الفلسطينيون في إسرائيل:
ما بين تصاعد عنصرية الدولة والتحديات الداخلية
ّ
همت زعبي

مدخل
ظلّت قض ّية الصراع على األرض ،واســتهداف البيت واإلنســان الفلســطيني ،ركيزة
أساس ّية في السياسات التي حكمت تعامل إسرائيل مع الفلسطينيني داخلها منذ إقامتها
على أنقاض النكبة .عام  ،2016حتدي ًدا ،شــهد تكثيف ًا لهذه السياســة ،من خالل عمل ّيات
الهــدم الواســعة ،التــي وقع آخرهــا في قلنســوة وأم احليران ،فض ًال عن اســتمرار نهج
التصعيد السياســي والقانوني جتاه الوجود الفلســطيني بر ّمته في إســرائيل .وما بني
التعامــل مع الفلســطيني باعتبــاره تارة خطر ًا أمن ّيــ ًا؛ أو خط ًرا دميغراف ًّيــا تارة أخرى،

اســتم ّرت حكومــة اليمني ،بزعامــة بنيامني نتنياهو ،في تبنّي سياســات مباشــرة ،وغير
مباشــرة ،تهــدف إلى ضبــط وجود الفلســطينيني في احل ّيــز العام مبا ال يهــدد «يهودية
ربا أكثر من األعوام السابقة -تصعيد ًا مزدوج ًا جتاه القيادةالدولة» ،وقد حمل ّ 2016
الفلسطينية في الداخل ،وجتاه اجلمهور الفلسطيني العام على ح ّد سواء.
سعي ًا نحو رسم مالمح الصورة الكبيرة ملشهد الفلسطينيني في إسرائيل ،يحاول هذا
الفصــل رصد مجمل السياســات اإلســرائيلية جتاههم خالل العام املاضــي ،ومناورات
احلكومة اإلسرائيلية لترسيخ تلك السياسات وشرعنتها من خالل القانون ،متناو ًال ،ببعض
التفصيل ،عمل ّيات الهدم الواسعة التي استهدفت البيوت الفلسطينية وراء ّ
اخلط األخضر.
أ ّمــا في الســياق املتعلّق باخلطاب (أو باجلمهور) العــام ،يتت ّبع هذا الفصل مالمح تنامي
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مفص ًال ،في ســياق ذلك ،حاالت استهداف احلكومة
العنصرية في الشــارع االســرائيليّ ،
للقيادة الفلسطينية والتحريض الواسع عليها.
في املقابل ،وحتديد ًا فيما يتعلق في الساحة الفلسطينية الداخلية ،يتوقف التقرير عند
أبرز ســمات هذا املشــهد ،ويحدد املعيقات التي تقف أمام املجتمع الفلسطيني وقادته في
مواجهة السياســات احلكومية ،ومنها تفاقم الفقر ،وارتفاع نســبة العنف واجلرمية داخل
املجتمع الفلسطيني ،وازدياد ح ّدة التنافر الداخلي .كما يتناول الفصل ،بالتحليل والنقد،
الســلوك السياســي للقيادة الفلسطينية ،وسبل تعاملها مع املرحلة الراهنة ،ويحاول تقييم
مدى جناحها إزاء التح ّديات اجلديدة والقائمة.
 .١سياسات الحكومة تجاه القيادة السياسية الفلسطينية:
برزت سياســة إســرائيل القائمة على العنصر ّية والتحريض جتاه قيادة الفلســطينيني
في إسرائيل خالل العام املنقضي ،على وجه اخلصوص ،في جميع نقاط التماس بني تلك
جتسد ذلك األمر،
القيادات واملؤسســات اإلســرائيلية .ث ّمة شــواهد كثيرة العام املاضي ّ
وميكن تلخيصها على النحو التالي:
 اســتمرار مالحقة «احلركة اإلســامية – الشق الشمالي» :شهد عام  2016استمرارمالحقة الســلطات اإلســرائيلية للحركة اإلســامية الشــمالية في الداخل ،وذلك تبع ًا
لقرار حظر احلركة في تشرين الثاني  ،2015الذي أعقبته حملة مالحقات وتضييقات
لــم تخفــت ح ّدتها العــام املاضي ،ومن ضمنها ،على ســبيل املثال ،اعتقال الشــرطة
اإلسرائيلية ،في متوز  ،2016نائب رئيس احلركة اإلسالمية ،كمال خطيب ،في منزله
فــي قريــة كفر كنا ،وفرض اإلقامة اجلبرية عليه ملدة خمســة أيام ،بعد أن ح ّققت معه
با ّدعاء «التحريض» الذي ميارســه في الصحف ،وفي صفحته الشــخصية على موقع
«فيســبوك» ،1علم ًا أنّ وزير الداخلية اإلســرائيلي ،أرييه درعي ،أمر مطلع هذا العام
بتجديد منع خطيب ومعه ،رئيس مكتب العالقات اخلارجية للحركة. ،يوسف عواودة،
وكليهما من كفر كنا ،،من السفر إلى خارج البالد.
واســتمرار ًا الستهداف مؤسسات فلســطينية ،بحجة انتمائها إلى احلركة اإلسالمية
احملظــورة ،أقدمــت األجهزة األمنية اإلســرائيلية ،في  6تشــرين األول ،على مداهمة
مكاتــب ثالث مؤسســات إعالميــة وتعليمية ،وأصدرت أوامر موقعــة من وزير األمن،
أفيغدور ليبرمان ،بإغالق ومصادرة ممتلكات هذه املؤسســات ،وذلك بزعم أنها تابعة
2
للحركة اإلسالمية.
ومطلع العام احلالي ،أفرجت سلطات السجون اإلسرائيلية ،بتاريخ  17كانون الثاني،
عن رئيس اجلناح الشــمالي للحركة اإلســامية» ،الشيخ رائد صالح ،من دون إبالغ
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أحــد ،وتركتــه وحيــد ًا في إحــدى محطات احلافالت فــي تل أبيب 3،بعــد أن أمضى
محكومية السجن الفعلي ملدة تسعة أشهر ،بتهمة «التحريض» خالل خطبة ألقاها في
وادي اجلوز مبدينة القدس احملتلة عام  .2007وقد قضى الشــيخ رائد صالح فترة
طويلــة مــن محكوميته في العزل االنفرادي ،بادعاء تشــكيله خطــر ًا على أمن الدولة،
بعد أن رفضت احملكمة املركزية في مدينة بئر الســبع ،بدورها ،اســتئناف مؤسســة
«ميزان» ضد عزله في ســجن «رميون» ،واســتجابت لطلب الســجون والنيابة بتمديد
4
العزل حتى انتهاء محكوميته.
غير أنّ هذا اإلفراج ســبقته ،ببضعة أيام ،توصية من الشــرطة اإلسرائيلية مبحاكمة
