطة،  فقرّرت منطقة "أغام يوحام". في العزازمة ٣١٫١٢٫٢٠٠٢ قُتل يوم في طرابني. على الرصاص إطالق

طرابني. محمود إطالق النار على ملف إغالق القتل، عملية إثر
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مواطنني بأيدي ذت نفَّ عنصريّة اعتداءات
حادثاً ٣٣

أفراد ذلك مبن في فقط، الشرطيني، ليس السنة "خصخصة". هذه العرب املواطنني العنف ضدّ عبر لقد
ل جّ وسُ أفراد. ا، أيضً بذلك، قام فقد  إسرائيل،  في عرب  مواطنني على اعتدوا اجلنود، أو احلدود"، "حرس 
من سلسلة عن مسؤوالً كان الذي حيفا، في اإلرهابي م التنظّ عن الكشف بالطبع، عند القياسي، الرقم
انتهت، عربية، جماهيرية شخصيات وضدّ املدينة في عرب مواطنني ضدّ هة املوجّ التفجيرية العمليات
عن فقط، واحد متطرف تعبير هو اإلرهابي التنظم لكنّ فحسب. بثالثة جرحى، فقط، املعجزة طريق عن
رمز حبيبا"، وحتى في "غفعات بالقدس أولغا" "غفعات في العرب. على االعتداء من آخذة باالتساع ظاهرة
في أنه وحقيقة  فقط. عربًا لكونهم العرب، بحق حقيقية مبذبحة يهود العربي، قام اليهودي- التعايش
اليهودي، اجلمهور استثناء، صاح دون ومن في الدوري العلوي، العربية القدم كرة إلحدى فرق ا، لعبة أيضً كل
على االعتداء شرعية أن على تبرهن للعرب"، "املوت مثل بنداءات باآلالف، وأحيانًا صغيرة، أحيانًا، مبجموعات
تنفيذ القانون املكلفة الدولة إن سلطات ومنفلتة. هامشية على أقلية مقصورة اآلن، بعد تعد، لم العرب

الظاهرة. الجتثاث تقريبًا، تقوم بشيء، ال

في حيفا). اليهودية اإلرهابية (اخللية املهداف في نواب ومساجد .١

جللب طريقها في "هنسي" جادة في بيتها موقف من باخلروج بدأت عندما األول ٢٠٠٣، تشرين ٢٤ يوم في
الدميقراطية (اجلبهة مخول عصام زوجة النائب سعاد مخول، حتت سيارة عبوة انفجرت املدرسة، من أبنائها
زوجها استخدمها  التي السيارة، في النيران  اشتعلت وقد للتغيير). العربية  واحلركة واملساواة للسالم
سعاد احلادث مباشرة، قالت بعد اإلعالم، وفي تصريحات لوسائل بأذًى. لم تُصب سعاد أنّ إال عادة، عصام
رسائل التهديد. وقد من عددًا رًا، مؤخَّ ى، تلقَّ إنه حيث زوجها، ضدّ هت وُجّ عن عبوة أن احلديث واثقة من إنها
العملية كانت وقد يهودية. إرهابية سرية حلركة عن عملية احلديث أنّ من واثق ا، إنه أيضً مخول، النائب قال

حيفا. في على عرب لالعتداء محاوالت سلسلة في مخول واحدة سيارة في التفجيرية
 

اإلعالم ع لم يتوسّ شك، من دون استثنائي حادث هي برملاني نائب على االعتداء محاولة أنّ من وعلى الرغم
ساعة استمرت التي الثانية، القناة في وخالل النشرة اإلخبارية فمثالً، احلادث. عن في تقارير اإلسرائيلي
بكلمة ولو االعتداء تُذكر محاولة لم  اجلمعة)، يوم صباح التفجير عملية (حدثت الليلة في تلك كاملة
وللمقارنة، فإنّ األستوديو. في األخبار مقدمي من شفهي تقرير في حتى مصوَّر وال تقرير في ليس ، واحدة
في نافيه داني الوزير على خططوا لالعتداء فلسطينيني أنّ مخربني في ا شك هناك أنّ عن اخلبر الغامض
الرغم على اإلسرائيلي، في اإلعالم ا واسعة جد بتغطية حظي ،٢٠٠١ تشرين الثاني في في "شوهام" بيته
وفي نافيه. للوزير اجلديد أمام البيت عملوا فلسطينيني بناء عمال كان عن احلديث أن ا، الحقً اتضح، أنه من
خلفية على وكأنه جاء العبوة أنّ وضع  إلى الصحافية التقارير في قسم من رُمز فقد مبخول، يتعلق ما
نشر مبنع أمر بفرض جانبها، من الشرطة، وقامت جنائية. خلفية على أو الوشيكة البلدية االنتخابات

وسائل اإلعالم. في أوسع تقرير إعداد عملية ب صعَّ الذي األمر القضية، عن تفاصيل

مسؤوالً كان أنه في حيفا، لالشتباه من (٢٢) ابن الـ جوالن، إليران الشرطة أوقفت ٤ آذار ٢٠٠٤ فقط، في
ضدّ عبوة ناسفة عربية: أهداف ا ضدّ خصوصً السنة األخيرة، السنتني ونصف في عبوات تسع عن وضع
عبوة ١٨٫٨٫٢٠٠١؛ يوم لعائلة عربية حتت سيارة عبوة ٣٫٧٫٢٠٠١؛ يوم يهودية عربية- عائلة محاميد، عائلة
ضدّ العبوة ٢٤٫٨٫٢٠٠١؛ يوم متوسطة حتى إصابة خفيفة أصابت سيدة  احلليصة  في حي مسجد في
ضدّ عائالت يهودية عبوات أخرى وثالث ١٦٫١٫٢٠٠٤؛ يوم احلليصة سكان أحد سيارة حتت عبوة مخول؛ النائب
ط نشِ إنه وقال بالشبهات، جوالن له. واعترف اليهودي ل املشغّ وضدّ تعريفه، حد على عرب"- "تصادقت مع
(اجلبهة بركة محمد النائب بيت اجتاه في قذيفة إلقاء حاول إنه قال للعرب"، حتى إنه رهه "كُ منطلق من
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شفاعمرو، في بيته حول رصده استكمل وقد للتغيير)، العربية واحلركة واملساواة للسالم الدميقراطية
طيبي أحمد النائب وعلى الدميقراطي) الوطني (التجمع بشارة عزمي النائب على لالعتداء خطط كما أنه

كبيرة  ١٦ عبوة على جوالن بيت في ثر وعُ للتغيير). العربية واحلركة واملساواة الدميقراطية للسالم (اجلبهة
دراية  على كان أنه في لالشتباه اجليش، في يعمل مواطن وهو مئير، أبو جوالن، أوقِفَ كما صغيرة. عبوة و١٨

املتفجرة. املواد على احلصول في ساعده إنه حتى بنشاطات ابنه،

حاولت ،"١ ور دُ "مَ سرية باسم حركة إنه رأس معه التحقيق من األولى اللحظة قال في جوالن أن ورغم
العنوان وكان ومنفلت ووحيد. هامشي لشخص كعمل جوالن أعمال البداية أن تعرض في اإلعالم وسائل
احلديث أنّ البداية  في ا، أيضً الشرطة، أعلنت وقد عائلية". سرية "حركة مثالً، أحرونوت"،  "يديعوت في
يفغيني الشرطة وأوقفت  وحده.  أنّ جوالن لم ينشط اتضح  ما ولكن سرعان وحيد". "ذئب لـ عمل  عن
تركيب العبوات على جوالن ساعد أنه في لالشتباه احلربية، الهندسة مع جوالن في خدم الذي غروسمان،
الكتَّاب في معه تعلم وقد جلوالن،  طفولة صديق ربينوبيتش، آليكس ا، الحقً وأوقِف، األهداف. واختيار 
ا الحقً وأوقِف، العربية؛ اجلماهير قيادات رصد جوالن على في أنه ساعد لالشتباه "يابنيه"، الثانوي اليهودي
معه إنه أعلم حاخمني التحقيق في جوالن وقال اسمه. شتيرنهامي االحتياط، أبينوعام في آخر جندي ا، أيضً
وهي منظمة ألحيم"، ذلك رجاالت "ياد في مبن العبوات، بأمر في حيفا وغزة" والسامرة "يهودا وناشطي
هذه في الشرطة ترى الثانية، فإنّ وبحسب القناة بركتهم. اليهودي، ونال التقارب العربي حتارب ضدّ دينية

القريب. في فيها، وستحقق مصداقية الصيغة
 

املنصرمة منذ العشرين السنوات في األخطر اليهودي اإلرهابي التنظم يدور عن أنّ احلديث من الرغم وعلى
العربية اجلماهير قادة على االعتداء التي استهدفت ،١٩٨٤ في اليهودية" السرية "احلركة انكشفت أن 
في وأبقاه التحقيق عن مبكرة مرحلة في يديه رفع ("الشاباك") العام األمن اتّضح أن جهاز في إسرائيل،
األمن العام ("الشاباك") جهاز قانون وبحسب الطوارئ حالة في الدفاع تعليمات وبحسب الشرطة. أيدي
السياسي" ضدّ "التآمر في نطاق هو كل تنظم ضدّ اجلهاز ينشط أن املفروض فمن رًا، مؤخَّ ق، دِّ صُ الذي
إسرائيل العربية في لألحزاب املنتخبة القيادات على االعتداء أن شك في من وما إسرائيل، في الدميقراطية
ورغم كهذه. اعتداء أعمال نتيجة اجلمهور مسّ سالمة اخلوف من عن ا للدميقراطية، ناهيك تهديدً يُعتبر
حني مخول، على النائب محاولة االعتداء على الوقت من الكثير ميضِ لم "هآرتس"، صحيفة وبحسب ذلك،
استمرت حتى عليه املشددة احلراسة حتى إن التحقيق، في العمل ("الشاباك") عن العام األمن جهاز كفَّ
كان ا شيئًا شبيهً نفرض أن أن الصعب ومن على جوالن. القبض من شهرين قبل ،٢٠٠٤ الثاني كانون شهر

نافيه. داني حالة مثالً وخذوا يهوديا، نائب برملان كان املرصود لو ليحدث
 

أهملت جوالن، إيقاف إثر في مكثفة حتقيق بعملية قيامها وبعد ا، أيضً الشرطة، أن ا،  الحقً اتضح، كما 
وضعها األولى التي العبوة من وتضرّرت جوالن، عائلة بجوار تسكن محاميد، التي فعائلة وظيفتها. في
إذا ما ا واضحً جوالن، وليس عائلة جانب من واملضايقات التهديدات من الشرطة في اشتكت جوالن، إليران

الشرطة  أيدي إلى اليهود احليفاويني أحد السكان حوَّل ٢٠٠٠ أكتوبر نهاية في الشكوى. في التحقيق متَّ
رصد ولم تتابع امللف أغلقت ثم املوضوع، في الشرطة قت وحقَّ إليران جوالن. من اه تلقَّ معدٍّ غير ا مسدسً
عمرام حينها، حيفا بلدية رئيس  مخول النائب بلَّغ ،٢٠٠٠ أكتوبر نفسها، األيام تلك  في جوالن.  أليران
على االعتداء على نُس يحرِّضون الكُ في حاخامني تفيد أنّ إليه تقارير وصلت بأنه حيفا، وشرطة متسناع،

املوضوع. هذا في أحد مع أحد أو التحقيق توقيف يتمَّ لم نعلم، وعلى ما املدينة. في عرب
 

ورصدت قيادات العبوات العشرات من ت أعدّ منظمة سرية حركة عن احلديث أن املعطيات من يتضح أنه رغم
م وقُدِّ إلى احملاكمة. فقط، ربينوبيتش، آليكس وصديق طفولته جوالن تقدمي األخير في تقرر عربية، جماهيرية

السنتني  نفسه طيلة في سويا ن لم يكُ أن جوالن يفيد العامة للنيابة رأي احملكمة إلى ٢٠٠٤ نيسان في
في خاللها خدم السنة ونصف سنتان العرب. اإلرهابية ضدَّ األعمال ط فيها وخطَّ ذ نفَّ التي ونصف السنة
خبَّأت عصابة قائد أن اآلن، يبدو، في القضية، ولكن احملكمة بعد تبتَّ لم مختلفة. أعماالً ومارس اجليش
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غير إال، سيُعلن ليس للعرب كرهه منطلق من فقط، عرب، ألنهم عرب مواطنني قتل بهدف ناسفة عبوات
احملاكمة. إلى م يُقدَّ أن دون من سراحه وسيُطلق سويٍّ

شمال في  العرب املواطنني ضدَّ مة منظَّ (دسائس القدس من "البوغرومات" منفذو .٢
القدس).

عن القدس في عرب أجرة سيارات سائقو بلَّغ ،٢٠٠٣ من سنة الثاني النصف ابتداء من عديدة، طيلة شهور
وعندما القدس، شمال في املتدينني أحياء اب من ركَّ جلمع يستدعونهم مجهولون كان فقد متكررة. ظاهرة
من التأكد بعد بالضرب، عليهم فينهالون متدينون شبان في املكان ينتظرهم هناك، كان إلى يصلون كانوا

العربية. هويتهم
  

بالقرب  املفترق في وقفوا املتدينني الشبان من أقصاها. العشرات الظاهرة وصلت ٢٠٠٤ املساخر عيد ليلة
ا، أيضً هوجم، وقد املكان. في مرُّوا عرب أجرة سيارات سائقي على وْا واعتدَ املدينة في شعارمي" ئاه "مِ حي من
من املدينة في حي "جئوال" في عرب ا، أيضً هوجم، نفسه الوقت في املكان. إلى وصلوا الشرطيون الذين
الشبان املتدينني من هاجم العشرات اليوم نفسه، ظهيرة املتدينني. وفي الشبان العشرات من بعض جانب
السيارة في ا بالغً وأحدثوا تخريبًا سيارته، من أخرجوه هانافي"، "شموئيل في حي عربيا سيارة أجرة سائق

بالضرب. عليه وانهالوا
 

متدينني، شبان نحو عشرة القدس أوقفت شرطة املساخر، عيد ليلة أحداث بعد وقتًا قصيرًا ،٨٫٤٫٢٠٠٤ في
وأرييه عوباديا، يهودا أوحايون، يتسحاق منهم- ثالثة القدس. أحياء شمال سكان بيرسالب"، "أشياع من
من غالبيتهم احملتجزون- كان الشرطة، أقوال وبحسب أوحايون. اعتقال د دّ ومُ احملكمة، إلى أحضروا برورين-
على االعتداءات طويلة من سلسلة املساخر، وكذلك عن عيد ليلة العرب عن ضرب مسؤولني دينيا- التائبني
تنظم إلى أنهم تابعون املعتدون أعلن الشرطة، أقوال وبحسب بالقدس. األخيرة السنة نصف عرب في

هناحال". "بتصوعي اسمه
 

وعلى شهادة شاب الشرطة من معلومات على اعتمدت التي ("ياحد")، جلؤون زهافا وحسب أقوال النائبة
"بتصوعي مجموعة أفراد بها قام  العرب على االعتداء حاالت عشرات عن فاحلديث إليها، توجه متدين 
أنه إشارات على وهناك املدينة، في الكتاتيب الدينية أحد تابعني إلى الشبان كان وحسب أقوالها، هناحال".
في ا، أيضً ("الشاباك") موجود هو، العام األمن جهاز فإن أقوالها، وحسب التنظم. في يد للحاخامني كانت
صبغة ذي تنظم عن وإمنا بلطجة، عن مجرَّد ليس احلديث يُثبت أن الذي األمر القضية، صورة التحقيق في

العرب. ضدّ تعصبية، قومية

أولغا"). شاطئ "غفعات في ضدّ العرب الكراهية (إعتداءات شاطئ .٣
   

في رحلة  ضائقة في مشروع "عيلم" للفتيان من الرملة من عرب فتيان ٩٫٨٫٢٠٠٣ خرجت مجموعة في
سبحوا أولغا"، "غفعات شاطئ إلى مرشديهم مع سوية الرحلة نهاية في الفتيان وصل البالد. شمال إلى

الفتيان  نحو هوا توجَّ يهوديا، شابا ٥٠ من مجموعة الشاطئ ظهرت على اللحم. وفجأةً، وشووا البحر في
العرب، الفتيان على وا من تبادل الكالم، انقضُّ قليل بعد ألنهم عرب. املكان يتركوا أن منهم وطلبوا العرب
في متوسطة في حالة سريريٍّ لعالج الثالثة ثم خضع منهم.  ثالثة سكاكني وطعنوا وأبرزوا ضربوهم،

من الضرب. اموعة أفراد باقي أصيب بينما في اخلضيرة، يافه" مستشفى "هيلل
 

مجانني إنهم املستشفى في  له قالوا إنهم اآلخر، هو  أصيب الذي فرح، شبلي  اموعة، مرشد وقال
اخلضيرة، شرطة قائد واعترف الضرب." هناك عربي يتلقى كل "ألنّ أولغا"، "غفعات شاطئ إلى لسفرهم
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جانب من الشبان "هوجم عنصرية: قومية- خلفية على هجوم عن احلديث بأنّ كريسبال،  إيلي امليجر
في عليه سنقبض معروفة. املعتدين هوية إن بالعربية. بينهم فيما حتادثوا بعد أن اليهود مجموعة من
محاكمة"، "يديعوت غير من بإعدامنا وقاموا بالعربية- "حتادثنا يسرائيل موسكوبيتش، (أنظر: القريب".

.(١١٫٨٫٢٠٠٣ أحرونوت"،

 ٢٧٫٨٫٢٠٠٣ حتى اليوم. في فعل شيء يتمَّ معروفة"، لم املعتدين "هوية تقول ا، أيضً الشرطة، أن رغم لكن
االعتداء إثر فرح وأصدقاؤه، قدمها التي الشكوى في متَّ ما الشرطة الستيضاح إلى مركز "مساواة" توجه
أجابت شهرين،  بنحو  احلادث  وبعد ،٧٫١٠٫٢٠٠٣ في  ثانية. "مساواة"  مركز  توجه  ٩٫٩٫٢٠٠٣ في عليهم.
الشكوى تلقي متَّ بأنه املركز، لواء  في اجلمهور شكاوى ضابط ينيب، دوريت احملامية كولونيل الليفتاننت

إلى  "مساواة" مركز ٢٩٫١٫٢٠٠٤ توجه في التحقيق." مراحل في "امللف وبأنّ شرطة اخلضيرة إلى وحتويلها
جواب أي تلقي يتمَّ املاضية. لم السنة من بالتوجهات رًا مذكِّ الشكوى، وضع الستيضاح اخلضيرة شرطة

شرطة اخلضيرة. من

أي بعد ،٢٠٠٤ في شباط "مساواة"، ملركز األخيرة الرسالة على ما وقتٍ مضي بعد فرح أنه ويحكي املرشد
ولم ملشتبهني. صور لتشخيص بشهادته أو لإلدالء اخلضيرة شرطة إلى استُدعي بنصف سنة، االعتداء
مضي وبعد فاليوم، حال، أخرى. على أية مرة الشرطة إلى يذهب أن األيام، هذه في املفروض، ومن فرح، ميثُل
عنصرية قومية خلفية على نفسها، الشرطة بقول جاء، الذي االعتداء، على الشهر ونصف أشهر سبعة

اآلن. حتى أحد، على القبض لم يتمَّ عندها، معروفون وإن منفذيه

تطرقوا، فقد الضرب، يتلقى أولغا" "غفعات شاطئ إلى يصل عربي" "كل إن فرح لشبلي قالوا عندما
٥٫٧٫٢٠٠٢ وصل  بالضبط. في املكان نفسه في حدثت األقل، على معروفة حالة واحدة إلى يبدو، ما على
على إستقرُّوا أوالدهم. مع سوية وقلنسوة الطيرة العرب من املواطنني من أربعة أزواج "أولغا" شاطئ إلى

أكلوا، واستمتعوا. سبحوا، الظهر، بعد عند الرابعة الشاطئ

محلوق الرأس.  بعضهم يهوديا، شابا ١٥ إلى ٢٠ مجموعة من املكان إلى وصلت تقريبًا، ليالً، العاشرة عند
حتكي قبل"- من بهم اتصال أي يتمَّ ولم قبل، من  هناك يكونوا  لم منظمني، وْا وبدَ كمجموعة "جاءوا
مجموعة إلى قائد اموعة اموعة. توجه وواحدة من أفراد الطيرة من سياسية ناشطة شبيطة، تغريد
األمر "أو أن املكان يتركوا أن طلب منهم بنعم، أجابوه أن بعد هم عرب. إذا ما وسألهم العربية العائالت

بالتطاير". البراز وسيبدأ الضرب إلى سيصل
 

الهجوم إلى اموعة فسارعت معهم. احلديث وحاول اموعة إلى تغريد،  زوج شبيطة، عصمت ه توجّ
اموعة، ضمن هو اآلخر كان الذي الطيرة، من خديجة محمود احملامي وحسب شهادة بضربه. وبدأت عليه
يبدو ما على في صدره، شبيطة عن عصمت طُ مكسورة. السكاكني وقنينة حتمل اليهود مجموعة كانت
أصيب، وقد بحياته. فنجا بسنتمتر واحد الطحال أخطأت قد أن الطعنة حظه حسن ومن بسكني كبَّاس،
في ومحاضر بيلينسون مستشفى أمراض التلوث من جهاد بشارة، اختصاصي الدكتور جبينه. في ا، أيضً
اجلبس في وضعها (ومتَّ يده سرت وكُ رب ضُ حيث شبيطة، ملعاجلة توجه تل أبيب، جامعة في كلية الطب

ثالثة أشهر). مدة ا الحقً

أن طلب بعد باستخفاف. تعاملت معهم املكان إلى  استدعيت  التي الشرطة أن تغريد شبيطة حتكي
وإال الشرطيني "ال تتواقح"- أحد طلب منه الحقوهم"، شيء، بعمل "قوموا الشرطيني بشارة من الدكتور
طلب "العنصرية"، أحدهم: أجاب فعندما املشاجرة. خلفية ا، عن الشرطي، أيضً سألهم وقد فسيحتجزه.
عندما أنها شبيطة الدورية". وحتكي تغريد حتليالت، وإال "فسيرسله إلى يقدم يصمت وأال أن الشرطي منه
أحد إليها توجه املستشفى،  إلى زوجها نقلت التي اإلسعاف  سيارة إثر في املكان،  من للخروج  تأهبت
قائد إلى تطرقه أقوالها، في قال لها، حسب يعرفونه"- ا حصل. "كلهم عمَّ واعتذر أولغا" سكان "غفعات
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منظمة. احلديث عن مجموعة أن انطباعها قوَّى األمر الذي ميثِّلنا." ال "هو اموعة،

على شهر مرور وبعد باالعتداء في الشرطة، لكن، شكوى نفسه، اليوم في الطيرة، من اموعة م أفراد قدَّ
مرة اإلعالم، استدعيت ألول وسائل في القضية حقوق اإلنسان ومنظمات نواب طرح وبعد أن فقط، ذلك
إلى يِّل وخُ التشخيص. لغرض ا، أيضً صورًا، أروها نفسها اخلضيرة. وباملناسبة شرطة في بشهادة لإلدالء
ا، اتضح الحقً بعد مدة متَّ الذي التشخيص طابور في لكن املعتدين، أحد الصور إحدى في ص شخَّ بأنه زوجها

املعتدين. يكن من بني الشخص في الصورة لم أن له
 

الشرطة بأن "هآرتس" لصحيفة حينها صرح هريئيل، دافيد كولونيل الليفتاننت اخلضيرة، شرطة قائد
هذه في أصيب، هائجني. شبان بني مشاجرة عن احلديث "ليس ألنه  تامة، بصرامة القضية مع  تتعامل
ميلكون إنهم حينها، قال هريئيل، في مجتمعهم." أناس محترمون أوالدهم، برفقة بالغون، أناس احلالة،
هناك كانت احلادث سبقت التي الفترة في إنه هريئيل قال املشتبهني في االعتداء. جزئيا" ألحد ا "تشخيصً
الشرطيون لنا عقيبا". "قال "أور واثنان في أولغا" "غفعات في في املنطقة، اثنان عرب على اعتداءات أربعة

شبيطة. تغريد تقول يستمر ذلك"- أن ال ميكن ولذا احلوادث، هذه ا من جد الكثير حصل إنه
نحن اتهام، لوائح املرة، هذه في م، وإنه ستقدَّ مشتبهني، حيازتهم في وإن فريق التحقيق، لوا بدَّ قالوا إنهم "

لم أصدقهم." د. نعِ

"البوغروم" منفذو القضايا. في اتهام لوائح تقدمي بعد يتمَّ بنحو سنتني، لم األول احلادث منذ اليوم، حتى
عن يكون احلديث أن احملتمل من نفسها، لكن عن العصابة احلديث يكون أن املرجح (من أولغا" "غفعات من
وطعنوهم مساملني مواطنني على بالضرب انهالوا أن بعد عقاب دون من يتجولون مختلفتني)، عصابتني
لتقدمي ثالثة من نية رسمية، هناك غير معلومات وحسب عرب. أنهم جرمهم إال كان وما البحر، شاطئ على
التحقيق. ملتابعة إلى الشرطة العامة النيابة ملفاتهم أعيدت من لكن احملاكمة، إلى القضايا في املعتدين
األمر عليهم. ال تقبض ما لسبب لكن هويتهم، كريسبال، تعرف إيلي امليجر شهادة على وبناء الشرطة،

عليهم. املعتدى هوية هو لعجز الشرطة الوحيد أن السبب في ا بالغً ا شك الذي يثير

صفد). كليَّة في العرب الطالب ضدّ (تآمرات الكراهية كليَّة .٤

صفد.  في األكادميية منطقة الكلية في عرب مواطنني ضدّ التآمرات من سلسلة جلت سُ ٢٠٠٣ بداية منذ
منير  معاقني، لشخصني سيارتني في فسادًا عاثوا أن مجهولني "معريف" صحيفة في جاء ١٩٫٣٫٢٠٠٤ في
كلية اللذان يدرسان في االثنان، عنصرية. شفاعمرو، على خلفية من حامد األسد وأحمد عني من صالح أبو
فر حُ وقد ممزقة اإلطارات وجدا زجاجهما مكسرًا، عادا من الكلية، وعندما بالقرب سيارتيهما أوقفا صفد،
حسب لعربيني سيارتني عن أن احلديث املعتدون الحظ يبدو، ما وعلى للعرب". "املوت السيارتني: هيكلي على
في شكوى االثنان م قدَّ للسيارتني. األماميتني الواجهتني على اإلعاقة شهادتي في ظهرا اللذين االسمني
في إذ إنه منظمة، عن مجموعة يبدو، يدور ما وعلى احلديث، أنّ "معريف" صحيفة مراسل ونقل الشرطة،

املنطقة نفسها. لعرب في األقل، على أخريان، سيارتان أتلفت احلادث، التي سبقت الفترة

سيارات أتلفوا مجهولني الشبكة) أنّ "هآرتس" في صحيفة (موقع جاء ،٢٣٫٤٫٢٠٠٤ ذلك، في بعد نحو شهر
ملراسل الشرطة وصرَّحت للعرب". "املوت بأسلوب كتابات عليها وكتبوا الكلية في آخرين عرب لطالب
التآمر والعنف أعمال من وراء التي تقف هي املتدينني من الشبان مجموعة أن في هو الشك بأن الصحيفة

املدينة. في العرب ضدّ

تشرين إلياهو. في احلاخام شموئيل صفد األشكنازي، املدينة حاخام في للعرب املعادي املناخ هذا ويقود
كلية  في العرب دراسة الطالب إنهاء إلى هعير"، "كول جريدة في مقابلة إلياهو، في احلاخام دعا ٢٠٠٢ األول
بل من فقط، األمنية، الناحية من ليس سكانها على خطرًا ويشكلون صفد في غريبٌ "غرْسٌ ألنهم صفد
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يُعيد أن على طربلسي، حبرون للكلية، املدير العام وافق أن بعد احلديث هذا جاء ا". أيضً األخالقية، الناحية

يتمَّ ولم ميرون، مفترق االنتحاري في بأنها "معاونة" اشتُبه فيها التي بكري، ياسرة الطالبة التعليم إلى
املقابلة، هذه إثر الدراسة. إلى العودة من ذلك قبل منعها كان أن بعد ها، ضدّ اتهام تقدمي الئحة النهاية في
مديرة أمرت إسرائيل"، وفي املناطق في جميعهم، العرب ترحيل "إلى ا، أيضً فيها، إلياهو احلاخام التي دعا
السابق، في دعا الذي احلاخام، ضدّ حتقيق بفتح ساسون، تاليا العامة، النيابة في العمليات اخلاصة قسم

بيوت. باستئجار لهم السماح وإلى عدم املدينة في العرب مقاطعة مصالح إلى ا، أيضً
 

لم عدة، أشهر توزعت على العرب، ضدّ التآمرات من سلسلسة عن احلديث أن رغم أنه بالذكر، اجلدير من
من أكثر قبل أسلفنا، كما فُتح، الذي ا، إلياهو، أيضً احلاخام ضدّ أن التحقيق كما أحد. إيقاف ، حتى اآلن، يتمَّ

اتهام. الئحة إلى أية يصل السنة، لم ونصف سنة

العربي في "غفعات اليهودي املركز في عرب على (االعتداء البندقية ظل في تعايش .٥
حبيبا").

إلى الطموح تضامنًا مع املؤسسات األكثر إحدى هو حبيبا" "غفعات في للسالم العربي اليهودي املركز
للتربية  اليونسكو جائزة ٢٠٠١ حاز وفي ،١٩٤٩ العام منذ ينشط وهو إسرائيل. في عربي يهودي- تعايش
أبحاث تربوية، مبادرات "احتضان هو املركز هدف أن جاء الشبكة في إليه املدخل صفحة وفي للسالم،
ذلك كل والتضامن االجتماعي"- التسامح التعايش، الدميقراطية، مجاالت السالم، جماهيرية في وأعمال

احلوار". لغة "تعلم شعار حتت

بينها ا، أيضً أخرى، ومساكن جلهات غرفًا ر املركز يوفّ بني اليهود والعرب، للتقريب النشاط التربوي موازاة في
األخيرة، السنوات في في املركز مجموعات كمرشد يعمل الذي من الفراديس، أعمر أيوب للجيش. دورات
توجد املكان، وال في املستكملني واليهود العرب والطالب اجلنود بني التفريق على يُحرص عادة ما أنه يحكي

مشاكل خاصة.

مدرسة  من إكسال وطالب يهود من قرية عرب طالب بني ليومني لقاء املركز بدأ في ١٢ شباط ٢٠٠٤ في
 ٢٠٠ لنحو ("البجروت") التوجيهية للشهادة  استكمال دورة املركز في أجريت املقابل، في "تسوفيت".
إلى بعيد من بنادقهم جنود صوَّب املساء، "في الليلة. تلك منذ بدأت املشاكل أن أعمر ويحكي جندي.
لهم ليس قلت يتسلَّوْن. فأجابوا بأنهم ذلك، عن الكفَّ منهم طلبت مساكنهم. من بالقرب مروا طالب

بتسلية". هذا

الطعام لتناول وجبة غرفة في والطالب اجلنود جلس .١٣٫٢٫٢٠٠٤ التالي، اليوم في الكبيرة املواجهة حدثت
الطالبات فإن إحدى كي له، ما حُ لكن حسب اللحظة، تلك في غرفة الطعام في يكن أعمر لم الغداء.
إزالة الكوفية منها طالبًا اجلنود، إليها أحد العلم الفلسطيني. توجه بألوان كانت تلبس كوفية العربيات
إن لي "قالوا اجلندي. فتبعها وخرجت، طلبه الصبية رفضت أعمر. يحكي عائلتها- وشتم بشتمها وبدأ
إذا كنت ما وسألني اجلندي، إليَّ توجه الطعام، غرفة من القريبة الباحة إلى وصلت وعندما فوضى، هناك
أنه كما ا. أيضً ويحرقها، تُنزِل الكوفية فسيحرقني لم إذا لي إنه سالحه، وقال وإليها صوَّب إليَّ مرشدها،
بيته اجلميع إلى سيعود وقريبًا تربوي، مكان هذا املكان له إن قلت اللوطي"). ("محمد ا محمدً شتم النبي

الكوفية". أن تلبس حقها من وإن

في "غفعات الطالب من أجيال تربية ضوئه في تتمُّ الذي التربوي املغزى أعمر، يشهد اجلندي، يفهم لم
مرشد وعلى بالضرب وانهالوا عليَّ روا أسلحتهم، عمَّ اجلنود. من عدد مع سوية عليَّ اجلندي "إنقضَّ حبيبا".

ل،  تدخَّ محاكمة. من دون يعدمونا أن من قريبني كانوا آخر. جنديا ٥٠ إليهم نحو إنضمَّ معي. كان آخر عربي
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وأنقذونا". قادتهم من عدد اللحظة األخيرة، في

عن أن احلديث لهم اتضح أن بعد املوضوع معاجلة أفرادها رفض استدعاء الشرطة، لكن متَّ أنه أعمر يحكي
وافقت باعتذار، وصديقه يكتفِ هو لم أن وبعد م، مقدَّ برتبة ضابطة املكان إلى وصلت وقت ما بعد جنود.
في اللحظة يقول أعمر إنه عليهما. املعتدي لتشخيص اجلنود غرف إلى معهما تدخل أن على الضابطة
مبائة سيأتي أصابعه"، قال إنه "سيبتر بأنه بتهديده اجلندي بدأ إليه، وأشار اجلنود أحد فيها ص شخَّ التي
أعداء "مع تتعاون أنها من الضابطة أمام واشتكى باالعتداء، الذي قام أعمر هو على أن ليشهدوا شاهد
دون املكان، من في والقادة أعني الضابطة الغرف، أمام في بعض تكررت أعمر، عي يدَّ الظاهرة، هذه شعبنا".

جانبهم. من فعل رد أي
 

عن اإلتيان يتوقفوا أن ذلك، بدل أو، حتقيق إجراء تطلب أن حبيبا" إدارة "غفعات وطلب من يتنازل، لم أعمر
سالمة على احلفاظ على قادرًا لم تكن "إذا أعمر، تربوي"، قال مكان املكان. "هذا اجلنود إلى من مبجموعات
كيف يعلِّم أنه املفروض من في مكان الطالب يُتخلَّى عن كيف أفهم ال يأتوا. أنا أال األفضل فمن الطالب،

التعايش". يكون

مع الشرطيني التحقيقات قسم ه إلى توجَّ احلدود"، "حرس أفراد من عليه كان املعتدين أحد أن الحظ أعمر ألن
عقوبة كانت مخالفات إذا شكاوى عن وْن يتلقَّ إنهم هناك، الضابط لي "قال شكوى. لتقدمي القدس في
على تهديدات العقوبة هي ما يهمني ال إنه له وقلت فقط، عاندت، أن بعد فقط. يزيد، أو هي سنة االفة

الشكوى". ي تلقِّ على بحياتي، وافق
      

قسم حتقيق سينتهي كيف يرى أن ا، أيضً وهو يتوقع، املركز. إدارة بفعله الذي ستقوم ليرى ما أعمر ينتظر
شيئًا لكن العسكري). الناطق (جواب اجليش في التحقيق في سيظهر الذي وما الشرطيني مع التحقيقات
في وْا يتلقَّ لم أعمر ون على ينقضُّ اجلنود عشرات رأوْا الذين -العرب واليهود- وواضح: الطالب جلي ا واحدً
في ا درسً وْا تلقَّ ما- أمرًا تلقيهم حالة بل يبدو أنهم –في والتعايش. التسامح في ا درسً حبيبا" "غفعات

الغريب. كراهية وفي التسامح عدم
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التحريض العنصري

جملة يرفضه وهو العنصري. والتحريض مع محاربة العنصرية تعامله في ا صارم جد اإلسرائيلي القانون
١٤٤أ)، هي (البند العقوبات قانون بحسب والعنصرية، شديدة. عقوبات ممارسيهما على ويفرض وتفصيالً
قطاعات أو مجتمع جتاه بنزاع التسبب أو أو العنف البغضاء والعدوانية وإظهار واالحتقار واإلهانة املالحقة

القومي. األصل العرق أو أو اللون خلفية على وذلك كله السكان، من

بها املعمول ضعف العقوبة هي عنصرية بدوافع ارتكبت مخالفة على القانون إن العقوبة املنصوصة في
من "فإنّ القانون، وبحسب بشدة. عليه يُعاقب العنصري التحريض ممارسة أن كما نفسها، للمخالفة 
النشر إذا أدى فيما عالقة دون سنوات- من السجن خمس العنصري حكمه التحريض بهدف شيئًا ينشر

ا. متامً أمور واضحة ال." حقيقيًا أم كان النشر إذا يؤدِ، وفيما لم أم العنصرية إلى

إسرائيل، في العرب السكان ضدّ بتحريض ا متعلقً األمر كان وطاملا أنه، فعليا هي املرتسمة الصورة لكن
للعرب" سبت "املوت كل املشجعني آالف القانون. يصرخ الصلة في البنود ذات تطبيق الدولة تستصعب
يا صِ ميسكوا عِ أن إلى املواطنني الوزراء دعا أحد وقد للشرطة تقريبًا. فعل رد دون من عدائية أخرى وبنداءات
من ومقرَّب معروف ومحلل موقوتة"، "قنبلة أنهم إسرائيل على في العرب عرَّف آخر ووزير البدو، ويضربوا
في بأنّ وزير وادَّعى نائب النازية، األحزاب تشبه العربية األحزاب بأنّ الرسمية اإلذاعة في صرَّح احلكومة رئيس
ل". محتمَ خامس "طابور أنهم على إسرائيل العرب في املواطنني معروف عرَّف وراثيا"، ومؤرخ العرب "عيبًا
طرد إلى  يدعون ألناس فعل  وبردود العرب ضدّ  العدائية باملقاالت املليئة اإلنترنت مواقع  عن ناهيك هذا،

يتمَّ لم الصمت. جانب تلزم الدولة لكن عليهم. والقضاء ا، خصوصً إسرائيل، في والعرب عامة، العرب،
اتهام. تقدمي لوائح  عن نتحدث حتى ال اجلماهيرية، ونحن هذه الشخصيات من أيٍّ ضدّ حتقيق فتح حتى
في العنصري، لكن، حتريضهم في لالشتباه يهود مواطنني ضدّ حتقيق فيهما يُجرى حالتني هناك أن ونعرف
العنصري التحريض ضدّ القانون بنود إن استخدام اتهام. الئحة اآلن، توجد، حتى ال ا، أيضً احلالتني، هاتني
اخلاص مبوضوع الفصل في ذلك عن احلديث (سنوسع فقط عربية، جماهيرية لشخصية تقريبًا، محفوظ،

العربية). اجلماهير قادة

باز  بينيس أوفير للحكومة، للنائب القضائي املستشار مساعد نزري، راز احملامي أعلن ٢٠٫٦٫٢٠٠٢ يوم في
الترحيل موضوع حول  نقاش جرى أن وبعد للحكومة، القضائي املستشار مبوافقة  تقرَّر  أنه ("العمل")،
واهمة فكرة عن رأينا، في احلديث، "يجري أن القضاء، وزارة في كبار وموظفني العامة  النيابة مبشاركة
ومن اجلماهيري، اال هو املوضوع إلى التطرق في املسيطر نرى أن اجلانب اآلن، حتى أخالقيا، ولكن، عيب، ومَ
إلى "الدعوة أن كذلك، للحكومة، القضائي املستشار وذكر جماهيرية". محاكمة سيحاكم أنه املؤكد
فإنّ اآلتي، من العرض يظهر وكما فيها حتقيق". يُجرى أن عنيفة بالقوة- ينبغي عملية إلى طرد العرب- أي
لم جسديا مواطنني أنّ نداءات لقتل كما يجب، بل معاجلة نداءات لطرد العرب عدم على ال يقتصر األمر

معاجلتها. تتمَّ

القدم) كرة في مالعب العنصري (التحريض املوت للعرب الشعار: .١

فريقان الدوري العلوي- الدوري األول- في املوسم هذا يلعب اإلسرائيلية، القدم كرة تاريخ في األولى في املرة
أورشليم -بيتار واحدة مباراة عدا ما التخوفات، وبعكس سحنني. أبناء الناصرة واحتاد مكابي إخاء عربيان:
العنف حاالت شديدة من تُسجل في حيفا- لم سخنني "البيتي" أبناء احتاد في ملعب سخنني أبناء احتاد ضدّ
تقريبًا، بكامله، ه وجّ مُ وهو بوفرة. املالعب في كان العنصري التحريض لكن الفريقني. هذين مباريات في
باملدرجات في املفروض اليهود. ليس من ضدّ العنف إلى لنداءات احلاالت من عدد جل أنه سُ مع العرب، ضدّ
ألوف عند معركيّ شعار إلى للعرب" "املوت نداءات تتحول عندما كصيدلية، لكن تبدو أن قدم كرة مباراة
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القلق. يثير أن يجب فهذا عديدة، مدرجات في تقريبًا، سبت كل في املشجعني،
 

إلسرائيل" اجلديد "الصندوق بدأ املالعب. في العنصرية لقياس بها موثوق معطيات بُنية العام هذا توجد
يجلسون ا، خمسني متطوعً نحو مدرج كل إلى يُرسل سبت، كل ففي مباركة. مببادرة املاضية السنة في
ملعسكري العنصرية النداءات أمرهم) ينكشف  لئال املباراة، (بعد ويسجلون اجلانبني من املشجعني  بني
يعكس مقياس عنصريتهم اتلفة، تقديرًا للفرق الدورة، في نهاية الصندوق، مراقبو يُعطي املشجعني.