الشــيخ رائد صالح بادعاء التحريض وممارســة نشــاط في تنظيــم محظور ،زاعمة
اســتنادها إلى موا ّد منشــورة فــي مواقع إلكترونية وشــبكات اجتماعية 5،لتســتمر
السلطات ،بذلك ،في مالحقته ومحاوالت جترميه.
 اســتمرار نتياهــو فــي التحريض ضد الفلســطينيني في إســرائيل :كما كنــا قد ذكرنافــي التقرير االســتراتيجي لعام  ،2015فقد تصــ ّدر رئيس احلكومــة ،بنيامني نتنياهو،
شــخص ّي ًا ،في حينها ،جوقة التحريض والتصريحات العدائية جتاه القيادة الفلسطينية،
وخاصة النواب الفلسطينيني في الكنيست ،واستمر في هذا النهج خالل السنة املاضية،
فلم يف ّوت ،هو وكبار السياسيني ،فرصة للتحريض على جميع أعضاء القائمة املشتركة،
بشكل عام ،وعلى مندوبي حزب التجمع الوطني الدميقراطي على وجه اخلصوص.
ففي بداية شهر شباط  ،2016وفي أعقاب لقاء النواب عن التجمع الوطني الدميقراطي
في القائمة املشــتركة ،جمال زحالقة وباســل ّ
غطاس وحنني زعبي ،مع أســر شهداء
القدس ،من أجل املطالبة بتحرير جثامني أبنائها التي حتتجزها السلطات اإلسرائيلية
منذ أشهر ،ص ّرح نتنياهو أن «نواب التجمع غير الئقني لعضوية الكنيست» وأضاف:
«توجهــت لرئيس الكنيســت من أجل بحــث اخلطوات التي يجــب أن تتّخذ ضدهم».
ّ
وانض ّمــت إلــى جوقة التحريــض غالبية الكتــل البرملانية اإلســرائيلية ،ومن ضمنها
6
املعسكر الصهيوني».
وفــي أعقــاب موجة التحريض هذه ،والتــي انض ّمت إليها أيضــ ًا الصحافة واإلعالم
اإلسرائيليان ،أصدرت جلنة اآلداب في الكنيست قرار ًا بإبعاد النائبني باسل غطاس
وحنــن زعبي عن الكنيســت ملدة أربعة أشــهر ،فــي حني قررت إبعــاد النائب جمال
7
زحالقة ملدة شهرين.
وتك ّرر هذا التحريض حيال التجمع الوطني الدميقراطي ،وكذلك اجلبهة الدميقراطية
للســام واملساواة ،الحق ًا في شــهر آذار من العام املاضي ،وذلك إلصدارهما بيانني
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كان نتنياهو في صدارة التحريض
ّ
الــســيــاســي واإلعـــامـــي ،وحــتــى
الشعبوي ،تجاه أعضاء «القائمة
الــمــشــتــركــة» خــصــوصــا ،وتــالــيــا
الفلسطينيين في إسرائيل على
وجه العموم.
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منفصلني استنكرا فيهما ،كل على حدة ،إعالن اجلامعة العربية «حزب الله» اللبناني
حزب ًا إرهاب ّي ًا .وبعد أن هاجم نتنياهو قيادة احلزبني على منبر الكنيســت قائ ًال« :هل
توجه بعض أعضاء حزب الليكود إلى جلنة اآلداب وإلى املستشــار
فقدمت صوابكم»؟ ّ
8
القضائي لفحص إمكانية معاقبة احلزبني.
والحقــ ًا فــي العام ذاته ،لم تخفــت نبرة نتنياهو العدائ ّية جتاه أعضاء الكنيســت من
القائمــة املشــتركة ،فكتــب في «فرصــة» أخرى علــى صفحته في موقــع «تويتر» أنه
طالــب املستشــار القضائي للحكومة ،أفيحاي مندلبليت ،ببحــث دفع إجراءات عملية
إقصــاء النائبة حنني زعبي من الكنيســت ،زاعم ًا أنها «بأفعالهــا وأكاذيبها جتاوزت
كل احلدود ،وال مكان لها في الكنيست» .هذا املوقف جاء الحق ًا خلطاب ألقته النائبة
زعبي على منصة الكنيست في حزيران املاضي ،خالل جلسة حول موضوع «اتفاقية
عي في ذلك الشــهر وزير ًا لألمن،
الصلــح مــع تركيــا 9».ولم يتخلف ليبرمان ،الــذي ِّ
عــن التحريض ووصــف النائبة حنني زعبي بـ “اإلرهابية” قائ ًال في املناســبة ذاتها:
«جنودنــا يتصــ ّدون لإلرهابيني في كل مكان ،بحر ًا وج ّو ًا وعلى األرض ،ومن ضمنهم
10
اإلرهابيات في الكنيست».
وقــد وصل التحريض والعداء ذروته في تشــرين األول  ،2016على أثر قرار القائمة
املشتركة مقاطعة جناز َة رئيس دولة إسرائيل السابق ،شمعون بيرس ،على اعتبار أنّ
رسخت دولة
«املشــاركة هي موقف سياســي ،وتعبير عن تقدير ملسيرة الرجل ..التي ّ
إســرائيل بوصفها دول ًة صهيونية ،ودول ًة عســكرية ّ
عظم (بيريس) ق ّوتها العســكرية،
11
وبدأ وحزبه في مشروعها االستيطاني» ،كما جاء على لسان النائب مسعود غنامي.
وإثــر هــذه املقاطعة ،بــادر وزير األمن ليبرمان ،ورئيس االئتــاف احلكومي ،دافيد بيتان
(الليكود) ،إلى مقاطعة القائمة املشتركة ،وأعلن رئيس الوزراء نتنياهو دعمه هذه املبادرة،
12
ونيتَه مقاطعة خطابات أعضاء القائمة املشتركة مع بداية الدورة الشتوية للكنيست.
تؤ ّكــد ك ّل تلــك املعطيــات مــا خلصنا إليه ســابق ًا ،وهو أن نتنياهــو كان في صدارة
التحريض السياســي واإلعالمي ،وحتّى الشــعبوي ،جتاه أعضاء القائمة املشــتركة
خصوص ًا ،وتالي ًا الفلسطينيني في إسرائيل على وجه العموم ،وقد أعطى بذلك الضوء
األخضر لباقي أعضاء الكنيست ،ومؤسسات السلطة ،ووسائل اإلعالم ،للهجوم على
أعضاء القائمة ،وذلك ما برز بشكل خاص جتاه ممثلي التجمع الوطني الدميقراطي
في القائمة املشــتركة ،وانعكس في حتريك مؤسسات الشرطة والنيابة العامة ،وكذا
املستشــار القضائــي للحكومة ،تهم ًا قضائية جتاه أعضاء مــن حزب التجمع ،ومن
بينهم أعضاء كنيست.