وعنفهم.
 

وهو نداء أبيب"، مكابي تل على "لتكن كارثة بأسلوب نداءات ا، إلى أيضً مراقبي الصندوق، تتطرق تقارير
ا أيضً يهتمون أنهم اخلصم. كما الفريق ملدرب املوت متني  أو أبيب، تل  هبوعيل لدى مشجعي مستحب
العبني أو كانوا إثيوبي أصل إسرائيليني من العبني اجللود، مر سُ جتاه العبني املشجعون يُسمعه الذي ط باللغَ
طون يلغَ كلهم اليهود والعرب. املشجعني بني في هذا املوضوع، تقريبًا، فرق، ال فإنه وباملناسبة، إفريقيني.

إفريقية. هيئة ذوي العبني جتاه
 

كئيبة اجلديد الصندوق مراقبي تقارير من املرتسمة الصورة فإن والعرب، اليهود بني بالعالقات يتعلق في ما
مشجعيهما، من الكثير يصرخ يهودا"، أو "بني أورشليم" كـ "بيتار فرق هناك التقارير، تلك وبحسب ا. جد
عليه املشجعني  بألوف  كله، املُدرج يصرخ  وأحيانا "يهودية"، فرق ضدّ حتى  تقريبًا، لهما  مباراة كل في 
لن الرب/ باسم أعد "أنا زانية"، ابن والعربي حسنٌ "اليهودي للعرب"، مثل: "املوت منه، بنداءات كبيرة وأجزاء
كـ أكثر، "هادئ" جمهور مشجعني ذات ففرق يهودي، فريق ضدّ عربي فريق حال لعب وفي بعد عرب". يكون
يأتي التي حيفا"، نتانيا" وحتى "مكابي و"مكابي أشدود" س. و"م. و"هبوعيل بئير شيبع" أبيب" تل "مكابي
نداءات إلى ا تنضم هي أيضً عرب- العبني بإشراك تقليد ولها العربي، الوسط من من مشجعيها الكثير
الناصرة" "إخاء لـ مشجعون فيها صرخ األقل، على  حاالت، ثالث الصندوق مراقبو  وأفاد للعرب". "املوت 
من مجموعات  عن فاحلديث املراقبني، هؤالء وبحسب لكن،  لليهود"،  "املوت بنداءات سخنني"  "أبناء ولـ

أقصر. وقت امتداد صراخ على بكثير، وعن أصغر املشجعني
 

حيفا"  "مكابي (ضدّ و٢  ١ الدورة في املراقبني: تقارير بحسب أورشليم"، "بيتار مشجعو تصرَّف هكذا 
نادَوْا وقد شهيد". "سليم طعمة زانية"، ابن والعربي سنٌ حَ "اليهودي للعرب"، "املوت غنَّوْا نتانيا") و"مكابي
في أبيب". تل "هبوعيل صفوف في العربي البن، الالعب أبو رامي جتاه عنصرية بنداءات الثالثة الدورة في
السادسة، الدورة وفي بيتح تكفا")، "هبوعيل ضدّ املباراة (في للعرب" "املوت نداءات تكررت الدورة اخلامسة،
تب -كُ "بيتار أورشليم" "مشجعو املوسم. هذا قياسي رقم أول إلى يصلون "إخاء الناصرة"، ضدّ املباراة في
بأغان ف.ع.) األصل- في احلرف (تشديد املباراة مدة والشتم طول الغناء يتوقَّفوا عن لم املراقبني- تقرير في
بعد يكون لن الرب/ باسم أعد "أنا وسنستمتع"، نارًا الناصرة "سنشعل العرب: ضدّ عنصرية عدائية
شتائم الثابتة... طعمة سليم وأغنية للعرب"، العرب"، "املوت أكره "أنا الناصرة مخربون"، "إخاء عرب"...
وقد صرخ مخربان". أنتما اعتنقتما اإلسالم، "لقد مزراحي: وألون نسيم اليهوديني، أورن الناصرة جتاه العبَي
وشتموا لليهود"، "املوت ("هتكفاه") الوطني النشيد أداء أثناء في املراقبني، هؤالء حسب الناصرة، مشجعو

حزب اهللا". "بيتار بـ أورشليم" "بيتار مشجعي املباراة خالل
 

الدورات في املراقبني- تقارير  -بحسب  أورشليم" "بيتار مشجعي بأفواه للعرب"  "املوت  نداءات معت وسُ
في منها وجزء الناصرة"، "إخاء أو سخنني" ضدّ "أبناء املباريات و٢٣، وجزء منها في ٢٢ ،٢١ ،١٧ ،١٦ ،١١ ،٧
في والناصرة لسخنني مشجعني بأفواه لليهود" "املوت نداءات معت سُ كما يهودية. فرق ضدّ املباريات 
طول كامل، يصرخ درّج مُ عن األحوال، من حال في أي احلديث، يجري ال ولكن أورشليم"، "بيتار ضدّ املباريات
"املوت بنداءات فيها رخ صُ الوحيدة التي احلالة تكن ولم "بيتار أورشليم". في احلال كما هي مدة املباراة،
صرخ، نتانيا"، التي "مكابي ضدّ سخنني" "أبناء مباراة في كانت بل أورشليم"، "بيتار لـ مباراة في لليهود"

النداءات. سخنني بهذه مشجعي من عددٌ بعدها،
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مدة طول أورشليم" "بيتار مشجعو أورشليم": "غنَّى "بيتار عن مشجعي التقرير ذلك في تب كُ وهكذا

للعرب"،  "املوت والعبيه: سخنني" "أبناء مشجعي جتاه عنصرية أغاني األصل) في احلرف (تشديد املباراة
لوطي"، "محمد وشتموا: بلدتكم"... "فلتحترق اإلسالم"... أكره "أنا العم"، أبناء أكره أنا العرب، أكره "أنا
عنف حوادث في متورطني أورشليم" "بيتار مشجعو كان وبعدها، املباراة وقبل الزانية"... ابن "محمد
إدارتا بذلت الفريقني، بني مبارة أخرى فيها أجريت التي التالية، الدورة امللعب وخارجه". في داخل ومشاجرات
سخنني. مشجعي جانب من مشاغبة أو شتائم املراقبون أية ولم يسجل اخلواطر. جهودًا لتهدئة الفريقني
املشجعني نصف ولزم جزئيا. ا جناحً جنح فقد بالتهدئة أورشليم" "بيتار مشجعي  إلى ه املُوجّ النداء أما 

مدة  طول الصراخ في اآلخر النصف استمر بينما املراقبني- حسب مشجع)- ٣٠٠٠ عن (احلديث الصمت
للعرب". "املوت بنداءات املباراة

 
هنا، بإيجاز، وسنعرض سخنني". و"أبناء أورشليم" "بيتار اللقاء الثاني بني في ،٢٢ الدورة في الذروة كانت
ومشجعيه أورشليم" "بيتار فريق مشجعو "أبناء سخنني" مالكي "شتم الدورة: تلك من تقرير املراقبني
أنهم كما أورشليم". "بيتار لـ شاالت وأتلفوا قادوري احلاخام وشتموا املباراة، بداية في أمتعة وألقوا عليهم
وبعدها، املباراة قبل لفريقهم. اخلاسرة نهاية املباراة "بيتار أورشليم" في مشجعي مدرج على احلجارة ألقوا

وخارجه". امللعب داخل ومشاجرات، عنف حوادث في متورطني سخنني مشجعو كان
 

صرخوا ا، يهودا"، أيضً "بني فمشجعو سخنني". "أبناء مشجعي حق في الشيء، بعض مجحف، عرض إنه
"مكابي مباريات ا، في أيضً فرق عربية، وهذا ما حصل،  ضدّ تقريبًا، مبارياتهم، مدة طول للعرب" "املوت
حتى كلها، الفرق مباريات في العرب أو احلكام الالعبني العرب جتاه ة املذمّ معت نداءات سُ كما أبيب". تل
"نتسيرت مشجعو يكن ولم بتاتًا. عربية فرق فيه توجد ال الذي الثاني)، (الدوري املمتاز الدوري مباريات في
ضدّ مباريات "الديربي" في ا خصوصً املاضية، السنة في النوع من هذا بنداءات امتاز من وحدهم عليت"
جان"، رمات و"هبوعيل جات" "كريات هرتسليا"، "مكابي مشجعي أفواه من معت سُ بل الناصرة"، "إخاء

للعرب". أو "املوت ضدّ العرب ا، نداءات مذمة أيضً
 

خاص. تأثير ذَوَيْ لم يكونا القدم واحتاد كرة الشرطة  رد فعل أن يُرى العكرة،  العنصرية املوجة هذه أمام
رِّما وغُ عنصرية نداءات خلفية على نتانيا"- و"مكابي يهودا" –"بني الطاعة محكمة إلى فريقان م قُدِّ فقد

عنصرية (بينهم  نداءات ا لسبب ٢٠ مشجعً نحو الشرطة الشيكالت. واحتجزت من آالف من بضعة مببالغ
تقدمي يتم لم نهاية املوسم. حتى القدم مالعب كرة من إبعاد البعض منهم مت وقد واحد)، عربي شخص
املالعب في الذي يحصل هذا أن رغم عنصري، لتحريض أو القتل على لتحريض محاكمة جنائية إلى أحد
يوم يتوجهون كل املشجعني الذين من عشرات األلوف يفهمه الذي من املفروض أن ما هو: السؤال بالضبط.

التعامل؟ هذا من القدم، كرة إلى مالعب سبت

ومحوها للعرب" "املوت كتابة .٢

األجرة وسيارات احلافالت على محطات مجهولون كتب فقط، بعضها وُثِّق التي احلاالت، من العشرات في
بواجبها، القيام احلاالت، معظم في البلديات، تتكلَّف ولم للعرب". "املوت شعار واملساجد، واملقابر واملقاعد
يقضي كما م بواجبها تقُ لم ا، أيضً الشرطة، إن حتى الشعارات. محو على تعمل القانون، ولم يقضي كما

ولم تعثر على املنفذين. حتقيق ملفات تفتح فلم القانون؛

حازان) يحيئيل بومي، والنائب زئيف الوزير، (نائب وراثية مشكلة العرب: .٣

في شارع  التفجيرية العملية قتلى ذكرى مراسم في خطابًا بومي، زئيف األمن، وزير نائب ألقى ٢٥٫١٫٢٠٠٤ في
املتطرفني يدفع أولئك الذي ما عديدة: تُسأل أسئلة ضدّ أبرياء، العنيفة اإلرهاب ظاهرة الساحل. "بوجود

39



أن املمكن من كيف حضاري؟ أو وراثي عيب دينية؟ خلفية هذه هل الطريقة؟ بهذه العمل على اإلسالميني
إسالميني". متطرفني جانب من دارًا مُ ا، أيضً العالم وفي املنطقة في محليا، يكون اإلرهاب

إلى من النواب العديد سارع بحيث كبيرة، عاصفة اندلعت وسائل اإلعالم، في األقوال هذه وبعد نشر فورًا،
دون أبدى، ("الليكود") يحيئيل حازان النائب لكن منها. بالتحفظ احلكومة رئيس مطالبني األقوال، هذه ذم
على أنه حقيقة ضوء حازان، "في النائب قال صادق مائة باملائة"، (بومي) أنه "أنا أعتقد لألقوال: ا غيره، تأييدً
ظهرك تدير أال "يجب التعبير معنى بالضبط هو هذا اليهود. بذبح العرب يقوم عشرات السنني امتداد

موتهم". على سنة ٤٠ بعد حتى العرب َن يؤمتَ أال يجب لعربي".
 

املراسل عرضها وقد من املرات. عددًا كلها، التلفزيونية والقنوات األخبار نشرات في أقوال حازان بُثّت وقد
أي يرد ولم ممنوعة". أمور اعتبرت "حتديدات إشكالية... أنها على كالمه مقدمة في الثانية أخبار القناة في
الشعب... أنا غالبية تذكرها التي األشياء إنه "يذكر القناة األولى وقال في حازان وأضاف األقوال. من حتفظ

املسلمني". عند مشكلة موجودة تشخيص مبجرد أقوم أنا أسمي هذا عنصرية، ال
 

حتديدات. حتديد يقصد ولم استفهام عالمات عرض فورًا، أنه قام مبجرد األقوال، نشر بعد بومي نائب الوزير أعلن
يكن لم أنه يبدو تعبيرًا إستخدمت بلساني، "زللت وقال: اعتذاره عن بالتعبير التالي اليوم في قام ثم
اشمئزازي عن للتعبير أملك كلمات أعد عن أنني لم ناجت الكل التفكير. في إحداث انفجار حد إلى ا موفقً

يضربنا". الذي اإلرهاب من

ضدّ  حتقيق فتح بطلب زوز، مَ ميني للحكومة، القضائي املستشار إلى "مساواة" مركز توجه ٣٫٣٫٢٠٠٤ في
ردٌّ بعد. يُتلقَّ لم عنصري. حتريض نشر في حازان لالشتباه ويحيئيل زئيف بومي

ضدّ "املعركة الفصل في ا، أيضً أنظروا، هنغبي: تساحي (الوزير البدو واضربوا ا ي صِ عِ ذوا خُ .٤
البدو")

 

"معريف"،  مراسل  وبحسب  النقب. إلى بجولة هنغبي، تساحي الداخلي، األمن  وزير قام ٢٠٠٣ آب في
البدو. "هذه بني اجلرمية ص لقضية صِّ خُ من اجلولة وافيًا فإن جزءًا اجلولة، إلى الذي انضم إفرجان، شمعون
بدو... مجرمني عصابات بيد أسيرةً السبع بئر مدينة "سقطت "معريف"، لـ الوزير قال حرب"، بوضوح
ذوا خُ بألوفكم، قوموا رفاق، يا أقول، أنا الكامل... الدعم الشرطة وسنمنح الظاهرة هذه بتحطيم سنقوم

ا". واستسالمً ا انهزامً كفى فاطردوهم. سارة، سهل إلى بدو مجرمون دخل وإذا يا، صِ عِ
 

حتقيق لفتح بطلب روبنشطاين، إلياكيم حينها، للحكومة، القضائي املستشار إلى توجه مركز "مساواة"
األقوال، هذه في بالغة خطورة "مساواة" مركز رأى وقد عنصري. حتريض لالشتباه في الوزير هنغبي، ضدّ
املواطنني القانون وملنح للحفاظ على األداة األساسية وهي الشرطة، عن هنغبي مسؤول الوزير إن حيث
ضدّ التحريض في ا مشتبهً غيره، دون املكلَّف، الوزير يُرى  أن املعقول غير فمن وعليه، باملساواة، الشعور
السبت، ملحق "معريف"- النقب"، إلى نزل "هنغبي شمعون، إيفرجان (أنظر: معينة. سكانية مجموعة

.(٢٣ -٢٢ ص ،٢٠٠٣/٨/١

في  اخلاصة املهمات قسم مديرة ساسون، تاليا أعلنت ٢٦٫١١٫٢٠٠٣ ذلك. في املستشار روبنشطاين غير رأى
فحص بعد "تقرَّر، العنف. على التحريض شبهة في الوزير ضدّ حتقيق فتح عدم تقرر العامة، أنه النيابة
اتخاذ عدم ساسون) (تاليا أدناه واملوقعة العامة واملدعية للحكومة القضائي املستشار برأي  املعطيات،
هذا القرار ا. ويتمشى منها متامً ونحن نتحفظ مستفزة األقوال أن رغم هنغبي، الوزير ضدّ جنائية إجراءات
املقابل، في ساسون. كتبت التعبير"- حرية تخدش مخالفات في العامة للنيابة السياسة املنضبطة مع
الذي املوحدة)، (القائمة العربية املالك دهامشة عبد النائب ضدّ جنائي حتقيق بفتح روبنشطاين أمر فقد
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الوسط العربي. في بيوت لهدم اآلتني الشرطيني وأرجل" أيدي "كسر إلى دعا

إيتام). إيفي السابق (الوزير كالسرطان وجودي، تهديد العرب: .٥

بعد  قصيرًا وقتًا "هآرتس"، صحيفة مع مقابلة ("املفدال") إيتام إيفي اإلسكان وزير أجرى ٢٢٫٣٫٢٠٠٢ في
(الس كبينيت وعضو احلكومة في وزيرًا أصبح أن وبعد القومي)، (احلزب املتدين "املفدال" ا لـ رئيسً انتخابه
الدميقراطي حتت كامل النظام املوقوتة القنبلة كبير هم مبدى إسرائيل عرب إن أقول "أنا ر). املصغّ احلكومي
ا تهديدً بكونه يتميز وجودي تهديد هنا، إسرائيل، دولة أمام "يقف إيتام. الوزير في املقابلة قال اإلسرائيلي"،
طبيعتها". في السرطان تشبه املراوغة الدولة العرب، "والتهديدات مواطني إلى تطرقه الوزير ا"، يتابع مراوغً
ا تهديدً ويضيف املقابلة من آخر مكان في الوزير يقول خامس"، طابور إلى يتحولون إسرائيل "والعرب في
اجلمهور الدميقراطية اإلسرائيلية على السماح لهذا قدرة استمرارية في التفكير إلى "سنضطر نَّع: مقَ غير
مُشبَّهون بالسرطان، خامس، طابور هم خطر، إسرائيل في باختصار، العرب فيها. مشاركته في باالستمرار

املواطن". حقوق من جتريدهم في التفكير يجب

املستشار إلى بطلب فتوجه األمر كذلك، مركز "مساواة" أنّ التحريض؟ رأى إطار في مشمولة هذه األقوال هل
القضائي ورأى املستشار إيتام. الوزير ضدّ حتقيق لفتح روبنشطاين، إلياكيم حينها، للحكومة، القضائي
احملامي أجاب أخالقيا"، عيب، ومَ واهمة فكرة عن هو قوله إن احلديث وكرَّر القضائي املستشار "عاد ذلك. غير
املسيطر اجلانب أن نرى حتى اآلن، "ولكن، ،٢٠٫٦٫٢٠٠٢ للحكومة، في القضائي املستشار مساعد نيزري، راز
جماهيرية". محاكمة سيحاكم إيتام) (الوزير أنه املؤكد ومن اجلماهيري، اال إلى املوضوع هو التطرق في

إيتام. ضدّ حتقيق عدم فتح للحكومة القضائي املستشار قرر رسالته، في نيزري ح األسباب، وضَّ لهذه
 

العامة النيابة من تاليا ساسون، ردّت وقد حتقيق ضدّ إيتام. فتح بعدم القرار "مساواة" استئناف مركز طلب
بعد استخدامه". ندمه على عن وأعرب "سرطان" التعبير عن إيتام، عالنية، السيد تراجع "لقد على ذلك:
يكن، لم العلني، الندم إيتام. جانب الوزير من كهذا ذكر العتذار أي على يُعثر لم األرشيفات في ع موسَّ بحث

مؤكد. بشكل

إسرائيل"). "صوت دان، (أوري إسالمية فاشية األحزاب العربية: .٦

إسرائيل"، "صوت في ب" استوديوهات "الشبكة في املعركة االنتخابية، جلس ذروة في ،٢٠٠٣ الثاني كانون في
مع "مقابلة" شاحر بئير- لي مع سوية دان، أريئيل شارون. أجرى رئيس احلكومة، من مقرب صحافي دان، أوري
مدار كانت التي العرب واملرشحني العربية القوائم إلغاء قضية إلى احلوار تطرق وقد غومتان، يحيئيل احملامي
وإيهامنا االستمتاع إمكانهم في املتطرفة، العربية الفاشية العربية، الفاشية مندوبي "إن حينها. بحث،
أوري شاحر لي بئير- فايغلني؟" سألت مثل فعل النازيون؟؟؟ مثلما الدميقراطية... وقوانينا أنظمتنا مبساعدة
أحمد النائبان (املقصود وهذين االثنني يهودي أي بني "ما كنت ألساوي احلكومة: رئيس من املقرب استُفزَّ دان.

اإلسالمية- الفلسطينية". الفاشية هم العرب املتطرفون املندوبون بشارة). وعزمي الطيبي
 

دان عن أوري يعتذر أن وطلب فرح، جعفر "مساواة"، ملركز املدير العام مع لقاء أجري الصباح نفسه وفي
"مساواة"، مركز ذلك. فتوجه دان وقد رفض العربية، اجلماهير ومندوبي النازيني بني مساواته األقوال ويسحب
حتريض في باشتباه املوضوع في للتحقيق بطلب ا، أيضً البث، سلطة وإلى القضائي املستشار إلى ا، الحقً
في البث سلطة في املمنوعة انتخابية، وهي دعاية في إطار كانت األقوال ألنّ ا، وأيضً العربية، اجلماهير ضد

االنتخابات. أيام

إسرائيل في العرب عنصري ضدّ حتريض في األقوال "ال يوجد أنه العامة... النيابة ساسون من تاليا أقرَّت
البث، سلطة وتقرَّر في دان. أوري ضدّ جنائي حتقيق فتح عدم ولذلك قررت اجلمهور"، هذا على افتراء وال 
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بني للمساواة النية التأكيد على انعدام متّ "لقد احلكومة. رئيس من املقرَّب خطوة ضدّ أية اتخاذ عدم ا، أيضً
كهذا تأكيد أي نفسه البث في يوجد ال ." نيْ املذيعَ لسان على مرة، من أكثر النازي، األحزاب العربية واحلزب
البث، في فرح جعفر تدخل بعد وذلك شاحر، لي بئير- لسان على يأتي الوحيد والتوضيح دان، أوري بلسان

فقط.

اجلليل مجلس (رئيس العرب القتلى من ا  جد القليل العدد هذا على  للخسارة يا .٧
األسفل)

مجلس  رئيس  دوتان، موطي  إلى "معريف"، مراسال سيجال، وأريئيل  جاؤون بوعاز انضم ١٫٨٫٢٠٠٣ في
كشف دوتان العرب، وقد من الكثير معروف، هو كما األسفل، منطقة اجلليل في ويعيش األسفل. اجلليل
اتصل دوتان أنه التقرير. "حكى دوتان في يُقتبس حلماس"، تابعون هم اجلليل "عرب فيهم: رأيه للمراسلني

هناك  كان لو ألنه عربيا فقط، ٣٠ شرطة إسرائيل قتلت أن على ووبَّخه أكتوبر"، "أحداث أثناء في رون، بآليك
"العرب  دوتان: يسأل االثنان التقرير من آخر مكان في "معريف". في كتب االثنان الستتب الهدوء"، قتيل ٣٠٠
خراء؟ كلهم العرب إن "أقلت دوتان: فيجيب بالدي- دي- تي؟" سترشونهم ستفعلونه، الذي ما أكثرية. هم

منهم". اجليدين بعض هناك

للشرطة  شكوى "مساواة" مركز من عازر فؤاد احملامي م قدَّ ١٣٫٨٫٢٠٠٣ في دوتان هذه االقتباسات. لم يُنكر
نداء ينشر "الذي د٢: ١٤٤ البند بحسب واإلرهاب، العنف على حتريض عنصري وحتريض في على اشتباه
التماهي إرهابي، دعمه أو أو عنيف لعمل تشجيع أو تعاطف مديح، أقوال أو إرهابي بعمل عنيف أو للقيام
أكثر تأييده قتل أعرب عن جمهور، ب منتخَ ودوتان، واضحة. األقوال سنوات". السجن خمس معه- حكمه

كانوا أبرياء. لو املواطنني العرب، حتى من ميكن ما
 

لالشتباه في  دوتان ضدّ لفتح حتقيق بطلب العامة والنيابة إلى الشرطة "مساواة" مركز توجه آب ١٨ في
أنه ،١١٫٢٫٢٠٠٤ في العامة النيابة من بلص مالكيئيل أعلن الرسائل، من سلسلة بعد العنصري. التحريض

رسالة بلص  في وجاء العنصري. التحريض في لالشتباه دوتان ضدّ حتقيق بفتح أمر ٢٠٠٤ الثاني كانون في
وما أشهر. بثالثة ذلك قبل أن الشكوى قُدِّمت رغم ،٢٠٠٣ الثاني في تشرين تلقيها متَّ دوتان ضدّ الشكوى أن

جاريًا. التحقيق زال

موريس) بيني (املؤرخ معقول أمر هو العرب ترحيل .٨

"ضحايا"  اجلديد كتابه صدور ملناسبة موريس بيني املؤرخ مع مقابلة "هآرتس" أجرت صحيفة ٦٫١٫٢٠٠٤ في
كشف كمن واشتُهر املوضوع عن من الكتب عددًا كتب الذي الفلسطيني. موريس، اإلسرائيلي- عن الصراع
جلامعة األوسط الشرق قسم تاريخ في التاريخ يُدرِّس ،١٩٤٨ حرب للفلسطينيني في املنظم الطرد مرة أول

السبع. بئر

في ظروف "هناك الدولة. مواطني العرب ترحيل لفكرة  املبدأي تأييده كرَّرًا،  مُ املقابلة، في موريس يؤكد
العرقي"- التطهير ل أفضِّ فأنا قتل شعبك، هو اخليار يكون عندما  العرقي. للتطهير تبرير فيها التاريخ 
كانت إذا  ..." تام". بعمل يقوم أن يجب كان  غوريون) "(بن يقول:  آخر مكان وفي مكان. في موريس  قال
ا عً جتمُّ أبقى ألنه .١٩٤٨ في لم يُتمَّ الترحيل غوريون بن ألنّ فهذا إلى اليهود، بالنسبة حزينة القصة نهاية

نفسها". إسرائيل داخل وفي وغزة الضفة في رًا كبيرًا ومتفجِّ دميوغرافيا

مكان آخر من في ل موريس يفصِّ اآلن"، ليس أقول فأنا العرب، وطرد ترحيل أؤيد كنت إذا ما تسألني كنت "إن
الطرد فأعمال للجبهة- خارجة قوافل على النار العرب يُطلق عندما حولنا... نووي انوجد سالح "إذا املقابلة.
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نحو جنوحهم قنبلة موقوتة... هم عرب إسرائيل حتى ضرورية... ستكون ولرمبا باملطلق. معقولة ستكون
إختصار خامس". طابور محتملة، وهم، بصورة موجود بيننا. رافد للعدو إلى حوَّلهم التامة الفلسطينية
في ترحيلهم إمتام املفروض من كان طابور خامس، قنبلة موقوتة، هم إسرائيل في العرب موريس: أقوال

ا. أيضً املستقبل، في بذلك القيام املمكن من سيكون معينة ظروف في لكن ،١٩٤٨

العرب) طرد يؤيد زيلبر أريئيل (املغني العنصرية أغنية .٩

صحيفة  في األقوال نشر بعد زيلبر. أريئيل املغني مع مقابلة "مكور ريشون" أسبوعية أجرت ٢٠٠٢ شباط  في

االسرائيلي): اجليش (إذاعة تساهلط "غاليه في ريشيف رافي برناج في مقابلته متَّت أحرونوت" "يديعوت
املقابالت، في العالم"، قال زيلبر في يحدث الذي ما أرى وأنا فقط، هي كما األمور أرى أنا سياسيا، لست "أنا
في متر أن حاول خطر، هذا يافا- في متر أن حاول معنا. يحدث الذي ما املسلمني، مع ما الذي يحدث أرى "أنا
إذا سنرى ما السوق- في عكا في متر أن حاول خطر، هذا احملرر)– العربية- الناصرة (يقصد السفلى الناصرة
نحو لدينا، هنا، "يوجد وبحسب أقواله، بالعبرية". فيها ستنطق اللحظة التي في حجارة يُلقوا عليك لم
ستفعله؟". من هنا. ما الذي إلقاءنا يريدون هم يهودية. دولة نريد نحن فلسطيني. هل نريد ذلك؟ مليوني
هل ئل سُ عندما ضدنا". هم "الذين املسلمني والعرب املسيحيني العرب بني التمييز يجب بأنه زيلبر ر ذكّ ثم
هكذا بالضبط". "نعم، أجاب: احلدود، خارج وإلقاؤهم شاحنات على حتميل املسلمني يجب أنه بذلك يقصد

مبوافقة". يكون أن "يجب األمر أن ح، وضَّ ذلك ومع

أمر إنه األخير، في سيكون الذي هذا لنا، ال خيار آخر هنا. للبقاء خيارنا الوحيد "هذا زيلبر، أقوال حسب
أننا نتصرف حولك من ترى غيظك. أنت يزداد فشيئًا "شيئًا لكن العرب ال يكره أنه املغني ح ووضَّ واضح".

في يافا". يبنونها التي للفيلالت مظلومون؟ أنظر للعرب، هم تركنا يافا قد بغباء. تتصرف دولتنا بغباء.

في اإلنترنت) عنصرية أفعال وردود "جامال" موقع (مقالة في الترحيل فليحيَ .١٠
   

موقع  وهو "جامال"، اسمه إسرائيلي موقع في مقالة شوسطاف بوريس نشر شخص باسم ٢٠٠٢ متوز في
في أربع". "كريات من  هعتسني  إلياكيم  احملامي  رأسهم  على يقف الضفة، في يهود نشطاء له يشغّ
الضفة من العرب ترحيل تنفيذ يجب كيف شوسطاف يشرح الترحيل"، "لوجستية عنوانها التي املقالة
إسرائيل. في به مع املواطنني العرب القيام يجب الذي ما الثاني شرح في الفصل وقد غزة. الغربية وقطاع
من تشجيع عرب (relocate) االنتقال على إسرائيل في العرب املواطنني تشجيع أصعب بكثير "سيكون
بحد إسرائيل عرب ذ ألنّ يُنفَّ أن يجب األمر لكن شوسطاف. يكتب غزة والالجئني"، وقطاع والسامرة يهودا
قانونًا أن تسن إسرائيل على لدولة إسرائيل... يجب الطابع اليهودي دميوغرافيا على خطرًا يشكلون ذاتهم
احلياة في للمشاركة إمكانية الدولة  في اليهود غير للمواطنني تكون لن أنه بأخرى، أو بطريقة يحدد، 
األمر وسيستخدم متزعزعة. وغير كاملة مدنية بحقوق احتفاظهم جانب إلى إسرائيل، في السياسية

إسرائيل". في العيش على للعرب سلبي كحافز-

لو تيبول/ لن  جامال نيت "شِ الرسمي جلمعية املوقع http://www.gamla.org.il/ هو عنه احلديث اجلاري املوقع
الطعام  عن اإلضراب وقت ١٩٩٤ في تأسست املوقع، في مكتوب حسب ما هو والتي، ثانية" جامال تسقط
اليوم. املتوفى باوم وشلومو  ليشم موشيه (احتياط) العقيد هعتسني، جانب اجلوالن من بلدات للجنة

.٧ في القناة ثابتة زوايا ولليشم لهعتسني أنّ اجلمعية موقع في وجاء
  

حتقيق فتح عدم القرار للحكومة لتعليل القضائي املستشار جانب من نيزري راز بعث بها التي الرسالة في
عنيف عمل إلى أي العرب- طرد إلى أن الدعوة للحكومة املستشار القضائي ح "وضَّ جاء: إيتام، ضدّ الوزير
مقوالت عن واالمتناع كان أيا اآلخر احلس جتاه رهافة إظهار يجدر فيها... التحقيق يتم أن شأنها بالقوة-

النطاق. هذا في يبدو، تقع ما على شوسطاف، مقالة أرضه". مواطن من اقتالع معناها
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معروفة قد أن احلديث عن جمعية رغم تيبول"، لو نيت جامال "شِ جمعية ضدّ حتقيق فتح أي لم يتمَّ لكن
فيها، األمور سير خصوص في معلومات ميلك اجلمعيات ل إن مسجِّ القول املمكن ومن القانون، خالفت

يحرِّك ساكنًا. لم لكنه

ميليشيات: يجنِّدان اليهودي" و"االحتاد العرب" موقع "ضدّ .١١

اليهودي" "االحتاد موقع في املواطنني العرب. ضدّ واإلرهاب العنف باستخدام ناديا حتديدهما، مت آخران موقعان
العرب. املواطنني ضدّ عنف ألعمال  واخلارج  البالد  من متطوعون نِّد جُ يعقوب بن يِقوتيئيل له شغّ الذي
من ني، حِ ف رِيشِ الكنيست، في "شينوي" كتلة رئيس وطلب مسلحني. ملتطوعني صور املوقع في ونُشرت
استجاب وقد اتهام. ضدهم لوائح وأن يقدِّم املوقع لي مشغِّ مع يحقق أن للحكومة املستشار القضائي

للطلب. القضائي املستشار
اللعب من املوقع حي متصفّ ن كِّ حوارًا عنصريا وميُ ينشر العرب"، وهو ضدّ االحتجاج هم "موقع موقع آخر
من املوقع ط نشِ وقد كهانا. مئير أم زئيفي رحبعام شعبية- األكثر املتصفحون القائدَ يصيب". ويدرِّج ن "مَ

١٠٠ عربي  ت "فليمُ ا: أيضً املوقع، في تب كُ وقد االتصاالت. وزارة من ص رخَّ إنترنت مُ مزوِّد جانب من دون تعويق
إسرائيلي ميوت". مقابل كل

مواقع إنترنت- عيّنات: حتريض وعنصرية في .١٢

ردود من مجموعة مثالً، هذه، ضدّ العرب. التحريضية األفعال ردود من له حصر ال ما إنترنت مواقع تنشر
حول بومي الوزير نائب أقوال على  يتسحاق، يوآب للصحافي األولى" "الدرجة املوقع في املوجودة األفعال
"ماذا :٢ آفي احلكومة"؛ في عاقلون هناك زال ما االحترام، "كل طوبياس: إسرائيل. الوراثي" لعرب "العيب
العرب أن "معروف ذ: املنفِّ احلقيقة"؛ قول  مبجرد حازان  قام  "لقد ليفي: روني احلقيقة؟"؛  يخافون  جرى، 
الترحيل، أصدقهم". القبر في يكونون عندما ليبرل: "أنا ليبرل: عليهم"؛ القضاء يجب وراثيا. مضروبون
إسرائيل، كارهي على القضاء "يجب القش: جامع كذلك"؛ أنتم قولوا الوحيد، احلل هو "الترحيل فقط:
روطفايلير"؛ شارون: "عربي= بوديل: ويعض"؛ مصروع كلب عربي= ا. جد أوفير:"صحيح الطيبي"؛ قتل يجب

شيطان". مبرَّرة. عربي= العرب ضدّ "العنصرية

 ،  ynetأفعال مشابهة في ردود قراءة من املمكن ا. وحيدً ليس األولى" موقع "الدرجة أن بالذكر اجلدير من
التحريض العنف؟ على التحريض تقريبًا. أخبار إسرائيلي، موقع كل وفي "معريف" لـ األونالين موقع في

عربيا. الضحية تكون عندما قائمة غير االفة هذه أن يبدو العنصري؟

اتلط: ضدّ الزواج التحريض .١٣

وعرب. يهود ملواطنني اتلط الزواج ضدّ على نشر معلومات القلبية) (األخوة ألحيم" "ليب جمعية تعمل
أخبار بنشر في القيام احلركة جنحت وقد اليهودية". كنف إلى نساء إرجاع على "تعمل أنها اجلمعية وتعلن
ذلك قاموا بنشر الذين الصحافيون يُكلّف ولم تساهل". "غاليه وفي الثانية، القناة وفي األولى القناة في

الضحايا. أفعال ردود تلقي أنفسهم يكلِّفوا ولم لهم قُدِّمت التي املعلومات فحص أنفسهم
 

سنة كلَّ ن لِمْ يُسْ "نساء جاء: تساهل" "غاليه موقع في ونُشر شطايف هداس املراسلة نقلته في خبر
شابة  اجلمعية  أعادت  املاضي،  األسبوع في العرب. أزواجهن مع للسكن ينتقلن فتاة ٢٠٠ إلى باإلضافة
(١١) الـ في بنت التالي اليوم في وأعيدت قلنسوة. مدينة في زوجها مع تسكن كانت بيتها، إلى ٢٤ بنت
أمانة املراسلة تفحص لم العربي". إلى صديقها البيت هربت من قد كانت عائلتها، كنف إلى عمرها من
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الـ بنت البنت خصوص في للشرطة شكوى تقدمي متَّ ما إذا تفحص لم النساء، تفاصيل تتلقَّ املعلومات، لم
في احملطة، املراسلني زة مركِّ إيلشطاين، إلى جاليت مركز "مساواة" مدير توجه إثر بيتها. من التي هربت (١١)

تساهل". "غاليه إلى التابع موقع اإلنترنت من اخلبر إسقاط متَّ

حاخام عرَّف وقد األولى. القناة بُثَّ في وقد أعاله، املذكور مع مبوضوعه ريباح أوري للمراسل تقرير ويتشابه
سيفان املراسلة الثانية القناة في أخبار بثته آخر تقرير أنها "كارثة". على الظاهرة التقرير في استُضيف
حي) إسرائيل (شعب حاي" يسرائيل "عام إسماهما: معروفني تنظيمني غير التقرير وتناول راهاب-مئير.
العام، هذا من شهر شباط في قاما محالة)، إسرائيل حاصل ال (خلود يشاقير" لو يسرائيل و"نيتساح

م  تقُ ولم ارين". املكَّ العرب من اآلن امرأة حتى ٦,٠٠٠ أغريَت "لقد فيها: جاء القدس أنحاء في بإلصاق إعالنات
احملاكمة. إلى منهم أيا م تقدِّ العمل ولم في مشتبهني باحتجاز الشرطة

لليهود عيد مسلمني مصلِّني موت .١٤

في الصادرة طوفاه"، "شاعاه صحيفة في كعيد عيد األضحى مبكة ا في مسلمً مصلِّيًا ٢٤٢ موت رّف  عُ
"عيداألضحى"؛ مبكة العيد تسمية املرة فعالً هذه املمكن من "كان :٤٣ تب في الصفحة وكُ .٢٠٠٤  شباط
النشرة وِّلت مُ وقد عيد". في األقل،  على يجعلنا، وهذا الضحايا، من جيدة مئات بضع  هناك  كان  فقد
املرضى و"صندوق و"سانو" و"سلكوم" و"طارا" و"تنوفا" و"شتراوس" "عيليت" مثل لشركات  بدعايات

"كوسموس وشبكة  "العام"

الدولة سخنني بكأس فوز أبناء .١٥

(أنظر، ،٢٨٫٥٫٢٠٠٤ تيكشوريت"- لشبكة "يديعوت أبيب" "تل صحيفة من نابو، ران هار الصحافي اقتَبَس
سكان استبدال إلى يدعو ليبرمان، أفيجدور السابق،  املواصالت وزيرَ ،(٢٧٫٥٫٠٤ أحرونوت" "يديعوت ا، أيضً
أبناء يلعب لن الوزير:" وقال وعكا. ويافا ذلك سخنني في مبا إسرائيل، في من العرب و٩٠٪ مستوطنني بني
عامة، ى، يُسمَّ قد نفسها. سخنني في وضع ميُ ولن اآلخر، الدوري سيُمثِّل اإلسرائيلي. الدوري في سخنني
لكني جان، رمات ملعب في الوطني النشيد إنشاد عند بصمت وقفوا أنهم ألمر ممتاز نابلس. إنه هبوعيل
الشعبني. بني الفصل  فيجب واحدة مرة الصراع مننع أن  أردنا  إذا البرغوثي. مع يتعاطفون قادتهم رأيت

إسرائيل". عرب األساسية هي املشكلة
موقع نشر وقد الفريق. ضدّ العنصرية األفعال ردود من موجة علت الدولة سخنني بكأس أبناء بعد فوز فريق

أورشليم" إعالن حداد. "بيتار القدم فريق كرة مشجعي

إلون الوزير بيني إعداد من السالم"، سيجلب "الترحيل، فقط، خاصة كرَّاسة .١٦

التي إسرائيل" أرض "أمناء حلركة  خاصة كرَّاسة نشر  على والقطرية  اليومية الصحف من عدد وافق
"موليدت"، ناشر وكان حزب السالم". سيجلب فقط "الترحيل عنوان حملت والتي زئيفي، رحبعام أسسها
في إلون بيني الوزير ووصف برايز. وحومر سيجال واحملرران: رفائيال بيني إلون الوزير املسؤول النشرة، واحملرر
مقاالت الكراسة في ونُشرت و"مبوافقة". احلرب"، أثناء "في "طوعي"، الترحيل: من  أنواع ثالثة الكراسة
أصدق ال "أنا يقول: زيلبر أريئيل املغني أقوال نُشرت كما ا. أيضً طوعيٍّ وإجباري، ترحيل إلى دعت واقتباسات

اانني". هؤالء املسلمني

:٢٠٠١ األول كانون في نشرة "نكوداه" مقابلة في الترحيل أنواع ح وضَّ إلون بيني السياحة ووزير النائب
ملساعدة هو الطوعي"، "الترانسفير احلرب. خالل وترانسفير مبوافقة، ترانسفير طوعي، ترانسفير "يوجد
املوافقة ومع هذه موافقتهم. يبدوا أن إجبارهم إلى من منطلق للحافالت بركوبهم يرغبوا أن على العرب
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أمامك، اجلامعات بإغالق سأقوم  فمثال واألخالقي.  السياسي املستوى في هناك  أو هنا إلى  املناورة ميكن
املغادرة". أن ترغب في إلى احلياة، عليك سأثقل وعندها

بعضهم،  رأي في ساعدت، التي القبول، شروط تغيير إسرائيل في اجلامعات قررت جلنة رؤساء ٢٠٠٤ سنة في
خاص. بشكل عرب طالب قبول في

في ونُشر اخلارج. إلى العرب ترحيل على يشجع جهازًا لون يشغِّ القدس في "موليدت"  حركة نشطاء
على يقف القدس، في العمود" "رأس من ساكني حي أنّ أرييه كينج، "وااله" وفي موقع "هآرتس" صحيفة

"القدس". صحيفة في و١٠ نيسان ٢٠٠٢ ٩ إعالنات في احلركة ونشرت اجلهاز. رأس
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ة األماكن العامَّ وفي والعمل السكن أماكن في والعنصرية التمييز

القيام الرسمية من املؤسسات نع ومتُ عادة. مقنَّع لكنه قائمة، حقيقة هو املواطنني العرب ضدّ إن التمييز
ضدّ القانون ويسري القانون. بذلك تخالف إنها حيث العرب، ضدّ واضح متييز فيها يكون قد بنشاطات
أذرع أن كما صعوبة، أكثر التمييز إثبات يكون ا طبعً هنا ولكن اخلاصة، املؤسسات على ا، أيضً العنصرية،
الواضح التمييز حاالت من الكثير األخيرة الفترة  ل في  جِّ سُ وقد التدخل. في تسارع ال القانون تطبيق
احلديث االنطباع، بالتأكيد، أن حتى يكون رسمية، غير مؤسسات أشخاص أو جانب من العرب ضدّ واملقنَّع
وا بيتوواح"، دُعُ "هرتسليا إلى طبريا من بالقرب الواقعة "مجدال" بلدة من مكان: كل إلى موجة تصل عن
أصدرت أمرًا التي "ماكدونالدز" شبكة في املكان؛ من عرب وجود عرائض ضدّ على هناك للتوقيع السكان
مقاولي باألمر، وحتى أخلُّوا الذين هؤالء أقالت إنها حتى العمل أثناء بالعربية في التحدث من مينع عامليها
ألنهم العرب دخول منعت نوادٍ من أحمر؛ "إكس" بـ العرب عمالهم بوسم أمروا الذين الكنيست في البناء
في مؤسساتها. العرب خطوات املواطنني دت حدَّ التي العبرية اجلامعة وحتى جندي" بطاقة ميلكون "ال

احلياء! ذهبَ على املأل. أحيانًا، ارس، وميُ اخلجل، منطلق اخلفاء، من في أحيانًا، التمييز، ارس وميُ

وهرتسليا) مغدال وصفد من عرب مواطنني إخراج ترمي الى (مساعٍ "العرب برّه" .١

ضفة  على الواقعة "مغدال"، بلدة في احمللي الس جلسة ١٣٫٣٫٢٠٠٤ عقدت في ن: التوطّ أوقفوا – مغدال
الكالم، حق مغدال" من أجل النشاط "جلنة مندوبو نح مُ جينو، إيلي الس ومبوافقة رئيس طبريا. بحيرة
العربي ن" "التوطّ وقف هامة: غايةً أعينهم نصب وضعوا الذين البلدة سكان من مجموعة متثل جلنة وهي
العرب لسيطرة األخيرة محاولة في اآلونة "نشهد فيه: جاء أهالي البلدة منشورًا على ووزعوا مغدال. في
ليس الهدوء هذا ولكن ة، وأخوّ تعايش يوجد وكأنه ويبدو اآلن سارٍ "الهدوء أن من وحذورا فيه على البلدة"،
اخلروج من بناتنا ال تتمكن حني "متى نستيقظ؟ وأضافوا: ساعة الصفر". ينتظرون فهم مؤقتًا، هدوءًا إال
مركز الى تتحول مغدال حني األطفال، حدائق في اللعب من أطفالنا يتمكن ال حني بأمان؟ البيت من
آذاننا؟ سنأتي املأذن صوت يصمّ حني البيت؟ عتبة الى والرعب اإلجرام يصل حني القومجي؟ للنشاط

الداهم." اخلطر من عجز القيادة احمللية ونحذر لنحتج على الس جلسة الى ا جميعً
إثر  الى البلدة وانتقل األصل، في قرع كفر من سكان وهو ا، عامً ٢٥ مغدال منذ في يقطن أكرم زحالقة
أخرى، عربية سبع عائالت مغدال سكنت في األخيرة اآلونة في طبريا. بحيرة شواطىء أحد في مديرًا عمله

من السكان. جزء أثار حفيظة ما

في املمثلة األحزاب أبدته كل بتأييد مطلق ،(٢٥٫٣٫٢٠٠٤) "هآرتس" في ما نشر اللجنة، وفق حظيت وقد
األغيار". ألحد بيت تأجير أو بيع احملظور الشريعة، فمن إنه: "بحسب اجللسة في الربانيم أحد وقال الس،
السكان. بني "الفتاوى" بنشر هذه البلدة ورعية "حاباد" فيها، فطالب غروزمان، راب شموئيل الراب أما
معه أجرته لقاء خالل اعترف أنه صحيح اللجنة. لنشاط مبدئيًا ا دعمً جينو، أيلي الس، رئيس أبدى وقد
ألخذ مضطر "أنا قال مغدال، ولكنه في السكن ملنع العرب من وسيلة قانونية أية ميلك ال بأنه "هآرتس"
إذا سكن مغدال. الى وقف الهجرة على العمل الى القانون، ضمن اإلعتبار. سأضطر، بعني السكان رغبة

البقاء في أماكنهم." عليهم مع املنطق... فهذا اليستوي مغدال في الفلسطيني

أحد قال وقد مرزل. باروخ كاخ، حركة هو ناشط هذا الشأن في مغدال سكان مستشار بأن جينو اعترف
تقولوا "ال القانون: جتاوز دون العرب من ضد الكفاح طريقة لهم مرزل شرح إن "هآرتس" لـ أعضاء اللجنة

منهم". تشتروا وال مرحبًا لهم
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يريد العرب ال الرئيسي الراب صفد: *

املدينة فقد أصدر راب صفد. ااورة لها حصلت في املدينة مغدال في عنها بتلك املبلّغ شبيهة ظاهرة
اقتناء فيها حظر شرعية فتوى الياهو،  مردخاي السابق الرئيسي الراب ابن  الياهو، شموئيل الرئيسي،
هي هذه فتواه إنّ (٧٫١٫٢٠٠٤) "معريف" مع لقاء في قال وقد البيوت. وتأجيرهم العرب من األغراض
احلركة في  املركزي املوتيف هي التي األراضي  تخليص "مواصلة وكذلك البطالة  ضد املعركة  من جزء

الصهيونية".
اجلليل، شرطة الناطق بلسان وقال العنصرية. على التحريض بشبهة الياهو ضد الراب حتقيق وبوشر هذا

العامة. النيابة طلب على بناءً حاليًا التحقيق تستوفي الشرطة إن دافيد، كوبي

فيلالتنا بجانب نريد العرب ال – هرتسليا *

وكان املدينة. في متير شموئيل ميدان في أكتوبر ٢٠٠٣، في هرتسليا، سكان من ا  اجتمع حوالي ٨٠ شخصً
"هرتسليا سكان الذي يستخدمه سيدنا علي، شاطىء مبحاذاة متنزّه على بناية االعتراض اإلجتماع محور
االعتراض بأن ليشكك يكن لم حضر من كل أن إال البالد. في غنًى البلدات أكثر بيتواح نوف يام"، إحدى
املسجد مبحاذاة املتنزّه إقامة "إن معادية للعرب. عنصرية-قومية دوافع وأخيرًا، من أوالً نابع، املتنزّه بناء على
أجل احلؤول ومن خاص... بشكل اجلمعة وفي أيام املنطقة، الى العرب كبيرة من ستجلب كميات والبحر
بعرب سليمة عالقة على واحلفاظ والسامرة،  يهودا سكان مع ومواجهات، خاصةً احتكاكات وقوع دون 

.(٧٫١١٫٢٠٠٣ إقامة املتنزّه". (هآرتس، ومنع احلالية صيغة املنطقة على اإلبقاء احملبذ من اسرائيل،
أثارت واخلطة التي احلدائق. تخطيط في يعمل الذي السكان، أحدَ هداري، شمعون الى اإلجتماع املبادر كان
في قومي متنزّه إقامة ن، غرمَ ياعيل عن حزب "ميرتس"، هرتسليا بلدية رئيسة نية كانت هداري حفيظة
هداري، الذي يعرّف نفسه أقام وقد املُنشأ. مركز في علي مسجد سيدنا يكون بحيث علي، سيدنا منطقة
عي املدينة. ويدّ في املؤيدين من به يستهان ال وجد عددًا النشاطات مبفرده، لكنه جلنة "مييني"، أنه على
باستعادة فيه املسلمون يطالب وضع الى ا أيضً وقد يؤدي من املسلمني الكثير سيجذب املتنزّه هداري أن
أكبر و"اهللا بيتواح" األجواء: "مكة هذه في احمللية ساهمت عناوين الصحف كما املسجد. على امللكية
في عقدها املزمع االنتخابات البلدية في رئاسة على املتنافسني اثنان من وقد أبدى بيتواح". هرتسليا في
بُثّ دعائي فيديو شريط غبعاتي في يوسي املتنافس قال فقد لهذه األفكار. ا دعمً السنة من نفس أكتوبر

فيما نقطة"، علي. سيدنا مسجد يغلق يجب أن عليه ل الذي يعوّ السلطة "رئيس انتخابي: مهرجان في
هنا، الى املسلمني آالف ستجلب احلديقة العامة بأن اقتنعت "إذا ليفتسور: آخر يدعى عوزي متنافس قال
يهودا البلدية، لرئاسة "الليكود" بتأييد مرشح يحظى أنه عي هداري ويدّ هذا إذًا". عامة حديقة تكون فلن

أريئيلي.

لـ وقالت  مجددًا، البلدية لرئاسة غرمن ياعيل انتخاب  مت  حاليًا. حيث بالفشل هداري باءت مبادرة لقد
بأن عن أملها وأعربت صرفة" هي "عنصرية إمنا علي سيدنا مسجد شرعية إلغاء محاولة إن "هآرتس"
(يقول حيز التنفيذ. الى اخلطة لم تخرج حال، لكن، وعلى أية وعرب" سويًا. "أطفال يهود املوقع يأتي الى
ليس أنّ إال املكان، يام" في "نوف سكان يقوم به قانوني بناء غير ثمة أن افيحاي بيكر، "هآرتس"، مراسل
كـ متنورًا يعتبر مكان في حتى أنه األحداث هذه تؤكد  األحوال جميع  وعلى بالهدم). يقوم من هناك

للعرب. املعادي العنصري للتحريض شرعية اليوم توجد اح" بيتوّ "هرتسليا



49

العمل: أماكن في مسلمون مواطنون

العربية) اللغة استخدام خلفية على العمل من (إقالة بالعربية! همبورغر .١

في  املسؤول عنها مكتب الى اللد، سكان من عربية مواطنة زيناتي، عبير استدعيت ٢١٫١٢٫٢٠٠٣ يوم في
الرملة، في فرع "مكدونالدز" السنة في ونصف ملدة سنتني عملت زيناتي وكانت "مكدونالدز". شركة

٢٠٠٣ شهادة  نسيان في تلقت إنها حتى متفوقة. عاملةً األقل– على  ليها مشغِّ شهادة –وفق وكانت
إنها "معريف" ملراسل زيناتي قالت وقد "مكدونالدز". في ومساهمتها العمل في خاصة تقديرًا لتفوقها
للعمل ا عرضً تلقت كانت إنها العمل، وقالت في ترقيتها عن احملادثة سيكون موضوع بأنّ يقني على كانت

تعليمها. بسبب رفضته أنها الدورية، إال عن مسؤولةً
سألت حني إقالتها. خبر يبلغها نتشة، في "مكدونالدز"، حازم فوجئت باملشرف اإلقليمي أن زيناتي إال
وكذلك مع بعض العرب، الزبائن مع حتدثها بالعربية هو األساسي إن السبب قال سبب إقالتها عن نتشة
كما (والرملة، آلخر. او لسبب يذكرها لم أنه إال أخرى وجود أسباب الى ه نتشة كما نوّ الفرع. في زمالئها

هي اللغة العربية). زيانتي، أم لغة وكذلك الزبائن، من العديد أم ولغة معروف، مدينة مختلطة هو

زيناتي بإرجاع إياها مطالبًا "مكدونالدز" شركة الى بدوره توجه الذي "مساواة"، مركز الى زيناتي توجهت
هي إمنا  العربية باللغة التحدث خلفية على إقالة كون  إلى "مساواة" مركز وأشار فوريًا. العمل الى
العاملني ضد لني املشغِّ متييز مينع الذي ،(١٩٨٨) العمل في الفرص قانون مساواة وتتنافى مع ومميِّزة عنصرية

القومي. او العرقي انتمائهم بسبب

توجه مركز على إلى الرد "مكدونالدز"، في البشرية املوارد العام لشؤون املدير نائبة يودفات، تليال سارعت
أن وادّعت عنصرية البتة، زيناتي ذات دوافع كون إقالة فيها وأنكرت ،٢٧٫٠١٫٢٠٠٤ يوم برسالة "مساواة"
زيناتي ادعاء أكدت ولكنها باملقابل الشبكة. في العمل لقواعد االفة تصرفاتها بسبب أقيلت زيناتي
الى يودفات رسالة  في  جاء  فقد الشركة. فرع في العربية باللغة التحدث من  منعها  وهو  األساسي
الزبائن ومع بينهم فيما يتحدثوا أن  وهو الشبكة، في العاملني جميع يعرفه توجيه "ثمة "مساواة":
من غالبيتهم الذين والعاملني، لدى الزبائن ارتياح عدم دون حدوث للحؤول وهذا وحسب. العبرية باللغة

العبرية". متحدثي

– ناقض أنه بل  ال بالعربية، التحدث حظر أمر حقيقة نتشة أكد "معريف"، معه أجرتها مقابلة وفي
في الرسمية "اللغة قال: إذ بتحدثها بالعربية، صلة زيناتي إلقالة تكن لم وكأمنا يودفات ما– إدعاء ا نوعً
عبير حتدثت لقد العاملني. اإلتصال بني في جتنبًا لألخطاء وذلك العبرية، هي الصرَّافات بني "مكدونالدز"
استخدموا ألنهم أقلتهم آخرون عاملون هناك كان التعليمات. بعكس املطبخ العاملني في مع بالعربية
تنكر من جهتها، ا". أيضً والعربية متحدثي الروسية ومن بينهم الطاعة، دستور مع ال تتوافق اتصال لغة
أن عي تدّ كما فقط. أصدقائها مع بالعربية إنها حتدثت وادعت  الزبائن،  بالعربية مع  أنها حتدثت  زيناتي

يبدِ ولم بينهم فيما للحديث يستخدمونها كانوا الروسية، اللغة يتحدثون الفرع في عملوا ا أشخاصً
لهذا السببس. أحد يُقلهم لم وبالتأكيد جتاههم، مالحظة أية أحدٌ

طيبي  أحمد النائبني مببادرة البرملانية، والصحة والرفاء العمل جلنة في ٢٣٫٢٫٢٠٠٤ يوم قدت عُ جلسة في
إدارة رئيس نائبة بيدان، أريئيال إدعت املوحدة)، العربية (القائمة وطلب الصانع للتغيير) والعربية (اجلبهة

أصل  من عربي ٦٠٠ عامل ثمة وأن فروعها في العرب تشغيل تطور الشركة أن اسرائيل، في "مكدونالدز"
اللغة استخدام على حظر وجود بيدان عدم كما ادعت يساوي عدد املهاجرين الروس. وأن عددهم ،٣٠٠٠
عرض وبعد بلغتهم. الزبائن الى التحدث املفضل من أنه بل للعاملني، ال بالنسبة أخرى أية لغة أو العربية
واصلت العاملني، أو الزبائن مع العبرية بغير التحدث على الواضح احلظر تُبنيِّ والتي يودفات عليها، رسالة
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وال نتشة بيدان، م ولم تقدّ الزبائن. مع وليس العاملني بني اإلتصال على سارٍ بأن هذا احلظر اإلدعاء بيدان
أن رغم بينهم، فيما الروسية لتحدثهم إقالة عاملني روس عن معطيات أية اآلخر، هو اجللسة الذي حضر

"معريف". مراسل أمام نتشة ادّعاه ما كان هذا

خلفية على متييزًا اللغة على خلفية اإلقالة اعتبار  ميكن إنه اجللسة خالل العمل وزارة وقالت مندوبة
قومية.

في أن معقوالً" ا إنّ هناك "شكً ("مفدال") يهلوم شاؤول النائب قال رئيس اللجنة، تلخيصه، معرض وفي
"مكدونالدز" اللجنة طالبت وعليه لتعليمات التحدث بالعبرية، خرقها أعقاب في أقيلت زيناتي تكون

العمل. الى زيناتي بإعادة

السيدة من إضافية رسالة مركز "مساواة" تلقى الكنيست، العمل في جلنة من جلسة أيام بضعة بعد
"لداعي وقالت: السابقة. إنساني في رسالتها خطأ وقوع الى فيها تنوه ،٢٣٫٢٫٢٠٠٤ يوم مؤرخة يودفات

املتداولة  يتعلق باللغة املهنية اللغة، بخصوص الشبكة الوحيد القائم في أن التوجيه الشك أؤكد قطع
احملادثات إجراء العاملني باستطاعة أن املفهوم ومن واملطبخ. الصرّافات بني اإلتصال وفي املطبخ  في 
أننا بل ال كانت، أيًا التي تريحهم باللغة الزبائن الى التحدث العاملني بإمكان يختارون. التي باللغة العادية

األصل- ف.ع.). في وردت التشديدات (مالحظة: هذا". على نحفزهم

حتدث أوامر حظر فإنّ "مساواة"  علم حد وعلى التقرير، هذا إعداد يوم حتى الى عملها زيناتي د  تُعَ لم
تلقى وقد التصريحات. مستوى تبديل رغم فعليًا، وقائمة سارية زالت ما "مكدونالدز" فروع في العربية
العربية. اللغة لتحدثهم عون– يدّ –حسبما أقيلوا عرب عاملني من إضافية شكاوى "مساواة" مركز

حالة منفردة. وليس عن عن ظاهرة احلديث يدور الواضح أنّ من أنه إال الفحص، قيد ما زالت الشكاوى

أحمر) بصليب في الكنيست العرب البناء (وسم عمال العرب مون يسِ .٢

اجلناح اجلديد الذين يشيّدون البناء عمال بعض أن لرئيس الكنيست تبني أن وبعد ،٢٠٠٣ العام بداية في
محاولة املوقع في  تبني التي "شفير" شركة قررت القانونيني، غير  األجانب العمال من الكنيست في
لتشغيل عمال اسرائيليني- التي تنشط ا" "معً جمعية الى الشركة اسرائيليني. توجهت بناء عمال جتنيد
ونقلت الشمال. منطقة من عامالً (٣٥) بأسماء قائمة تلقت الشركة عملية التصنيف وبعد فلسطينيني.
البناء، في موقع العمل ببداية مزاولة منهم (١٢) لـ "الشاباك" سمح "الشاباك"، وبعد شهر الى األسماء

الباقني. (٢٣) الـ العمال عمل على املوافقة لرفض تعليالت أية م ولم تقدّ

هناك أن لهم تبنيّ املوقع، في العاملني القانونيني األجانب العمال جانب الى عملهم، العمال مباشرة وبعد
اللون زرقاء أزياء بارتداء  الدولة مواطني العرب العمال جميع ألزم فقد بشكل خاص. وسمهم يريد من
في األمن قسم من مباشر الوسم بأمر هذا جاء وقد اللون. أحمر مبرشوش الواقية قبعاتهم وُسمت فيما

األجانب. العمال سائر بينهم وبني ا الفارق واضحً يكون كي الكنيست،

والرومانيني الصينيني –من اآلخرين األجانب العمال إنّ (٩٫٣٫٢٠٠٣) "معريف" لـ العرب العمال وقال
لـ قال قرية شعب، من محمد حسني أحدهم، األحمر. الوسم أعقاب في منهم يسخرون والبلغاريني–
يرشون ملاذا عربًا؟ لكوننا وسمنا  يجب  ملاذا ولكن يفحصونا، أن  عليهم ليس إنه نقول  "ال "معريف":
"معريف" لـ وقال حسني يؤملك". هذا النهاية ففي العمل، تريد كم يهم األحمر. ال باللون قبعاتنا الواقية
كان إنه يقول فهو العمل. عنصرية في خلفية على للتمييز فيها يتعرض األولى التي املرة تكن لم هذه إنّ
وقال: جديد مدير م قدِ عندها ولكن شهور، قبل بضعة سخنني قرب "التفلون" إلنتاج مصنع يعمل في

آخرون. عرب عمال فأقيل ومعه حسني إنه سمعه بنفسه)، (يقول اللزوم" من أكثر عرب هنا "يوجد
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الفحص اجتاز من بني "التمييز الى يهدف الوسم إن فقالوا البناء عمال ل تشغِّ ا مدراء الشركة التي أمّ
العمال جميع كان التقرير أعد حني أنه غاؤون، "معريف"، بوعز مراسل فيما أفاد يجتزه". لّم األمني ومن
الناطق وقال عدمه. أو األمني الفحص باجتيازهم أي عالقة دون باألحمر، موسومة قبعات يعتمرون العرب
فحصهم يجري لم الذين العمال وسم تقرر يخضع للحراسة، املوقع "معريف": "مبا أن لـ الكنيست بلسان
بلون الواقية قبعاتهم وسم تقرر كما األمن. قوى يد على إليهم بسرعة لغرض التعرف خاصة بأزياء بعد

خاص".

أعلن التالي، اليوم في العرب النواب بها قام التي الشديدة واإلحتجاجات الصحافة في النشر أعقاب في
كاملة نعتذر بصورة "إننا قائالً: فوريًا العرب العمال وسم بإلغاء أمر أنه ريبلني رؤوفني الكنيست رئيس
تعليمات هناك تكن "لم أنه التالي اليوم في فأضاف الكنيست بلسان الناطق أما للتأويل". قابلة وغير
بخصوص السابق اليوم في بها أدلى التي وتلك تتنافى هذه وأقواله الصليب". بشارة القبعات لوسم

خاص". "لون بـ العمال قبعات وسم

واإلستفزازية التمييزيّة ألغيت التوجيهات اجلماهيري، والضغط الصحافة تدخل وبفضل احلالة، هذه في
حساس مكان في وليس آخر في مكان الفظ التمييز هذا مثل وقوع في حال أنه إال خالل فترة قصيرة.
"معريف" لـ بها أقوال أدلى تؤكده ما وهذا السرعة. بهذه حل املشكلة يتم أال املرجح فمن كالكنيست،
من أكثر مدلّلون "لعلّهم الكنيست: في العرب العمال عمل على أشرف الذي العمل مدير وهو عوفِر،

مشكلتهم". فهذه سلبي، العرب) شعور العمال (أي لدى لديهم كان إذا اللزوم؟

العبري") "العمل (موقع فقط لليهود عمل .٣

خلفية انتمائهم. للعمل على قبولهم عدم أو قومية خلفية على إقالتهم العمال من الكثير من شكا
باحتماالت هذا ميسّ  أن من فهم لتخوّ بشكوى التقدم  احلاالت،  معظم في العمال،  هؤالء خشي وقد
األدلة تنعدم  تكاد إذ كهذا، متييز وجود  إثبات  العصي أية حال، فمن وعلى أخرى. وظيفة  على عثورهم

املكتوبة أو املصوَّرة.

.٢٠٠٢ منذ أيلول نشطاء اليمني أحد بتفعيله يقوم حيث كثيرًا. تختلف العبري" موقع "العمل حالة أن إال
على إيجاد العمل اليهود العاطلني عن مساعدة أجل من أقيم... "املوقع أن جملة البداية صفحة وتتصدر
هو أنها هذه املصالح مجموعة مييز وما فيها، عمل عن البحث ميكن ملصالح قائمة املوقع وينشر عمل".
املصالح كافح بل لليهود العمل بإيجاد املوقع يكتف ولم فقط". اليهود ل تشغِّ التي للمصالح ة "معدّ
الشرح يرافقها األجرة مبحطات سيارات قائمة املوقع في ظهرت املراحل إحدى ففي العرب. ل تشغِّ التي
ويتقي اجلمهور األعداء. فليعلم العرب ل تشغِّ ال التي قائمة محطات سيارات أجرة ننشر "بدايةً التالي:

رفيقه". لنجدة يهرع لم من إعالة
 

التي األجرة، محطة "أبير" لسيارات بأهدافه؟ دراية على للدعاية املوقع اسخدمت التي املصالح هل كانت
يذكر لم العرب". مع نعمل "نحن جاء فيها: "مساواة" الى مركز رسالة وجهت القائمة في اسمها ورد
"لقد "مساواة": الى رسالته أما عوزي عميدور، صاحب شركة "أروبا" فقال في العرب. لون يشغِّ فيها أنهم
مجانية دعاية على حصلت اإلقتصادي. الوضع بسبب يعملون حلسابي كانوا الذين العرب أخرجت العمال
أية أوقع على لم األعمال. لي ستجلب هذه القضية أن اعتقد ."٧ "القناة في أعلنت بعدما املوقع في

العرب". ل أشغِّ وثيقة بأالّ

العبري"  "العمل موقع بالتحقيق مع إياها مطالبًا  إلى الشرطة "مساواة" مركز ٢٠٠٢ توجه أيلول في
متوز ٢٠٠٣ أعلنت  وفي الشروع بالتحقيق، بأنه تقرر املركز أُعلم ٢٠٠٢ أكتوبر في التمييز. تشجيع بشبهة
في النيابة. الى امللف لت وحوّ التحقيق أنهت الشرطة أن ادلسبرغ، راحيل ليفتاننت اإلدعاء، قسم رئيسة
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عن  بإزالته  ٢٠٠٣ الثاني تشرين في "مساواة" مركز مطالبة تلق ولم يعمل. زال ما باملناسبة، واملوقع،
مرور رغم جنائية، إجراءات أية  ضدهم تتخذ ولم أحرارًا عليه زال القيمون وما رد. أي شبكة اإلنترنت

إعالنات بأنّ نفسها العمل وزارة مندوبة اعتراف ورغم ضدهم، الشكوى على تاريخ تقدمي حوالي السنتني
هذا على حالة القيمني في القانون تطبيق يتم القانون". نأمل أن "ضد كانت املوقع في نشرت التي العمل
على دعوى مدنية وسيرفع املركز هذا العمل. وزارة هويتهم معروفة لرجاالت أن حيث األقل، على املوقع

املوقع. على القيمني

الترفيهية األماكن الى دخول العرب حظر

النوادي دخول في أحيانًا، وبرفض مباشر ة، جمّ بصعوبات من اصطدامهم العرب ان الشبّ من الكثير يشكو
على األشخاص إدخال يحظر منع إذا الشأن، هذا ا في واضح جدً القانون بسبب انتمائهم. الترفيه أماكن أو
العرق، بسبب بالدخول السماح في أن مييّز ممنوع عام.. مكان تفعيل في "من يعمل.. قومية. أو خلفية عرقية
الشخصية، احلالة احلزبي، اإلنتماء الرأي، اجلنسية، امليول األصلية، البالد القومية، الدينية، الفئة أو الدين
أماكن ودخول املنتوجات واخلدمات في التمييز حظر قانون في جاء ما هذا اإلعاقة)"- (أي احملدودية ة أو األبوّ
من الضبابية"، "املنطقة في  القانون تتم مخالفة األحيان، بعض في .(٢٠٠٠) العامة واألماكن الترفيه 
العرب. جتاه الزبائن وبالذات بشكل تعسفي، وتطبيقها أماكن الترفيه لدخول تعسفية معايير وضع خالل

خجل. أي دون ومن املأل على السياسة هذه تنتهج وأحيانًا

الشبان حيفا في "ستايج" الـ منع نادي عن عدة شكاوى "مساواة" مركز تلقى ان وبعد ،٢٨٫٢٫٢٠٠٣ في
زعبي وسامي  نفاع هشام أصدقاء:  خمسة من مجموعة النادي الى توجهت اليه،  الدخول من العرب 
أمريكيان). (يهوديان- لفيتور ومايكل مينسكي (يهودي-اسرائيلي)، وربكا بريزما ومتان عربيان)، (مواطنان
أمام مفتوحة احلفلة اخلمسة إن للزوار الفتيان. وقيل معظمهم من الشبان، من العديد املدخل عند وقف
عند حتى واألوالد الفتيان "رأينا ا بالقول: أيضً مينسكي ربكا أفادت به ما هذا كان الدخول. في يرغب كل من

بالدخول". جلميعهم سمحوا وقد النادي مدخل

طلب احلارس سمعهما وبعدما بالعربية، يتجاذبان احلديث نحو املدخل. كانا املتوجهني أول وزعبي نفاع كان
من لن يتمكنّا بأنهما أجابهما في اجليش يخدما لم إنهما لهما ان قالوا وبعد اجلنود. بطاقات إبراز منهما

للجنود وحسب. ة ومعدّ مغلقة احلفلة ألن الدخول،

بطاقة الهوية إبراز متان بريزما لب من طُ وقد اموعة. من الباقون الثالثة توجه معدودة بدقائق هذا بعد
رخص فأبرزا لفيتور ومايكل مينسكي ربكا  أما عائق. أي دون من ودخل  اجلندي، بطاقة وليس العادية،
نادي على القيمني ضد بشكوى مركز "مساواة" م وتقدّ عائق. أي من دون بدورهما ودخال األمريكية السياقة
في تبت احملكمة أن املفروض ومن النادي، على قضائية دعوى رفع كما التمييز، قانون الفتهم الـ"ستيج"
وهو ا مرقصً يعمل إمنا النادي أن املعروف من أنه باإلدعاء نفسه عن نادي الـ"ستيج" وقد دافع قريبًا. الدعوى
حاول التي من بعض احلاالت واحدة هي احلفلة الى الدخول عني املدّ وأن "مساعي فقط، للجنود مخصص

فقط". للجنود مخصصة حفالت الى الدخول أبناء األقليات فيها

عرب  شبان ثالثة عن "معريف" صحيفة نشرت ١٧٫٠٢٫٢٠٠٢ ففي كهذا. األمر يبدو  ال نادرة؟ حالة  أهي
اجلمعة. آتا يوم كريات في "هكاتسي" نادي الى توجهوا – فارس أبو وزيدان عزمة عزام وميمون شماس –
رفض البطاقات، في أسماءهم احلارس رأى أن وبعد الهوية، بطاقات إبراز منهم  طلب النادي وفي مدخل
طالب بطاقة أحدهم ر فأشهَ فقط". "للطالب مخصصة األمسية بأن ذلك معلالً بالدخول لهم السماح
لم يسعفهم بالدخول. كما لهم السماح رفض احلارس أن (التخنيون)، إال التطبيقية العلوم معهد في
النادي الى هذا الوقت الدخول واصلوا طيلة الثالثة إنّ الناس وقال النظامي. اجليش بطاقة أحدهم استالل
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مسؤول قال  حيث منهجيًا، ليس  األمر أن النادي مندوبو  إدعى  ا، أيضً احلالة هذه وفي عائق. أي دون من
يدخل النادي". فاجلميع شوعي: "لعله كانت هناك مشكلة موضعية، رونني العامة، العالقات

حولون  في "هكاستل" نادي فسياسة مفضوحة، حيفا سياسة متييز الناديان في ينتهج ال وفيما ولكن
فيهم. مرغوب غير وهم النادي في األجواء رون يعكّ العرب واضحة:

أغنية  وهي عمري"، "إنت أغنية تؤدي وبدأت  النادي. في  حفالً بـِن زهافا املطربة أحيت ٢٠٠٣ نيسان في
الغناء ألنهم عن بالتوقف بـِن زهافا  املنصة مطالبني  النادي أصحاب كلثوم، فاعتلى أم الشرق لكوكب
للموسيقى نادٍ هو هذا "هكاستل" أن بالذكر جدير ناديهم. في عربية أغاني تؤدي أن استعداد غير على
عربية أغانٍ تأدية وجوب بعدم شخص توجه مسبق من أي إنه لم يتلق أي بـِن أعمال مدير وقال "الشرقية".