 التحريض ضد القائمة املشــتركة اســتمرت موجه التحريض على القائمة املشــتركة،وفــي أكثــر مــن مناســبة طالت رئيســها ،النائب أمين عــودة .وقد شــنّ وزير األمن
الداخلي ،جلعاد أردان ،هجوما عنيف ًا على النائب عودة ،في أكثر من مناسبة ،كانت
إحداهــا الحقة لزيارةعــودة للقيادي في حركة «فتح» مــروان البرغوثي ،املعتقل في
السجون اإلسرائيلية ،وقد نعته أردان في حينها بـ «الكاذب» ،عندما كشف عودة أن
الزيارة كانت بالتنسيق مع مكتب الوزير 13.تك ّرر ذلك أيض ًا في مناسبة أخرى ،حينما
ح ّرض الوزير أردان ضد رئيس القائمة املشتركة الحق ًا عقب هدم قرية أم احليران،
واستشــهاد يعقــوب أبو القيعان ،وإصابة عودة بعيــار مطاطي ،في كانون األول من
هذا العام ،وقد ح ّمل أردان ،وقتذاك ،النائب عودة املســؤولية عن هذه األحداث ،وما
14
وصفه بـ»التصعيد».
 قضيــة «التجمــع الوطنــي الدميقراطي» :ن ّفذت الشــرطة اإلســرائيلية حملــة مداهماتواعتقاالت واســعة طالت العشرات من القيادات والناشطني البارزين في حزب «التجمع
الوطني الدميقراطي» ،ومن بينهم رئيس احلزب ،عوض عبد الفتاح ،بزعم مخالفة قانون
األحزاب .وعمدت إلى متديد اعتقال العديد منهم عدة مرات .ورغم أنّه من املبكر التط ّرق
أي من
إلى التهم املوجهة إلى التجمع ،في هذا اخلصوص ،إذ لم تق َّدم لوائح اتهام بحق ّ
املعتقلني حتى كتابة هذا التقرير؛ إال أن أسلوب االعتقال يشير إلى نهج عدائي جتاه هذا
احلــزب ،فللم ّرة األولى في مثل هذا النّــوع من «املخالفات» تداهم وحدات خاصة منازل
متهمــن بأعداد كبيرة وفي منتصف الليل 15.تكــرر هذا التعامل أيض ًا في قضية النائب
باســل غطاس ،والذي تنســب إليه الشــرطة تهمة إدخال هواتف نقالة لألســرى األمنيني
في الســجون اإلســرائيلية .وعلى الرغم من أن القضية ما زالت جارية ،ومن املبكر كذلك
قــراءة حيثياتهــا ،إال أن اإلجراءات التي اتخذت بحق النائب غطاس تشــير ،هنا أيض ًا،
إلــى نهــج عدائي من قبل الســلطات؛ فقد اتّخذت بحقه إجراءات غير مســبوقة ،لم تتخذ
بحــق أي نائــب آخــر خضع للتحقيق اجلنائــي ،أو جتاه من خضعــت ملفاتهم للفحص
لدى املستشــار القضائي للحكومة ،ومن ضمن تلك اإلجراءات؛ االعتقال بعد تنازله عن
ُ
وتفتيش وإغالق مكتبه البرملاني ،فض ًال عن التهديد بتطبيق قانون
احلصانة ،وقبل إدانته،
واملس بحقوقه البرملانية ،هذا باإلضافة إلى قرار «جلنة الســلوكيات» البرملانية
اإلقصاء
ّ
بإبعاده عن الكنيست ملدة ستة أشهر ،وهي العقوبة القصوى التي متلك اللجنة صالح ّية
16
فرضها على عضو الكنيست ،كما جاء في بيان القائمة املشتركة.
ويضاف إلى ذلك ،أيض ًا ،قرار املستشــار القضائي للحكومة تقدمي الئحة اتهام ضد
النائب غطاس ،وتقدمي بالغ إلى رئيس الكنيســت بشــأن املصادقة على تقدمي الئحة
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االتهــام ،دون إجراء جلســة اســتماع له ،األمر الذي يشــ ّكل خرق ًا للحــقّ في إجراء
حتقيــق عــادل ،ومتييــز ًا ضد النائب غطــاس مقارنة مبنتخَ بني آخريــن ،كما جاء في

وجهها مركز «عدالة» للمستشار القضائي للحكومة ،مطالب ًا إياه بتحديد جلسة
رسالة ّ

ت ــراف ــق ــت قــضــيــة غ ــط ــاس مــع
تصريحات عدائية من قبل نتنياهو
وأعضاء كنيست آخرين ،وقد دعم
ّ
شخصيًا مــبــادرة إقصاء
نتنياهو
النائب غطاس من الكنيست ،قبل
إتمام التحقيق معه.

استماع للنائب غطاس قبل تقدمي الئحة اتهام.

17

ومن اجلدير ،في هذا السياق ،اإلشارة إلى أن قضية غطاس ترافقت مع تصريحات
عدائية من قبل نتنياهو وأعضاء كنيســت آخرين ،وقد دعم نتنياهو شــخص ّي ًا مبادرة

إقصــاء النائب غطاس من الكنيســت ،قبل إمتام التحقيــق معه 18.كما مت انتهاز هذه
القضية للتهجم أيض ًا على النائبة حنني زعبي ،إذ طالب وزير األمن الداخلي بالتحقيق
معها بدعوى «التحريض على إدارة الســجون» ،بعد ربط تصريحات لها حول قضية
وظــروف األســرى ،أدلــت بها علــى صفحتها في موقع «فيســبوك» ،بقضيــة النائب
19
غطاس ،داعي ًا للتعامل معها باملثل.
 قضية النائب الســابق ســعيد نفــاع :رفضت «جلنة الثلث» طلب النائب الســابقسعيد نفاع تخفيض فترة سجنه ،بادعاء «خطورة اإلفراج عنه لدوافع أيديولوجية
ومعارضة املخابرات وتقارير سر ّية» حتول دون ذلك 20.وفي متوز  ،2016رفضت
احملكمة املركزية في مدينة الناصرة االستئناف الذي تق ّدم به محامي سعيد ن ّفاع
حــول قرار رفــض «جلنة الثلث» ،قبل أن يت ّم إطالق ســراحه في تشــرين الثاني

 ،2016بعد أن أمضى محكومية بالســجن الفعلي ملدة عام كامل إثر إدانته على
خلفية زيارة سورية.

وصــلــت ذروة الــتــحــريــض على
الفلسطينيين فــي إسرائيل
خــال مــوجــة الــحــرائــق الكبيرة
التي اجتاحت البالد في تشرين
الثاني 2016
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 .2تصعيد في التحريض على الجماهير الفلسطينية:
في موازاة التحريض على املســتوى الرســمي والسياسي ،شهد العام املنصرم موجة
حتريض عنيفة ض ّد عموم اجلماهير الفلسطينية في الداخل ،وقد قادها ،هذه امل ّرة أيض ًا،
نتنياهو نفســه ،وذ ّكرت بتصريحاته العنصرية عشــ ّية االنتخابات األخيرة ،حني اســتنفر
جمهوره للتصويت قائ ًال «العرب يهرولون إلى صناديق االقتراع».
 التحريــض على العــرب واتهامهم بـ «إرهــاب احلرائق» :وصلــت ذروة التحريضخالل موجة احلرائق الكبيرة التي اجتاحت البالد في تشرين الثاني  ،2016والتي
استم ّرت عدة أيام بسبب ظروف الطقس اجلافة والرياح القوية .وقد طالت احلرائق
آالف الدومنــات مــن املناطق املفتوحة ،باإلضافة إلى أحياء ســكنية في مدن منها
حيفا والقدس ،مخل ّفة أضرار ًا واســعة في املمتلكات ،ومتســ ّبب ًة باحتراق عشــرات
البيوت بشكل شبه كامل.

غير أنّ اشتعال احلرائق رافقه تصعيد في العنصرية جتاه الفلسطينيني في الداخل،
شــارك فيــه الكثير من قيادات الدولة واإلعالم املســموع واملرئــي واملكتوب ،وامت ّدت
موجة التحريض أيض ًا إلى صفحات الشبكة االفتراضية.
وبينمــا كانت احلرائق في ذروتها ،ســارع بنيامــن نتنياهو لإلعالن عن أن هذه املوجة
هي «عمل مفتعل» ،وتبع ًا لذلك «إرهابي» .وقد كتب في صفحته على موقع «فيســبوك»،
في  24تشرين الثاني ،أنه حتدث إلى وزير الداخلية ،واتفقا على سحب مواطنة كل من
شــارك في احلرائق بصورة مفتعلة ،ث ّم ســرعان ما أعلنها صراحة من مدينة حيفا في
اليوم نفســه ،قائ ًال« :نحن أمام إرهاب إشــعال حرائق» 21.انضم إلى موجة التحريض
العديد من الوزراء في احلكومة اإلسرائيلية ،ومن ضمنهم وزير األمن الداخلي أردان،
الــذي أكد على وجوب هدم بيوت مشــعلي احلرائق علــى خلفية قومية 22،باإلضافة إلى
تصريحات لوزير التربية والتعليم ،نفتالي بينيت ،ووزير املواصالت ،يسرائيل كاتس.
كان هذا التحريض مشفوع ًا كذلك مبعلومات استقتها القيادة السياسية اإلسرائيلية
من تصريحات صادرة عن الشــرطة ،والتي أعلنت ،في عدة مناســبات ،أنها مت ّكنت
من اعتقال مشبوهني بتهمة إضرام النار عن قصد .وتوازي ًا مع ذلك ،شاركت في هذا
التحريض أيض ًا وســائل اإلعالم اإلسرائيلية ،فعلى سبيل املثال ،كتب موقع صحيفة
«معاريــف» ( )nrgعنــوان «انتفاضــة النار» لوصــف احلرائق 23،بينمــا كتبت القناة
الثانية «إرهاب إشعال احلرائق» عنوان ًا لوصف األحداث.
شــ ّكل هذا التحريض أرض ًا خصبة إلطالق حملة حتريض واســع جتاه الفلســطينيني في
الداخل ،فانتشــرت على شبكات التواصل االجتماعي دعوات حلرق قرى فلسطينية داخل
ّ
اخلط األخضر ،أو إعادة فرض احلكم العسكري وإغالق تلك القرى .محاوالت التحريض
العنيــف تلــك وصلت ح ّد إطالق دعوات لتســهيل أوامر إطالق النار ،ترافقت مع انتشــار
أخبار كاذبة حول اعتقال فلسطينيني متلبسني ،أو هروب آخرين من أماكن إشعال النار.
وفــي خضــ ّم تلك األحداث ،أصدر حاخام مدينة صفد ،شــموئيل إلياهو ،فتوى أتاح فيها
24
قتل العرب ،معتمد ًا بصورة مباشرة على التحريض العنصري الذي يقوده نتنياهو.
وعلى الرغم من موجة التحريض اجلماعية ،واعتقال « 35مشتبه ًا» في تلك األحداث،
فإن لوائح االتّهام لم تصدر سوى بحقّ ثالثة منهم ،ولم تتضمن أي الئحة منها تهمة
25
إشعال النيران بدوافع قوم ّية.
 هدم البيوت :لم تتوقف موجه التحريض خالل الفترة التي أعقبت ذلك ،حتّى طفت علىالسطح م ّرة أخرى بشكل عنيف بعد شهرين من موجة احلرائق ،وحتديد ًا في أعقاب
حملة هدم البيوت التي أقدمت عليها السلطات اإلسرائيلية مع بداية عام  .٢٠١٧تلك

كــتــب نتنياهو عــلــى صفحته
على «فيسبوك» ،في  24تشرين
الثاني ،أنه تحدث إلى وزير الداخلية،
واتفقا على سحب مواطنة كل من
شارك في الحرائق بصورة مفتعلة.

أكمد وزيــر األمــن الداخلي أردان
على وجوب هدم بيوت مشعلي
الحرائق على خلفية قومية.

انتشرت على شبكات التواصل
االجــتــمــاعــي دعـ ــوات لــحــرق قــرى
ّ
فلسطينية داخل الخط األخضر،
أو إعادة فرض الحكم العسكري.
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أعلن نتنياهو لسكان مستوطنة
«ع ــام ــون ــا» أنـــه مــقــابــل الــتــزامــه
ب ــق ــرار الــمــحــكــمــة الــعــلــيــا إخ ــاء
مستوطنتهم؛ فقد أمر بتسريع
هدم بيوت في النقب ووادي عارة
والجليل.

دراس ــة إسرائيلية لمركز «بيرل
كاتز-نيلسون»:ما ال يقل عن 175
ألف منشور تحريضي على مواقع
التواصل االجتماعي اإلسرائيلية
خالل العام المنصرم.
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احلملة ،التي يتط ّرق إليها هذا التقرير الحق ًا في فصل «األرض واملسكن» ،جاءت إثر
وعيد وحتريض من قبل نتنياهو ،الذي نشر على صفحته في موقع «فيسبوك» ،بتاريخ
 16كانون الثاني  ،)٢٠١٦/١٢/١٦( ،2016إعالن ًا لســكان مستوطنة «عامونا» بأن
دولــة إســرائيل تخضع للقانــون ،ومقابل التزامه أمــام قرار احملكمــة العليا بإخالء
مستوطنتهم؛ فقد أمر بتسريع هدم بيوت في النقب ووادي عارة واجلليل.
وفع ًال لم تتأخر السلطات بتنفيذ أوامر الهدم ،فقد أقدمت على هدم  11بيت ًا في قرية
قلنسوة ،ترافقت مع حملة حتريض على املجتمع الفلسطيني في الداخل ،بأنه مجتمع
26
«خارج عن القانون» يبني بيوته من دون ترخيص.
وتصاعدت هذه احلملة مع محاولة هدم قرية أم احليران ،والتي قتلت الق ّوة اإلسرائيلية
املقتحمة خاللها يعقوب أبو القيعان ،باإلضافة إلى مقتل شرطي إسرائيلي ،كما نُشر
في وســائل اإلعالم ،إثر انحراف ســيارة أبو القيعان ،الذي فقد السيطرة عليها بعد
ناري في رجله التي كانت على د ّواســة البنزين ،وفق ما أشــار تقرير
إصابتــه بطلــق ّ
تشــريح اجلثة .لكن فور مقتل الشــرطي ،بدأت آلة التحريض اإلســرائيلية بتضخيم
احلــدث وإعطائه بعــد ًا أيديولوج ّي ًا ،تارة عبر اتّهام أبو القيعان بأنه ينتمي إلى تنظيم
«داعش» ،وتارة عبر اتّهامه باالنتماء إلى احلركة اإلسالم ّية (الشمال ّية).
أما نتنياهو ،فقد اتّهم بدوره أعضاء الكنيست العرب ،الذين تواجدوا في النقب خالل
وبعد عملية الهدم والقتل ،بإثارة الفوضى والتحريض ،وطالبهم بـ «التحلي باملسؤولية
ّ
والكــف عن إثــارة الضغائن» 27.ومن اجلدير هنا مالحظــة أن ذلك األمر تزامن مع
التحقيق مع نتنياهو في قضيتي فساد مالي ،معروفتني إعالم ّي ًا باسم «قضية »1000