املنصة. عن لت وترجّ لكنها رفضت بالعبرية الغناء الى التحول من بـِن لب طُ وقد النادي. في

وشرحأحدأصحابالنادي،إيالالياهو،فيحديثلـ"معريف"(١٥٫٤٫٢٠٠٣)فلسفتهالترفيهية:"النعادي العربية
الأقبلهذا". استنكرتبلدية ا. أبدً الىهنا عربيًا أوجمهورًا لنأحضرمطربًا ولكنناالنحبذوجودهاعندنا. بتاتًا،
فقد بني، زهافا شقيقة ليفي، أيتي أعمال مدير بوندد، أما العرب. النواب استنكرها كما النادي ممارسة حولون
عن أية يُعلم ولم بالعربية. الغناء من أيتي ليفي منع إنه بدوره وقال النادي أصحاب نهج على أضفى الشرعية
صاحب النادي أقوال أن قومية، رغم على خلفية التمييز النادي بسبب ضد أصحاب حتقيق أي إجراء أو شكوى
الواقع. أرض على اآلخرين النوادي أصحاب ميارسه هو ما املأل على الياهو قاله ما أن ويبدو للتأويل. قابلة  غير
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اجلامعات في والتعليم الدخول حتديد

املؤسسات تضعها التي الكثيرة العثرات وراء من ا- –أيضً تقف التي هي اإلعتبارات األمنية فإن ما يبدو على
سكوبس جبل العبرية في حرم اجلامعة اال هذا في ويبرز مواقعها. إلى العرب املواطنني دخول اتلفة أمام
اجلامعة األمن في غيّر قسم ،٢٠٠٢ متوز في احلرم اجلامعي في وقعت التي التفجير عملية فبعد في القدس.
جبل في اجلامعة نطاق الى غريب شخص أي دخول حظر فقد وعمليًا اجلامعي، احلرم الدخول الى م نُظُ
إليها. وفي إمكان ا ا مدعوً ضيفً أو عامالً فيها أو اجلامعة في طالبًا فعليًا الشخص كان إذا إال سكوبس،
اإلستعانة يريدون مواطنني مجرد أخرى أو جامعات في يدرسون كانوا حتى إذا اآلخرين، كل دخول منع احلراس

اجلمهور. أموال من متوَّل عامة مؤسسة أن اجلامعة ذلك اجلامعية، املكتبة بخدمات

الصارمة السياسة هذه أن هو  املواطن" حقوق و"جمعية "مساواة" مركز لدى املوجود اإلنطباع أن إال
حسابًا العبرية، اجلامعة في سابقة طالبة خوري، نائلة أدارت وقد العرب. املواطنني نحو باألساس هة موجّ
أن تبنيّ لها ،٢٠٠٣ شباط في بلوغ الفرع حاولت اجلامعي. وحني احلرم في ديسكونت بنك فرع في مصرفيًا
تقطن ال أنها ورغم علمها، األمر دون مت القدمية. وقد البلدة في ديسكونت لبنك آخر فرع الى نُقل حسابها

سكناها. مكان عن ا جدً بعيد الفرع وأن القدمية البلدة في

كان نقل وأن املقصود أمنية" "ألسباب سكوبس جبل فرع من نُقل احلساب أنّ خوري أمام الفرع مدير إدعى
مصدر فإنّ املدير، ووفق أقوال سكوبس. جبل خارج في اجلامعة أو عامالً فعليًا طالبًا ليس من كل حسابات
آخر ألن حسابها إلى فرع بنقل يعلمها البنك لم إنّ قال اجلامعة، كما في األمن قسم كان األوامر هذه
عن تفسير أي ميلك لم يكن أنه ا. إال أيضً نقل الزبائن اليهود سيتم األشخاص"، وأنه من الكثير عن "احلديث

الذي تريد. اختيار الفرع إمكانية منحها وعدم بالذات، القدمية البلدة فرع الى حسابها نقل سبب

وقعت في شبيهة أخرى أحداث خالل املواطنني العرب، من ضد ه موجَّ متييز االنطباع بوجود ويتبلور كما
للقب الشرقية وطالب القدس سكان من محمد قيمري، حاول الثاني ٢٠٠٣، ٩ كانون ففي العبرية. اجلامعة
الى الدخول (التخنيون)، التطبيقية العلوم معهد في املدن وتخطيط الهندسة املعمارية في قسم الثاني
وقوع حال في من التخنيون ضمان وبشهادة التخنيون من طالب ببطاقة سكوبس. وتزوّد جبل في املكتبة
إبراز عليه إنّ له قيل بوابة اجلامعة بلوغه وعند العبرية. اجلامعة من سيستعيرها التي الكتب في أضرار
الدخول له بدخول اجلامعة ألن يسمح لن إنه له قيل عندها ولكن قارئ، ا. فدبّر بطاقة أيضً بطاقة قارئ
"حدثت أنه له شرح اجلامعة الذي في األمن ضابط الى التحدث قيمري فطلب فقط". "الطالب لـ مسموح
الشباب السويديني. أدخلت ملا التفجير، بعمليات يقومون الذين السويديون كان إذا تفجير هنا. عملية لديه
ومعه اليوم في نفس وعاد قيمري منهم". ا ولست أكثر لطفً لطفاء، (منفذي العملية) كانوا سلوان من
من الذين منعوه احلراس مع يسعفه لم هذا أن الشرطة، إال من استصدرها سير وسلوك حسن شهادة

اجلامعة. دخول

"جمعية من عمار بها نيطع بعثت رسالة في لة مفصّ إضافية حاالت ثمة وخوري، حالتي قيمري جانب إلى
في يدرس عربي طالب ه احلاالت وُجِّ إحدى في .٢٠٠٣ شباط في العبرية إدارة اجلامعة الى املواطن" حقوق
جبل سكوبس. في الواقعة اإلجتماعية والعلوم التربية مكتبة في كتب عن للبحث املفتوحة، اجلامعة
احلرم بدخول له السماح احلراس رفض فقد  املفتوحة اجلامعة من خطيًا ا  توجيهً الطالب حيازة ورغم
عربي، معلم دخول احلراس اشترط رحوفوت، في العبرية للجامعة التابعة الزراعة كلية وفي اجلامعي.
اضطر معه، تخريجه شهادة عربي أحضر مواطن اخلريج، وهو وسلوك. سير حسن بشهادة اجلامعة، خريج

اجلامعي. احلرم في وجوده مدة احلراس طيلة مبرافقة شديدة من للقبول

القاسية العملية نتاج إمنا هي التعليمات األمنية أنّ وادعت متييز، وجود إدعاء بشدة اجلامعة إدارة ورفضت
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"جمعية ه توجّ على ردها معرض وفي عنصرية. خلفية بأية لها صلة اجلامعي وأن ال احلرم في التي وقعت
سكوبس، جبل حرم الى الدخول  عند جسماني  بفحص باإلكتفاء طالبت كانت التي املواطن"،  حقوق
القضائية املستشارة قالت البالد، في الترفيهية واألماكن العامة املؤسسات  في جميع  احلال هي كما
وعليها وافد جسم كل على بفحص اإلكتفاء اجلامعة وسع في "ليس إنه يكيرفيتش، ببي اجلامعة، في
بلسان الناطقة وقالت احملتملني". اربني عن الكشف على تساعد قد وسائل من ميكن بكل ما اإلستعانة
سير حسن شهادة  حيازته  رغم اجلامعة،  بدخول لقيمري يسمح لم إنه سولتسيانو، أوريت اجلامعة،

فيها". مجال لإلسهاب ال أمنية "ألسباب وسلوك،

بني واضح متييز انتهاج يتم األمنية"، "األسباب بـ التذرع خالل ومن أنه، هو والظاهر الشديد اإلنطباع إن
–كما ل وميوّ للتسامح، رمزًا يكون أن به يفترض وهو مكان العبرية، اجلامعة بدخول احلق في والعرب اليهود

اجلمهور. أموال من أسلفنا–

العالمة املُدمجة) (إلغاء طريقة اجلامعة في الالزم من أكثر عرب

على العبرية اجلامعة حرم إلى الدخول في العرب املواطنني املضروبة أمام الصعوبات تفسير أنيط ما إذا
إلغاء اجلامعات، رؤساء قرار لتبرير أمني تعليل خلف الصعب االختباء فمن بتعليالت أمنية، كوبِس جبل سْ
رؤساء جلنة وتُنكر العرب. الطالب  خدمت اجلديدة الطريقة أن ا وْ ادَّعَ أن بعد  املُدمجة" "العالمة طريقة 
حتى فقط، لكن ذلك، قبل سنة تبنيها مت التي اجلديدة، الطريقة إللغاء اخللفية هي هذه تكون أن اجلامعات

املقصود. هو هذا أن إلى تلمح نفسها اللجنة أعضاء أقوال

التعليم لس فرعية جلنة تقرير وبحسب ا. جد متدنية العالي التعليم في العرب نسبة أنّ على خالف ال
الكليات، في اجلامعات و٥٫٦٪ في ٪٧٫١ عند تقف العرب الطالب نسبة فإن ،٢٠٠١ األول كانون من العالي
الشابة العمرية الشرائح في ونسبتهم ٪١٩ نحو عند تقف السكان بني العرب املواطنني نسبة أن رغم
٪١٣٫٥ وكان اجلامعات. إلى  الدخول عرب طالب ا جدً استصعب نفسه، فقد التقرير وبحسب أعلى. هي
ويُعتبر عربًا.  املقبولني من فقط ٪٩ كان فيما عربًا، اجلامعات  إلى الدخول امتحانات إلى املتقدمني من
فروق لت جِّ سُ وقد نفسه؛ التقرير في د دِّ حُ األمر الذي املركزية لذلك، األسباب أحد السيكومتري امتحان

 ٤٣٥ العربية باللغة يكومتري السَّ نني باالمتحان املمتحَ نتائج معدل وكان واليهود. العرب الطالب بني هائلة
في  جاء ما هذا العرب"- ضدّ يّز وميُ مُشكل يكومتري السَّ االمتحان بالعبرية. "إن الناطقني لدى ٥٦٠ مقابل

اللجنة. استنتاجات
 

يكومتري، وافقت السَّ االمتحان إللغاء قانون اقتراح ("ياحد") يوسي سريد النائب م قدّ أن وبعد ،٢٠٠٢ أيار في
ا. أيضً املُدمجة"، "العالمة طريقة اختيار من نني املمتحَ الطريقة ومتكني تغيير على اجلامعات رؤساء جلنة
اموعات خلير ("البجروت")، التوجيهي امتحانات نتائج  على  املبنية الطريقة، هذه تكون أن األمل وكان
رؤساء اجلامعات وتعهد القادمني اجلدد والعرب. التطوير، بلدات سكان تضم: املستضعفة التي السكانية
لثالث الطريقة للكنيست بتجريب التابعة والتعليم التربية جلنة نقاشات في والتعليم وزارة التربية وممثلو

سنوات.
     

طريقة  إلغاء والتعليم، التربية وزارة مبوافقة اجلامعات، جلنة رؤساء قررت منتصف ٢٠٠٣ في ، قبلئذٍ  لكن
كان "هآرتس"، صحيفة من ر، ساعَ رالي وبحسب يكومتري. االمتحان السَّ إلى والعودة املُدمجة" "العالمة
٪٥٢ كان مثالً، األسنان، طب ففي العرب. الطالبَ ا، أساسً خدمت، اجلديدة الطريقة من أنّ ذلك القلق سبب
املعاجلة وفي السابقة. السنة في مقابل ٢٩٪ عربًا، املُدمجة") تطبيق "العالمة (بعد ٢٠٠٣ في املقبولني من
ضعيفة أخرى، سكانية مجموعات ل تسجّ بني لم .٪٥٦ إلى ٪١٩ من العرب نسبة املقبولني بالعمل، قفزت

ا. مشابهً ا توجهً التطوير، بلدات كسكان
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باسمهم؛ العرب يذكرون ال وهم العرب، الطالب عدد ارتفاع إلى عزو التغيير ا، من اجلامعات، طبعً رؤساء حذر
تقريبًا، هناك، توجد وال أخرى". سكانية "مجموعة يقولون "عرب" الكلمة توضيحاتهم يقولوا في أن فبدل
"العالمة إلغاء لتعليل اجلامعات رؤساء جلنة توضيحات في جاءت التي اآلتية أخرى لتفسير األقوال طريقة
احلرف ليس (إبراز أخرى. سكانية مجموعة من ٪٣٩ مقابل إحلاقًا، عرضت التطوير بلدات من ٪٢٨" املُدمجة".
السكانية اموعات من ٪٤٦ لدى املُدمجة كانت نتيجة العالمة إحلاقًا، عرضوا الذين هؤالء من األصل). في
سكانية مجموعة وقبول أخرى. سكانية مجموعة من ٪٧١ مقابل يكومتري، السَّ نتيجة من أعلى الضعيفة
بلدات من اليهود يضيّق على عرب قبول أخرى". وبكلمات أخرى، سكانية قبول مجموعة على يضيّق واحدة
شاجلي ("شينوي") تعليالً إيالن النائب والتعليم، التربية جلنة رئيس إلغاؤها. وأعطى يجب ولذلك التطوير
الطريقة (من من الرابحني كثيرًا أن "إتضح عنصري. اتهام ا، أيضً منه، يؤوَّل املُدمجة"، "العالمة إللغاء آخرَ
الوحيد الوسط التوجيهي". إن امتحانات في فيها طرائق غش تنتشر معينة أوساط طالب من هم اجلديدة)
العربي، ولذلك الوسط هو بالغش والتعليم التربية وزارة أفراد جانب من ومدروس تعميمي املتهم بشكل
منتشر الغش أنّ ملموسة إثباتات توجد أنه ال رغم ذلك هذا الوسط. حديثه إلى ه وجّ شاجلي الواضح أن من
مجموعات سكانية مستضعفة لدى أو في بلدات التطوير منه أكثر ملحوظ الوسط العربي بشكل في

أسس قوية. على مبنية في أحياء أو

العليا احملكمة إلى ا إلتماسً أخرى تنظيمات وتسعة "مساواة" ومركز املواطن" حقوق "جمعية قدمت وقد
بتمييز "مشوب اجلامعات رؤساء قرار بادعاء أن املُدمجة"، "العالمة طريقة يُلغي الذي القرار إلغاء بدعوى
العليا احملكمة وقررت العرب". الطالب نسبة ملنع منو ملموس في محاولة في قومية، خلفية على مرفوض

ما  سؤال إلى تتطرق ولم أساسها، في إجرائية لتعليالت اجلامعات قرار في التدخل عدم ٢٠٠٤ شباط في
انتقدت احملمكة العليا الوقت نفسه، وفي ولكن، غيرها. أو السكانية اموعة هذه ضد مييّز فعالً كان إذا
وكوهن يوكنعام من ليفي من الطيرة، أحمد املُدمجة" طريقة "العالمة نت مكّ "لقد اجلامعات: قرار بشدة
قاضي الصفر"- قال من لذلك إمكانياتهم فبالطريقة القائمة تقترب اجلامعة؛ القبول إلى من نتيبوت من

ليفي. أدموند العليا احملكمة

قاضي احملكمة إن حتى قومية. خلفية أية للقرار توجد أنه ال وبشدة ا، أيضً والنيابة العامة، اجلامعات وادّعت
ما وإذا مسؤول، غير "قوالً كان طالب عرب قبول منع كان الهدف وكأن القول قال إن حيشني ميخائيل العليا
قذف دعوى م يقدّ لم ا أحدً لكن القذف والتشهير". دعوى سببًا لرفع سيكون فإنه احملكمة جدران خارج قيل
جهات ا- طبعً رسمية، غير -بصورة التي اقتبستها األخرى املنشورات وضدّ "هآرتس" ضدّ صحيفة وتشهير
تغيير الطريقة. أدت إلى املشكلة التي هو فعالً، كان، العرب عدد منو أنّ على أكدت اجلامعات، إدارات في
فقط. املُدمجة"، "العالمة طريقة لسبب وليس للجامعة، عربي قبول صعوبة ثانية، اليوم، واضح وما هو

مجاالت  في سنة ٢١ إلى للدراسة للقبول املطلوب األدنى هذه السنة اجليل رفعوا مثالً، جامعة حيفا، في
من التخلص الصعب ومن  والبيولوجيا. الطبية الرياضة التمريض، االتصاالت، في تشويشات التدريس: 
ومن املمكن في اجليش يخدمون ال املعروف أنهم العرب، الطالب عدد تقليص هو األهداف بأنّ أحد الشعور

 ٢١ الـ في تكون يكون/ أن يجب هل الثانوية. الدراسة إنهاء بعد ،١٨ سن في اجلامعة في الدراسة أن يبدأوا
البيولوجيا؟ لتتعلم ليتعلم/

 
 



57

حتت مظلة القانون: متييز
احلكومية والوزارات املُشرِّع

الدميوغرافي" "اخلطر

كان يدور غالبًا ما أنه إال ة، عدّ منذ سنوات تقليد الى في اسرائيل الدميوغرافي" "اخلطر عن ل احلديث حتوّ
اتمع في هذا احلديث شرعنة ومتّت مؤخرًا هذا الطابو انكسر أن إال يبدو عنصريًا. أن خشية خافت، بصوت
العرب أن ؟؟؟؟؟؟، بتاريخ عقد الذي هرتسليا مؤمتر في نتنياهو، بنيامني وزير املالية، أعلن فقد اإلسرائيلي.
اليوم في دميوغرافي" "اختصاصي وأعلن إلسرائيل، بالنسبة الدميوغرافية" املشكلة "هم  اإلسرائيليني
التوليد "غرف ألن العربي، التناسل سياسة قاسية حيال أنه يتوجب انتهاج ر، املؤمتر املُوقّ نفس وفي التالي،
دائرة اإلحصاءات ا أمّ املتخلِّف"؛ اجلمهور إلنتاج مصنع الى حتولت السبع بئر في سوروكا مستشفى في
مفاده األخير، املبارك األضحى عيد عشية صحافيًا، بيانًا وأصدرت املوجة هذه التواطؤ مع فاختارت املركزية،
فزعة مُ ضخمة عناوين الى البيان هذا العبرية الصحف لت وحوّ من املسلمني، في اسرائيل األطفال ربع أن

التالي. اليوم في الصادرة أعدادها في

باألساس،  يهدف، قانونًا االسرائيلي الكنيست سنّ ٢٠٠٣ متوز ففي وحسب. احلديث عند يتوقف لم أن األمر إال
ا خصيصً الساعة) (أمر اسرائيل ودخول قانون املواطنة وقد حيكَ العربي. الدميوغرافي" "اخلطر مكافحة الى
بيت بتأسيس العرب األساسي املواطنني العربية، ليمسّ بحق عشرات آالف اجلماهير ومقاسات يتالءم لكي
منظمة وقد اعتبرت ورسوله. اهللا سنة عليهم على عقدوا قرانهم من مع أو يختارون الذي الشخص مع
مكافحة "املشكلة مأسسة أجواء األجواء، هذه ا". وضمن فظً عنصريًا "متييزًا التشريع هذا "أمنستي"
-وفق الدميوغرافي"، والرامي "الس عمل استئناف احلكومة قررت قانونيًا وحكوميًا، العربية، الدميوغرافية"
من الهجرة" "موجة أن آخر تقرير حكومي في وجاء يهودية". دولة تكون الدولة "أن ضمان الى رئيسه– أقوال
هذا حاز وقد إسرائيل القومي". أمن على خطرًا طياتها في الفلسطينية "حتمل والسلطة العربية الدول
"املشكلة على احلرب إنّ القول وباإلمكان احلكومة. رئيس ديوان عام مدير جانب من دعم كامل على التقرير
الكنيست ينتهجها رسمية شبه سياسة  الى حتولت عمليًا– العربية"  "املشكلة –أي الدميوغرافية"

وموظفيها. بوزرائها اسرائيل، وحكومة

املشكلة الدميوغرافية)  موضوع حول التصريحات (موجة التوليد غرف فلتوصد .١

مكان  حظي باسم الذي السنوي املؤمتر هرتسليا، في املواضيع املركز املتعدد ٢٠٠٣ في األول كانون في عقد
احلكومة،  ونائب رئيس املالية ألقى وزير كانون األول، ١٨ هذا املؤمتر، وبتاريخ وضمن "مؤمتر هرتسليا". انعقاده:
أية هناك ليست إنه وقال اإلسرائيلي-الفلسطيني،  الصراع حلّ الى فيه تطرق خطابًا نتنياهو، بنيامني
مشكلة، وتوجد دميوغرافية،  مشكلة هناك كانت "إذا وأضاف: القومية، ثنائية دولة قيام من مخاوف
عرب اسرائيل أجاد فإذا اسرائيل". دولة في مواطنني الذين سيبقون اإلسرائيليني مع العرب هي فاملشكلة

تكون الدولة  فلن نتنياهو– –يقول السكان باملئة من ٣٠ الى ٤٠ بني نسبتهم وتراوحت اتمع اإلندماج في
فهذا  وعنيفة، متوترة  معهم العالقة وكانت باملئة ٢٠ بقوا وإذا القومية. ثنائية (ستصبح) بل يهودية
لكن وزير األمرين". بني باملوزانة تقوم الى سياسة ثمة حاجة "لذا للدولة. الدميقراطي سيمسّ بالنسيج

السياسة. هذه ماهية املوازنة وال هذه بلوغ كيفية لم يشرح املالية

فكرة اقتراح يتسحاق ربيد د. حاول اإلسرائيلي، اتمع نخب حضرته الذي املؤمتر نفس وفي التالي، اليوم وفي
"رفائيل" (سلطة في الصواريخ في ا كان مختصً د. ربيد، الذي وقد اختار "املوازنة". الى هذه التوصل لكيفية
صرح وكان األخيرة. السنوات في الدميوغرافي نفسه للسؤال تكريس اإلسرائيلية)، احلربية تطوير الوسائل
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حني الدميوغرافيا، مجال في "أبحاثه" باشر أنه (٦٫٢٫٢٠٠٤) معه أجري لقاء ريشون" خالل "مكور لصحيفة
القومي في  األمن يترأس طاقم كي ١٩٩١-١٩٩٢ السنوات في "رفائيل" من احلكومة رئيس استعاره ديوان
 ٤٠ أن ذلك الدميوغرافي، اخلطر قوة شأن من يقللون اإلختصاصيني أن اللقاء ذلك ربيد في د. وادعى الديوان.
املعطيات  تنص كما باملئة وليس ٢٥ اليهود، غير من ٢٠٢٠ سيكونون اسرائيل في العام باملئة من سكان
اجتماعي-اقتصادي"، الطبيعي املسلم هو خطر "خطر التكاثر إنّ "مكور ريشون" لـ د. ربيد ويقول الرسمية.

في  اخلام القومي اإلنتاج معدل ضعف يعادل سنويًا، "ما ٣,٠٠٠ دوالر مسلم بـ طفل كل لون ميوّ اليهود ألن
حول خطابًا ليلقي د. ربيد اختار من هناك كان الصواريخ، في ا مختصً كونه، رسميًا، حقيقة ورغم مصر".
في التناسل الشديدة على الرقابة املنتظرة: للموازنة  اقترح حلّه هرتسليا، حيث مؤمتر في الدميوغرافيا
الى مصنع حتولت السبع بئر في سوروكا مستشفى في التوليد "غرف إنّ ربيد قال فقد العربي. الوسط
النقب. في البدو العرب املواطنني يخدم سوروكا مستشفى فإن معلوم هو وكما املتخلِّف". اجلمهور إلنتاج

ربيد. أقوال احلضور القاعة إثر من أيٍّ مغادرة عن يبلّغ ولم هذا

في  قال حيث الدميوغرافي، حملة التهويل الى شارون بدوره أريئيل احلكومة انضم رئيس ٢٠٠٤ شباط في
التي اخلطة، وتهدف الفلسطينية. السلطة الى الفحم أم لنقل خطة بإعداد أمر إنه "معريف" لقاء مع
كبيرة فلسطينية أقلية إمكانات وجود تقليل إلى ("العمل")، سنيه افرامي النائب في حينه اقترحها كان
رئيس فيها يطرح التي األولى املرة كانت ولكنها األقوال، هذه عن شارون تراجع ذلك وبعد اسرائيل. داخل
سياسي كيان العرب، ونقلهم الى املواطنني آالف عشرات "التخلص" من فكرة علنًا، اسرائيلي، حكومة

من  البالد "تطهير" فكرة شارون كرر ٢٠٠٤ نيسان وفي احلالة. هذه في الفلسطينية السلطة الى آخر،
الى املدن التسلل خالل حتقيق إرادة العودة من بخصوص سهلة غير مشكلة "لدينا بالقول: الزائدين، العرب
بعد اسرائيل من الفلسطينيني آالف عشرات ا طرد ٢٫٤٫٢٠٠٤)، متعهدً (هآرتس اسرائيل" في العربية والقرى
تزوج/ت الرزق، وكل فلسطيني/ة بحثًا عن أتى فلسطيني عامل شارون كل الفصل. ففي نظر جدار إجناز
اخلبراء جتاهل فيما اسرائيل.  تدمير أجل من أي  العودة"، "حق  استنفاد لغرض بهذا قام  اسرائيلي/ة من
للعيش وانتقلوا تزوجوا الذين العرب املواطنني آالف قانونية، برعاية وينشطون يتحركون الذين احلكوميون،
هؤالء ها أعدّ التي متويل التقارير ويذكر أن مصدر خارج البالد. او أو األردن الفلسطينية السلطة في مناطق
التقارير هذه وأن احلكومة، ميزانية إمنا هو القانونية سياساتها بلورة في ساهمت اخلبراء للحكومة والتي

احلكومة. مؤسسات مبساندة حظيت

(أمر اسرائيل ودخول املواطنة (قانون إراداتهم حسب الزواج في العرب ضد حق القانون .٢
(٢٠٠٣ الساعة)

كتاب جتنيد املاضي العام في وقررا من األعلى، هبّت الريح التي نسمات مع والكنيست احلكومة انساقت
صادق الذي الساعة)"، (أمر اسرائيل ودخول املواطنة "قانون العربي. "اخلطر الدميوغرافي" ملكافحة القوانني
"اخلطر يكافح السنة، من نفس أيار في احلكومة الصادر قرار أعقاب في ،٢٠٠٣ في متوز عليه الكنيست
جتنُّس عملية بطريقتني: كبح وذلك الشخصية، العربية اجلماهير حياة في التدخل خالل الدميوغرافي" من
في الزواج مشروع إخراج دون واحلؤول املاضي؛ في عرب اسرائيليني مواطنني من تزوجوا الذين الفلسطينيني

املستقبل.

بدء ذي التجنس في اسرائيل. فبادىء العودة قانون وفق يهوديًا يعتبر ال من على يصعب اآلونة، في هذه
فترة وبعد دائم، ساكن مبكانة ميكن املطالبة ال يستهان بها فترة وبعد ساكن مؤقت، مبكانة املطالبة يجب
سنوات، خمس تقل عن ال العملية هذه تستوجبها التي الدنيا املدة باملواطنة. – املطالبة إضافية زمنية
األحيان، من العديد وفي الدنيا. عن املدة احلديث أخرى، مرة سنوات. سبع تقل عن لم البعيد غير املاضي وفي
مواطنني عرب، لتزوجهم من اسرائيل في السكن حاولوا الضفة من بفلسطينيني األمر يتعلق حني خاصةً
ا؛ جدً واسع نطاق على الظاهرة هذه ولوحظت يربو عليها. ما أو سنوات العشر حوالي متتد العملية كانت
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في اسرائيل عبر  سكن إجازات ١٠٠ ألف فلسطيني على حوالي حصل الداخلية، وزارة معطيات فبحسب
من  اآلالف تخص عشرات قضية عن احلديث العالج. أي أن قيد طلبًا ألف ١٦ هناك زال وما الشمل"، "لم

في اسرائيل. العرب

اإلسرائيليني الذين مينع فإنه ،٢٠٠٤ متوز في سريانه جتديد وسيتم سنة قبل سنّ الذي اجلديد القانون أما
حتصيل  املوعد، من هذا قبل الشمل لمّ طلبات موا وقدّ ٢٠٠٣ أيار قبل احملتلة  املناطق سكان  تزوجوا من
الزوجات األزواج/ تعريف القانون ويتقن زوجاتهم. ألزواجهن/ مواطنة أو ثابت ساكن مؤقت أو ساكن مكانة
اإلسرائيلية"، "البلدات سكان غير من وغزة والسامرة يهودا سكان أنهم على يعرّفهم (حيث الفلسطينيني
معروفون. املقصودين ولكن القانون، في تعريف لهم فليس اإلسرائيليني الزوجات األزواج/ املستوطنات). أما أي
لذا عرب من اسرائيل، هم فلسطيني/ة من الزواج ينوون أو تزوجوا من فلسطيني/ة ممّن ٪١٠٠ أن حوالي حيث

ه إليهم مباشرةً. وجّ مُ القانون باإلمكان القول إنّ

اسرائيليني، مواطنني املتزوجني من الفلسطينيني الزوجات األزواج/ بإمكان فإنه اجلديد، القانون  وبحسب 
أية دون من اسرائيل في يعيشوا أن أي األحوال، أحسن في اسرائيل في مكوث مؤقتة على إجازة احلصول
املواطنني ألبناء ويحق حق التصويت. عن ناهيك التعليمية، أو اخلدمات الصحية في كاحلق مدنية، حقوق
ا. الحقً اسرائيل الى مغادرة ليضطروا عشرة، الثانية سن حتى اسرائيل في مع ذويهم البقاء اإلسرائيليني
متزوجون الوضعية، هذه في اسرائيل في العرب املواطنني من  اآلالف عشرات هناك الذكر، وكما أسلفنا
سنوات منذ متزوج وبعضهم القانون، في مت تعريفها كما وغزة) والسامرة (يهودا "املنطقة" سكان من

طويلة.

أحد  من الزواج ينوي من أو  ٢٠٠٣ أيار بعد "املنطقة"  سكان من تزوجوا الذين  اإلسرائيليني فإنّ وباملقابل
مكوث بإجازة حتى وال إسرائيل، الى بجلب زوجاتهم/ أزواجهن لهم يسمح لن املستقبل، الضفة في سكان
أو البالد الى ترك أو أزواجهن زوجاتهم/ عن مبعزل العيش الى اإلسرائيليني املواطنني أولئك وسيضطر مؤقتة.
من اسرائيل يُطرد قد قانوني، غير عندها ماكثًا سيعتبر أن الزوج/ة العلم مع اسرائيل في مع الزوج/ة العيش
أن كما حتى. إمكانية إبداء رأيه الداخلية وزير القانون مينح ولم الشارع. في أو البيت في في حال اعتقاله

فاحلظر شامل. البتة؛ عالقة غير ذات أو صوريًا حقيقيًا الزواج كون مسألة
 

حياته في شريكة مع العيش في أن ميارس حقه في النقب، قرية اللقية من الصانع مراد احملامي بوسع ليس
برنامج في مكثا حيث كندا، في سنتني قبل بعبير الصانع التقى فقد القانون. مفعول هذا متديد مت حال

ا، في القدس.  ٢٠٠٣ شرعً آذار في وتزوجا بعضهما البعض حب في فوقعا كندا، السالم" في دولي لـ "بناء
وكوني فلسطينية كونها في أفكر ولم مبجرم لست وأني مجرمة ليست عبير أن أعلم "كنت الصانع: يقول
سويةً العيش –عمليًا– من مينعهما اجلديد القانون أن إال احلكاية". هي وهذه بها أعجبت اسرائيليًا. لقد
لئال عنواننا أي شخص نعط "لم الصانع: يقول (كما اخلفية العيش في من شهور عدة اسرائيل؛ فبعد في
في حبيبته العيش مع مبواصلة مؤقت احترازي أمر استصدار في الصانع جنح سكنانا")، أحد مكان يعرف
اإلنفصال، وشك على من عائالت مؤسسات حقوق اإلنسان توجهات من العديد الى وصلت وقد السبع. بئر
يعيشون في إجناب أطفال دون للحؤول حصلت إجهاض بعمليات املوضوع يعاجلون الذين احملامون علم كما

.١٢ الـ بلوغهم مع اسرائيل من فيه يطردون مستحيل وضع

بني املسلحة املواجهة اندالع "منذ األمنية: اإلعتبارات كان املُشرّعني أرشد أنّ ما تفسير القانون وجاء في
سكان املنطقة من كانوا لفلسطينيني املواجهة في قوية مشاركة لوحظت والفلسطينيني... اسرائيل
ولم اسرائيليني". سكان أو مواطنني على شملهم للمّ نتيجةً اسرائيلية هوية بطاقات على وحصلوا

أخرى.  مرة في و٢١ حالة كهذه، ٦ حاالت وجود إدعت الدولة املرات إحدى ففي احلاالت. هذه مثل عدد يتضح
"أمني". كما نشاط في احملتلة شاركوا املناطق من املتجنِّسني من ٠,٠٠٥٪ و٠,٠٢٪ بني نسبة تتراوح أن أي

يبرهنوا  أن أرادوا الذين عوائلهم، أو اإلحتالل عمالء تخص ٢١ الـ أو الست احلاالت هذه من جزءًا أن لم عُ أنه
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القانون اجلديد، وبحسب إال أنّه، الفلسطينية. للقضية مخلصني أنهم اتلفة الفلسطينية للفصائل
باختصار: –أو وأهدافها" اسرائيل دولة مع يتماثل بأنه الداخلية وزير "يقتنع الذي "ساكن املنطقة" بإمكان

اسرائيل. في دولة يواصل حياته أن عميل-

بحتة، عنصرية سنّه غايات الى املبادرين لدى الواضح أنه كانت فمن األمني، التعليل تفهمنا لو لكن، وحتى
علّل الوزير البرملانية، الداخلية للجنة جلسة ففي اسرائيل. دولة في العرب املواطنني عدد تقليل سيما ال
بحق لنفسها تسمح أن اسرائيل لدولة ميكن "ال بأنه القانون تأييده عزرا، غدعون وزارية، حقيبة من دون

يهودية". دولة اسرائيل دولة أال تكون يريد من هناك ليس زاحف. عودة
 

ا. أيضً عامليًا ا قلقً رغبتهم، وفق أسرة تأسيس في الشخصي العرب بحق املواطنني الفظ املس هذا وقد أثار
املواطنة  قانون أن ٢١٫٨٫٢٠٠٣ تقريرها الصادر يوم املتحدة في األمم في اإلنسان حقوق تقرير جلنة في جاء فمما
والسياسية"،  املدنية  للحقوق الدولية املعاهدة من و٢٦ ٢٣ ،١٧ البنود حسب بالغة اخلطورة أمورًا "يثير
األوروبي اإلحتاد مفوضية وأقرت وطالبت اللجنة إسرائيل بإلغاء القانون. عليها، وقعت اسرائيل كانت التي

بالغ  العائلة حقوق موضوع في الفلسطينيني ضد متييز نظام  "يؤسس القانون  أن  ٢٠٠٣ آب شهر في
واملعايير الدولي القانون  شروط يستوفي التشريع هذا كان إذا "ما ستفحص إنها وقالت  احلساسية"،
بالتمييز "يسمح القانون هذا أن فاعتبرت الدولية "أمنستي" منظمة أما اإلنسان". حلقوق  األساسية
تقترح أن "إنها لفضيحة املنظمة وقالت فلسطيني. أصل من اإلسرائيليني املواطنني ضد الفظ" العنصري

عليه" املصادقة الى الكنيست يسارع ملروِّع أن وإنه قانونًا كهذا، احلكومة

الداخلية بوزارة السكان دائرة الزوجات في (تقرير تعدد قومية كمشكلة العربي الرحم .٣
القومي) الدميوغرافية مجلس عمل واستئناف

دائرة  رئيس نشر  ٢٠٠٣ شباط ففي ا. أيضً احلكومية املؤسسات عمل وقع على الكنيست ملمارسة كان
في أهمية شك وال في اسرئيل. الزوجات تعدد مشكلة عن تقريرًا غيدج، الداخلية، هرتسل بوزارة السكان
حد على غيدج، تقرير أن إال ملكافحته. مساعي مصر، منها عربية، دول تشهد الذي هذا املوضوع وفظاعة
وزارة الى "مساواة" مركز توجه رغم الكامل التقرير عن النقاب كشف الدولة (رفضت منه اجلزء املنشور
هذه الظاهرة نطاق يحد من وتربوي قيمي تغيير إحداث سبل يتداول احلكومة)، ال وديوان رئيس الداخلية
إنّ يقول إذ الدميوغرافية"، "املشكلة من جزءًا الزوجات د تعدّ مشكلة في يرى فغيدج عليها. يقضي  أو 
والسلطة العربية الدول من ا مختلفة وخصوصً دول من يهود هدفًا ملهاجرين غير تشكل إسرائيل "دولة
أنّ غيدج ويضيف القومي". اسرائيل على أمن خطرًا في طياتها هذه الهجرة موجة وحتمل الفلسطينية.
على الدميوغرافي- وباألساس االقتصادي، إلى العبء باالضافة وسياسيًا، وجنائيًا أمنيًا خطرًا يشكل هذا

الدولة. مستقبل
 

له م قدّ والذي احلكومة، رئيس ديوان الى بها بعث رسالة في فرح، جعفر "مساواة"، مركز مدير وطالب
إال حكومي. في تقرير العنصرية التسويغات استخدامه على بشدة غيدج توبيخ بأن يتم تقريره، غيدج
تعدد "ظاهرة أنّ ردّه في حيث جاء الكامل، الدعم غيدج  منح يتسحاقي، أفيغدور  الديوان، عام مدير أن
جهاز من اقتصادي مكسب حتصيل لغرض هذا وكل البدوي... العربي الوسط لدى منحاها الزوجات تتخذ
مكسب "حتصيل مبحاولة كامالً جمهورًا يتهم احلكومة رئيس ديوان مدير عام أنّ أي اإلسرائيلي". الرفاء
مصر، في السودان أو الزوجات تعدد ظاهرة وجود حقيقة متجاهالً اإلسرائيلي، الرفاء جهاز من اقتصادي"
دائرة رئيس صياغات إشكالية في يتسحاقي أية لم يرَ اإلسرائيلي. وهكذا الرفاء جهاز فيهما ال يعمل اللتنيْ
في وإسهامه عمله غيدج على هرتسل للسيد الشكر أجزل "إني كالتالي: اختتم رسالته إنه بل السكان،

املوضوع".
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،٢٠٠٣ أيلول ففي األولى. شارون حكومة والية نهاية في اتخذت التي اخلطوة يتسحاقي مع وتتناغم أقوال
جسم اجلماهيري"، وهو إقامة "مجلس الدميوغرافيا إعادة حينه، شلومو بنيزري، في والرفاء العمل وزير قرر
األول التجديدي اإلجتماع وفي أعوام. عدة منذ يكن فاعالً ولم الرفاء، إطار وزارة في حكومي بتمويل ينشط
للمجتمعني: قال حيث حكوميًا- –املُموَّل اجلسم من هذا املستفيدين هوية بنيزري الوزير ح وضّ للمجلس،

.(٤٫٩٫٢٠٠٢ الدولة" (هآرتس في اليهودية الغالبية زيادة من حتدّ التي آراءكم في الظواهر "أُبدوا

أي العالم في ليس هناك الكنيست، في واملعلومات البحث عاملة  شاحك، يفعات معطيات  وبحسب
هذا فقط. واحدة سكانية مجموعة تناسل لزيادة سعيه  حيث من الدميوغرافي، للمجلس وازٍ مُ جسم 
خالل ليفي، باروخ د. الس، رئيس قال فقد الوحيد. الهدف هذا كون حقيقة الس أعضاء  يُخفِ ولم
يهودية". أما عضو دولة الدولة تكون أن هو "هدفنا إنّ البرملانية والرفاء جلنة العمل جلسة في دار نقاش
خدمات "تقدمي عن احلديث إنّ فقال العبرية، اجلامعة من بيرغوال، ديالّ سرجيو ب. الدميوغرافي الس، الباحث
"نعمت"، رئيسة  قالت فيما  اتمع"، لوجود التحتية البنية املطاف، نهاية في ل تشكّ التي للجماهير
اسرائيل دولة عامود قطاع بل ليس مجرد هو واحد قطاع في الس "لتطوير إنها عضوة ليبني، شليفا
األقل على الدولة؟ لوجود التحتية" و"البنية الفقري" "العامود من جزءًا العرب املواطنون الفقري". أوليس
بها ردّ رسالة في جاء الذي والرفاء، العمل وزارة في القضائي املستشار ماركوبيتش، لتومير ليس بالنسبة
الدولة على للحفاظ خطوات تتخذ أن واجبها من بل ال الدولة حق "من أنّ "مساواة" مركز توجه على

ودميوقراطية". يهوديةً

لها واطط الدميوغرافية"، "املشكلة بخصوص العربية اجلماهير على الشاملة احلملة تعابير أحد كان
خالل ، من دراماتيكيّ بشكل وتصويرها والبيانات املعطيات هو تضخيم العبري، اإلعالم وسائل جانب من
املبارك، األضحى عيد عشية ،١٫٢٫٢٠٠٤ ففي والتهويل. التخويف الى ترمي وصارخة بارزة عناوين صياغة
الثامنة حتت سن األطفال ربع أنّ هو األساسي مفاده للصحافة، املركزية بيانًا اإلحصائيات دائرة أصدرت
"معريف" لت العربي/املسلم، حوّ "الطوفان" من أجواء اخلوف وفي املسلمني. من هم إسرائيل في عشر
أنّ الصفحات الداخلية، فجاء في مسلمون". أما إسرائيل– "ربع أطفال ا: جدً عنوان ضخم هذا اخلبر الى
يحظى الدميوغرافية، املشكلة لبّ هم بأن العرب اإلسرائيليني املالية أطلقه وزير الذي الشديد "التحذير
اخلصيب". الهالل غرض: "بالد مُ هذه اإلقوال عنوان أكثر". واعتلى ا ملموسً يبدو يجعله حقائقي بتثبيت
يعيها ال التي "املشكلة" اإلذاعة، أن برامج العربي في إحدى الوسط بشؤون "خبير" شرح اليوم، وفي نفس
الدميوغرافية" "املشكلة عن احلديث وصار العرب. األطفال انخفضت لدى نسبة الوفيات أن هي الكثيرون

مسبوق. غير ا وعنصريًا بشكل مكشوفًا ومُحرضً العربية
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ضدّ البدو املعركة قانوني: متييز

إسرائيل.  في السكانية اموعات بني وضع أسوأ تعاني التي السكانية اموعة هم البدو العرب املواطنني إن
فقرًا األكثر العشر البلدات بني من إسرائيل: تسع في تسجيل سلبي كل في الثابتة البدو بلدات وتبرز 
شهادات على احلاصلني نسبة أنّ إذ البطالة، هرم قمة على البدوية البلدات وتقف بدوية؛ الدولة هي في

بدوي  ٧٥ ألف بنحو املعطيات هذه وتتعلق الدولة. في األدنى هي البدوي في الوسط ("البجروت") التوجيهي
النقب  بها في غير معترف في نحو ٤٥ قرية يعيشون ٧٥ ألف بدوي نحو الثابتة. ولدى في البلدات يعيشون
ا جد األساسية اخلدمات إلى منفذ لغالبيتهم يوجد وال أكثر سوءًا. الوضع "الشتات")- ببلدات يُسمى (ما
التربية الطبية، كالرعاية القانون حسب تزويدها الدولة امللزمة املنفذ إلى اخلدمات أن كما واملاء، كالكهرباء

ا. جد محدود والتعليم،

١٧ لكل  إلى البدو لدى األطفال وفيات نسبة وتصل صارخ. الدولة، مواطني بباقي مقارنة املساواة إن غياب
املعترف  القرية "غير في االبتدائية املدرسة في ويدرس العامة. السكانية في اموعة ٥ مقابل والدة، ألف
إلى  من املعدل القطري الذي يصل الضعف أضعاف ونصف بثالثة أكثر طالبًا، ١,٣٥٠ نحو وادي نعيم، بها"،
فبحسب ا. جد ضيقة مساحة على ا، أيضً البدو، ويعيش ("هآرتس" ٢٫٤٫٢٠٠٤). ابتدائية ملدرسة طالبًا ٣٧٢

(بني  "السياج" منطقة في مربع كم يعيشون على ١,٠٠٠ ٧٥ ألف بدوي فإن ("مبكوم")، تنظيم معطيات
القريب ١,٣٠٠  "متار" الس اإلقليمي في ويعيش للنفس. كم مربع ٠٫٠١ معدله ما السبع وعراد)، بئر دميونا،
غير  البلدات في املعدل من ا ضعفً للنفس، أي ١٣٠ معدله ١٫٣١ كم مربع ما ا، مربعً ١,٧٢١ كم على شخص