وقضية « ،»2000ومع أوامر إخالء مســتوطنة «عامونــا» ،وقد ربطت القيادة العربية
توقيت الهجمة على البيت واملسكن مع تلك القضايا ،والتي حاول نتنياهو من خاللها
28
كسب الرأي العام اإلسرائيلي.
 تغلغل العنصرية :لم تقتصر تعبيرات العنصرية والكراهية على احلالتني آنفتي الذكر،وال على القيادة السياســية في إسرائيل فحسب؛ بل تغلغلت إلى الشارع اإلسرائيلي
نفســه .وتشــير دراسة إسرائيلية ملركز «بيرل كاتز-نيلسون» ،إلى نشر ما ال يقل عن
 175ألف منشور حتريضي على مواقع التواصل االجتماعي اإلسرائيلية خالل العام
موجه ضد الفلســطينيني ،وأكثر مــن  ٪85منها يدعو إلى
املنصــرم ،نصفهــا تقريب ًا ّ
29
العنف اجلسدي املباشر.
ويؤكــد بحــث مركز «حملة -املركــز العربي لتطويــر اإلعالم االجتماعــي» 30،بعنوان
31
«مؤشــر العنصرية والتحريض في الشــبكات االجتماعية اإلسرائيلية لعام ،»2016

على انعكاس التصعيد الذي متارســه القيادات اإلســرائيلية واإلعالم الرســمي على
اجلمهــور العــام ،إذ تظهــر الدراســة أن نســبة العنصرية والتحريــض في احملتوى
اإلســرائيلي على اإلنترنت ترتفع كلّما زاد التحريض من قبل القيادات اإلســرائيلية.
وتشــير نتائج البحث إلى وجود أكثر من  675ألف منشور عنصري وحتريضي ض ّد
موجه ًا ض ّد العرب ُيكتب
العرب والفلســطينيني خالل عام  ،2016وأنّ هناك منشور ًا ّ
ك ّل  46ثانية ،في املع ّدل ،من قبل اجلمهور اإلسرائيلي.

وباإلضافة إلى ّ
تفشــي العنصرية في الشــارع ولدى القيادة اإلســرائيلية ،على ح ّد
ســواء ،فقد اســتم ّرت الشــرطة في تعاملها العنيف والعنصري جتاه الفلســطينيني،

واستعملت العنف اجلسدي ضدهم في أكثر من مناسبة 32.كما استم ّرت سياسات
التضييــق علــى التعبيــر عن الرأي ،ومراقب ُة شــبكات التواصــل االجتماعي ،وهو ما
جتســد ،على ســبيل املثال ،في حالــة اعتقال الصحافي أنس أبــو دعابس من مدينة
ّ
رهــط فــي النقــب ،با ّدعاء كتابة منشــورات حتريضية على حســابه الشــخصي في

موقع «فيســبوك» حول موجة احلرائق التي ضربت البالد .ورغم أنّ القض ّية بر ّمتها
أثيرت حول منشــور واحد؛ ّإل أنّ املعلومات التي وصلت إلى الشــرطة كانت مبن ّية،
في األســاس ،على ترجمة خاطئة للمنشــور ذاته ،حتى انتهى األمر أخير ًا إلى إغالق
النيابــة العامــة ّ
ملف التحقيق 33.هذا الســلوك األمني جتاه الفلســطينيني ،على نحو
تقني
خــاص ،انعكــس عبر إصدار أمر اعتقال إداري لشــاب من قرية كابول ،يعمل ّ
حاســوب ،مــا زالــت تفاصيل قضيته ســ ّر ّية ،فــي إجراء يعتبر اســتثنائ ّي ًا بالنســبة
للفلســطينيني داخل إسرائيل 34،وميكن أن نضيف إليه التحقيق مع مديري مدرستني
35
بسبب تظاهرة طالب من حيفا دعم ًا ألم احليران.
ّ
العنصرية:
 .٣قوننة
لم تغب عقيدة إسرائيل القائمة على إضفاء الشرع ّية القانون ّية على ممارسات هياكلها
رجعي أحيان ًا ،عن املشــهد العــام املاضي أيضــ ًا ،فالقوانني
السياســية واألمنيــة ،بأثــر
ّ

التي ســنّتها خالل الفترة املذكورة كانت تســير على قدم وســاق مع سياســات حكومتها
احلال ّيــة جتاه الفلســطينيني ،وهي تندرج ،أساســ ًا ،حتت محاوالت اليمــن قوننة تعريف
دولة إســرائيل بوصفها دولة قومية للشــعب اليهودي ،بالتوازي مع قوننة حتديد ســقف

العمل السياسي للفلسطينيني في إسرائيل ،من خالل فرض حدود املسموح واملمنوع في
مجال العمل السياسي ،وإعطاء صالحيات واسعة للبت في هذا املجال ألعضاء الكنيست
أنفســهم ،ومحاوالت جتريد املؤسســات القانونية إزاء ك ّل من يتح ّداها في هذا املسار.
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كل ذلــك ميضــي أيض ًا باالتّســاق مع اســتمرار تقويض عمل اجلمعيــات األهلية والعمل
الفني ،من خالل ســن قوانني تضمن تنفيذ سياســة التدجني للمواطنني الفلســطينيني في
إطــار املواطنــة مقابل الوالء للدولة اليهودية .كما أنّ هــذه القوانني تندرج ،كذلك ،ضمن
محاولة فرض التوجهات السياســية اليمينية التي حتتكم إلى مزاج السياســيني وتتجاهل
رأي املهنيني (كما أشرنا في التقرير االستراتيجي السابق).
«قانون أساس :إسرائيل – دولة قومية للشعب اليهودي»

ّ
أقرت الهيئة العامة للكنيست ،في
 20حزيران  ،2016في القراءة الثانية
والثالثة ،اقــتــراح «قــانــون أســاس:
الكنيست (تــعــديــل رق ــم ،»)٤٤
وفيه :يحق للكنيست ،بأغلبية 90
عضوًا ،أن يقرر إقصاء ّ
أي من ّنوابه
المنتخبين.