بها. املعترف

أعلنت عليهم الدولة أن الفترة األخيرة في يُرى لكن عديدة. سنني منذ صعب كما أسلفنا، البدو، وضع إن
البدو". يٍّ وطرد ارمني صِ عِ "أخذ إلى النقب هنغبي، سكانَ تساحي الداخلي، األمن وزير دعا فقد احلرب.
يسكنها التي املساحات أي املفتوحة"، "املساحات من متسللني لطرد خاصة تفتيش وحدة احلكومة وأقامت
"غير عن القرى لترحيل البدو ميزانيتها لّ جُ مخصصٌ البدو، موضوع شاملة لعالج خطة قبول ومتّ البدو.
(الوزير إيهود أوملرت، مشورتهم أخذ دون ومن البدو ممثلي موقف بتعارض تام مع احلكومة، في بها"، املعترف
الكنيست، ا." أبدً نح متُ فلن مبوافقة، ا متعلقً (االتفاق) كان "إذا الكنيست: في قال اخلطة، تطبيق عن املسؤول
باسمهم، مذكورين أنهم غير رغم البدو، السكان ضد عمليا، ، عدّ مُ قانون وأقرّ للموضوع، مجند ا، أيضً
بدوية عائلة إخالء إسرائيل أراضي دائرة في مفتش بوسع سيكون إقراره وبعد إمتامه. وينتظر األولى بالقراءة
البدو ضدّ العدائي النهج لهذا صارت وقد احملكمة. من ا، ألمرٍ أبدً يحتاج، أن دون من حقولها، ومن بيتها من

البدوي، مقابل  الوسط ٢٠٠٣ هدم نحو ١٢٠ مبنًى في بداية منذ أنه الوزير أوملرت فقد أعلن األرض: على نتائج
بصحة يضرّ أن من املمكن وهو عمل احملاصيل، اجلو إلبادة من أعمال رش ١٨ في ٢٠٠١ ("هآرتس"، ٣١٫٣٫٢٠٠٤)؛
فني. مستهدَ مواطنني بات البدو اعتياديا. أمرًا باتت يهود- ضدّ مزارعني ا أبدً السابق في ذ يُنفَّ ولم املواطنني،

ضدّ البدو) كم حُ رجاالت (تعبيرات النقب وانقذ بالبدو إبطش .١

كاملة  أيام أربعة خصص وقد النقب. في جولة إلى هنغبي، تساحي الداخلي، األمن وزير نزل ٢٠٠٣ آب في
إليه، انضم الذي إفرجان، شمعون "معريف"، مراسل بحسب الهدف، كان وقد املنطقة، في هذه للزيارة
كمجرمني مطلق البدو تشخيص إن .(٤٫٨٫٢٠٠٣ ("معريف" البدوية" العصابات من النقب "حترير ا: واضحً
املصانع أحد أنه في املراسل الوزير وتعبيراته. ويحكي في تصرف ذلك، واألسوأ من التقرير، هذا امتداد على
رومانيا. دراسته الطب في من إجازة في آتيًا بدويا ا حارسً الكتشافه موكب الوزير "دهش سارة، سهل في
بسماحك وهذا شبيه مجرمون، فالبدو مصالح، بحراسة للبدو السماح املعقول غير أنه من للقارئ وواضح
"سقطت في"موكبه"، للجو مُكمالً "معريف" لـ الوزير قال حرب،" بوضوح "هذه بنك. بحراسة للص
وسنمنح الظاهرة هذه بتحطيم نقوم سوف بدو... مجرمني عصابات أيدي في أسيرةً بئرالسبع  مدينة
سهل إلى مجرمون بدو دخل وإذا ما يا، صِ عِ خذوا بألوفكم، قوموا رفاق، يا أقول، الكامل... أنا الدعم الشرطة
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النقب سكان به أن يقوم يجب ملا تعليمات لم يصدر الوزير ا." ا واستسالمً انهزامً كفى فاطردوهم. سارة،
يهوديا. ا مجرمً صادفوا لو فيما

مؤمتر في طبيب وقال ضدّ البدو. التحريض إلى اآلخر هو انضم طبيب، بتسلئيل ا)، (سابقً عراد رئيس بلدية
ه تُتخذ ضدّ أن يجب ولذلك على أرض، حربٍ بُعدَ البدو يكتسب يحدثه الذي اخلراب "إن :٢٠٠٣ صحافي في أيار
منلك الشرطة وال أنا "ال كالمه، أجاب طبيب: يؤسس الصحافيون عالمَ سأله وعندما اعتيادية". غير خطوات

اتهاماته. طبيب عن يتراجع ولم بدو". عن احلديث على أن قاطعة براهني

بثّه في تقرير  وفي البدو. ضد التحريضية احلملة إلى عراد، طبيب، حاخامات مدينة واحد من انضم وقد
ببدو  زواج يهوديات "ظاهرة" عن بُلِّغ ريفاح، أوري املراسل ٩٫٧٫٢٠٠٣ يوم األولى القناة في اع" هشفوّ "يومان
أقواله املراسل وتبنى "كارثة". الـ وعرَّف الظاهرة بصفة التقرير ذلك في لقاء مع احلاخام وأجري النقب. في

التقرير. في الربط جمل في واستخدمها

مجمل ضدّ بوضوح واملُوجهة كلها، التحريضية التصريحات هذه في مقلقة إشارة السلطات  جتد لم
هنغبي. الوزير حتقيق ضدّ "مساواة"، فتح مركز طلب للحكومة املستشار القضائي ورفض البدو. السكان
البدو"، "بارمني البطش إلى هنغبي الوزير دعوة إعالن بعد الشهر ونصف أشهر ثالثة ،٢٦٫١١٫٢٠٠٣ في
الوزير ضدّ حتقيق فتح عدم تقرر أنه العامة، النيابة في اخلاصة قسم املهمات مديرة ساسون، نقلت طاليا
واملدعية للحكومة القضائي املستشار برأي املعطيات، فحص بعد "تقرَّر، العنف: على التحريض شبهة في
مستفزة األقوال أن جنائية ضدّ الوزير هنغبي، رغم إجراءات أدناه (طاليا ساسون) عدم اتخاذ واملوقعة العامة
مخالفات في العامة للنيابة املنضبطة السياسة مع  القرار  هذا ويتماشى ا. متامً منها نتحفظ ونحن
هناك توجد ال للحكومة، القضائي املستشار رأي وبحسب أنه، أي ساسون. كتبت التعبير"- حرية تخدش
املواطنني ويدعو كاملة كمجرمة مجموعة سكانية بتعريف في إسرائيل وزير بأن يقوم جنائية مخالفة أية
بدل القانون استالب إلى سكانية مجموعة  الوزير يدعو  أخرى،  وبكلمات  ، يِّ صِ بالعِ لطردهم  اخلروج  إلى

املؤمتَن على ذلك، حسب القانون.

طلبَ (١٠٫٨٫٢٠٠٣ "مساواة" اآلخر (رسالة إلى هو سلطة البث، قانوني في مستشار بيليج، يَنير رفض كما
توافق أو أن "كارثة"، بصفة ببدو اليهوديات "ظاهرة" زواج تعريف عن البث سلطة تعتذر "مساواة"، بأن
القواعد كل ذلك بخالف األول قط، التقرير في وْا يُلْتَقَ لم الذين البدو، ملمثلي التعبير من مساحة منح على
الربط، جمل من وكان بعض بيليج. "... كتب السلطة"، رأي "كارثة" ثل "التعبير "ال ميُ املهنية. األخالقية
التأديبي." املستوى في األمر هذا متت معاجلة وقد قائلها. لسان على واضح بشكل أيرادها بعدم مشوب
"كارثة". أال يعرَّف كـ ويهود يجب بدو بني الزواج أنّ يسمع أن اجلمهور حق من ليس البث، سلطة نظر وفي
فُحصت البث، سلطة في اإلخباري إلى احملرر "مساواة" مركز إثر توجه وفي للمراسل. داخلي توبيخ يكفي

األخبار. نشرة في التوبيخ خبر السلطة تبثَّ ولم املراسل. ووُبِّخ املعطيات

ازدادت مضايقات ،٢٠٠٣ آب في زيارة هنغبي فورًا بعد واقعة. حقيقة النقب، سكان في كما يقول التحريض،
البدوية، البلدات مداخل عند تُنصب وصارت كبيرة. بصورة النقب في للبدو احلدود" "حرس وأفراد الشرطة
التعامل يكون السكان، شهادات على وبناءً وأحيانًا، احملتلة. املناطق في كما حواجز، الفينة والفينة، بني

ا. أيضً ا مشابهً

حاجز  ٢٥٫١٢٫٢٠٠٣ أوقفه في أنه اإلنسان" حلقوق "أطباء لـ حكى لقية، مجلس في يعمل عدنان إزبرجه،
مدة سبب أي من دون وعوَّقوه بطاقاته احلدود" أفراد "حرس أخذ لقية، من مدخل قريبًا احلدود" "حرس لـ

ذلك،  وزوجته. بعد شرطيا، وضربوه نحو ٥٠ طارده البطاقات، من دون بيته العودة إلى قرر عندما ٤٥ دقيقة.
آخرين. بضرب سكان قاموا املكان في نشأت ضوضاء وخالل ا، أيضً أباه،  الشرطيون ضرب إزبرجه، يشهد

املضروبني  بني  وكانت الطبي.  العالج تلقي إلى لقية سكان من ١٢ اضطر فقد  إزبرجه، أقوال وبحسب 
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املساء، وعند الثاني، شهرها في كانت حامالً ،٢٣ بنت أبو مطير، صوفا اسمها واحدة األقل. على سيدتان
سريريا وعوجلت التقيؤات من عانت ،٢١ بنت إزبرجه، أُجهضت؛ ومنال أنها واتضح بدأت تنزف، ربت، ضُ أن بعد
أن بعد بدأت "التقيؤات بوضوح أن املستشفى التلخيص في مكتوب في وقد جاء سوروكا، في مستشفى
وزيرهم، تعليمات ينفذون الشرطيني فإنّ يبدو، وعلى ما شجار". أثناء في الظهر منطقة في ضربة تلقت

هنغبي.

البدو) ضدّ خاص وقانون خاصة (شرطة البدو ضدّ الدولة .٢

، تْ دّ أُعِ التي احلكومية القرارات من املواطنني العرب البدو سلسلة ضدّ التحريضي اجلو هذا إلى إنضمت
ق دِّ صُ قانون، مطروح مشروع طاولتها وعلى للمهمة، الكنيست جتند ا، وهنا، أيضً البدو. ضدّ السكان فعليا،

البدو. العرب السكان اآلخر، هو يستهدف، القريبة، الفترة في التصديق وينتظر القراءة األولى في

والبناء. ورغم  التخطيط قضايا في للتفتيش والتطبيق رفيعة" "وحدة إقامة احلكومة قررت ٢٥٫٣٫٢٠٠٣ في
حيث من البدوي، ملعاجلة الوسط تْ فقط، دّ أُعِ الوحدة ا أنّ متامً أنه واضح إال القرار، في ال ترد "بدو" كلمة أنّ
أراضي البدو، على التعريف هذا ويسري املفتوحة". "املساحات اجلديدة الرفيعة الوحدة أن تعالج املفترض
يعيشون فقط، مدينية. البدو، أو بلدات ريفية إطار بلدات في كلها موجودة البلدات اليهودية إن حيث فقط،

غير  بدوية ٤٥ قرية الـ على سارٍ وهو تعريف طبيعية"، ترابية "مساحات على مفتوحة" أو "مساحات على
بها. املعترف

و"الدوريات احلكومة، قرار بحسب اجلديدة، الوحدة  اخلضراء" شريكةً في  "الدوريات تكون أن املفروض من
السكان البدو، باالضافة الفتاكة مع العنيفة وحتى املواجهات من طويلنيْ باعٍ تاريخ ذات جهة هي اخلضراء"
عون ومدَّ قضائيني سبعة املسألة لهذه دّ أُعِ وقد إسرائيل. أراضي دائرة في التفتيش قسم إشراك إلى

إمرة  شرطيا حتت الـ ٥٠ سيكون احلكومة، قرار شرطيا. وبحسب ٥٠ تضم خاصة شرطة ووحدة خارجيون
املستشار فقط، من بترخيص خاص الشرطيني، مهام أخرى إلى بأيكال وسيُسمح الرفيعة، الوحدة قائد
للعمال اآلن،  حتى فظ،  حُ حق  وهو بهم، خاصة شرطة بوحدة البدو حظي وبهذا  للحكومة.  القضائي

الهجرة". "شرطة مع األجانب

"خطة  باسم ١٤٫٤٫٢٠٠٣ وحظيت في احلكومة في دِّقت صُ خطة أوسع جزء من هي البدو" "شرطة إقامة
وبحسب مشاكل الوسط البدوي، لكن، ملعاجلة سنوات) (لست السداسية اخلطة صت صِّ خُ شارون". وقد
البدو) (مع معهم "سنجري موافقتهم. أخذ دون ومن البدو استشارة دون من متَّت إليها، املبادرين شهادة

نيِّ  عُ الذي أوملرت، إيهود الوزير ١١٫٤٫٢٠٠٣ في قال نهائيا"- ذلك سيرفضون أنهم أخمن لكنني اتصاالت،
كان إذا املوضوع. لتحقيق طريقة ال توجد إنه حيث القرار، تطبيق عن "لن نرتدع اخلطة. تطبيق على مراقبًا

ا." أبدً نح فلن متُ مبوافقة، ا األمر منوطً

سنوات،  ست مدار على البدوي للوسط ش.ج. ١,١٧٨ مليار مبلغ اخلطة نفسها تخصص أن ومن املفروض
في البلدات اخلدمات مستوى حتسني ثابتة؛ بلدات إلى الشتات انتقال "تشجيع فيها هي: املوضوعة واألهداف
بلدات تسريع إقامة القانون؛ تعزيز تطبيق النقب؛ أراضي في حقوق الدولة على للحفاظ عمل دؤوب الثابتة؛

٤٨٥ مليونًا،  املبلغ الضخم- هذا نصف نحو أنّ يُظهر اخلطة هذه املوارد في حتليالً لتخصيص لكن جديدة".
أمامها هدف إجبار اخلطة وضعت أخرى، بكلمات "تسوية أراضٍ ومعاجلة متسللني". ى يُسمَّ ملا ص مخصَّ
بشدة، البدو يعارضه الذي ثابتة، األمر بلدات إلى املعترف بها واالنتقال غير القرى في بيوتهم على ترك البدو
أموال اخلطة في صت صِّ خُ ذريع. وصحيح أنه فشل أنها على ا، أيضً التي أقيمت برهنت، الثابتة ألنّ البلدات
أي تخصيص فيها يوجد ال أنه إال الثابتة، في البلدات التحتية والبنى واملواصالت وضع السكن لتحسني
اجلديدة التسع البلدات املالية إلقامة ستأتي املصادر من أين ا واضحً ليس إنه حيث جديدة، بلدات إلقامة

احلكومة. خطة في عنها اجلاري احلديث
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مساحة على اليوم، البدو، ويعيش الدولة. قيام منذ والسلطات البدو عالقات مشكلة األراضي ترافق إن
اخلمسينات في  إليها نُقلوا  التي السبع- وبئر عراد دميونا، بني الفاصلة" "املنطقة في دومن-  مليون نحو

املليون دومن  من دومن ألف ٢٤٠ .١٩٤٨ العام حتى خلت في أيام عليها سكنوا الشاسعة التي املساحات من
تابعة  أنها البدو يدعي ملكية": "دعوى إجراء قيد هي األخرى ألف دومن ٧٥٠ والـ لبدو، كاملة مبلكية موجودة
هذه ملكية الدولة تدعي الدولة، بينما قبل قيام طويلة، من منذ سنوات عليها وجودهم مبوجب إليهم

املعترف  "غير بدوية قرية ٤٥ الـ تقع املوات"). ("األراضي العثمانية الفترة من األراضي قوانني مبوجب األراضي
الهدم. وحكمه قانوني غير يُعدُّ عليها يبنونه بناء فكل بها"، معترف "غير وألنها األراضي، هذه بها" على
الدولة، ستقدمها مضادة دعاوى مبساعدة القضية هذه "بتسوية" احلكومة خطة أن تقوم املفروض ومن
القضية هناك لكسب البدو احتماالت أن اثنان في يختلف وال إلى احملكمة، املوضوع سيحيل الذي األمر

ا. ضئيلة جد

معدودة القانون، سريان كانت، عشية أراضيَ أنّ على ينصّ (١٩٦٩) قانون التخطيط والبناء من ١٥٥ (البند
وأسرته أنه رغم عليها حق أي  موات أرض ميلك ملن  يوجد ال الدولة. باسم  ل  "تسجَّ "موات" النوع على 
البدو لطرد آخر هو تعبير ا معزَّزًا" "تطبيقً أن هنا من ينتج أجيال.") عليها منذ يبنون أو ويزرعونها ميلكونها
ذلك السنني. وتقوم الدولة رغم مئات منذ األقل، وأحيانًا على اخلمسينات منذ عليها يسكنون أراضٍ من
الزراعية وللبلدات (الكيبوتسات) اإلسرائيلية التعاونية وللقرى أفراد لسكنى دولة وتوزيعها أراضي بتنظيم

(املوشافيم).

ومن املعزَّز"، "التطبيق انطلق فقد بعد، م تُقَ لم احلكومة قرار املذكورة في البلدات اجلديدة أنّ حني وفي
،(٣١٫٣٫٢٠٠٤ ("هآرتس"، أوملرت الوزير نقلها معطيات وبحسب البدو. ضدّ كهجمة تعريفه بالطبع، املمكن،
عشية سريان سنة ٢٠٠١، دم ما هُ أضعاف ستة من أكثر البدوي، في الوسط ١٣٠ مبنًى ،٢٠٠٣ دم في سنة هُ
رش البدو: ملقاومة "املتسللني" جديدة طريقة ا، أيضً ا، جد توسعت البيوت، فقد هدم إلى وباإلضافة اخلطة.

بها ١٨,٠٠٠  أبيد كهذه رش عمليات ٢٠٠٣ ست بداية منذ أجريت وقد إبادة. مبواد بدو مزارعني من اجلو حلقول
الطريقة هذه فيها استُخدمت التي املرة األولى وكانت والزيتون. والعدس والشمام والشعير احلنطة من دومن
ملكيتها، تدعي أراضٍ على إسرائيل أراضي دائرة بها تقوم التي هذه، الرش أعمال متّت وقد .٢٠٠٢ العام في
أعمال دولة. واستمرت ألراضي تسلل في االشتباه حالة أخرى من أية رَ في جتُ ولم إال، ليس لبدو، حقول ضدّ
الطب قسم  رئيس ريخطر، إلياهو الدكتور من طبيا رأيًا أن رغم  "رئوناف"، نوع من  أعشاب بقاتل الرش،
قاتل "تفريق أن اجلامعة العبرية، نصّ في اجلماهيري للطب اجلمهور صحة كلية والبيئي في التشغيلي
أعمال إسرائيل أراضي دائرة ومنحت أيقافه." ويجب خطر هو مسكونة بلدات من قريبًا اجلو من أعشاب برش
إخالء بأساليب مقارنة اجلو من الرش طريق عن لإلخالء "هناك أفضلية "قومية" واضحة: خلفية هذه الرش
باإلخالء للقيام املطلوبة القوات عدد في واملتسللني، وتقليل الية القوات االحتكاك بني تقليل لسبب أخرى
تسابار أورطال إسرائيل، دائرة أراضي بلسان الناطقة نقلته ما هذا لإلخالء"- الزمنية املطلوبة املدة وتقليص
آذار في احملكمة العليا (أصدرت البدو حلقول مالءَم بصورة خاصة الرش أخرى، بكلمات .(٣١٫٣٫٢٠٠٣ ("هآرتس"

اخلطرالصحي). استيضاح حتى الرش أعمال عن بالتوقف شرطيًا أمرًا ٢٠٠٤

التخطيط والبناء، قوانني تطبيق رغبة في عن بالذات، تنبع، ال البدو مع الدولة بها تتعامل التي القسوة إن
هناك الهدم أعمال عدد لكن والبناء، التخطيط لقوانني كثيرة جتاوزات اليهودي الوسط في توجد وللبيان:

 ٢٠٠٠ سنة عيِّنت التي غازيت، وجدت جلنة  وقد أحد. يسمع لم بالطبع، رش،  أعمال وعن صفرًا، يساوي
يفوق اليهودي الوسط في املرخص غير البناء أنّ حجم  إسرائيل،  في املرخص غير  البناء قضية لفحص
في مبادرات تتطور بدأت الزراعة، قطاع يعانيها التي  األزمة  "إثر والبدوي. العربي الوسطنيْ  في حجمه
وخدمات وتخزين  جتارية وإمنا ألهداف زراعية، غير ألهداف  األراضي الستخدام البلدات عن النائية  املناطق
جتاوز طريق عن البناء "إن التقرير. في جاء ما هذا عالية"- مستويات إلى البناء حجم ووصل ومكاتب. وصناعة
التقرير من آخر مكان في جاء ما هذا واألمان"- التحتية البنى على اآلخر يُثقل هو والبناء قوانني التخطيط
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البنايات من ا كبيرًا قسمً فإن ذلك، إلى اليهودي، "وباإلضافة في الوسط غير املرخص بالبناء يتعلق ما في
لالتفاق بني واضح هو إخالل أن البناء في اللجنة لدى شك ال هندسية". رقابة دون من يُبنى املرخصة غير
أنه إلى تشير إسرائيل أراضي دائرة مع االستئجار اتفاقيات "إن إسرائيل. أراضي ودائرة اليهود املستوطنني
إلى املفعول وتعود األرض سارية االستئجار اتفاقية تعود ال آخر، لهدف الزراعية األرض تخصيص تغيير عند
مستوطنني يهود من أراضٍ فيها مصادرة متت حالة بوجود علم ال القول: إنه نافل من أراضي إسرائيل". دائرة
الظاهرة فرغم أنّ مرخصة؛ غير مبانٍ هدم حاالت وكذلك، إسرائيل، أراضي مع دائرة بالعقود اإلخالل لسبب

ا. عمومً العربي وللوسط للبدو محفوظ املعزَّز التطبيق إن قليلة. ا، فهي واسعة جد هي -كما جاء-

بالتالي له ويحوّ ا، جد واسعة صالحيات إسرائيل أراضي دائرة في التفتيش قسم ا،  عمومً القانون، مينح
القانون،  من (أ)  ٤ البند تعديل "في  فمثالً: احملاكم. على بذلك ا ملتفَّ وينفذ، ويحقق يحكم  جسم إلى
بأن له مسموح القانون) جاء في كما ("املكلَّف" إسرائيل أراضي دائرة في التفتيش عن املسؤول أن جاء
الدائرة. في ملفتش مكتوب تقرير إلى غير، ال فقط باستناده، من أرض معينة، أناس بأمتعتهم بإخالء يأمر
الوضع بخالف بيوتهم، من أناس من احملكمة إلخالء أمرًا حتتاج الدائرة ال للقانون، اجلديد التعديل وبحسب
معينة. حاالت في ا، أيضً ا متاحً للذين أخلُوا االستئناف يكون حق لن نفسه، القانون وبحسب اليوم. القائم
من لى ُا فيها يستطيع أمر اإلخالء، تنفيذ حتى ا يومً من ثالثني مهلة القانون، حسب نح، متُ صحيح أنه

لو  حتى فورًا... قابالً للتنفيذ األمر (د)، "يكون ٤ للبند تعديل وبحسب لكن محكمة، إلى االلتماس بيته
في "أجريت األمر، تسليم بعد أنه، حالة في األمر"، هذا في املنصوص واإلخالء الطرد بعد موعد ينقضِ لم
مينح القانون أي، والغرس." الزرع اإلسكان، البناء، ذلك في مبا األرض وضع تغيير شأنها من أعمال األرض...
من التدخل احملكمة تتمكن قبل أن غرسوها التي األغراس اقتالع أو بيوتهم من إخالء أناس صالحية الدائرة

غير. ال فقط للدائرة، ممنوحة تغييرات األرض تلك في متت إذا ما في التقرير صالحية املوضوع. في

ليست  اجلديد، القانون (أ) من ٤ فبحسب البند ا. جد اإلخالء عملية ل ا، يسهِّ أيضً القانون اجلديد، أن كما
ا" "مقتنعً الدائرة في املسؤول كان وإذا اإلخالء. بيته أمر من إخالءه ينوون ن مَ إلى تسليم بعد حاجة هناك
اهول القابض على العثور من محاولة الهوية، فهو معفي مجهول  شخص يد حتت وقعت األرض بأن

تراه  مكان "في اإلخالء أمر يلصق أن يكفي اجلديد، من القانون (أ) ٤ البند وبحسب اإلخالء. أمر وتسليمه
مفتشي دائرة ا، أيضً القانون، كما مينح األمر. تنفيذ موعد قبل ا يومً ثالثني لإلخالء ة املعدَّ األرض في العني"
اإلخالء. وقت املعقولة" استخدام "القوة سلطة ومينحهم الشرطة في مفتش صالحيات إسرائيل أراضي

اقترح بركة النائب محمد أن درجة إلى القصد واضح، البدو، ولكن باسم أسلفنا- القانون -كما يصرّح ال
وقتًا قصيرًا بعد تبني "خطة مثالً، وقال وزير القضاء، طومي لبيد، لطرد البدو". "قانون إلى اسمه تغيير
لالعتراف املواطنني البدو دعوى بني عالقة أية توجد "ال إنه (٢٥٫٤٫٢٠٠٣) البدو موضوع في احلكومة شارون" في
دميقراطية حقوق من لإلخالء املرشحني حرمان  طريق وعن جمهور." أراضي  إلى التسلل وبني  مبلكيتهم
طريق وعن ومبلكهم؛ ببيتهم املتعلق األمر احلق في تسلمهم من بيتهم أو إخالئهم استئناف كحق أساسية
ألنها مصلحة، صاحبة نفسها، هي أنها، رغم لألمن، وضبط حكم إسرائيل صالحيات أراضي منح دائرة
مبواجهات املعروفني الدائرة، مفتشي منح طريق وعن البدو؛ عليها يسكن التي ملكية األراضي املدعي هي
هذا كله، مبساعدة هم- ضدّ معقولة" باستخدام "قوة وإذنًا أفراد شرطة مع البدو، صالحيات السنني طويلة

واضح. تطبيق سياسة متييز لغرض هنا مجنَّد القانون البدو. ضدّ ملقاومة قانونية رسمية صفة مينحون

معادية للعرب قوانني إقتراحات القانون: في متييز

للمواطنني الشخصية احلياة في سافر بشكل تدخل إسرائيل، الذي إلى والدخول املواطنة قانون تعديل نح مُ
التغيير نح  ومُ العربي. الدميوغرافي" "اخلطر  ضدّ توجيهه وضوح رغم أمنيا، تفسيرًا إسرائيل، العرب في
ه، سيُوجَّ تطبيقه أن وضوح رغم الدولة، ملك على احلفاظ تفسيرَ متسللني لطرد القانون في املقترح 
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هت وُجِّ قوانني، لسن مبادرات سلسلة من القانونني بهذين تُلحق ويجب أن البدو. املواطنني ضدّ باألساس،
اليهود. مكشوف للمواطنني أو لتفضيل في إسرائيل حقوق األقلية العربية لتضييق صريح بشكل

فقط لليهود، أراضٍ .١

القبول مبحاولة قعدان، العربي، عادل للمواطن السماحَ "كتسير" بلدة العليا على احملكمة فرضت أن بعد
أراضي في لليهود الزائدة احلقوق قانون يضمن ("املفدال") صياغة دروكمان حاييم النائب قرر  البلدة، في
قعدان"، سيُسمح على االلتفاف "قانون بلقب وحظي دروكمان، له الذي شكَّ القانون وبحسب اقتراح الدولة.
يهودي، الستيطان تخصيص األرض يتمَّ أن "على فقط، ليهود، أراضيها بتخصيص إسرائيل أراضي لدائرة
املكلَّفون تنفيذ الوزراء ق صدَّ إذا أو أمنية... ألغراض األمر مرغوب أن "األمن" على وزير ق صدَّ حالة في فقط
ولم جماهيري موحد." أو فكري نهج على طابع بلدات منبنية على للحفاظ مرغوب األمر أن على القانون
تقوم الوكالة أن املعقول غير "من طابعه العنصري. إلخفاء للقانون شرح من جاء ما في محاولة هناك تكن
يهودَ، ليسوا هم مَن بإسكان أهدافها، لها أراضيَ لتحقيق إسرائيل أراضي دائرة تخصص التي اليهودية،

في الشرح. جاء مما عليها"- ا، أيضً

قانون  اقتراح على وناحوم لنجنطال، مثل زبولون أورليب "معتدلني" يُعدون نواب بينهم نائبًا، ٢١ ع وقّ وقد
وكانت ،٨٫٧٫٢٠٠٢ في احلكومة وقررت . أراضٍ هضم حق العرب في تخصيص مأسسة إلى الهادف دروكمان،
في وفقط دروكمان.  قدمه الذي العنصري  القانون اقتراح دعم "العمل"، حزب  مبشاركة حينها، تزال، ال 

جتميده. القانون ومتَّ القتراح عن دعمها احلكومة عدلت فضيحة جماهيرية، قيام أعقاب

احملكمة إلى قعدان عائلة قدمته الذي الثاني جلسة االستئناف من يوم التقرير، وقبل هذا كتابة وعند حاليا،
بامتالك قعدان لعائلة عادل السماح أراضي إسرائيل دائرة قررت ،١٠٫٥٫٠٤ ليوم مقررة كانت التي العليا،
التحريض في  االستمرار عن "كتسير" مجلس رئيس القرار هذا يثنِ ولم البلدة. في األرض من مساحة
اآلن ألف قعدان". فسيكون واحد، وُجد قعدان "إذا قال: ما جملة بقوله، في العرب املواطنني ضدّ العنصري

العرب للمواطنني مخصصات تقليص أكثر: يساوون اليهود األوالد .٢

به احلكومة  تقدمت الذي القانون اقتراح على والثانية األولى بالقراءتني الكنيست قت صدَّ ٢٠٠٢ حزيران في
٪٤ بـ تقليص باإلضافة إلى هذا اجليش، في يخدم لم ملن ٪٢٠ بـ األوالد مخصصات مبوجبه ستقلَّص والذي
العرب املواطنني ضدّ التمييز هو إن الهدف من تقليص اصصات جميعهم. املواطنني مخصصات أوالد في
النائب االئتالف، ورئيس يتسحاقي، أفيغدور احلكومة،  رئيس ملكتب العام املدير وكان احلريدمي. واملتدينني 
واملواطنني العرب املواطنني التفريق بني منه كان الهدف متييزًا، أكثر باقتراح ذلك، قبل ما، تقدَّ بومي، قد زئيف

املفروض  كان من ا يومً ١٢٠ مدة اجليش في خدم من فإنّ وبومي، يتسحاقي اقتراح وبحسب احلريدمي. املتدينني-
كاملة. خدمة خدم كمن أوالد مخصصات ي تلقِّ ا مستحق يكون أن

بحسب املفروض، من كان وهكذا مقلصة، خدمة اجليش في  يخدمون هناك متدينون معروف، هو وكما
أن املفروض كان من ولذلك في اجليش، يخدمون ال كلهم املقابل، العرب وفي التقليص. من أن ينجوا ذلك،
املستشارة قامت أن وبعد االقتصادية، اخلطة قانون سن جلنة صاخب في نقاش وبعد جميعهم. على يسري
في إمكانية شك هناك االقتراح فسيكون قبول متَّ إذا أنه بتوضيح شنايدر، آنا احملامية للكنيست، القضائية

ا. معً واملتدينني، العرب ضدّ متيِّز التي األصلية، الصيغة إلى تقرر العودة دستوريًا، القانون اعتبار

احملكمة إلى التوجه وإثر املميِّز، القانون على بالتصديق األصوات، بأكثرية الكنيست، قام  أن ا، وبعد الحقً
د بشكل موحَّ ومتَّ التقليص القانون، هذا عن احلكومة عدلت إثر ذلك فقط، ودولية، محلية ورقابة العليا
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كلهم. الدولة ملواطني

االنتخابات في للمشاركة كشرط لَم، للعَ الوالء .٣

االنتخابات  في مشاركة أية تكون مبوجبه قانون، اقتراح ١٦٫٧٫٢٠٠٢ ("حيروت") في كالينر ميخائيل النائب قدم
ورغم الوطني." وشعارها ونشيدها بعلمها يهودية كدولة إلسرائيل تصريح والء على "التوقيع بـ مشروطة
العنصرية، من ما خشيةً هذا االقتراح في أنّ قرَّرت شنايدر، آنا احملامية للكنيست، املستشارة القضائية أن
بورغ، أبرهام حينها، الكنيست، رئيس وافق االنتخابات، في املشاركة العرب من ملنع املواطنني ه موجَّ إلنه

االقتراح. ق يُصدَّ االقتراح. ولم تقدمي على

املُسرَّحني تفضيل اجلنود .٤

املسرَّحني  اجلنود اقتراح قانون هدفه "منح اليوم) يسرائيل كاتس (وزير الزراعة، النائب طرح ٤٫٣٫٢٠٠٢ في
إقتراح على الكنيست سكرتارية وافقت العالي." للتعليم القبول في أفضلية القتالية الوحدات وخريجي
بحسب اجليش في باخلدمة امللزمني غير العرب الطالب ضدّ التمييز أحد أهدافه من أنّ الواضح القانون،

األخير. في االقتراح يٌقبل لم والتصويت. للنقاش القانون، وطرح

الهجرة لتشجيع قانون .٥

إليه بادر ا خاصً قانون اقتراح ،٢٫٩٫٢٠٠٢ في شنايدر، آنا احملامية للكنيست، القضائية املستشارة رفضت
أي أنّ للقانون اقتراح كالينر وجاء في الدول العربية. الهجرة إلى كالينر ("حيروت") لتشجيع ميخائيل النائب
تلقي سلة ا مستحق سيكون عربية، دولة إلى في الهجرة يرغب إسرائيلي، مواطن أيّ أو إسرائيل في مقيم
اجلنسية اإلسرائيلية عن بالتنازل ا مشروطً سيكون الهجرة سلة استحقاق أنّ على االقتراح وينصّ هجرة.

الثابت. املكوث رخصة أو تأشيرة عن أو

عن الدولة فيها حالة تشجع سيخلق النائب كالينر اقتراح "فإن قبول آنا شنايدر، احملامية أقوال وبحسب
تقوم فيه الذي الوقت في فيها، واالستقرار البالد إلى الوصول على اليهود السكان مادية مكافآت طريق

٢٠٠٢ على  سنة بداية الكنيست في ووافقت رئاسة الرحيل". على مواطني الدولة، بتشجيع العرب، الدولة
القانون. اقتراح ق يُصدَّ لم للكنيست. القضائية املستشارة رغم توصية تقدمي اقتراح القانون املذكور،
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العربي اجلمهور بي منتخَ إلغاء شرعية

لتفسير أخرى طريقة توجد  وال هاجمني. مُ أنفسهم ،٢٠٠٠ أكتوبر منذ العربي، اجلمهور قياديو  يجد
حتقيقات السابقة في الكنيست التسعة العرب الكنيست أعضاء من ستة فُتحت ضدّ التالية: املعطيات
جلنة رفضت اتهام؛  الئحة منهم اثنني  ضدَّ قُدِّمت للحكومة؛ القضائي  املستشار مبوافقة  الشرطة في
الدميقراطي" الوطني "التجمع رفض (متَّ حزبًا عربيًا ونائبنيْ عربينيْ ،٢٠٠٢ األول كانون في االنتخابات املركزية
– العربي الشارع في مركزيتني  سياسيتني  حركتني قياديو للحكومة)؛ القضائي املستشار من بتوصية

شهور طويلة. منذ بعضهم احلجز، "أبناء البلد"- موجودون في وحركة اإلسالمية" "احلركة

الذين أو اآلن، مني احملاكَ العربي اجلمهور  شخصيات ذنب أو براءة مسألة في الدخول التقرير هذا ينوي ال
جمهور ورجال كنيست أعضاء حني أن في نقطتني: إلى االنتباه يجب ولكن اتهام. هم الئحة قُدِّمت ضدَّ
أقوال في لإلرهاب جاءت دعم أو العنف حتريض على مخالفات في معهم التحقيق يجري أو مون يحاكَ عربًا
في وردت أنه رغم األخيرة، السنوات في التهمة بهذه يهودي جمهور رجل أي محاكمة تتمَّ لهم، لم علنية
تلفظتها قاسية لتفوهات كثيرة أمثلة العرب في إسرائيل السكان ضدَّ التحريض يناقش الذي الفصل
تفوهات نذكر ويكفي أن على العنف. التحريض شيءٌ من فيها -ظاهريًا- جماهيرية يهودية، شخصيات
الذين الشريرون، العرب "هؤالء :٢٠٠١ في نيسان يوسيف عوفاديا احلاخام تفوهات أو حتى أيتام السابق الوزير
ومن صلبهم ويدمرهم". يهلك (وأن) كلهم... العرب يدمر أن العاملني برب حريٌّ رحمة، بهم تأخذنا أال يجب

. مبكيالنيْ والكيل بالتفرقة صعب شعور ينشأ األمور تراكم

املواطنني  مشاركة في انخفاض ٢٠٠٣ في طرأ فقد العام ("الشاباك") جهاز األمن تقرير بحسب : وموضوع ثانٍ
من بأكثر انخفاض أي في ٢٠٠٣، في ٢٠٠٢ مقابل ١٩ حالة ٢٩ حالة عنف سياسية- في نشاطات العرب
-رؤساء احلركة بالذات اجلمهور العربي قيادة ضد ارتفاع في احلمالت بالذات يطرأ أن إذًا غريبًا هذا أليس الثلث.
إللقاء توجه يوجد هنا أال الدميقراطي؟ الوطني التجمع في مكانة ذي وآخر البلد، أبناء حركة اإلسالمية،
الئحة -بحسب حاالته قصوى في تورطهم، كان إن حتى سياسيني بالتورط باإلرهاب، نشطاء على الشبهة
اعتقال خبر بنشر السماح محض صدفة أن هل هذا مالية وليس بنشاطات عنف؟ بأمور يتعلق االتهام-
اليهودي اإلرهابي التنظيم رئيس  على القبض فيه ألقي الذي اليوم في بالذات جاء  البلد" "أبناء قياديي
وسائل استخدام يتمَّ ألم باختصار، ذلك؟ قبل طويلة أسابيع احتجزوا أنفسهم هم أنهم رغم حيفا، في
هل التالية: املسألة حول جدال إسرائيل في يدور األيام وفي هذه سياسيني؟ قادة خطوات لتضييق النيابة
اتهام ضدَّ الئحة يتم تقدمي لكي عادية، اتهام بالئحة مقارنة الراسخة"، "احلقائق من املزيد إلى حاجة هناك
عن احلديث يجري ا، حينما العكسية متامً بالصورة املبدأ باعتماد يقضي احلاصل االنطباع حكومة؟ رئيس

عربي. جماهيري قائد

كنيست عرب) وأعضاء قوائم رفض (محاولة الكنيست؟ في عرب من دون .١

لرفض طلبات املركزية االنتخابات جلنة إلى االنتخابات، قُدِّمت تقدمي إعالن بعد وفورًا ،٢٠٠٢ األول كانون في
واملساواة- للسالم الدميقراطية و"اجلبهة الدميقراطي" الوطني "التجمع العرب: املواطنني ميثالن حزبني
النائب للكنيست: عرب مرشحني ثالثة ولرفض فعليا)، يهودي، حزب عربي واألخير للتغيير"، العربية احلركة
في "األرض" حركة إلغاء قرار منذ مرة وألول املالك دهامشة. عبد طيبي والنائب أحمد النائب بشارة، عزمي
الوطني "التجمع إلغاء طلب من وراء روبنشطاين، إلياكيم القضائي بنفسه، املستشار وقف الستينات،
ببنديْن يخلُّون وبشارة أن "التجمع" روبنشطاين وادَّعى بشارة.  عزمي النائب قائده، وترشح الدميقراطي"
أو قائمة رفض من ميكنان ،٢٠٠٢ أيار القانون في على تعديل نطاق في أضيفا الكنيست، قانون أساس: في
دولة ضدَّ "الكفاح املسلح" "يدعمون" أو ودميقراطية" كدولة "يهودية إسرائيل دولة قيام ينكرون مرشح
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دولة إسرائيل إلغاء إلى يدعو خافيًا يوميا ا "برنامجً ولبشارة "التجمع" لـ أن روبنشطاين وادَّعى إسرائيل.
العام األمن جلهاز سرية تقارير إلى ما استندت إليه، من ضمن الدعوى، هذه واستندت العنف. وإلى دعم