شــهد عــام  2016إعادة تقــدمي اقتراح «قانون أســاس :إســرائيل دولة قومية
للشعب اليهودي» ،وتك ّفلت بتقدميه ،هذه امل ّرة ،عضو الكنيست شولي معلم-رفائيلي
من حزب البيت اليهودي ،بعد أن تق ّدم بقانون مشابه ،خالل الدورة السابقة ،عضو
الكنيســت آفــي ديختر ،فض ً
ال عن اقتراحات قانون مشــابهة تقــدم بها آخرون في
دورة الكنيست الثامنة عشرة والتاسعة عشرة واحلالية .وينطوي مشروع االقتراح
األخير على جوانب مختلفة ،تهدف إلى ترسيخ الطابع اليهودي من دولة إسرائيل،
من خالل جتذير رموز الدولة ،واللغة العبرية ،وقانون العودة ،واالستيطان ،باإلضافة
إلى اعتبار الشــريعة اليهودية مصدر ًا من مصادر التشــريع في الدولة ،كما تقترح
36
مسو ّدة القانون.
جتدر اإلشــارة هنا أيض ًا إلى أنّ اقتراح هذا القانون ،خالل الدورات الســابقة ،أثار
ضجــة كبيــرة حياله بــن األحزاب ومؤسســات الدولة ،وامت ّد الســجال حولــه إلى داخل
ّ
أركان االئتالف احلكومي الســابق ،وخاصة فيما يتعلق باجلانب اليهودي الديني للقانون،
واإلجابــة على األســئلة املتك ّررة في الســجال الداخلي اإلســرائيلي حول مفهــوم الهو ّية
وتعريــف «من هو اليهودي؟» ،فض ًال عن اإلشــكالية املتعلّقــة بـ «اإلحراج» الذي ميكن أن
37
يس ّببه ذلك القانون إلسرائيل أمام العالم بسبب طابعه العنصري.
قانون اإلقصاء:

السياســي ،وربط التمثيل
في محاولة خلط حدود املســموح واملمنوع في مجال العمل
ّ
السياسي مع الوالء للدولة اليهودية ،باإلضافة إلى إعطاء الكنيست صالحيات شبه كاملة
للبــت فــي هذا املجال ،أق ّرت الهيئة العامة للكنيســت ،في  20حزيران  ،2016في القراءة
الثانيــة والثالثة ،اقتراح «قانون أســاس :الكنيســت (تعديل رقــم  :»)٤٤وقد تق ّدمت جلنة
القانون والدستور البرملانية باقتراح هذا التعديل.
أي من
وينــص القانــون على أنه يحق للكنيســت ،بأغلبية  90عضــو ًا ،أن يقرر إقصاء ّ
ّ
ن ّوابه املنتخبني؛ إذا ما رأى أن عضو الكنيست أقدم ،بعد انتخابه ،على عمل يندرج ضمن
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ينص عليه البند (٧أ -أ) ( )٢أو ( )٣لـ «قانون أســاس :الكنيســت» ،38علم ًا أن البند
ما ّ
(٧أ) من قانون الكنيست األساسي يشتمل على ثالث نقاط رئيس ّية:
« .١رفض وجود إسرائيل باعتبارها دول ًة يهودية ودميقراطية
 .٢حتريض على العنصرية
 .٣تأييد كفاح مسلح ضد دولة إسرائيل؛ أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل».
كما ينص القانون ،إضافة إلى ذلك ،على أن مسار إقصاء عضو الكنيست يت ّم بعد أن
يتوجه  70عضو كنيست إلى جلنة الكنيست ،منهم  10أعضاء في كتل ال توجد بينها وبني
احلكومة اتفاقات ملزمة .ويتم التصويت عليه في الهيئة العامة؛ فقط إذا حصل على تأييد
39
 ٪75من أعضاء جلنة الكنيست.
يذكر أنه مبوازاة هذا القانون ،كان النائبان في الكنيســت ،إيلي كوهني (الذي أصبح
الحقــ ًا وزيــر االقتصاد والصناعــة) ،وميخائيل أورن ،وكالهما من حــزب «كوالنو» 40،قد
تق ّدمــا مبشــروع قانــون مماثــل يجيز لثمانــن عضو كنيســت إقصاء نائب مــن عضوية
البرملان .ويختلف هذا االقتراح عن اقتراح جلنة القانون والدستور ،بأنه يطلب أغلبية 80
41
نائب ًا بد ًال من . 90
وفي السياق ذاته ،تق ّدم النائب أفيغدور ليبرمان ،باإلضافة إلى  5أعضاء كنيست من
الكتلة البرملانية حلزبه «يسرائيل بيتنو» (إسرائيل بيتنا) ،في آذار  ،2016مبشروع قانون
يقضي بإلغاء صالحية احملكمة العليا في إبطال قرار جلنة االنتخابات املركزية؛ في حال
42
قررت األخيرة رفض ترشيح شخص أو قائمة بأكملها لالنتخابات البرملانية.
إزاء ذلك ،فإن مراجعة لتفسير اقتراح القانون ميكن أن يستدل منها على أن املقصود
منــه اســتهداف النواب العرب بعينهم ،بالنّظر إلــى أن الغالبية العظمى من احلاالت التي
ألغت فيها احملكمة العليا قرارات جلنة االنتخابات املركزية بخصوص طلبات ّ
مرشــحني،
43
أو قوائم انتخابات برملانية ،كانت عادة لقوائم ومرشحني عرب.

تــقـ ّـد م ليبرمان بمشروع قانون
يقضي بإلغاء صالحية المحكمة
الــعــلــيــا ف ــي إب ــط ــال قــــرار لجنة
االنــتــخــابــات الــمــركــزيــة؛ فــي حال
قررت األخيرة رفض ترشيح شخص
أو قائمة بأكملها لالنتخابات
البرلمانية.