قط. تشخيصه، يتمَّ لم شخص إسمه "نداف"، باسم موقعة ("الشاباك")،

أعرب بحجة أنه طيبي أحمد النائب ترشيح رفض "الليكود" كتلة طلبت روبنشطاين، طلب وباإلضافة إلى
بأعمال إسرائيل في العرب تورط ارتفاع مسؤول عن وأنه إسرائيل،  دولة ضدَّ لإلرهاب مكشوف دعم عن
دهامشة املالك عبد النائب ترشيح رفض بيتينو" "يسرائيل هليئومي"- "هئيحود كتلة وطلبت إرهابية.
الشرطيني أيدي "كسر على األمور، باقي ضمن ومن يُزعم كما ألنه حرَّض، املوحدة")، العربية ("القائمة 
الدميقراطية "اجلبهة قائمة رفض طلب هليئومي") ("هئيحود كالينر ميخائيل النائب أن حني في وأرجلهم"،
كتنظيم اهللا" "حزب عرَّف بركة، النائب محمد قائدها، بادِّعاء أن للتغيير" العربية احلركة واملساواة- للسالم

إرهابي. كتنظيم وليس مقاومة

اللجنة، لكن كلها، الرفض طلبات ضدَّ حيشني، ميخائيل العليا، االنتخابات، قاضي احملكمة جلنة رئيس وكان
وكانت وطيبي. وبشارة الدميقراطي" الوطني "التجمع رفض جانب إلى صوتت األحزاب، من ممثلي املكونة
ولم عرب. ا- طبعً كلهم- باجلملة، املرشحني من الكثير برفض اللجنة فيها تقوم املرة األولى التي هي هذه
أحزاب من وإمنا هامشيني، أعضاء كنيست من أو منفلتني من سابقة، مرات بخالف الرفض، طلبات تأتِ

هليئومي". و"هئيحود "الليكود" مثل في االئتالف، مركزية، أعضاء

أهداف أن ادُّعيَ الدميقراطي" الوطني "التجمع وحزبه  بشارة  عزمي النائب مه قدَّ الذي االستئناف في 
من مجهولة معلومات إلى تستند إليه، " خافٍ يومي "برنامج لعزو محاولة كل وأنّ مكشوفة "التجمع"
من الذي العام، األمن جهاز صالحيات مع تتنافى أنها كما هي، مرفوضة ("الشاباك")، العام األمن جهاز
الذي يرفعه، مواطنيها" كل "دولة الشعار أنّ ا، أيضً بشارة، وادَّعى سياسية. إجراءات في أال يتدخل املفروض
طموح هو وإمنا للحكومة، القضائي  املستشار ذك ر كما فسَّ إسرائيل، دولة تدمير محاولة معناه ليس
دون من كلهم، ملواطنيها املساواة ضمنت إال إذا وحقيقية كاملة دميقراطية تكون "لن شرعي. دميقراطي
في ادُّعي فقد أحمد طيبي، النائب رفض طلب إلى وبالنسبة االستئناف. جاء في مما مبنشأهم"- عالقة
معارضته ا،عن دائمً عبَّر، طيبي وأن سياقها من أخرجت  أو وِّهت  شُ إليه املنسوبة األقوال أنّ االستئناف

عديدة. إثباتات ذلك على وتوجد للعنف

"التجمع ومتكني الرفض قرار  إلغاء  أربعة، ضدَّ  قضاة سبعة بأكثرية ،٩٫١٫٢٠٠٣ في العليا احملكمة قررت
بروفيسور أشار وكما لكن، للكنيست. املشاركة في االنتخابات وطيبي من وبشارة الوطني الدميقراطي"
عربية قائمة رفض إلى فالطريق  العليا، احملكمة قرار لتحليل قد عُ الذي اللقاء في كرمنيتسر، موردخاي
فكرة أن قراره في باراك، أهرون العليا، رئيس احملكمة وكتب .(٨٫٦٫٢٠٠٣ ("هآرتس" ببعيدة ليست للكنيست
كدولة إسرائيل قيام إمكانية نفي من خطير بشكل "تقترب بشارة التي طرحها مواطنيها" كل "دولة
تقبل التأويل وواضحة وال مقنعة "أدلة يجد أنه لم قائمة بشارة، هو رفض عدم باراك، إنّ سبب قرار يهودية".
التي التشكيلة في مثالً أن يجلس واحتمال العليا احملكمة  في الضيقة األكثرية إن احلد". تخطي على
أال من احتمال يزيدان روبنشطاين نفسه- إلياكيم القادمة، نحو الكنيست ا مشابهً طلب رفض ستناقش
الدعوة باملشاركة في االنتخابات. العربي، واسعة لدى اجلمهور شرائح متثِّل أكثر أو واحدة لقائمة يُسمح
باسمها الترشح نع ميُ شرعية، غير دعوة إلى حتوِّلها من تقترب في إسرائيل مواطنيها" كل "دولة لتأسيس

االنتخابات في

اب عرب) ضدَّ نوَّ وحتقيقات أكثر (لوائح اتهام سيء بالعربية يُسمع ٢. ما

نتجت، في اتهام حتقيقات ولوائح طوفان العرب النواب عانى الكنيست، في متثيلهم رفض محاولة قبل
لنائب علنيا ا تفوهً أن السابقة، حتى الكنيست كانت الفرضية، وإذا لهم. علنية تفوهات من غالبيتها،



71

في القاعدة هذه حتطمت فقد  واجلماهيري، البرملاني بالنشاط متعلق هو إذ جوهرية، بحصانة  يتمتع
يتعلق ما في فقط، نواب عرب، مع قق حُ فقد فقط: واحد، اجتاه في حتطمت لكنها الكنيست السابقة.
عدم إلى اه بل تعدّ يهود، نواب ووزراء ضد اتهام لوائح عدم تقدمي في األمر ينحصر ولم كهذه. باشتباهات

حتقيق. أي فتح

بشارة ضدَّ قُدِّمت فقد بشارة. النائب عزمي حالة في هي محاكمة أدت إلى التي الوحيدة إن الئحة االتهام
سفريات بتنظيم الثانية وتتعلق وفي سورية، الفحم أم في بخطابنيْ ألقاهما وتتعلق األولى اتهام. الئحتا
في احملكمة ا، الحقً شطبتها، الثانية االتهام الئحة سورية. في  أقربائهم لزيارة إسرائيل مواطني لعرب

لبشارة. اجلوهرية املمنوحة احلصانة إطار في تندرج أنها قررت أن بعد الناصرة،

في البنود اإلرهاب منع أمر هذين اخلطابني في خالف قد بشارة للحكومة أن القضائي املستشار وقد وجد
األولى املرة هذه هي وكانت معه. وبالتماثل وبتنظيم إرهابي عنف، ألعمال وتشجيع مديح بكالم املتعلقة
لنائب- ال اتهام على أساس تفوُّه الئحة تقدمي للحكومة القضائي املستشار فيها قرر التي الدولة تاريخ في

بذلك إلى  حتوَّل وقد لبشارة البرملانية احلصانة ٢٠٠١ سحب الثاني تشرين في الكنيست جلنة وقررت غير.
كالم في هل يوجد السؤال القانوني، في للدخول هو املكان ليس هذا ألقاه. خطاب على اكم األول احملُ النائب
للحكومة القضائي يرَ املستشار ملاذا نفهم أن هذا من فاألصعب العنف؛ على التشجيع من بشارة شيء

العنف. ملمارسة دعوة أنها على بدو، مواطنني ضرب إلى (يهود) مواطنني فيها دعا الذي هنغبي، أقوال في

العربية احلركة للسالم واملساواة- الدميقراطية (اجلبهة بركة محمد النائب مع قق حُ فقد وحده. ليس بشارة
م املستشار وقدَّ اتهام، كما الئحة أخرى حالة في ه وقُدِّمت ضدَّ الشرطة، األقل في على مرات أربع للتغيير)
العربية (القائمة دهامشة املالك النائب عبد وأجري مع حصانته. كما لسحب طلبًا القضائي للحكومة
احلركة واملساواة- للسالم الطيبي (اجلبهة الدميقراطية النائب أحمد مع قق وحُ مرات. خمس حتقيق املوحدة)
املوحدة)، العربية هاشم محاميد (القائمة النواب: حتقيق مع كما وأجري األقل. على مرتني للتغيير) العربية
(القائمة كنعان  ومحمد للتغيير) العربية احلركة واملساواة- للسالم  الدميقراطية (اجلبهة  مخول عصام 
بعد للحكومة أو القضائي املستشار بطلب من إما يُبدأ حتقيق كل أن بالذكر من اجلدير املوحدة). العربية
موافقة دون من حتقيق إلى دعوتهم الشرطة وسع وليس في جمهور بي منتخَ عن احلديث حيث إن موافقته.

املستشار القضائي للحكومة.

،١٩٩٩ حزيران ففي التحقيقات. أسلوب عن ودهامشة شيئًا والطيبي  بركة حاالت تُفيد أن املمكن من
مواجهة حدثت وقد طمرة. في عرب لفالحني مظاهرة في موجودًا بركة للكنيست، كان بعد انتخابه وفورًا
في قسم ضدَّهم م شكوى وقدَّ ضربوه الشرطيني أن بركة في أثناء املظاهرة. وادَّعى الشرطيني وبني بينه
أن ورغم بركة، ضدَّ شكوى الشرطيون م قدَّ ثم ا. سريعً التحقيق إغالق مت وقد الشرطيني. التحقيقات مع
الشرطيني هاجموه، أنّ احلدث في وِّر صُ الذي األولى، في شريط القناة بوضوح يُرى إنه للشرطة بركة قال
حصانته. لسحب بطلب الكنيست إلى توجه إنه وحتى ه، ضدَّ تقدمي الئحة اتهام روبنشطاين املستشار قرر
له حصَّ الذي الشريطَ الشمال، لواء نيابة أمام له أجري الذي "اإلسماع" في بركة، عرض أن وفقط، بعد
شارك االنتفاضة، بدء بعد أخرى، االتهام. وفي حالة الئحة إلغاء قرر أنه القضائي املستشار أعلمه بحسابه،
تضامننا باالعراب عن نكتفي عرب، أال كمواطنني علينا، "يجب نطاقه: في اهللا وقال رام في حدث في بركة
سبيل اخلاصة، في مكانته بحكم شعبنا، مقاومة أبناء املساهمة في علينا وإمنا الفلسطيني، مع الشعب
روبنشطاين املستشار أعلن السبت خروج بعد وساعة السبت، يوم نفسه احلدث واستقالله". جرى حريته
يرى أن بركة، قبل ضدَّ حتقيق بفتح أمر أنه يستمع إلى املذياع في السبت) التقاليد فال على يحافظ (الذي

شيء. بال التحقيق هذا إنتهى بركة. مع يتحادث أو بأكمله الشريط

أثناء في  قال كمن الصحف في اقتُبس بعد أن دهامشة املالك النائب عبد ضدَّ  التحقيقات أحد فتح مت
األقوال هذه أيديهم وأرجلهم". أثارت ر بيوتنا، فسنكسِّ شرطة لهدم أفراد أتى "إذا إنه: كفرمندا مظاهرة في
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"صوت من شريطٌ دهامشة "أنقذ" ا، أيضً احلالة، حتقيق. في هذه على أثرها وفُتح ا شديدً جماهيريا صدًى
ر وأرجل، فسنكسِّ أيادٍ وتكسير بيت الشرطة لهدم أتت "إذا يقول:  وهو فيه يُسمع احلدث من إسرائيل"
ا متهمً يكون بأن ا  أيضً دهامشة "حظي" كما اتهام. الئحة  دون من التحقيق إغالق مت واألرجل". األيدي
اإلعالم وسائل املعلومة إلى رّبت سُ وقد السجن. إلى لهم ممنوعات وتهريب األمنيني مبساعدته السجناء
صعبة، جنائية مخالفة عن احلديث ورغم أن اإلرهاب". خدمة في "نائب بالعنوان: "معريف" في وحظيت
بالضبط. العنوان، استند ماذا ا إلى وليس واضحً املوضوع، هذا في دهامشة ضدَّ فتح حتقيق قط يتم فلم

تعتذر. لم ا، طبعً الصحيفة،

تقريبًا وأنها كلها واحدة فقط، اتهام الئحة إلى األخير، في التحقيقات أدى، من الطوفان هذا وحقيقة أن
احلديث، أنه يجري على شأنها أن تدل من امللف)، بإغالق ا، أيضً احملققون، يُبلَّغ لم (باملناسبة، بالصمت انتهت
للمستشار القضائي يدٌ مباشرةٌ كانت عربية، وأنه وشخصيات جماهيرية للنواب العرب مالحقة عن فعليا،
في غرف التحقيقات ساعاتهم العرب النواب يقضي فيما أنه نذكر، أن بقي في هذه السياسة. للحكومة
نواب ضدَّ حتقيقات األمر بفتح صالحيته في استخدام من للحكومة القضائي املستشار قلل الشرطية،

حاالت التفوهات اجلماهيرية. في ليس حال، أية وعلى يهود،

دهامشة) النائب ضدَّ (االتهامات خرِّب إلى مُ ٣. اجلريدة حتوِّل نائبًا

في  "نائب صياغته: كانت رئيسي عنوان "معريف" جريدة من األولى الصفحة على ٢٦٫١١٫٢٠٠٣ في نُشر
الثانوي: "ما العنوان في . جاء دهامشة املالك عبد النائب التقرير صورة إلى جانب ظهرت االرهاب". خدمة
يقوم دهامشة عون: يدَّ األمن في جهاز القتلة؟ اإلرهاب نشطاء من عشرات في السجن يزور يجعل نائبًا الذي
عامي نقله املراسل الذي اخلبر جانب إلى الداخلية، الصفحات في حصانته." اربني ويستغل بني بالتنسيق
زال ما الذي صالح رائد الشيخ صورة مبا فيها إسرائيليني، بقتل أدِينوا صور لفلسطينيني ظهرت دافيد، بن

دهامشة". العنوان "أصدقاء وفوقها بعد، ولم يُدن محاكمة يواجه

"باستغالل بحسبه، دهامشة، يقوم السجون مصلحة دَّ في أعِ تقرير يُزعم، إلى كما يستند، نفسه اخلبر
التقرير من اقتباسات التقرير هذا في تورد لم إرهابيني". نشطاء  بني لينسق أمنيني نشطاء مع لقاءاته
تقوم السجون مصلحة إن يقول الذي السجون"، مصلحة في كبير "مسؤول أقوال على يركز وهو نفسه
(دهامشة)". النائب طريق عن مختلفة أماكن في بني مخربني مسجونني تعليمات مت نقل إذا "ما بفحص
في حسبها، قام معلومات األمن جهاز إلى "وصلت أنه املصدر، من دون ذكر التقرير، من مكان آخر في وجاء
نشطاء إلى سرية تعليمات نقل على تخريبية عمليات مخططي عرب مبساعدة نواب حاالت مشابهة،
إلى منسوبة غير وهي أي مستند ال يدعمها أسلفنا، كما اخلطيرة، هذه االتهامات إن املناطق." في إرهاب
متعلق كهذا اشتباه فحص مت احلدود، أقصى في أنه، التقرير من يتضح دهامشة، حالة وفي مصدر ما.

اخلطورة. من الدرجة باشتباه على هذه يربطه دليل أي املرحلة، هذه في يوجد، بدهامشة، وال

قضية جنائية عن يبدو، ما على احلديث، أن ورغم اجلريدة، من الرئيسية الصفحة في اخلبر جاء ورغم أن
محرر  ٨٫٢٫٢٠٠٤ إلى في "مساواة" ه مركز وتوجَّ القضية. في تابعة تقارير أية "معريف" في ترد لم ا، متامً
رأي -حسب تستوفِ لم التي دهامشة ضدَّ االتهامات عن اجلريدة باعتذار مطالبًا دانكنر، أمنون "معريف"،
لدى وظل اعتذار. يُنشر أي ولم الرسالة دانكنر على يردَّ لم مهني. وأخالقي- قانوني اختبار أي "مساواة"-
إرهابيني، لنشطاء مباشرة مبساعدة يقومون عامة، العرب والنواب دهامشة، النائب بأن انطباع اجلريدة قرَّاء

مستند من احلقائق. لذلك حتى طرف ال يوجد أنه رغم
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اإلسالمية) احلركة رؤساء (اعتقال مني متهَ خمسة شرطي، ألف .٤

يقل عن ألف  ما ال احتالل. مدينة واقعة حتت وكأنها الفحم بدت أم و١٣ أيار ٢٠٠٣ ١٢ بني التي الليلة في
اإلعالم، أعني وسائل أمام األخيرة. السنوات في الشرطة تاريخ في الكبرى نِّدوا إلحدى احلمالت جُ شرطي

رئيس  بينهم املدينة، في اإلسالمية احلركة رؤساء من ١٢ باعتقال ا، قام الشرطيون سلفً دُعيت التي
حيث السابق، الفحم أم بلدية ورئيس صالح، قائد احلركة رائد والشيخ إغبارية، الدكتور سليمان البلدية،

ر. تضَ احملُ أبيه سرير جانب إلى ميكث املستشفى، حيث كان في عليه قُبض

"معريف" إلى في الرئيسي العنوان وكان واإلرهاب"، "الشيخ التالي قطعية: في اليوم اجلرائد عناوين كانت
من "عدوٌّ العنوان حتت ("الشاباك")، العام األمن جهاز في سابق مسؤول كبير وهو كالو، حلازي حتليل جانب
عنوان وكان واإلرهاب"، املال "عالقة ا- انضباطً أكثر أحرونوت" "يديعوت في الرئيسي العنوان وكان البيت".
لم املرحلة، في تلك أنه رغم ذلك، اإلرهاب". كل عجالت مت شحَّ التي "املاليني الداخلية الصفحة اخلبر في
رد فعل يُنقل ولم إثباته يتم لم االشتباهات من ا واحدً أنّ عن ناهيك ، أمام قاضٍ حتى املعتقلني من ميثل أحد

لني. املعتقَ محامي

اإلطالق. على ("الشاباك") والشرطة األمن العام جهاز به قام تعقب ألوسع خامتةً االعتقاالت هذه كانت
مكاملة. االدعاء، كما  ألف ١٠٠ من أكثر تسجيل ومت ، احلركة رؤساء القانون وطيلة سنتني، تعقبت سلطات
وصالح أن احلركة اإلسالمية، تثبت الشرطة أيدي في املوجودة املواد كان أنّ االعتقال، فورًا بعد اجلرائد في ورد
لتمويل وحتى منتحرين عائالت "مخربني" لدعم "حماس" إلى أمواالً حوَّلت شخصي، بشكل على رأسها،

أحرونوت". "يديعوت في كاملة صفحة رض على عُ بهذه الصيغة ا ترسيمً إن حتى تفجيرية. عمليات

األخير  قُدِّمت في فقد الكفاية. فيه مبا ذلك، غير على تظهر ٢٤٫٥٫٢٠٠٣ قُدِّمت في التي االتهام الئحة أن إال
مبرافقة كلهم مت اعتقالهم املتهمني الذين باقي سراح أطلق فيما فقط، متهمني، خمسة ضدَّ اتهام لوائح
تظلّ الواقع، وفي احملاكمة. إلى موا يُقدَّ أن دون من حتى التلفزيونية، الكاميرات وعشرات الشرطيني من مئات
لكنّ وصف معادٍ- تنظيم في وحتى العضوية إرهابية ملنظمات أموال وحتويل مساعدة خطيرة- االتهام بنود
بصورة ولكن نفسه وهو صالح- مساعدي أن االتهام لوائح في ويُحكى بكثير. دراماتيكية أقلّ هو األعمال
قبول على ووافقوا منها، مقربني أو "حماس" على يُحسبون اخلارج أشخاص في مع عالقة على قليلة- كانوا
االتهام الهدف الذي لوائح لم يُذكر في لكن املناطق، في بنوك إلى أموال بتحويل قاموا ثم منهم. أموال
أو منتحرين عائالت ملساعدة هل ألجله: املناطق، في احلسابات تلك إيداعها في التي مت األموال استخدمت
لتمويل استخدمت األموال إلى أن بسيطة إشارة حتى يوجد ال من "حماس". مقرَّبة خيرية حتى جلمعيات

تفجيرية. عمليات

وافق وقد اعتقالهم، حلظة منذ السجن في قابعون فاملتهمون مالية، عمليا، عن مخالفات احلديث أن رغم
صالح رائد للشيخ مح وسُ القانون. املنصوصة في فوق املدة اعتقالهم القضائي، مكرَّرًا، متديد املستشار
قائد اعتقاله. بعد قصيرًا تُوفِّي وقتًا أبيه الذي في جنازة للمشاركة من السجن- واحدة فقط مرة باخلروج
صدور قبل تقريبًا نحو سنة السجن في يجلس العربية الكبيرة بني اجلماهير السياسية احلركات إحدى
ا واضحً شعورًا لكن هناك األخير، سيُدان في ما إذا كان ن ميكن التكهّ ال واضح، حقه. وكما هو في حكم
قوات نشرتها التي واالتهامات االعتقال ليلة أظهرتها الشرطة التي القوة ضخامة بني التوافق انعدام حول

االتهام. الئحة في تظهر كما عمليا، االتهامات، وبني اإلعالم، في وسائل البداية في األمن
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العنصرية ملكافحة قضائية آليات

في العرب املواطنني لدى أهمية الترانسفير على والتحريض  العنصري والتحريض العنصرية ملكافحة 
اجلماهيري والنشاط والتربوي الوقائي النشاط تشمل أن النشاطات وعلى اليهود. للمواطنني اسرائيل، كما

والقانوني والقضائي.

باإلتساع آخذة الظاهرة إال أن األخيرة، السنوات في اال هذا في ورغم وجود تشريعات وأحكام قضائية
اسرائيل. الدميقراطية في وعلى العرب املواطنني على وتشكل خطرًا

واستغاللهم، األجانب كراهية وتشمل أخرى، مجموعات  منها  تعاني متجذرة ظاهرة فهي هذا، ورغم
اإلحتاد دول من املهاجرين جتاه التحريض وظواهر األثيوبية، الطائفة أبناء جتاه  واإلستعالء والكراهية
كراهية بدورها العنصرية من تعاني التي اموعات وتطور اليهود. من الشرقيني وجتاه ا سابقً السوفييتي
نة وبعض فئاتها محصّ غير اموعات فهذه فئات داخلية فيها. جتاه حتى أو مجموعات أخرى جتاه وعنصرية
الفلسطينيني في سياق املواطنني ا أيضً هذا ويصح طائفية. أو عنصرية بفئات أخرى لدوافع الداخلية ميسّ

أنفسهم.

تتضمن أن عليها بل على ذلك، تقتصر أن يجب وال قضائية وحسب، ليست مكافحة العنصرية أنّ كما

املسّ بخصوص املبدئي بالسؤال العنصرية مكافحة وتصطدم واإلعالمية. واجلماهيرية التربوية النشاطات
نشر ل ويشكّ "التحريض". حرية يعني ال أنه الواضح ومن  مطلق، غير املبدأ  فهذا التعبير. حرية مببدأ
قد من بالنشر يقوم حني خاصة الدميقراطية، جوهر متسّ اخلطورة بالغة مخالفة العنصري التحريض
ألعمال أنها تشجيع على أقواله قد يفسر جمهور به، ال يستهان جمهور للتأثير على يستغل مكانته
التأثير يصل حد قد الى أي ا حتى. ونعلم جميعً القتل الى تؤدي الى أفعال قد الكالم ترجمة وبالتالي العنف،

الكلمات. حتمله أن ميكن الذي

منتخب حكومة رئيس قتل الى التحريض أدى كيف ممكنة، طريقة بأصعب اسرائيل دولة اختبرت لقد
للتحريض نشر كل  ومبواجهة باإلحتراس ا، أيضً واحملكمة النيابة هيئات  يلزم اخلطر هذا مثل إن قانونيًا.
من اهللا- نوع ر قدّ -ال أنه على باخلصوص شيء يُفهم عدم عمل لئال القانونية، العقوبة بأشد العنصري

عادتها القدمية. الى حليمة تعود ولئال اخلطورة، التحريض بالغ هذا ملثل والتأييد التشجيع

ن(٥) احملاكم (قرارات دولة اسرائيل" ضد إلبا عيدو الراب -٢٨٣١/٩٥" اجلنائي اإلستئناف في احلكم قرار في
وخاصة التشريعية، اخللفية الى ماتسا، أ. القاضي حضرة لسان على العليا، احملكمة تطرقت (٢٤٩ ص ،٢٢١

املوقرة:  احملكمة عليه شددت ومما العنصرية، حظر التعبيرات

التعبيرات جميع على صريحة جنائية حظورات لوضع املبادرة جاءت  ”لقد
اسرائيل فقد وجدت مجتمعنا. في الكاهانية نشوء على خلفية العنصرية،
احلاجة إن الكاهانية. هو داخلي عدو أمام يهودية ودميقراطية، كدولة نفسها،
املشرع جعلت التي هي األساسية، قيمها وعن صورة الدولة الدفاع عن الى
العقوبات ناحية التشريع في لقد كان ا: مليً وأنظر اخلاصة. اخلطوات يتخذ هذه
قانون فاشتمل أهمية– يقل ال –الذي اآلخر السبيل أما فقط. عمله سبل أحد
.١٩٦٩ املدموجة]، [الصيغة الكنيست انتخابات وقانون الكنيست، أساس:
الدرس راية قيامها عند ورفعت الكارثة، ظل في اسرائيل دولة قامت لقد
منذ شعبنا املر طعمها والتي رافق الكراهية العنصرية، من النابع الفظيع
(ص ... من جالئه. العقد األخير في عليه أن تقضي وكادت أرضه جالئه عن
املساواة خت التي رسّ السياسية-اإلجتماعية، الرؤية هذه عكست وقد (٢٥٠
ا وهميً ا أمرً خلناه ما لكن ... العام القومي اإلجماع بحق، العنصرية، ونبذت
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تشكل األولى، الثالثة عقودها وفي الدولة  قيام  عند وارد، وغير املدى بعيد
(في "كاخ" حركة ظهور إن الثمانينات. في ا ملموسً ا واقعً ليُمسي ونشأ،
من "نظيفة" يهودية شريعة دولة تأسيس الى دعت والتي السبعينات)، أواخر
انتهجت أيديولوجيا سياسية فئة اجلماهيرية احللبة جلبت الى اليهود، غير
ورغم ا، تدريجيً اجلمهور حياة الى احلركة هذه دخول كان لقد صرفة. عنصرية
في ا حسنً بالءً اجلميع يبلِ  لم  ا، علنً التي حملتها السيئة  البشارة  فداحة

ا... مسبقً تطورها، على يترتب قد الذي اخلطر حجم رؤية
ووقف رفض الى تهدف  عينية تشريعات الى احلاجة حيوية إدراك متّ وقد 
جنائي حظر إرساء الى احلاجة فيها السرعة –مبا وجه على العنصري التحريض
اخلبرة: نتيجة وذلك العنصري– التحريض نشر على للتأويل قابل وغير محدد
الكنيست في ا عضوً (٢٥٢ (ص قائد حركة "كاخ"، انتخب مئير كهانا، فحني
كهانا أفكاره نشر فقد العنصري. نشاطهما من وحركتَه كثف احلادية عشر،
املواطنني على التحريض خلطابات  الكنيست منبر واستغل ا، خطيً ووزعها

عنصرية... ذات مضامني قوانني مشاريع والقتراح الدولة في العرب

بسبب كثيرة، غالباً مشاكل أثار حلصانته البرملانية، استغالله سوء خالل ومن
سكان هو "إقناع" لهدف معلن العربية، البلدات بها في التي قام الزيارات

بإجراءات  الكنيست ١٩٨٥ باشر العام في اسرائيل... من باخلروج البلدات هذه
العنصرية. محاربة الى ا علنً تهدف تشريعية،

حيث الدستوري. الصعيد على تشريعي إجراء أجنز السنة نفس وفي  ...
قانون من استقاءً الكنيست، أساس: قانون الى التالية الفقرة أضيفت

:(٩ رقم الكنيست (التعديل أساس:
[الصيغة  الكنيست انتخابات قانون ٦٣ من البند تعديل السياق ذاته، مت وفي ...
اشتراك على املركزية جلنة اإلنتخابات مصادقة اشترطت بحيث املدموجة]،
غير مرشحني "قائمة القائمة تكون بأن ا، فصاعدً اآلن من املرشحني، قائمة
قانون من ٧أ البند بحسب  الكنيست انتخابات في اإلشتراك من ممنوعة

مجال  في  مماثل تشريعي إجراء أجنز ١٩٨٦ العام وفي الكنيست". أساس:
الى أضيفت بحيث ،(٢٠ رقم (التعديل العقوبات) (قانون اجلنائي التشريع
العنصري وحظر التحريض نشر حظر جديدتان: مخالفتان قانون العقوبات

العنصري. النشر حيازة
من اسرائيل دولة حماية واحدة: غاية  حتقيق  الى اخلطوتني  كلتا رمت وقد
واحلفاظ والعنصرية، الال-دميقراطية الفكرية بالرؤى املتجسدة البالغة ااطر

... والدميقراطي. اليهودي الدولة طابع على
سياسية قائمة الذي يحظر فالتشريع العابر. باألمر اخلطوات هذه تكن لم
في تلك القائمة مرشحي حق ميس ال الكنيست، انتخابات في املشاركة من
ال عند الفعّ اإلقتراع وميسّ حق وبل فحسب، االنتخاب في السلبي حقهم
على االعتراف بهذين احلقني مت وقد ا؛ أيضً احلركة، هذه مؤيدي شخص من كل
بالذكر، وجدير ... التعبير. حرية عن املنبثقة األساسية احلقوق من أنهما جزء
األحزاب، عند سن قانون إضافية، خطوة اتخذ كان ع املشرِّ أن هذا السياق، في
أو أهدافه كان في إذا احلزب تسجيل "ال يتم ٥) أنه البند (في ا محددً ،١٩٩٢

حتريض عنصري". األذهان،... يتبادر الى مبا أو بوضوح أعماله،

بوئيل -١٥١٧/٩٨" (القدس) اإلستئناف اجلنائي في القدس، في املركزية احملكمة أصدرته حكم آخر قرار وفي
:٤٣٤ صفحة في جاء ،(٤٣١ ،(٣)٩٨ (ملفات-املركزية اسرائيل" دولة ضد وآخرون لرنر



76

يلزم كذلك، وكونها عليا، قيمة التعبير حرية بكون الرأي املستأنِف "نوافق
لسماعها ال نرتاح والتي األقوال املُستفزة، جتاه ا أيضً بالصبر والتحلي التريث
ورغم مكانتها لها. حدود تعبير ال حرية عن يدور ال  ان احلديث إال وتلقيها.
اإلنسان ل تسوّ ما كل لقول مطلقة حرية ليست التعبير فحرية السامية،
املطلوب، بالقدر األدنى ولو من األحيان، الكثير محدود في وهو قوله، نفسه
املصلحة هي هذه املصالح وإحدى األخرى. الضرورية املصالح عن الدفاع لغرض
قانون من ١٤٤ب" البند تشريع مت لذا العنصري، التحريض منع في اجلماهيرية
إيجاد يحاول البند في هذا جاء الذي حرية التعبير من إن اإلنتقاص العقوبات.
جرثومة انتشار من وأفراده وحماية اتمع التعبير بني حرية السليم التوازن
باألساس، اليهودي والشعب كلها، البشرية ثمنها دفعت والتي العنصرية،
اإلعتبار بعني األخذ ا، أيضً يجب،  املوازنة  اعتبارات وضمن وجيزة. فترة قبل
مس حرية مقابل خطر العنصري، احملرِّض في نشر الكامنني واخلطر الضرر
العناصر ل  وتعدّ الشعب، التي تعاصر احملكمة املوازنة بهذه  وتقوم التعبير.

واإلعتبارات املتنوعة. واحلقائق
العشرين القرن في عاش من كل العنصري يثير ذعر التحريض بأنّ أسلفنا لقد
القلق تعاظم وكلما القرن. هذا في جتلت كما العنصرية ويالت وسمع عن
في للمخاطرة اإلستعداد ازداد كلما للتحريض، نتائج وجود احتمال من 
إسهام اإلسرائيلية اجلماهيرية أدركت وجيزة فترة فقبل التعبير. مجال حرية
وال رابني، اسحاق املرحوم املنتخب، احلكومة قتل رئيس عملية في التحريض
املذكور التشريع إن اإلعتبار. احلدث بعني املذكورة هذا املوازنة تأخذ ميكن أال
التحريض هذا  أن ومبا  العنصري،  التحريض مخاطرة دون  احلؤول الى يهدف
وأنه املسموح  حدود يتعدى أنه نرى فإننا عنه، نتحدث الذي املنشور اخترق

األصل). في ليست (التشديدات القاوني املذكور". البند في نطاق وقع

والتمييز العنف ملكافحة إجراءات مدنية فيها فإن احلاالت التي اتخذت أعاله، الوارد ورغم أنه بالذكر، جدير
ا. جدً قليلة عنصرية، خلفية على والتحريض
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اجلمهور  رأي استبيانات في الترحيل وتأييد العنصرية الكراهية،

العرب، استدالالً املواطنني جتاه اآلخر والعنصرية كراهية ظاهرة عمق فحص الى التقرير من اجلزء هذا يهدف
بني باألساس، أجريت، أبحاث أربعة ما يلي في وسنعرض في اسرائيل. أجريت للرأي واستبيانات من أبحاث
فباإلمكان السنني، ولذا عشرات امتد عمليًا بحثًا (٢٠٠٣ (أيلول سموحة بحث ل ويشكّ .٢٠٠١-٢٠٠٤ األعوام
الرؤى تطورات فهم مهمة علينا ستسهل التي املعطيات وهي سابقة، سنوات معطيات من ا عرض أيضً

مبوضوعنا. العالقة ذات

حيفا، في من جامعة كانتي-نيسيم دافنا بدهتسور ود. د. عامي بها قام التي األبحاث، من ساهم عدد كما
اإلسرائيلي. اجلمهور أوساط في اليمني املتطرف تأييد نسق يفسر تطوير

لوحدة  التابع اإلستطالعات معهد في ٢٠٠١ األول تشرين في أسبوعني مدى على بحثًا اإلثنان وقد أجرى
بتأييد يتعلق ما في كل مقلقة نتائج وبنيّ هاتفية، لقاءات تضمن حيفا، بجامعة اإلحصائية اإلستشارة

إسرائيليني  مواطنني ٧٠٦ النهائية العينة لة شملت وفي احملصّ مواقف. متثلها من وما للكاهانية اجلمهور
.٪٣٫٥ " هي العيّنيّ "اخلطأ نسبة وعليه فإنّ ،(١٨) الـ فوق سن يهود

"الكاهانية": أفكار مؤيدي أسئلة تفحص نسبة استمارة نتائج يلي وفيما

نسبة
املؤيدين

”الكاهانية“ تأييد أسئلة استمارة

60.7% الدولة خارج اسرائيل“ الى تشجيع هجرة ”عرب حكومة اسرائيل على يتوجب

34.0% اليهود عمل أماكن يشغلون العرب ألن سوءًا يزداد الدولة اإلقتصادي في الوضع

35.9% مرغوب العرب جتاه اليهود جانب العنيفة من فردود الفعل عربي، إرهاب هناك يكون حني
فيها

61.9% الدولة أمن على يشكلون خطرًا اسرائيل“ "عرب

30.8% حسب أكثر منها الشريعة الدولة بحسب أديرت جلميعنا لو من األفضل سيكون كان
القائمة القوانني

31.1% اإلنصياع في واجبًا أرى ال الديني  اإلميان أو الشريعة مع معني قانون يتناقض حني
للقانون

22.4% اليوم اليهودي للشعب ا جيدً ا قائدً يكون أن كاهانا مئير الراب إمكان في كان

18.2% اإلنتخابات التنافس في فرصة كهانا، الراب أسسه الذي ”كاخ“، حلزب أتاحوا حال في
لصاحله التصويت في سأفكر كنت املقبلة،

حيفا. جامعة العلوم السياسية، قسم نيسيم، كانتي بدهتسور، دافنا عامي املصدر:

فقط: العرب عند تنتهي ال الكراهية
كراهية نزعات الى اإلشارة اإلمكان  في فإنه العرب، حيال السلبية املواقف عدا أنه البحث نفس  ويبنيّ
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الكاهانية تأييد استمارة أظهرت لقد اسرائيل. في  إضافية  مجموعات جتاه ا  أيضً والعنصرية األجانب
ا تأييدً ثمة بأنّ االدعاء النزعات م هذه وتدعّ األجانب. والعمال اليهود غير الروس بخصوص مقوالت إضافية
املتضررين أول أنّ صحيح عن الصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني. النظر بغض ا لكراهية اآلخر واألجانب، عميقً
املتطرف به أفكار اليمني الذي حتظى التأييد أن املواطنون العرب، إال هم اآلخر كراهية ظاهرة من واألساسيني

اسرائيل. إضافية في سكانية يقلق مجموعات أن يجب

املؤيدين نسبة ”الكاهانية“ تأييد أسئلة استمارة

54.2% اسرائيل الى غير اليهود الروس هجرة هجرة من احلد يتوجب

73.1% اسرائيل األجانب الى العمال دخول من احلد يتوجب

50.2% أماكن العمل العمال األجانب يشغلون ألنّ يزداد سوءًا الدولة في اإلقتصادي الوضع

حيفا. جامعة العلوم السياسية، قسم نيسيم، كانتي بدهتسور، دافنا عامي املصدر:

كراهية اآلخر: تسارع نزعة
املتنبّني العاطفيني موضوع "استحواذ حول بحث من جزء وهو ،٢٠٠٣ شباط في أجري آخر، استبيان في
د.عامي هيرش-هفلر، بإرشاد سيفان أعدته اإلسرائيلية"، احلالة املتطرف: لليمني التصويت في والعقالنيني
لدى ا كبيرًا تأييدً أنّ ثمة حيفا، تبنيّ بجامعة السياسية العلوم من قسم نيسيم كانتي دافنا ود. بدهتسور
أجري وقد باألساس. العرب املواطنني جتاه األجانب)، (كراهية تعريفه بالـ "زِينوفوبيا" مت ملا اليهودي اجلمهور

في اسرائيل. اليهودي اجلمهور متثل عينة وهم يهود، مواطنني ٨٠٨ أوساط اإلستبيان في

(٢٠٠٣ (استبيان شباط الزينوفوبيا مقياس مقوالت تأييد

مقياس الزينوفوبيا مقوالت أوساط في املقوالت نسبة تأييد
(N=808) اليهود ان السكّ

في مكان  مسؤوالً عليك عربي تعيني يتم بأن تقبل ال درجة بأية
العمل

٪٥٩

اجتماعية ظروف في بيتك في عربي باستضافة تقبل ال درجة بأية ٪٤٥

مع  عاطفية عالقة عائلتك أفراد احد/ى بأن يقيم تقبل ال درجة بأية
عربي/ة

٪٨٧

حيّك في العرب يقيم بأن تقبل ال درجة بأية ٪٦٧

األكبر اجلزء وأن مبواطنني عرب، اجتماعية على عالقة املاضي في يكونوا لم اجلمهور غالبية يتبنيّ أن كما
املستقبل. في كهذه يكونوا على عالقة أال يفضل منههم
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سموحة: سامي بروفسور بحث اليهودية-العربية، مقياس العالقات

جامعة من سموحة سامي بروفسور به الذي يقوم اسرائيل، اليهودية-العربية في العالقات مقياس يؤشر
 ٢٠٠٣ أيلول في البحث أجري اليهودي. اجلمهور أوساط في خطيرة نزعات على السنني، عشرات حيفا منذ
باللغتني الهاتفية املقابالت خالل من ذلك مستوطنني، في مبا ،(١٨) الـ سن فوق من وامرأة رجل ٧٠٠ وشمل