ّ
اقتراح «قانون أساس :الكنيست (تعديل – رفض ترشيح مرشح يتماثل مع اإلرهاب)»:
ينضم إلى محاوالت اإلقصاء تلك ما تق ّدم به أيض ًا عضو الكنيســت إليعزر شــطيرن،

عن حزب «يش عتيد» (يوجد مســتقبل) ،عبر اقتراح «قانون أســاس :الكنيست (تعديل –

رفض ترشيح ّ
مرشح يتماثل مع اإلرهاب)» 44.ويضاف اقتراح القانون هذا إلى محاوالت
تقييد التمثيل السياسي الفلسطيني.
تكمــن خطــورة هذه القوانني ،ومقترحاتها التي ما زالت قيــد التداول ،وحتّى تلك التي
لم تت ّم املصادقة عليها ،في أنها تتماشى مع محاوالت االئتالف احلالي إعطاء صالحيات
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واســعة ألعضاء الكنيســت ذاتهــم في هذا املجال ،وتتقاطع كذلك مــع محاوالت احل ّد من
تدخــل احملكمــة العليا في قــرارات احلكومة ،كما جــاء في إعالن وزيــرة القضاء ،أيليت
شاكيد ،في مؤمتر نقابة احملامني ،نيتها تعيني «قضاة محافظني» ال يتدخلون في قرارات
احلكومة» 45،ليتالءم ذلك مع وجهة اليمني.
قانون «مكافحة اإلرهاب»

أق ّر الكنيســت بتاريخ  15حزيران من العــام املاضي قانون «مكافحة اإلرهاب» نهائ ّي ًا
بالقــراءة الثانيــة والثالثة 46.هذا القانون ،الذي ّ
مت دفعه مببــادرة من وزارة القضاء ،جاء
ليســتبدل قانون الطوارئ البريطاني القائــم منذ عام  ،1945وتنبع خطورته من التعريف
الواســع والفضفاض لعدد من املصطلحات مثــل« :منظمة إرهابية» ،و «عضو في منظمة
إرهابيــة» ،وخاصة تعريف «التماثل مع منظمة إرهابية» ،األمر الذي قد يفتح املجال أمام
جترمي أي شــخص باإلرهاب ،ملجرد إبداء رأي قد يفهم منه أنه يتماهى مع ما قد تع ّرفه
إســرائيل علــى أنه «منظمة إرهابية» ،مبوجب التعريفــات الفضفاضة للقانون ،خاصة أنه
باإلمكان أيض ًا ،بحسب هذا القانون ،تعريف مؤسسات خيرية على أنها منظمات إرهابية؛
إذا كانت ترتبط بعالقة مع ّ
منظمة تعتبرها إسرائيل «إرهابية».
وقد أثار هذا القانون تخ ّوف ًا لدى مؤسسات حقوق اإلنسان من مغ ّبة أن تُع ّرف احلركة
اإلســامية وجمع ّيــة أنصار الســجني ،وغيرهما من املؤسســات ذات الصلــة مع احلركة
اإلســامية ،منظمــات إرهابية ،كما يشــير مقال ملدير مؤسســة ميزان حلقوق االنســان،
احملامي عمر خمايسي.
أثــار ذلــك القانون أيض ًا حفيظة بعض األوســاط اليســارية في إســرائيل ،وانتقد من
قبــل حــزب «ميرتــس» وجمعية حقوق املواطــن ،اللذين ع ّبرا عن تخوفهمــا من أن الطابع
الفضفــاض للمصطلحــات يثير التســاؤالت حول طريقة تفســيرها ومن ثــ ّم طريقة تنفيذ
48
القانون بشكل فعلي.
47

قانون «الوالء في الثقافة»

اســتم ّرت ســلطة التشريع في دولة إســرائيل بنهج اشــتراط املواطنة بالوالء لـ»الدولة
اليهودية» ،محاول ًة من خالل سن قوانني واقتراحات قوانني أن ّ
تخط حدود الوالء ،وتفرض
قبــول يهوديــة الدولة .برز هذا النهج بشــكل كبير في اســتمرار محــاوالت التضييق على
احلراك الثقافي للفلســطينيني في إســرائيل ،واشتراط متويل النشــاطات الثقافية بالتق ّيد
باحلدود السياسية التي تفرضها يهودية الدولة ،كما جاء في اقتراح تعديل قانون «الوالء
فــي الثقافــة» الذي تقدمت به وزيرة الثقافة ،ميري ريجيف ،فــي بداية عام  ،2016ويراد
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«املس في
منه تغيير معايير متويل الدولة للمؤسسات الثقافية ،وسحب التمويل ممن يريد
ّ

علم الدولة ،أو أحد رموزها ،أو يســتهتر بها ،أو يح ّرض على العنف واإلرهاب» .ويهدف
القانون ،بحسب الوزيرة ،إلى ضمان «أن دولة إسرائيل مت ّول فقط أجسام ًا ثقافية موالية
للدولة وقوانينها».

49

أثــار القانــون ردود فعــل غاضبة داخل األوســاط الثقاف ّية والفنية ،ومت التشــكيك في

شــرع ّيته ،إال أن املستشــار القضائي للحكومة صادق على قانونية القانون ،وطالب وزارة
الثقافة والتربية باستشارة «سلطة الثقافة والفنون املهن ّية» 50قبل اتخاذ أي قرار بخصوص
ميزانيــة أي جهة 51.وعلــى الرغم من معارضة وزارة املالية ،وإعالن وزيرها ،رئيس حزب
«كوالنو» ،موشيه كحلون ،نية حزبه التصويت ضد القانون؛ إال أن ريجيف وصلت أخير ًا

إلى اتفاق معه على إقامة طاقم متعدد الوزارات ،يشمل وزارة الثقافة ،واملالية ،والقضاء،
بهدف مناقشــة املوضوع وإيجاد حل يضمن عدم جتاوز املؤسســات الفنية والثقافية في
إسرائيل للقانون.

52

وفي سبيل حتقيق هذا األمر ،أجرى طاقم وزارة الثقافة ،في منتصف العام املنصرم،
مجموعــة تعديــات على االعتبــارات التي مبقتضاهــا يت ّم حتديد امليزانيات للمؤسســات
الثقافية في إســرائيل .وبحســب الشــروط املعدلّة ،فقد تق ّرر أن يتم تقليص ميزانية من ال

يق ّدم عروض ًا في «املناطق النائية» (النقب ،واجلليل ،واألراضي احملتلة عام  ،)1967على

أن تعطــى زيــادة في امليزانية ملن يعرض في تلك املناطق .وقد باشــرت الوزارة في جمع
معلومات حول نشاط املؤسسات في هذه املناطق في منتصف العام ذاته.

53

قانون الجمعيات
توازي ًا مع احلملة اإلســرائيلية ض ّد املؤسســات الثقاف ّية والفنّية الفلسطينية ،استمرت

احلكومة احلالية في استهدافها للمجتمع املدني ،وفي قلب دائرة االستهداف كانت ّ
املنظمات

األهل ّية الفلســطينية .وعلى الرغم من االنتقادات الدولية واحمللية؛ صادق الكنيســت على
«قانون اجلمعيات بالقراءة الثانية والثالثة 54،ومبقتضاه بات لزام ًا على اجلمعيات التي ترد
معظم مداخيلها املال ّية من دولة أجنبية التصريح بذلك في إصداراتها الرســم ّية ،وأصبح
ّ
موظفوها ملزمني أيض ًا باإلجابة على اســتجوابات أعضاء الكنيســت بخصوص مصادر

التمويل ،علم ًا أن ث ّمة مقترحات قوانني خاصة ،باإلضافة إلى مقترح قانون حكومي عملت

عليه وزيرة القضاء شاكيد ،دمجت في هذا القانون.
ومن ضمن املقترحات التي طرحت سابق ًا في هذه القضية ،وأدمجت الحق ًا في «قانون
55