اليهودي. اجلمهور أوساط في التطرف زيادة على يؤشر وهو والروسية، العبرية

،١٩٨٥ العام في ٪١٥٫٩ اسرائيل في  كأقلية العيش في العرب املواطنني  حق ي مقوضّ نسبة كانت لقد
في ٪٢١٫٥ الى لترتفع عادت ثم ،٪٩٫٦ الى لتصل أوسلو اتفاقية خالل سنوات  النسبة هذه وانخفضت
من االقتراع حق ٣٦٪، لسحب بسنبة واستعداد كبيران، األخيرة، تأييد السنة في كما يوجد، .٢٠٠٣ العام

اإلطالق.  على العربية البلدات دخول عن ٪٧٤ ميتنع فيما الكنيست، انتخابات في العرب املواطنني

٢٠٠١ و ٢٠٠٣: سنتي املعطيات في مناظرة البحث، نتائج فيما يلي

٢٠٠١ ٢٠٠٣

كأقلية الدولة العيش في العرب في حق يقوّضون ٪١١٫٣ ٪٢٣٫٣

الكنيست انتخابات في العرب في اإلقتراع يرفضون حق ٪٢٦٫٦ ٪٣٥٫٩

البالد مغادرة على املواطنني العرب تشجيع أن على اسرائيل يعتقدون ٪٤١٫٧ ٪٤٢٫٧

أصدقاء عرب لهم ألن يكون استعداد غير على ٪٢٧ ٪٣٤٫٥

جتاه اليهودي اجلمهور لدى السلبية النزعات تصاعد على تدلّل والتي بني اإلستبيانني، القائمة الفجوة إن
و٦٢  ٤٢ بني تتراوح نسبة أن مختلفني استبيانني في تبنيّ املثال، سبيل فعلى القلق. العرب، تثير ان السكّ
ويفسر وطنهم. مغادرة تشجيع مواطنيها العرب على على اسرائيل الدولة تعتقد بأنّ مواطني من باملائة
اجلسدي العنف يخشون العرب من املواطنني ٪٧٠ وهو أن البحث، نفس من يُبان آخر ى معطً املعطى هذا

اليهود. طرف من

في أوساط الشبّاب: نزعات
بزيت أشير أريران، أجراه بروفسور الذي ،"٢٠٠٤ الشبّاب الدميقراطية اإلسرائيلية، مواقف "مقياس استبيان

الذين  الشبيبة، أبناء ٥٨٥ من أوساط في للدميقراطية"، اإلسرائيلي "املعهد من بارنياع وشلوميت نون، بن
اليهودية الشبيبة أبناء من أن ٦٠٪ الى يشير البالد، ا في عامً ١٢ الى ١٨ األجيال متثيلية لفئة يشكلون عيّنة
فقط ٪٤٦ يؤيد فيما اليهود. الى نسبةً العرب مظلومني املواطنني كون على البالد يوافقون في املولودين

تامة. املساواة بصورة منح يرفضون ٪٥٤ أن أي والعرب. اليهود الكاملة بني املدنية املساواة
 

ا: سابقً السوفييتي اإلحتاد من دول أوساط املهاجرين في نزعات

ا على سابقً اإلحتاد السوفييتي أوساط هجرة جامعة حيفا في ماجد احلاج من بروفسور بحث أعده يشير
العرب مع عالقات إلقامة استعداده اجلديد يقل املهاجر أقدمية ازدادت كلما أنه إلى سنوات، عشر مدى

جيرانًا  العرب لقبول استعداد العام ٩٩ على مهاجري ٣٦٫٩ من ااالت. فنسبة جميع في اسرائيل مواطني
أبنائهم أزواج يكون ألن أبدوا استعدادًا أبنائهم، و١٠٫٥٪ العرب أصدقاء ألن يكون استعداد على ٪٣١٫٦ لهم،
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على ٪٢٣٫٢ لهم،  جيرانًا العرب لقبول استعداد على ١٨٫٢٥ فقط فـ ،٩٠ عام هاجروا الذي بني أما  عربًا.
ألبنائهم. ا أزواجً العرب لقبول مستعدون ٪٧٫٧ وفقط العرب، مع أبناؤهم يتصادق ألن استعداد

وبحسبه: أخرى، أصول من اليهود مع عالقات إقامة من املهاجرين موقف يدلّل على إضافي معطى
أثيوبي. من ٪١١٫٧ وفقط شرقي، من ٪٤١٫٧ أشكنازي، من ابنهم لو تزوج يودون املهاجرين من ٪٩٢٫٧



توصيات

في الفلسطينيني العرب املواطنني حلقوق "مساواة" يوصي مركز التقرير، معطيات ضوء في
يلي: مبا إسرائيل،

القضاء وزارة

التحقيقات قسم معاجلة بطريقة يتعلق القضاء فيما وزارة في وعميق جذري فحص إجراء .١
املتبع العام التوجه سياق في يدور فاحلديث لديه. املوجودة التحقيق مللفات مع الشرطيني
التوصيات في والتهاون الشرطيني لروايات والفوري اآللي مثل التبنّي بحث امللفات، في
أخرى. جهة امللف، من بحث وجناعة سرعة سياق في وكذلك جهة، من إليهم املوجهة
يجري احلديث عندما أكثر بنشاط العمل على الشرطيني مع قسم التحقيقات حث يجب

الصرفة. والعنصرية الكره عن نابع عنف عن
املتواجدة اتلفة التحقيقات باستنفاد الشرطيني مع التحقيقات قسم املركز يوصي .٢
دون أن ومن توصية بشأنها أية م تقدّ أن دون من الوحدة، في مكاتب يسيرة غير منذ فترة
مقتل إلى أدت صعبة بوليسية حاالت عنف عن هنا احلديث ة. ويدور املرجوّ حتظى باملعاجلة

آخرين.  كثيرين والى جرح عربيا، ٢٩ مواطنا

العامة: القضائي للحكومة والنيابة املستشار

األمن قوى  اعتداء موضوع في اجلارية التحقيقات  على  تشرف أن العامة النيابة على .٣
والعنصرية. الكراهية خلفية على عرب، مواطنني يهود على ومواطنني العامة والنيابة
وضع يجوز قبول املعتدين. ال ضدّ القانونية اإلجراءات استنفاد عملية لتنجيع أهمية ثمة
االجراءات، انتهاء حتى االعتقال متديد طلبات تقدمي عند مبكيالني النيابة العامة فيه تكيل
العنف أعمال في للمشاركني املشروط السراح واطالق العقوبات، تخفيف قبول وال يجوز

والعنصرية. الكره خلفية على
   

جتاه متساوية بصورة التعامل للحكومة القضائي واملستشار العامة النيابة على .٤
الذي اليوم القائم للوضع خالفا  اجلمهور، ممثلو ذلك في مبن واليهود، العرب املواطنني
السياسية واحلركات األحزاب العرب، اجلمهور ممثلي مالحقة كثيرة،  حاالت في يشبه،
ممثلي اجلمهور مع ومتسامح متساهل بشكل التعامل فيه يتم الذي الوقت في وغيرها،
هات عنصرية تفوّ عن عندما يدور احلديث التعبير، عن مبدأ حرية بذريعة الدفاع اليهود،

ا. أيضً عامة وبصورة الفظاظة، شديدة

إسرائيل شرطة

بحذافيرها، مبا فيها "جلنة أور" الستنتاجات وفوريٍّ كامل تنبٍّ على الشرطة تعمل أن يجب .٥
تعمل أن يجب كما كعدوٍّ. العرب السكان مع التعاطي في واجلذريُّ التغيير األساسيُّ

مشبوهني. احتجاز حاالت في ذلك ب تعليماته، مبا وحسَ القانون إطار ضمن الشرطة

بواسطة أشياء أخرى، ضمن العنصرية، ظاهرة استئصال على تعمل الشرطة أن يجب .٦
تفوهات خلفية على وكذلك عنصرية، خلفية على العنف ملفات معاجلة تسريع
في الشرطة هو النشاط املطلوب من ذلك جيِّد على مثال جمهور. وممثلي عنصرية ألفراد
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العرب. ضدَّ املواطنني العنصرية للهتافات خاصة منصة تشكل التي القدم كرة مالعب
كثيرين. مخالفني أن يردع شأنه كهذه من حاالت في العقوبة تشديد إن

نقابة احملامني

في موضوع معاجلة احملامني لنقابة رقابة جهاز لتشغيل قانونية وأخالقية أهمية هناك .٧
مستخدمي ملعاقبة واحملاكم، العامة والنيابة التحقيق ذلك في مبا القانونية، السلطات

الوسائل العنصرية اتلفة.

من الكثير إليهما يشير اللذيْن األحكام، في والتمييز القانون على وس  الدَّ يستوجب   .٨
إن لتقييم القضاة. املرجتعة" التغذية "استفتاء ضمن املوضوع النقابة تدرج األبحاث، أن
محامني، بواسطة التمييز موضوع بطرح ملزمون القضاة جلنة تعيني في ممثلي النقابة

القضائي. اجلهاز في للترقية أو و/ للتعيني وقضاة مرشحني

التي العمل لقاءات وفي تعقدها التي املؤمترات  في املوضوع النقابة تطرح  بأن يوصى .٩
وجهاز احملاكم. احلكومية الوزارات مع جتريها

الكنيست

أن من شأنه قائم تشريع تغيير على أو تشريع جديد  دفع على املشرّع يعمل أن يجب .١٠
في العرب السكان والشرعية والعنف العنصرية  على  حترِّض عنصريّة جهة أية يردع
هذا يرفع وكل من الترانسفير، خطاب جتريد إلى التشريع الذي يؤدي في ذلك مبا إسرائيل،
ذي غيره أو سياسي تنظيم إسقاط أي على ا أيضً مؤثّرة. والعمل قوة أية من الشعار،

الترانسفير. شعار ويرفع عنصري هدف

الكنيست، أعمال جدول والعنف على العنصرية موضوع أن يطرح على املشرع يجب كذلك .١١
مقاومة وغيرهما، بهدف واإلعالميّ البرملانيّ النشاط في املشرع إشراك وأن يعمل على

أوالً. نفسه، املشرّعني بيت داخل وفي العنصرية، آفة

مبقاومة اخلاصة القوانني تطبيق مراقبة على تعمل خاصة فرعية جلنة إقامة تُقترح .١٢
اآلخر. كره خلفية على والعنف، والعنصرية التحريض

القضائيُّ اجلهاز

من عرب متهمني قساوة ضد أشدّ أحكام إلى إنزال تشير التي اتلفة األبحاث ضوء في .١٣
احملاكم مصداقية على املوضوع تأثيرًا لهذا أنّ حقيقة ضوء وفي اتلفة، احملاكم جانب
سياسة في مجددًا يُعيد النظر بأن القضائيَّ اجلهازَ املركز يوصي العرب، عند السكان

القريب العاجل. في تغيير الوضع على وبأن يعمل العقوبة التمييزية،

على عنف بأعمال املتهمني معاقبة  في بالتشدد احملاكم جهاز  أمام املركز يوصي  كما .١٤
عام، وذلك وبشكل العرب السكان جتاه عنصرية بتفوهات واملتهمني عنصرية،  خلفية
اإلسرائيلي اتمع في بالتفشي اآلخذة العنصرية ظاهرة دور في مقاومة نطاق لعب في

قطاعاته. مبختلف
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وسائل اإلعالم

بتغطية تقوم ومهنية عندما تعمل بنزاهة اتلفة بأن اإلعالم وسائل أمام املركز يوصي .١٥
أمامها املركز يوصي  كما إسرائيل، في العرب  بالسكان متعلقة وأحداث  مواضيع 
مسح خالل من توصلنا وقد والعنصرية. العنف على التحريض في دور لعب عن باالمتناع
في أنه، استنتاج إلى طويلة زمنية فترة امتداد على النشرات هذه ملثل مركزنا أجراه
أية إلى أو للشرطة تابعة اجلانب، مصادر أحاديِّ بشكل اإلعالم وسائل تتبنى عدة، حاالت
شأنها باستخدام مصطلحات من وذلك املوضوع، ب حسَ عالقة ذات أخرى أو أمنية جهة
وذلك فعليّة، إدانة عن احلديث، أحيانًا، حتى ويجري أفرادًا، أو سكانية مجموعة تشوِّه أن
متقاربة، أحيان وفي بأية إجراءات قانونية أخرى. بإجراءات التحقيق أو املباشرة قبل حتى
أوّلي أمر وهو احلقيقة، عن الكشف بإمكانهما وافيني وبحثيّ ميدانيّ بعمل يتمُّ القيام ال
مهنية- عن مخالفات يدور هنا احلديث إن . مهنيٍّ صحافيٍّ ا في عمل أي جد وأساسي

معني. منحى في األمور وتسيير معينة منهجية وعن متكررة، أخالقية

األكادمييا

لدفع خطاب األكادميية" الـ "احلرية درع استخدام عن االمتناع من األكادمييني الكثير على .١٦
يعفي ما األكادميية الواجهة في استخدام العرب. وليس السكان ضدَّ ومحرِّض عنصريّ
ونحن اجلميع. على الساري القانون كالمهم ومن عن املسؤولية من والعنصريني احملرضني
شرعية إعطاء ذلك مبا في خلطاب الترانسفير العنصري، شرعية إعطاء مؤخرًا، نشهد،
مبثابة ظاهرة هو األمر وهذا إسرائيل، في العرب للسكان "اخلطر الدميوغرافي" ملوضوع
يقتصر عليهم ال األمر أنّ أكادمييني- إال من مصدرها أنّ في ضوء حقيقة ا خصوصً خطيرة،

فقط.

اجلمهور ممثلو

عن االمتناع اليمني، عداد  يعتبرون في أنهم صدفة جمهور كثيرين، وليس ممثلي على .١٧
في يؤدي، أن  املمكن من  الذي والترانسفيري، العنصري للخطاب املتواصل  االستخدام
اخلطاب هذا شأن من إن مأساوية. نتيجتها  تكون قد  عنف حاالت إلى  كثيرة، حاالت 
في يعمل إنسان لكل القدر وبنفس العادي،  لإلنسان  شرعية يُعطي أن العنصري 
عن الصادرة التحريضية األقوال بروح يعمل أن األمن، قوى ذلك أفراد في املؤسسة، مبن

تأثير. ذوي أشخاص

املديني اتمع

االجتماعية وأمام التنظيمات اتلفة، املواطن تنظيمات حقوق أمام ويوصي املركز يناشد .١٨
واإلعالمي اليومي نشاطهم في  ا خاص اهتماما  العنصرية  موضوع يولوا أن وغيرها، 
نظام أيِّ أسس حتت حتفر  التي اخلطيرة الظاهرة هذه تفاقم ضوء في  وذلك ، والتربويِّ
ظاهرة محاربة هدفه  عربيٍّ يهوديٍّ مقرٍّ تنشيط  على  املركز ويعمل دميقراطي. حكم

العنصرية.

يستغلَّ أن وحزب، أو حركة أو تكتُّل انية سكّ أو مجموعة مواطن كل أمام املركز يوصي .١٩
ذلك العنف في مبا ، عنصريٍّ حدث وقوع حالة في القانون، حسب املمنوحة له، احلقوق
تقدمي ضمن ذلك ومن عاديون، أشخاص أو الشرطيون ميارسه عنصرية الذي خلفية على
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اجلهة االفة إلى أو الشرطيني مع التحقيقات قسم إلى ه التوجّ أو الشرطة في شكوى
ا لسياق وفقً كل حالة ذلك في ويكون ها، ضدَّ مدنية شكوى تقدمي ذلك مبا في نفسها،

املوضوع.

احلكم سلطات

الكنيست وأعضاء ورئيس احملكمة العليا ورئيس ورئيسها ووزراءها واحلكومة رئيس الدولة نناشد .٢٠
بكافة إسرائيل في العنصرية مظاهر جميع ويستنكروا ينبذوا أن جميعهم، املشرّعني بيت

أشكالها.

والتعليم التربية جهاز

في جهاز يبدأ إجراء  وهو  ، اإلسرائيليٍّ اتمع من والعنصرية التحريض عناصر  استئصال يجب  .٢١
اجلهاز. هذا في املدرَّسة املضامني في أساسيٍّ تغيير إجراء مع والتعليم، التربية

وحقوق إكساب القيم الدميقراطية على تشدد مبضامني التربية والتعليم وزارة مناهج إثراء يجب .٢٢
الثقافية. دية والتعدّ اآلخر إلى التربية لتقبّل إضافةً اإلنسان، اإلنسان وحبّ

وليُّ الدَّ اتمع

العنصرية وعلى اآلخر ظاهرة كره على الرقابة بتوثيق مسؤوليته اتمع الدولي ل يتحمّ أن يجب .٢٣
قضية إلى تتطرق أن أنواعها مبختلف اتفاقيات التعاون على ويجب ومكافحتهما. إسرائيل في
ر يوفّ أن  الدولي اتمع  ويجب على اإلنسان. حقوق على واحلفاظ والعنصرية اآلخر كره مقاومة

ضحاياها. الظاهرة، ومبعاجلة مبحاربة هذه إسرائيل حكومة إلتزام ملراقبة اآلليات

وللعداء اآلخر لكره ضحية متقاربة، أحيان في نفسها التي جتد العالم، في اليهودية اجلاليات نوصي .٢٤
في إسرائيل. العنصرية وضدّ اآلخر، كره النشاط ضدَّ في إخالقية شراكة للسامية، بتطوير

اتمع العربيُّ

القائم تذويت اخلطاب بعدم اتلفة، واألحزاب والتنظيمات العرب املواطنني أمام مركزنا يوصي  .٢٥
استخدام إلى العرب املواطنني نحن ندعو سنني. منذ القائم العنصريِّ بالواقع التسليم وبعدم
واإلعالمية القانونية الوسائل فيها حقوقهم، مبا أمامهم لتحصيل املتاحة القانونية الوسائل كل

. الدوليِّ القانونيِّ والتَّمثيل واجلماهيرية والتشبيكية

حتقيق على  والعمل الداخلية، القدرات تطوير على بالعمل العرب املواطنني أمام نوصي نحن .٢٦
والعنف. العنصرية بهدف مقاومة ظاهرة الذاتيٍّ م التنظُّ

الظاهرة. هذه والقانونية لضحايا النفسانية املعاجلة لتقدمي طواقم بتأهيل نوصي .٢٧

اجلنائية اإلجراءات القانونية في لتقدمي املساعدة ني اخلاصِّ احملامني من كبيرة مجموعة بتأهيل نوصي .٢٨
التي األضرار، مخالفات قضايا  في املدينيّة، باإلجراءات االستعانة لتزايد أهمية هناك واملدينية. 

ممارسي العنصرية. ضد العنصرية ظاهرة ضحايا طرف من م ستقدَّ
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في مستضعفة أخرى مجموعات ثمة أن لكننا نشهد قضايا املواطنني العرب، التقرير هذا يتناول  .٢٩
نحن املعتقد. وحتى وطريقة احلياة املنشأ على خلفيّة واملالحقة العنف ي تفشِّ من إسرائيل تعاني

اموعات. هذه مع تعاون آليات بتطوير نوصي
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املصادر

.٢٠٠١ الثاني "نيكودا"، كانون جريدة معه أجرته لقاء في بيني إلون الوزير .١
.١٩٦٩ جميع أشكال التفرقة العنصرية، املعاهدة الدولية بخصوص اجتثاث .٢

.١٦٥ ز(٢) ق.ح الداخلية"، وزير ضد هعام كول العليا "٥٣/٧٣ العدل محكمة ملف  .٣
.١٩٧٧ العقوبات، قانون .٤

.١٩٨٨ في العمل، الفرص قانون مساواة .٥
.١٩٩٥ التشغيل، دائرة قانون .٦

.٢٠٠٠ العامة، واألماكن الترفيهية األماكن دخول وفي اخلدمات، املنتجات، في في التمييز منع قانون .٧
.١٩٦٥ والتشهير، القذف حظر قانون .٨

("جلنة .٢٠٠٠ أكتوبر في اسرائيليني ومواطنني األمن قوى الصدامات بني الستيضاح الرسمية التحقيق جلنة  .٩
.٢٠٠٣/٩/١ أور")،

السعدي). محمود (قضية .٢٠٠٤/٣/١٢ هآرتس، األسبوعي، امللحق قتلوه؟"، "ملاذا أفيف، لفي .١٠
محمود السعدي). قضية (تقرير عن .٢٠٠٤/٣/١٢ عدد "معريف"، .١١

قتل شبيرو حول هرتسل الشرطيني، مع التحقيقات رئيس قسم (أقوال .٢٠٠٤ آذار شيني، القناة األولى، مباط .١٢
السعدي). محمود

.٢٠٠٣/٧/٢٨ األخبار، هآرتس، قسم شرطي"، دهس يحاول تل لم الذي قّ البدوي شهود: تساحر، "ثالثة روتيم .١٣
محمود القيعان). ناصر حول قضية (حتقيق

.٢٠٠٢/٥/٢٦ ٤أ".             ص هآرتس، مطاردة"، بدوي وقتلوه خالل على "شرطيون أطلقوا النار يوناتان، لِس  .١٤
سبيت). أو باسم (قضية

مؤرخة "مساواة"، مركز الى هة املوجّ الشرطيني، مع التحقيقات قسم مدير نائب سيغالوبيتش، بوعز رسالة .١٥
سبيت). أبو بسام (قضية .٢٠٠٢/٦/١٧ يوم

مركز الى هة املوجَّ اسرائيل، شرطة في الغربية) (الضفة "شاي" لواء من بضعان سامي املقدَّم رسالة  .١٦
سبيت). أبو باسم (قضية .٢٠٠٢/٨/١١ يوم مؤرخة "مساواة"،

(قضية .٢٠٠٢/١٠/٢٩ يوم املؤرخة حينه، في الشرطيني مع التحقيقات قسم رئيس شندر، عيران احملامي رسالة .١٧
طرابني). أحمد

.٢٠٠٤/٢/٢٩ يوم األولى القناة في شيني" لبرنامج "مباط الشرطيني مع قسم التحقيقات به أدلى تعقيب .١٨
حمدون). عماد (قضية

في الصحيفة حمدون (تعقيب عائلة .٢٠٠٢/٨/٢٣ .٨٦ ص "كولبو"، يقتلوه"، "الشرطة فضلت أن داني، فاسرمان .١٩
مقتل فقيدهم). على

أحرونوت، يديعوت واحد"، متر بعد على من علينا النار أطلق "ارِّب روني، وشاكيد عيرون، فايز، نافون عبّاس .٢٠
ضراغمة). يوسف منهل (قضية .٢٠٠٢/٢/٢٢

يوم مؤرخة "مساواة"، مركز الى هة املوجَّ الرئيسي، العسكري عي املدّ فينكلشطاين- مناحيم رسالة اللواء  .٢١
ضراغمة). يوسف منهل (قضية .٢٠٠٣/٤/٢٤

محمود قتل (قضية .٢٠٠٢/٨/١٢ يوم املؤرخة األمن، وزارة في اجلمهور لتوجهات براك، مساعد رفيع أ. رسالة  .٢٢
زيدان).

محمود قتل (قضية .٢٠٠٢/٨/١٢ يوم املؤرخة األمن، وزارة في اجلمهور لتوجهات براك، مساعد رفيع أ. رسالة  .٢٣
زحايقة).

التي اليهودية اإلرهابية  اخللية (قضية .٢٠٠٣/١٠/٢٤ يوم الثانية، التلفزيونية القناة املركزية، األخبار نشرة .٢٤
حيفا). عنها النقاب في شف كُ

في أسهبت ،٢٠٠٤/٣/٥ يوم الصادرة األخرى والصحف هآرتس، معريف، أحرونوت، يديعوت الصحف: عناوين .٢٥
حيفا. اليهودية التي في اإلرهابية اخللية قضية الى تطرقها

في اليهودية اإلرهابية اخللية قضية عن  .٢٠٠٤/٣/٥ يوم الثانية، التلفزيونية القناة املركزية، األخبار نشرة .٢٦
حيفا.

،http://www.maariv.co.il/ l :عنوانه الذي اإلنترنت، شبكة على في موقع "معريف" خبر ٢٠٠٤/٤/٨ يوم نُشر .٢٧
قضية في ،http://images.maariv.co.il/channels/0/ART/685/707.html عنوانها: التي الصفحة في ا وحتديدً
النائبة تعقيب هذا اخلبر في براسليف". كما ظهر "حاسيدي القدس على يد الدسائس للعرب شمال تدبير

املطبوعة.  النشرة - ٢٠٠٤/٤/٨ يوم "معريف" الصادر عدد في اخلبر نّشر كذلك األحداث. على غلئون زهافا
(قضية اعتداء أحرونوت،٢٠٠٣/٨/١١. يديعوت ضدنا"، فقاموا بلينش "حتدثنا العربية– يسرائيل، موسكوبيتش .٢٨

أولغا). شاطىء في عرب مواطنني يهود على به مشاغبون قام
على يهود مشاغبون به قام اعتداء (قضية .٢٠٠٢/٧/٢٣ هآرتس، املعتدون"، سأل عرب؟ أنتم "هل يوسف، الغازي .٢٩
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شاطىء أولغا). في مواطنني عرب
ضد الطلبة  "مكائد بـ: نوِن عُ تقرير ا، حتديدً األخبار قسم في ٢٠٠٤/٣/١٩ يوم الصادر "معريف" عدد في نُشر .٣٠

صفد". كلية في العرب اجلامعيني
(قضية إبعاد الطلبة األول٢٠٠٢. تشرين في الياهو الراب صفد مع في احمللية هعير" صحيفة "كول أجرته لقاء .٣١

الدراسة). مقاعد عن صفد كلية في العرب
http://www.dialogate. حبيبا: غفعات العربي في التابع للمركز اليهودي ملوقع اإلنترنت  الرئيسة الصفحة .٣٢
اليهودي املركز في عرب تالميذ  على  جنود ذه  نفّ باعتداء يتعلق  ما في .org.il/peace/hebrew/default.asp

غفعات حبيبا. العربي في
ينشر والذي اجلديد، اسرائيل  لصندوق التابع املتطوعني املستثمرين منتدى  مشروع حول أوفى لتفاصيل  .٣٣

إلى: يُنظر أسبوعيًا، كرة القدم" مالعب في والعنصرية التحريض "مقياس
التالي: العنوان املثال) في سبيل (على ٣٢ رقم التقرير يظهر .http://www.nif.org.il/feature.asp?ID=35                 

اجلديد اسرائيل ملوقع صندوق الرئيسة عنوان الصفحة أما .http://www.nif.org.il/press_page.asp                 
.http://www.nif.org.il/index.asp:فهو التالي       

العنصرية  التفوهات ٢٠٠٤/١/٢٥ الى يوم و-٢، ،١ ،١٠ التلفزيونية القنوات في املركزية األخبار نشرات تطرقت .٣٤
زئيف بومي. األمن وزير نائب أطلقها التي

(قضية .٢٠٠٣/٨/١ .٢٣ ،٢٢ ص السبت" "ملحق معريف ملحق النقب"، الى ينزل "هنغبي إيفرغان، شمعون .٣٥
تصريحات هنغبي).

القضائي املستشار باسم العامة، النيابة في  اخلاصة املناصب قسم مديرة ساسون،  تاليا السيدة  رسالة .٣٦
(قضية تصريحات هنغبي). .٢٠٠٣/١١/٢٦ يوم روبنشطاين، الياكيم حينه في للحكومة

خالله أدلى ايتام ايفي هآرتس مع صحيفة أجرته لقاء .٢٠٠٢/٣/٢٢ هآرتس، اإلشارة"، ينتظر "قائد شبيط أري، .٣٧
عنصرية. بتصريحات

.٢٠٠٢/٦/٢٠ يوم بنس-باز، على النائب أوفير ردًا للحكومة، القضائي املستشار مساعد نيزري، راز احملامي رسالة  .٣٨
ايتام). ايفي تصريحات (قضية

القضائي املستشار باسم العامة، النيابة في  اخلاصة املناصب قسم مديرة ساسون،  تاليا السيدة  رسالة .٣٩
ايتام).  تصريحات ٢٠٠٢/٥/١٩. (قضية يوم حينه الياكيم روبنشطاين، في للحكومة

مع عرافته تولى الذي البرنامج في دان أوري أقوال .٢٠٠٣/١/٩ "هكول ديبورمي"، اسرائيل، صوت – "الشبكة ب" .٤٠
التحريضية). دان أوري أقوال (قضية شاحر. بئير-لي

القضائي املستشار باسم العامة، النيابة في  اخلاصة املناصب قسم مديرة ساسون،  تاليا السيدة  رسالة .٤١
أوري دان).  ٢٠٠٣/٥/٦. (قضية تصريحات يوم حينه الياكيم روبنشطاين، في للحكومة

.٢٠٠٣/٨/١ معريف. ،١٨ ص "سوفشابوع"  – معريف ملحق  اجلليل"، "سالمة سيغال، وأريئيل غاؤون  بوعاز .٤٢
دوتان). موطي تصريحات (قضية

(قضية تصريحات دوتان). .٢٠٠٤/٢/١١ العامة، النيابة ملكيئيل بالص، رسالة السيد .٤٣
بيني موريس). املؤرخ تصريحات (قضية .٢٢-١٨ ص ،٢٠٠٤/١/٩ هآرتس، ملحق الترانسفير"، "نحو أري، شبيط .٤٤

"مكور ريشون" عنوان موقع .٢٠٠٢/٢/١٤ يوم زيلبر، مع املغني أريئيل اليمينية "مكور ريشون" جريدة أجرته لقاء .٤٥
أحرونوت" "يديعوت صحيفة عدد في زيلبر أقوال نُشرت .http://www.makorrishon.co.il اإلنترنت: شبكة على
التي الصفحة في ،YNET اإلنترنت على أحرونوت" "يديعوت موقع في نشرت كما ،٢٠٠٢/٢/١٣ يوم الصادر
أيام، بعد بضعة زيلبر، أجريت مع كما .http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-1654588,00.html عنوانها:
عنها نُشر التي بتلك مواقف شبيهة عبّر خاللها عن "غالي تساهل"، إذاعة في ريشف رافي في برنامج مقابلة

املكتوبة. الصحافة في
مقالة ،www.gamla.org.il " ثانيةً غمال تسقط "لن جلمعية الرسمي املوقع – "غامال" على اإلنترنت" موقع .٤٦
أرشيف من  تالشت  املوقع كما في تظهر شوتسف مقالة تعد لم آلخر، أو لسبب  .٢٠٠٢ متوز لشوتسف،

.http://www.gamla.org.il/month1.htm والذي عنوانه: املوقع، في املقاالت
حدد الذي إلياهو، شموئيل الرئيسي صفد راب أقوال تظهر ،٢٠٠٤/١/٧ يوم األخبار،  قسم معريف- عدد في .٤٧

ومحظور تأجيرهم الشقق. العرب من املنتجات محظور شراء مفادها: "فتوى"
شاطىء بجانب متنزّه إقامة  ضد  التحركات (قضية .٢٠٠٣/١١/٧ هآرتس، التمييز"، "هرتسليا أبيحاي، بكر .٤٨

عنصرية). لدوافع هرتسليا، في علي سيدنا
فرع من زيناتي  عبير فصل (قضية  .١٥ ص   ٢٠٠٤/٢/٨ معريف، عمل"، يوجد ال لغة "توجد يوسيف، زلينغر .٤٩

الرملة). "مكدونالدز" في
،٢٠٠٤/١/٢٧ يوم املؤرخة "مكدونالدز"، في البشرية املوارد لشؤون العام املدير نائبة يودفات، تليال السيدة رسالة .٥٠

زيناتي). فصل مركز "مساواة". (قضية الى هة واملوجّ
يوم مؤرخة "مكدونالدز"، في البشرية املوارد لشؤون العام املدير نائبة يودفات، تليال السيدة من رسالة إضافية  .٥١

(قضية فصل زيناتي). "مساواة". هة الى مركز موجّ ،٢٠٠٤/٢/٢٣
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الى  زيناتي إعادة الى "مكدونالدز" شركة فيه ٢٠٠٤/٢/٢٣ تدعو يوم املؤرخ البرملانية والرفاء العمل جلنة بيان  .٥٢
فوري. عملها بشكل مكان

رئيس بدل/ الدعاوى شعبة – والتشريع اإلستشارة ضابطة (بوخهندلر)، رفائيل ميخال مة املقدَّ احملامية رسالة .٥٣
بشروع "مساواة" مركز تبليغ  مت  خاللها من والتي ،٢٠٠٢/١٠/١٦ يوم املؤرخة والدعاوى، التحقيقات قسم 

العبري". "العمل في قضية موقع التحقيق في الشرطة
مقر موقع في عملوا الدولة مواطني عرب عمال وسم قضية حول ،٢٠٠٤/٣/٩ يوم الصادر معريف  عدد .٥٤

عنوانه: اإلنترنت الذي على معريف صحيفة موقع في اخلبر نُشر كما الكنيست.
 http://images.maariv.co.il/channels/0/ART/664/2223.html                 

./http://www.jewsite.org/avodaivrit :اإلنترنت العبري" على موقع "العمل عنوان .٥٥
يوم واملؤرخة "مساواة" مركز الى هة املوجّ الدعاوى، شعبة رئيسة راحيل ادلسبرغ، الليفتنانت رسالة  .٥٦

العبري"). "العمل موقع قضية (في .٢٠٠٣/٧/٢١                 
(في قضية موقع .٢٠٠٣/٩/٤ يوم املؤرخة العمل، قوانني تطبيق مديرة قسم شنكمان، تسيبي السيدة رسالة .٥٧

العبري"). "العمل
نفاع وزعبي). الشابني دخول منع (قضية "مساواة". مركز الى حيفا في "ستايج" نادي من رسالة .٥٨

أبو عرب: ثالثة شبّان دخول منع "مساواة". (قضية مركز الى آخر) (في شأن حيفا في "ستايج" نادي من رسالة .٥٩
وعزام). عزمة، فارس،

التصريحات قضية في .٢٠٠٤/١/٧ معريف، سياسي"، لتحقيق تعرضت الرئيسي: صفد "راب يوسي، مزراحي .٦٠
والذي عنوانه: اإلنترنت، على معريف موقع نُشر اخلبر في الرئيسي. كما صفد راب اطلقها التي العنصرية

.http://images.maariv.co.il/channels/1/ART/623/522.html
أعمال مدير تصريحات قضية حول .١٥/٤/٢٠٠٣ معريف برّه"،  العربية  "اللغة  أريك، ومليمان  شلومو،  لفني  .٦١
اخلبر نُشر كما حولون. "هكاستل" في نادي في العربية باللغة الغناء حظر وكذلك حول ليفي، ايتي املغنية

اإلنترنت: على معريف موقع في
.http://images.maariv.co.il/cache/cachearchive/15042003/ART465569.html                

موقف مذكرة وثيقة التقرير .٢٠٠١ األول كانون العالي، التعليم مجلس عن املنبثقة الفرعية اللجنة تقرير .٦٢
والتوصيات. اإلحتياجات، الوضع، اسرائيل: في العرب أوساط في العالي التعليم عن معطيات يحوي
القبول"، طريقة تغيير ومت – التطوير بلدات بأبناء وليس بالعرب ت غصّ املُعتبرة ساعر رالي، "الكليات .٦٣

امتحان وإعادة  فقط، واحدة  سنة مدة بها مل عُ التي املُدمجة العالمة طريقة إلغاء (قضية .٢٠٠٣/١١/٢٧            
اجلامعات). في القبول لغرض إلزامي كامتحان السيكومتري

والثقافة  املعارف ضد وزيرة وآخرون في اسرائيل املواطن حقوق جمعية العليا "٩١٦/٠٤ العدل محكمة ملف  .٦٤
من مجموعة ائتالف عن نيابةً املواطن حقوق جمعية بنّا من عوني احملامي قدمه التماس وآخرين". والرياضة
طريقة وفق القبول جتميد قرار إن اإللتماس في إدعي اجلامعات. في اجلديدة طريقة القبول إلغاء ضد املؤسسات،
املستهجنة اإلعتبارات وكذلك نواقص خطيرة من قومي، أساس متييز مرفوض على يشوبه املُدمجة العالمة

املعقولية. وانعدام احلقائقية البنية وانعدام
أولى) (درجة "محلكاه ريشوناه" موقع جنني"، في جنيف، وإمنا في يقال ما ليس "املهم عنبال، أفيف .٦٥

عنوان الصفحة: .١٧/١٢/٢٠٠٣ ،www.nfc.co.il                 
بنيامني املالية وزير أقوال من .http://www.nfc.co.il/archive/001-D-36300-00.html?tag=11-31-24&au=True                   

.٢٠٠٣ األول كانون في عقد الذي هرتسليا في مؤمتر نتنياهو
هآرتس، قسم األخبار- دميوغرافيًا"، ا تهديدً ا، أبدً يشكلون، ال الدولة مواطنو ديان، "عوزي يئير، إتينغر .٦٦

العرب مواطني الدولة، يشكله الذي الدميوغرافي" "اخلطر يتسحاق ربيد بشأن د. ألقوال ا تعرضً .٢٠٠٣/١٢/١٩                 
  .٢٠٠٣ األول كانون في عقد الذي هرتسليا مؤمتر جاءت في التي األقوال

إلمكانية تبادل شارون توجه .٢٠٠٤/٢/٤ املثلث"، معريف، اإلنفصال عن "خطة أمير، وغيالت بِن كسبيت .٦٧
حتسني التوازن لغرض وذلك الفلسطينية، السلطة الى املثلث وضم العتيدة، الفلسطينية الدولة أراضٍ مع

عنوانها: التالي الصفحة في اإلنترنت، على معريف موقع في التقرير ظهر كما الدميوغرافي.
.http://images.maariv.co.il/cache/cachearchive/04022004/ART642248.html                

حول .٢٠٠٤/٢/٤ هآرتس، الفلسطينيني"، املتسللني من األلوف عشرات طرد سيتم اجلدار إجناز "بعد ألوف، بِن  .٦٨
العرب. ألوف املواطنني عشرات من لـ "التخلص" شارون أفكار

.٢٠٠٣ الساعة)، (أمر اسرائيل، ودخول املواطنة قانون .٦٩
اسرائيل، املواطنة ودخول قانون الى التقرير يتطرق .٢٠٠٣/٨/١٢ املتحدة، في األمم اإلنسان حقوق جلنة تقرير .٧٠

:(eng) التالي العنوان املتحدة في قرار األمم الساعة). ويظهر (أمر
  .http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CERD.C.63.DEC.2.En?Opendocument .            

.٢٠٠٣ شباط الداخلية، وزارة – السكان دائرة الزوجات، تعدد مشكلة عن تقرير غيدج، هرتسل .٧١
املركز ه توجّ على ردًا "مساواة" مركز ا، الى سابقً احلكومة رئيس ديوان مدير عام أفيغدور يتسحاقي، رسالة .٧٢
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أعاله، بُعيد نشره. تعدد الزوجات املذكور تقرير بخصوص
قضية إعادة إقامة "مجلس .٢٠٠٢/٩/٤ هآرتس أعماله"، يباشر اجلماهيري الدميوغرافيا "مجلس روت، سيناي .٧٣

اجلماهيري". الدميوغرافيا
مصدرها معطيات نشر حول .٢٠٠٤/٢/١ معريف اخلصيب"، الهالل "بالد أليلئيل، شاحر يوسي، غرينشطاين .٧٤
عشية عيد وذلك املسلمني، اسرائيل من في (١٨) سن الـ حتت األطفال ربع املركزية، ومفادها أن اإلحصاءات دائرة
عنوانها: الصفحة التي في اإلنترنت، معريف على في موقع نُشر التقرير كما لدى املسلمني. املبارك األضحى
موقع "محلكاه ا في وأيضً .http://images.maariv.co.il/cache/cachearchive/02022004/ART640812.html

عنوانها: التي الصفحة في ريشوناه"،
.http://www.nfc.co.il/archive/001-D-39298-00.html?tag=11-55-34                

غالي تساهل. سنويًا"، أمراة يهودية تسلم "مئتا هداس شطايف، .٧٥
.٢٠٠٣/٧/٩ الولى. القناة األسبوع، أوري ريفاح، يوميات .٧٦

على ردًا "مساواة"، مركز الى ،٢٠٠٣/٨/١٠ يوم املؤرخة البث، سلطة مستشار قضائي في بليغ، ينير رسالة .٧٧
"الكارثة". بدو بـ عرب من رجال يهوديات نساء زواج عن وصف باالعتذار املركز مطالبة

الثانية. القناة أخبار شركة املركزية، األخبار نشرة راهف-مئير، سيفان .٧٨
.٢٠٠٤/٢/٢٠ ،١٥ ص السبت، ملحق أحرونوت، يديعوت جهنم"، الى "الطريق ميخائيل، ب. .٧٩

.٢٠٠٤ شباط ،٤٣ ص هلبرين، شلومو طوفاه"، حترير "شاعاه مجلة  .٨٠
،٢٠٠٤/٢/٢٥ للحكومة/ القضائي رسالة الى املستشار طيبي، النائب أحمد .٨١

العبرية القطرية، بالصحف موليدت أرفقتها حركة (Insert) إعالنية مادة السالم"، سيجلب فقط، "الترحيل، .٨٢
.٢٠٠٢

إلون"، بيني للتفاصيل: عرب، خارج البالد: للعمل "مطلوب على اإلنترنت: "واالّ" موقع في نُشر عنصرية بيان .٨٣
.http://news.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=printer&id=217999 الصفحة: عنوان .٢٠٠٢/٧/١ واالّ-أخبار،

الصحيفة. في موليدت نشرته بخصوص إعالن .٢٠٠٢/٤/١٠،٩ "القدس"،  صحيفة  .٨٤
.٢٠٠٢/٤/٢٦ هآرتس، ملحق ترحيلك"، ان يكون تفضل "كيف يوسي كالين، .٨٥

.٢٠٠٢/٢/٧ هآرتس، نداف شراغاي، "أورثنا الترحيل مبوته"، .٨٦
.٢٠٠٢/٤/٢٥ ساريًا"، هآرتس، هذا زال هل ما ولكن آمنت بالترحيل، "التوراة أنشيل بيبر، .٨٧

.٢٠٠٢/٥/٢٩ هآرتس، الترحيل"، تعريف يعيد "اليمني نداف شراغاي، .٨٨
عكا،  يافا، سكان ذلك في اسرائيل مبا من عرب باملئة ٩٠ "يجب إخالء احمللية، أبيب تل صحيفة ران، نفو هار .٨٩
عنوانها: التي الصفحة في اإلنترنت، على الصحيفة موقع في ا، أيضً التقرير، نُشر .٢٠٠٤/٥/٢٨ وسخنني"،

.http://www.tam.co.il/28_5_2004/magazin1.htm
يديعوت مولدوفيا"،  في كان حني الدولة بنوا رميهم، ليبرمان  يريد الذي "الناس وشاينمان، أسعد تلحمي .٩٠

.٢٠٠٤/٥/٢٨ أحرونوت،
الداخلية. وزارة التجنُّس، طلبات تقرير غيدج، هرتسل .٩١

.٢٠٠٢ (تعديل) الغزاة) (إزالة اجلمهور أراضي مشروع قانون .٩٢
في سريان هذا القانون بدأ .٢٠٠٠ النسل)، كثيرة العائالت (معاونة (٤١ رقم (التعديل الوطني التأمني قانون .٩٣

األمر  الواحدة، للسنة شيكل مليارات تقليص ٦ الى أدت "إشفاء" خطة تفعيل مت ٢٠٠٢ متوز وفي .٢٠٠١ العام
االقتصادية الطوارئ قانون خطة خالل من اخلطوة هذه اتخذت وقد ،٢٠٠٤ العام ميزانية على سينعكس الذي

.٢٠٠٢ و٢٠٠٣)، ٢٠٠٢ للسنتني املاليتني االقتصادية والسياسة امليزانية غايات لتحصيل تشريعية (تعديالت
العرب ضد االحتجاج حول موقع ٢٠٠١/٧/٢٥ أخبار واالّ- .٢٠٠٣/١٠/٢٩ اليهودية العصبة موقع .٩٤

.www.anti-arabi.up.il                
على قادة احلملة حول .٢٠٠٣/٦/٨ هآرتس، احلد"، أزاح براك لكن املمنوع، احلد من اقترب "بشارة موشيه، غورالي .٩٥

شطب قوائمهم. ومحاولة اجلماهير العربية
منتخبي على احلملة حول ٢٠٠٣/١١/٢٦ الصفحات ١، و٦، و٧. معريف، خدمة ارِّبني"، في عامي، "نائب دافيد بن .٩٦

اإلعالم. يد ذلك على في مبا العرب اجلمهور
العاطفيني املتنبّني "استحواذ نيسيم، كانتي  دافنا ود.  بدهتسور عامي  د. بإرشاد هيرش-هفلر، سيفان  .٩٧

حيفا. جامعة ،٢٠٠٣ احلالة اإلسرائيلية"، املتطرف: لليمني التصويت والعقالنيني في
.٢٧-٢٦ ص .٢٠٠٤/٥/٢٧ العيد – ملحق احرونوت يديعوت األقليات"، ة "أخوّ نتاشا، موزغوفيا، .٩٨

حيفا. جامعة ،٢٠٠٣ العربية، اليهودية العالقات مقياس سامي، سموحة .٩٩
املتطرف اليمني تأييد لتفسير نسق حية: و"الكاهنية" مات كهانا نيسيم كانتي- دافنا ود. بدهتسور عامي د. .١٠٠

جامعة حيفا. السياسية، قسم العلوم ،٢٠٠٣ اسرائيل، في
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[٩٤/٣/١٠ אחרון [תיקון וחירותו האדם כבוד יסוד: חוק

תשנ"ד] [תיקון: יסוד עקרונות .١ 

העקרונות ברוח יכובדו והן בן-חורין, ובהיותו חייו בקדושת האדם, בערך ההכרה על מושתתות בישראל האדם של היסוד זכויות

ישראל. מדינת הקמת על שבהכרזה

תשנ"ד] [תיקון: מטרה  ١א.

יהודית כמדינה  ישראל מדינת של ערכיה את  בחוק-יסוד לעגן כדי וחירותו, האדם כבוד על להגן מטרתו זה, חוק-יסוד

ודמוקרטית.

והכבוד הגוף שמירה על החיים, .٢ 

אדם. הוא של אדם באשר בכבודו או בגופו, בחייו, פוגעים אין

הקנין על שמירה .٣ 

של אדם. בקנינו אין פוגעים

והכבוד הגוף החיים, על הגנה .٤ 

כבודו. ועל גופו על חייו, על להגנה זכאי אדם כל

אישית חירות .٥ 

אחרת. דרך בכל או בהסגרה במעצר, במאסר, אדם של חירותו את מגבילים ואין נוטלים אין

יציאה מישראל וכניסה אליה .٦ 

לצאת מישראל. אדם חופשי כל (א)

לישראל. להיכנס זכאי לארץ בחוץ הנמצא ישראלי אזרח כל (ב)

הפרט וצנעת פרטיות .٧ 

חייו. זכאי לפרטיות ולצנעת אדם כל (א)

בהסכמתו. שלא אדם של היחיד לרשות נכנסים אין (ב)

בגופו או בכליו. גופו, על של אדם, היחיד ברשות חיפוש אין עורכים (ג)

או ברשומותיו. בכתביו של אדם, שיחו בסוד אין פוגעים (ד)

תשנ"ד] [תיקון: בזכויות פגיעה .٨ 

ובמידה שאינה שנועד לתכלית ראויה, ישראל, של מדינת ערכיה את ההולם אלא בחוק זה שלפי חוק-יסוד בזכויות אין פוגעים

בו. מפורשת הסמכה כאמור מכוח לפי חוק או הנדרש על עולה

הבטחון כוחות לגבי סייג .٩

ובארגוני הסוהר בתי בשירות ישראל, במשטרת לישראל, המשרתים בצבא-הגנה של שלפי חוק-יסוד זה זכויות אין מגבילים
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על הנדרש ממהותו ומאופיו של חוק ובמידה שאינה עולה אלא לפי אלה, מתנים על זכויות ואין של המדינה, הבטחון האחרים

השירות.

דינים שמירת .١٠ 

חוק-היסוד. של תחילתו קיים ערב שהיה דין של לפגוע בתקפו כדי זה בחוק-יסוד אין

תחולה .١١ 

זה. חוק-יסוד שלפי הזכויות את לכבד חייבת השלטון מרשויות רשות כל

החוק יציבות .١٢ 

במדינה שקיים בשעה ואולם תנאים; בו לקבוע או תקפו את זמנית להפקיע זה, חוק-יסוד לשנות אין בכוחן של תקנות שעת-חירום

שעת-חירום תקנות להתקין מותר התש"ח-١٩٤٨ ٢, השלטון והמשפט, ٩ לפקודת סדרי סעיף לפי הכרזה בתוקף חירום של מצב

ראויה יהיו לתכלית ההגבלה שהשלילה או ובלבד זה, חוק-יסוד לפי זכויות או להגביל לשלול כדי שיהא בהן האמור הסעיף מכוח

הנדרש. על יעלו שלא ובמידה ולתקופה
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. [٠٢/١١/١٧ אחרון [תיקון תשכ"ה-١٩٦٥ לשון הרע, חוק איסור

פרשנות א': פרק

תשנ"ז] [תיקון: מהי הרע לשון .١ 

עלול - הרע היא דבר שפרסומו לשון  

ללעג מצדם; לבוז או לשנאה, לעשותו מטרה או הבריות אדם בעיני להשפיל (١)

לו; המיוחסים תכונות או התנהגות לבזות אדם בשל מעשים, (٢)

במקצועו; או ידו במשלח בעסקו, אחרת, משרה ואם ציבורית משרה אם במשרתו, באדם לפגוע (٣)

המינית; נטייתו או מינו מגוריו, מקום דתו, מוצאו, גזעו, בשל אדם לבזות (٤)

תאגיד. או יחיד - זה, "אדם" בסעיף

מהו פרסום .٢ 

אחר. אמצעי וכל צליל תנועה, דמות, ציור, לרבות בדפוס, או בכתב ובין פה בעל בין - הרע לשון לענין פרסום, (א)

- אחרות פרסום מדרכי למעט בלי הרע, לשון כפרסום רואים (ב)

; הנפגע זולת אחר לאדם או אדם לאותו והגיעה הנפגע זולת לאדם מיועדת היתה אם (١)

להגיע לאדם זולת הנפגע. הנסיבות, לפי היה, עשוי והכתב בכתב היתה אם (٢)

דרכי הבעת לשון הרע .٣ 

הפרסום מן משתמעות בה שנפגע הטוען לאדם והתייחסותה היא אם או ובשלמות, במישרין לשון הרע הובעה אם מינה נפקא אין

מזה. ומקצתן מזה מקצתן או חיצוניות, מנסיבות או

תשכ"ז] [תיקון: ציבור על הרע לשון .٤ 

עילה לתובענה שאין בה אלא תאגיד, על הרע לשון כדין דינה תאגיד, כלשהו שאינם אדם או על ציבור בני על חבר הרע לשון

בהסכמתו. או המשפטי לממשלה ידי היועץ על אלא זה סעיף לפי עבירה בשל כתב אישום יוגש לקובלנה ולא או אזרחית

תשכ"ז] [תיקון: מת על הרע לשון .٥ 

ולא לקובלנה, או אזרחית לתובענה עילה בה שאין אלא חי, אדם הרע על כדין לשון דינה אחרי מותו, שפורסמה אדם על לשון הרע

או אחיותיו. אחיו הוריו, נכדיו, מילדיו, אחד או המת של בן-זוגו זאת ביקש זה אלא אם סעיף לפי אישום בשל עבירה כתב יוגש

ותרופות אחריות : ב' פרק

עבירה - לשון הרע .٦ 

אחת. שנה -מאסר דינו הנפגע, זולת יותר או בני-אדם לשני לפגוע, בכוונה הרע, לשון המפרסם

תשכ"ז] [תיקון: אזרחית עוולה - לשון הרע .٧ 

הסעיפים הוראות עליה יחולו זה חוק להוראות ובכפוף אזרחית, עוולה תהא הנפגע זולת יותר או אחד לאדם הרע לשון פרסום

.١٩٤٤ ٢ לפקודת הנזיקים האזרחיים, ٦٨א ٦١ ו-٦٣ עד ٥٨ עד ,١٥ב, ٥٥ עד (٢)٢

93



תשנ"ט] [תיקון: נזק הוכחת ללא פיצוי  ٧א.

٥٠,٠٠٠ שקלים חדשים, על שלא יעלה פיצוי לנפגע לשלם לחייבו בית המשפט רשאי זה, חוק לפי בעבירה אדם הורשע (א)

של אזרחית בתובענה משפט שניתן בית אותו של דין כפסק הוא קטן זה סעיף לפי בפיצוי חיוב ללא הוכחת נזק;

בו. החייב נגד הזכאי

על יעלה שלא פיצוי לנפגע לשלם הנתבע לחייב את המשפט בית רשאי  זה חוק לפי אזרחית עוולה בשל במשפט (ב)

ללא הוכחת נזק. ٥٠,٠٠٠ שקלים חדשים,

את לחייב המשפט בית לפגוע.רשאי בכוונה פורסמה הרע לשון כי הוכח שבו זה, חוק לפי אזרחית עוולה בשל במשפט (ג)

ללא הוכחת נזק. (ב), קטן בסעיף כאמור הסכום כפל על יעלה שלא פיצוי הנתבע לשלם לנפגע,

אחת. מפעם יותר בשל אותה לשון הרע, זה, סעיף לפי נזק, הוכחת ללא פיצוי אדם יקבל לא (ד)

הבסיסי;לענין המדד לעומת החדש המדד עליית לשיעור בהתאם חודש, ב-١٦ בכל יעודכנו זה בסעיף האמורים הסכומים (ה)

- זה קטן סעיף

לסטטיסטיקה; המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים מדד - "מדד"

העדכון; לחודש שקדם החודש מדד - "המדד החדש"

١٩٩٨ ספטמבר חודש מדד - הבסיסי" "המדד

קובלנה .٨ 

לבית המשפט. קובלנה להאשים על ידי הגשת הנפגע רשאי שבהן העבירות בין לפי חוק זה תהא הרע לשון עבירה בשל

נוספים צווים .٩ 

- לצוות הרע, לשון בשל אזרחי או פלילי במשפט המשפט, בית רשאי וסעד אחר עונש לכל נוסף (א)

כל החרמה לפי פסקה זו כוחו יפה כלפי צו החרמתם; על או לשון הרע את המכיל הפרסום של עותקי הפצה איסור על  (١)

בית צד למשפט;ציווה היה לא אדם אם אותו גם החסנה, או הפצה מכירה, לשם באלה עותקים נמצאים שברשותו אדם

בעותקים שהוחרמו; מה ייעשה יורה המשפט על החרמה,

על ייעשה מקצתו;הפרסום או כולו הדין, או על פרסום פסק הרע לשון המהווה דבר של פרסום תיקון או הכחשה על (٢)

בית המשפט. שיקבע במידה ובדרך , במקום או הנתבע, חשבון הנאשם

הטיל בית זולת אם באלה, וכיוצא בארכיונים ציבוריות, פרסום בספריות של עותק החזקת למנוע כדי סעיף זה בהוראות אין (ב)
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פרסום של עותק החזקת למנוע כדי בהן ואין כזאת, החזקה על גם הגבלה (א) (١), קטן החרמה על פי סעיף בצו המשפט,

הפרט. ידי על

ביניים צו .١٠ 

שלב בכל המשפט, בית רשאי אמת, אינם שמקצתם או הרע לשון בהם יש שפורסמו הדברים שמקצת הנתבע או הנאשם הודה

(א) (٢). ٩ בסעיף כאמור הדברים לאותם הכחשה או תיקון של פרסום על לצוות פסק-הדין, מתן לפני הדיון משלבי

תשמ"ד] [תיקון: התקשורת באמצעי פרסום בשל אחריות .١١ 

לשון הרע את דבר האדם שהביא הרע, לשון ואזרחית בשל באחריות פלילית ישאו באמצעי תקשורת, הרע פורסמה לשון (א) 

ישא אזרחית ובאחריות הפרסום, על בפועל ומי שהחליט התקשורת אמצעי עורך לפרסומו, בכך וגרם התקשורת לאמצעי

התקשורת. לאמצעי האחראי גם

אותה פרסום למנוע אמצעים סבירים כדי שנקט התקשורת אמצעי לעורך טובה הגנה תהא זו סעיף זה לפי פלילי באישום (ב) 

פרסומה. על ושלא ידע הרע לשון

- זה בחוק (ג) 

; לציבור רדיו וטלויזיה הניתנים שידורי וכן עתון) - (להלן העתונות בפקודת כמשמעותו עתון - תקשורת" "אמצעי

; הפרסום נעשה שבה התכנית עורך לרבות - ובשידור לרבות עורך בפועל, - בעתון תקשורת", אמצעי "עורך

לקיומם. שאחראי מי - וטלויזיה רדיו ובשידורי לאור, המוציא - בעתון התקשורת", לאמצעי "אחראי

תשכ"ז] [תיקון: מדפיס ומפיץ אחריות של .١٢ 

בעל תוקף, פי רשיון על לאור המוצא פחות או יום ארבעים של הופעה בעל תדירות למעט בעתון בדפוס, הרע לשון פורסמה

ומי הפרסום, הודפס שבו העתונות, בפקודת כמשמעותו הדפוס, בית מחזיק גם הרע ואזרחית בשל לשון פלילית באחריות ישאו

שהפרסום מכיל לדעת או חייבים היו אם ידעו באחריות אלא ישאו ובלבד שלא אחרת, בדרך אותו מפיץ או הפרסום את שמוכר

הרע. לשון

; פרסומים מותרים : ג' פרק

והקלות הגנות

תשכ"ז,תשנ"ה] [תיקון: פרסומים מותרים .١٣ 
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- אזרחי או פלילי למשפט עילה ישמש לא

זכויותיהם וחובותיהם, הכנסת, חברי חסינות ١ לחוק סעיף לפי המוגן פרסום או ,٣ הכנסת ٢٨ לחוק-יסוד: פרסום לפי סעיף (١)

תשי"א-١٩٥١ ٤;

הממשלה; בישיבת פרסום (٢)

בתוקף ממשלה חבר הוראת או הממשלה הוראת פי על פרסום או חבר ממשלה בתוקף תפקידו, או הממשלה, ידי על פרסום (٣)

תפקידו;

כאמור מטעמו; או פרסום תפקידו בתוקף מבקר המדינה ידי פרסום על (٤)

תוך שנעשה דין, פי על מעין-שיפוטית או שיפוטית סמכות בעל אחר אדם או בורר, דין דתי, בית חבר של שופט, על ידי פרסום (٥)

; כאמור דיון כדי תוך שנעשה או עד, דין בעל של בא כוחו דין, בעל על ידי פרסום או בהחלטתם, או בפניהם, דיון כדי

כדי תוך שנעשה ,٥ חקירה ועדות בפקודת או הכנסת ٢٢ לחוק-יסוד: בסעיף כמשמעותה ועדת חקירה, חבר ידי פרסום על (٦)

כזה אדם של כוחו בא הועדה, לחקירת נושא משמש שענינו אדם ידי על פרסום או שלה, וחשבון בדין או הועדה, בפני דיון

; כאמור דיון כדי תוך שנעשה או עד,

לפי נאסר לא שהפרסום ובלבד בישיבה פומבית, (٦) או (٥) בפסקאות כאמור אירע או שנאמר מה על והוגן נכון וחשבון דין (٧)

;٢١ סעיף

בין- ועידה של בו, חברה ישראל שמדינת ארגון בין-לאומי של פומבית בישיבה אירע או שנאמר מה על והוגן נכון דין וחשבון (٨)

ההסתדרות של ממוסדותיה הנבחרים מוסד של או בין-לאומי, דין בית של נציג, ישראל ממשלת שלחה שאליה לאומית

ישראל; לארץ היהודית הסוכנות - העולמית הציונית

פי היתר על לעשות רשאי כדין או שהוא לכך המוסמכת של רשות הוראה פי על או על פי דין לעשות חייב פרסום שהמפרסם (٩)

כאמור; רשות של

פי חיקוק לעיון כל דורש; על הפתוחים אחר ממסמך או חיקוק פי על המתנהל ממרשם העתק או תמצית נכונה והוגנת (١٠)

(٣), (٤), (٧), (٨), (٩) בפסקאות האמורות בנסיבות לכן קודם שפורסם מה של - או תמציתי חלקי מלא, - והוגן נכון פרסום (١١)

התירה לפרסמו. הממשלה והממשלה בישיבת שפורסם של מה כאמור ופרסום חוזר ,(١٠) או (١),

תשכ"ז] [תיקון: הפרסום אמת הגנת .١٤ 

לא זו הגנה ציבורי; בפרסום ענין והיה אמת היה שפורסם שהדבר טובה הגנה זאת תהא הרע לשון בשל אזרחי פלילי או במשפט
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ממש. של בו פגיעה שאין לוואי פרט של אמיתותו הוכחה שלא כך בלבד בשל תישלל

תשמ"ד] תשל"ט, תשכ"ז, [תיקון: לב תום הגנת .١٥ 

הנסיבות באחת לב בתום הפרסום את עשה או הנתבע הנאשם אם טובה זאת הגנה תהא הרע לשון בשל אזרחי או פלילי במשפט

האלו:

לנפגע כאמור התייחסותה או הרע לשון משתמעת שמהן הנסיבות על או הנפגע קיום על לדעת חייב היה ולא לא ידע הוא (١)

;٣ בסעיף

פרסום; אותו חברתית לעשות או מוסרית חוקית, חובה עליו הטילו שאליו הופנה הפרסום האדם לבין שבינו היחסים  (٢)

אדם שאותו של מי שאליו הופנה הפרסום או האדם של הנתבע, או הנאשם של כשר אישי ענין על הגנה לשם נעשה הפרסום  (٣)

כשר; אישי ענין בו מעונין

או לענין ציבורי, בקשר או בשירות ציבורי ציבורי, או רשמי בתפקיד שיפוטי, התנהגות הנפגע דעה על הבעת הפרסום היה  (٤)

התנהגות; באותה נתגלו שהם במידה הנפגע של דעותיו או מעשיו עברו, אפיו, על

- התנהגות הנפגע על דעה הבעת הפרסום היה  (٥)

לא שהפרסום ובלבד ,(١٣ (٥ כאמור בסעיף של דיון בישיבה פומבית או כעד של בעל-דין כבא כוחו דין, כבעל (א) 

או ,٢١ סעיף לפי נאסר

כאמור חקירה ועדת של פומבית בישיבה כעד או כזה אדם של כוחו כבא לחקירה, שענינו משמש נושא כאדם (ב) 

התנהגות; באותה נתגלו שהם במידה הנפגע של דעותיו או מעשיו עברו, אפיו, על או ,(١٣ (٦ בסעיף

על פעולה שעשה או , ברבים הציג או פרסם שהנפגע אחרת או אמנותית מדעית, ספרותית, יצירה בקורת על היה הפרסום  (٦)

נתגלו שהם במידה הנפגע של דעותיו או מעשיו עברו, על אפיו, הבעת דעה - כזאת שהדבר כרוך בבקורת ובמידה בפומבי,

או פעולה; באותה יצירה

או חוזה, מכוח דין הנפגע, על ממונה הנתבע או הנאשם שבו הנפגע בענין אפיו של או התנהגותו על דעה הבעת היה הפרסום  (٧)

כאמור; ידי היותו ממונה היה מוצדק על והפרסום

או או חוזה, מכוח דין הנפגע, על ממונה התלונה הוגשה שאליו האדם שבו בענין הנפגע על תלונה בהגשת היה הפרסום  (٨)

זו בהוראה אין ואולם התלונה; נושא המשמש בענין לחקור או תלונות על הנפגע לקבל המוסמכת לרשות שהוגשה תלונה

תכנה; של או הגשתה דבר של התלונה, של אחר פרסום על הגנה להקנות כדי
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והיה אליה, גישה שלציבור היתה תאגיד של ישיבה או אסיפה על או פומבית אסיפה על והוגן נכון דין וחשבון היה הפרסום  (٩)

ציבורי; ענין בפרסומו

לכן; קודם שפורסמה הרע לשון להכחיש או גנות כדי אלא נעשה לא (١٠) הפרסום

התקשורת; באמצעי פרסומה שאלת שיבחן כדי לנציגו או תקשורת אמצעי לעורך ידיעה מסירת אלא היה לא (١١) הפרסום

١١ והוא לא ידע סעיף לפי שאחראי מי הנתבע הוא או מראש והנאשם שלא הוקלט טלוויזיה רדיו או בשידור נעשה הפרסום (١٢)

לפרסם לשון הרע. הכוונה על לדעת ולא יכול היה

ההוכחה נטל .١٦

הסביר מתחום חרג לא ١٥ ושהפרסום בסעיף הנסיבות האמורות באחת הפרסום את שעשה או הנתבע הנאשם הוכיח (א)

לב. בתום שעשה את הפרסום עליו חזקה נסיבות, באותן

אחת מאלה: בפרסום אם נתקיים לב בתום הפרסום שלא את הנתבע שעשה או הנאשם חזקה על (ב)

באמיתותו; לא האמין אמת והוא לא היה שפורסם הדבר (١)

לא; אם הוא אמת אם להיווכח סבירים אמצעים הפרסום לפני נקט לא והוא אמת היה לא שפורסם הדבר (٢)

.١٥ סעיף על-ידי להגנת הערכים המוגנים סבירה במידה גדולה משהיתה לפגוע ידי הפרסום נתכוון על הוא (٣)

תשמ"ד] תשכ"ז, [תיקון: לב תום הגנת שלילת .١٧ 

לאחראי הפרסום או על שהחליט בפועל למי לב לעורכו, תום הגנת תעמוד לא תקשורת באמצעי הרע פורסמה לשון (א) 

פרסם ולא הנפגע מצד הכחשה או תיקון לפרסם ממנו דרש הנפגעים, אחד או הנפגע, אם תקשורת אמצעי אותו על

ותוך הרע, לשון אותה פורסמה שבה ובדרך בהבלטה במידה, במקום, או ההכחשה בכותרת מתאימה התיקון את

משום בהם היה לא ההכחשה או שהתיקון בידי הנפגע, חתומה היתה ובלבד שהדרישה הדרישה; מקבלת סביר זמן

בנסיבות. הסביר מתחום חרג לא וארכם אחר, בלתי חוקי תוכן הרע או לשון

גם הנפגע, דרישת לפי ההכחשה, או התיקון יפורסמו לשבוע, בתדירות פחותה מאחת הפרסום בעתון המופיע היה (ב)

יומי. בעתון

טענות הגנה הפרכה של .١٨ 

סותרות; ראיות להביא התובע רשאי זה, בחוק הניתנות ההגנות אחת להוכיח כדי בעצמו העיד או ראיה הנתבע או הנאשם הביא

הדין. בעלי על-ידי ראיות הבאת להתיר דין כל לפי לגרוע מסמכות בית-המשפט כדי אין בהוראה זו
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הקלות .١٩

באלה: גם הנתבע או להתחשב לטובת הנאשם רשאי בית המשפט או לפסוק פיצויים הדין את לגזור בבואו

הסתמך; את המקור שעליו נקב והוא שכבר נאמר, מה על אלא חזרה היתה לא לשון הרע  (١)

לשון הרע; של באמיתותה משוכנע הוא היה  (٢)

לנפגע; נתכוון לא הוא  (٣)

עותק של הפצתו או מכירתו להפסקת נקט צעדים הרע או לשון המהווה הדבר את הכחיש או תיקן הפרסום, בשל התנצל הוא  (٤)

פורסמה לשון שבהן במידה ובדרך במקום, פורסמו ההכחשה או התיקון שההתנצלות, ובלבד הרע, לשון את המכיל הפרסום

מסוייגים. היו ולא הרע,

דינים שמירת .٢٠ 

אחר. דין על-פי הניתנת מחסינות לגרוע אחר ואינו בא דין פי פרסום האסור על להתיר בא אינו זה חוק

שונות : ד' פרק

תשל"ט] תשכ"ז, [תיקון: ההליכים לפרסום סייג .٢١ 

מנימוקים לעכב זמנית, לאסור או דין, בעל לבקשת או מיזמתו בית המשפט, הרע רשאי לשון בשל או אזרחי במשפט פלילי

אלה של הגשתם ודבר אישום כתב אחרים, בי-דין כתבי טענות וכתבי לרבות - המשפט בית הליכי של ברבים פרסום שיירשמו,

בית יאסור לא ואולם הנוגע במשפט; של אדם שמו על הגנה לשם צורך בכך במידה שראה - חלוט פסק דין כל עוד אינו ולרבות

התנגד אם דין, פסק או תביעה כתב אישום, את הפרסום של או משפטי, הליך פתיחתו של דבר פרסום את יעכב זמנית ולא משפט

٥٠٠٠ לירות. או קנס חדשים מאסר ששה - דינו זה, סעיף לפי איסור על העובר הנפגע; לכך

תשכ"ז] [תיקון: הנפגע של וכו' על אפיו ראיות .٢٢

מעשיו עברו, אפיו, בדבר או הנפגע של הרע בדבר שמו או לחקור עד אין להביא ראיה לשון הרע בשל אזרחי או פלילי במשפט

התיר המשפט שבית או למשפט, נושא המשמשת הרע נוגעים במישרין ללשון אלה שפרטים במידה אלא , הפגומים דעותיו או

- כאמור חקירת עד ראיה או הבאת

דינו; להמתקת - הנאשם הרשעת אחרי במשפט פלילי, (١)

הפיצויים; להפחתת - בפיצויים חייב שהנתבע ההחלטה אחרי במשפט אזרחי, (٢)
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הטובים; דעותיו או מעשיו עברו, אפיו, שמו, בדבר עד חקר או ראיה הביא או העיד מצדו שהנפגע במידה (٣)

בדרך הנפגע ואם של עדותו מהימנות בעמידה על אם האמת, צדק ולגילוי לעשיית דרוש שהדבר בית המשפט שוכנע אם (٤)

אחרת.

ברבים פרסום הוכחת .٢٣ 

הפרסום נעשה שאכן לכאורה ראיה הדבר ישמש הרע, שבו נדפסה לשון אחר המופץ ברבים דבר-דפוס של עתון או עותק של הוגש

דבר-דפוס. או עתון באותו

שני משפטים דין .٢٤ 

המשפט בית רשאי נסתיים, הרע אדם בשל אותה לשון אותו נגד פלילי שמשפט לאחר בשל לשון הרע שנדון אזרחי במשפט

. גבייתן על לחזור בלי שנגבו בו, על-פי הראיות הפלילי במשפט שנקבעו מקצתם, או כולם על הממצאים העובדתיים, להסתמך

הנפגע מות .٢٥ 

אותה לשון הרע, קובלנה בשל תובענה או להגיש בלי מת פרסומה חדשים לאחר ותוך ששה על-ידי לשון הרע שנפגע אדם (א)

לאחר חדשים ששה תוך להגיש, אחותו, או -אחיו הורים או ילדים בן-זוג, השאיר לא ואם הורהו, או ילדו בן-זוגו, רשאים

הרע. לשון אותה בשל קובלנה או תובענה מותו,

בן-זוג, השאיר לא ואם הורהו, או ילדו בן-זוגו, רשאים סיומה, לפני ומת הרע לשון בשל קובלנה או תובענה שהגיש אדם (ב)

או בתובענה להמשיך רצונם על מותו, לאחר חדשים ששה תוך המשפט, לבית להודיע אחותו, או אחיו - הורים או ילדים

יבואו הם במקום התובע או הקובל. כאמור, ומשהודיעו בקובלנה,

תשס"ג] [תיקון: עדכון חובת  ٢٥א.

והתקבלה בעבירה, שהורשע או אישום נגדו כתב שהוגש או אדם נגד פלילית שנפתחה חקירה תקשורת באמצעי פורסם (א)

(בסעיף הענין לפי ערעורו, התקבל או האדם שזוכה או הליכים, לעכב או אישום כתב להגיש לא התיק, את לסגור החלטה

אמצעי יפרסם העדכנית, ההחלטה את לפרסם התקשורת מאמצעי בכתב אדם אותו ודרש עדכנית), החלטה - זה

של קביעה לרבות - זה, "הורשע" סעיף לענין הדרישה; קבלת מיום סביר העדכנית בתוך זמן ההחלטה את התקשורת

הרשעה. בלא עבירה, ביצע שהאדם המשפט בית

לעדכן. שאותה יש הידיעה שבה פורסמה בדרך השאר, בין ובהתחשב, הראויה בהבלטה תפורסם עדכנית החלטה (ב)

יחולו עליה חדש], [נוסח הנזיקין פקודת והוראות אזרחית זה הוא עוולה סעיף להוראות בניגוד מחדל או מעשה (ג) (١) 

.(٢) בכפוף להוראות פסקה
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 ١٢, ٢٣ ו-(ג), ,(٢(א) ١٠, ٩(א)(١١ ו-(ה), ٧א(ב),(ד) הוראות סעיפים יחולו זה לסעיף בניגוד מחדל מעשה או על  (٢) 

בשינויים המחויבים. ו-٢٥,

חיקוקים תיקון .٢٦ 

אחרת. דיבה "או יימחקו המלים ,(٢٣ (١ לסעיף ברישה העתונות, בפקודת (א)

האוצר". "שר יבוא הממשלה" "מזכיר במקום ,(٦٦ (٢ בסעיף ,١٩٤٤ האזרחיים, הנזיקין בפקודת (ב)
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[٠٢/١١/٢٠ [תיקון אחרון: תשל"ז-١٩٧٧ העונשין, חוק

לטרור או לאלימות לגזענות, הסתה א'١: סימן

תשנ"ח(٢)] תשמ"ו, [תיקון: הגדרות  ١٤٤א.

 

- זה בסימן

והכל האוכלוסיה, של חלקים או ציבור כלפי מדנים גרימת או עוינות או אלימות, איבה, גילוי ביזוי, השפלה, רדיפה, - "גזענות"

לאומי-אתני; למוצא או השתייכות לגזע או צבע בשל

תשמ"ו] [תיקון: לגזענות הסתה פרסום איסור  ١٤٤ב.

מאסר חמש שנים. - דינו לגזענות, להסית מטרה מתוך דבר המפרסם (א)

לא. או אמת בו ואם היה או לא לגזענות אם הפרסום הביא מינה נפקא אין זה, סעיף לענין (ב)

תשמ"ו] [תיקון: פרסום מותר  ١٤٤ג.

 

נעשה מתוך ובלבד שלא סעיף, על אותו יראוהו כעבירה לא ١٤٤ב, בסעיף כאמור מעשה על והוגן נכון וחשבון דין פרסום (א)

לגזענות. להביא מטרה

ובלבד ١٤٤ב, סעיף לפי כעבירה אותם יראו לא של דת, על פולחן או שמירה דת וספרי תפילה, כתבי פרסום ציטוט מתוך (ב)

לגזענות. מתוך מטרה להסית נעשה שלא

תשמ"ו] [תיקון: גזעני פרסום החזקת  ١٤٤ד.

יחולט. והפרסום שנה, מאסר - דינו לגזענות, להביא כדי ١٤٤ב סעיף לפי הפצה פרסום האסור לשם המחזיק

תשנ"ד] [תיקון: גזענות מעשה  ١٤٤ד١.

הקל העונש לפי הכל שנים, עשר מאסר או עבירה לאותה שנקבע העונש כפל - דינו גזענות, של מניע מתוך עבירה העובר (א)

יותר.

זה, בסעיף (ב)

ושל לציבור ותקלות בריונות של עבירות עבירה של איומים או סחיטה; הרכוש, או החירות, הגוף, נגד עבירה - "עבירה"

עבירה למעט הכל ד', סימן ט' ועבירה בשירות הציבור וכלפיו הכלולה בפרק זה, בפרק וי"א ט, בסימנים הכלולות מטרדים

ומעלה. שנים עשר הוא מאסר לה שנקבע שהעונש
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תשס"ב(٣)] [תיקון: לטרור או לאלימות הסתה  ١٤٤ד٢.

או בו תמיכה אלימות או טרור, למעשה אהדה או עידוד שבח, דברי או טרור, או אלימות לעשיית מעשה קריאה המפרסם (א)

ממשית אפשרות יש פורסם, שבהן והנסיבות המסית הפרסום של תוכנו פי ועל מסית), פרסום - זה (בסעיף עמו הזדהות

מאסר חמש שנים. - דינו טרור, או אלימות מעשה לעשיית שיביא

בסכנת חבלה או מוות אדם בסכנת המעמידה אדם או של בגופו עבירה הפוגעת - או טרור" זה, "מעשה אלימות בסעיף (ב) 

חמורה.

זה. סעיף לפי עבירה ו-(ב)١אינו (א) קטנים סעיפים הוראות פי על האסור פרסום על והוגן נכון וחשבון דין פרסום (ג)  

תשס"ב(٣)] [תיקון: לטרור או המסית לאלימות פרסום החזקת  ١٤٤ד٣.

יחולט. והפרסום שנה, מאסר - דינו ١٤٤ד٢, לפי סעיף פרסום האסור הפצה, לשם המחזיק,

תשנ"ד] תשמ"ו, [תיקון: אישום הגשת  ١٤٤ה.

לממשלה. המשפטי היועץ של בכתב בהסכמה אלא זה סימן לפי אישום כתב יוגש לא
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פלילי המשטרה בהליך סמכות
המשטרה"), "פקודת (להלן תשל"א-١٩٧١ חדש), (נוסח המשטרה ٣ לפקודת סעיף בכל עבירה. לחקור חייבת משטרת ישראל

קובע:

ובתביעתם עבריינים בתפיסת ובגילוין, עבירות במניעת תעסוק ישראל "משטרת

ובטחון הנפש והרכוש". ובקיום הסדר הציבורי אסירים, של הבטוחה בשמירתם לדין,

שיקול למשטרה מעניק אשר הפלילי"), הדין סדר "חוק (להלן תשמ"ב-١٩٨٢ משולב), (נוסח הפלילי הדין סדר ٥٩ לחוק סעיף גם

הפלילי קובע: הדין ٥٩ לחוק סדר סעיף פשע. בעבירות מסוג לחקור את המשטרה מחייב שלא לחקור מקרים מסוימים, דעת

תפתח אחרת, דרך בכל  ואם תלונה פי  על אם עבירה, ביצוע על  למשטרה  "נודע

להורות ומעלה בדרגת פקד משטרה קצין רשאי שאינה פשע בעבירה אולם בחקירה;

מוסמכת אחרת היתה רשות אם או לציבור ענין בדבר שאין סבור היה אם לחקור שלא

בעבירה". לחקור דין פי על

٦١ לחוק לסעיף לפרקליט מחוז. בהתאם החומר את להעביר המשטרה על הפלילי הדין   בהתאם לסעיף ٦٠ לחוק סדר

לגבש להוסיף ולחקור כדי למשטרה להורות המדינה או פרקליט מפרקליטות היועץ-המשפט-לממשלה רשאי הפלילי, הדין סדר

לאו. אם לדין להעמיד באם החלטה

כדלקמן: קובע הפלילי, הדין סדר ٦٢ לחוק סעיף

פלוני, מספיקות לאישום אדם שהראיות החקירה חומר התובע שהועבר אליו "ראה

חומר הועבר אם אולם לציבור; במשפט ענין שאין היה סבור אם זולת לדין, יעמידו

מהטעם להעמיד לדין החלטה שלא טעונה ١٢(א)(٢), החקירה לתובע כאמור בסעיף

פקד ומעלה. בדרגת משטרה קצין האמור אישור

הפלילי, "על החלטה שלא לחקור או הדין סדר בהתאם לסעיף ٦٣ לחוק  יודגש כי

ההחלטה. בציון טעם הודעה בכתב תימסר למתלונן להעמיד לדין שלא

לדין. להעמיד יש קיים עניין לציבור שבו מקרה בכל אזי אישום, לביסוס מספיקות והראיות במידה כי מחייב החוק אשר-על-כן

לדין. ההעמדה לעניין הראיות דיות שאלת מתעוררת לא עסקינן במקרה
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