اجلمع ّيات» املعتمد« ،قانون  »1730/20الذي تق ّدم به عضو الكنيســت روبرت إيالطوف،
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من كتلة «يسرائيل بيتينو» البرملانية ،مع أربعة من أعضاء الكنيست من الكتلة ذاتها ،من
نص ذلك املقترح علــى اعتبار العاملني في مراكز
ضمنهــم أفيغدور ليبرمان نفســه ،وقد ّ
حقوقيــة «عمــاء أجانب ،في حــال تل ّقوا متوي ًال مــن جهة أو دولة أجنبية للقيام بنشــاط
يعزز مصالح كيان سياســي أجنبي ،أو يخدم جمهور ًا غير جمهور مواطني إســرائيل أو
مسجل
نص اقتراح القانون على
ّ
سكانها ،بشكل مباشر أو غير مباشر» ،وإلى جانب ذلكّ ،
اجلمعيــات حظر اجلمع ّيات التي تنطبق عليها تلك البنود ،وفرض غرامات عالية عليها في
حال لم تص ّرح ،بشكل واضح ودقيق ،عن تفاصيل متويلها.
قوانين ّ
ّ
وتجرم الدعوة الى رفض التجنيد
تشجع التجنيد

بــادر عضو الكنيســت يوآف كيش من حزب الليكــود ،وزمالء له في احلزب ،فض ًال عن
أعضاء آخرين من أحزاب البيت اليهودي واملعســكر الصهيوني وإســرائيل بيتنا ،بتقدمي
مشــروع قانون رقم  1563/20الذي يقضي بفرض عقوبة الســجن  5ســنوات على من
يح ّرض ض ّد متطوع في جيش االحتالل.
كمــا ق ّدمت عضو الكنيســت عنات باركو (الليكود) ،اقتــراح قانون رقم «،»2892/20
ينص على تفضيل من خدم في اجليش للقبول في سلك خدمات الدولة.
والذي ّ
«قانون األذان»

فــي خطوة اســتفزازية تع ّبر عــن واقع العداء للفلســطيني ورموزه الدينيــة والعقائدية
عموم ًا ،وعن حالة الشحن ال ّديني الذي ينزع إليه اليمني املهيمن في إسرائيل ،تق ّدم عضو
الكنيســت مردخاي يوجيف (البيــت اليهودي) مبقترح القانون رقــم « ،»3590/20حتت
عنوان «قانون ملنع املكاره ( »1961 -تعديل – منع الضجة من مكبرات الصوت في بيت
العبادة) 56.هذا املقترح ،الذي ال ميكن تفسيره إال في سياق محاوالت محو العربي املسلم
من احل ّيز العام اإلســرائيلي وإخفائه ،ســبقته مقترحات أخرى شبيهة ،حاول أعضاء في
الكنيست ،ومن ضمنهم مردخاي نفسه ،سنّها منذ عام .2011
أثار هذا القانون ضجة كبيرة لدى أعضاء الكنيست وفي الشارع الفلسطيني ،وخاصة
بعــد مصادقة اللجنة الوزارية للتشــريع في تشــرين الثاني  2016علــى اقتراح القانون،
الذي حظي أيض ًا بدعم معلن من قبل رئيس احلكومة نتنياهو ،بينما وصفه رئيس القائمة
املشتركة ،أمين عودة ،بأنه« :ينضم إلى سلسلة قوانني عنصرية ،كل هدفها إضفاء مناخ
57
كراهية وحتريض على اجلماهير العربية».
ميس أيض ًا
وعارض أعضاء كنيســت من أحزاب متد ّينة اقتراح القانونّ ،
بحجة أنه ّ
بالكنــس وبيــوت العبادة اليهودية ،وبعد اعتراض رئيس حزب «يهدوت هتوراه» ،الوزير
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يعقــوب ليتســمان ،مت تعديل القانون بنــاء على اتفاق بني ليتســمان ورئيس االئتالف،
دافيــد بيتــان ،الذي كان قد انضم إلــى اقتراح القانون .وتض ّمــن التعديل إضافة بند
يط ّبق مبوجبه القانون من الســاعة احلادية عشــر لي ًال حتى السابعة صباح ًا ،أي خالل
الفترة التي تو ّذن فيها املســاجد لصالة الفجر ،وتشــدي َد الغرامة املالية ،التي قد تصل
إلــى عشــرة آالف شــيكل ،علــى ّ
مس املنع بشــكل مباشــر
كل من يخالف ذلك .وبينما ّ
صالة الفجر لدى املســلمني ،فقد مت اســتثناء صفارات الســبت (اليهودية) من صيغة
مقتــرح القانون اجلديد 58.ورغم االنتقادات الواســعة ،صادقت اللجنة الوزارية أخير ًا،
في  12شباط  ،2017على مشروع القانون بصيغته اجلديدة ،وأق ّره الكنيست بالقراءة
التمهيد ّية الح ًقا في  8آذار .2017

وف ــي تعبير مستمر عــن نظرة
الحكومات المختلفة للفلسطيني
بــاعــتــبــاره تــهــدي ـدًا ديــمــغــرافـ ّـيــا،
ّ
الحالية أيضًا
صادقت الحكومة
على تمديد قــانــون «المواطنة
والــدخــول إلســرائــيــل» ،أو مــا بات
يعرف باسم قانون «لـ ّـم شمل»،
لسنة إضافية ،حتى  30حزيران
.2017

تمديد قانون «المواطنة والدخول إلسرائيل»

وفي تعبير مستمر عن نظرة احلكومات املختلفة للفلسطيني باعتباره تهديد ًا دميغراف ّي ًا،
صادقــت احلكومــة احلال ّية أيض ًا على متديد قانون «املواطنة والدخول إلســرائيل» ،أو ما
بات يعرف باسم قانون «ل ّم شمل» ،لسنة إضافية ،حتى  30حزيران  59، 2017وهو قانون
يجري متديده سنو ّي ًا منذ عام .2003
 .٤استهداف األرض والمسكن
منذ بداية املشــروع االســتيطاني االستعماري الصهيوني في فلسطني ،كانت األرض،
كمــا في ك ّل مشــاريع االســتعمار األخــرى ،مر ّكبا جوهر ّي ًا واســتراتيج ّي ًا مــن مر ّكبات
الصراع ،وظلّت هدف ًا أبد ّي ًا لآللة االســتعمارية اإلســرائيلية علــى جانبي ّ
اخلط األخضر،
وإن تب ّدلت وتك ّررت تكتيكات االســتهداف وأدواته عبر األزمنة .ذلك بأنّ الســيطرة على
األرض ،بأبعادها املا ّدية واجلوهران ّية ،ال حتيل إلى االستحواذ املباشر الذي ينطوي على
وتوســع ّية فحســب؛ بقدر ما حتيل إلى الهيمنة املطلقة على املشهد والس ّكان
غايات أمن ّية
ّ
وأدوات اإلنتاج ،والتي تنطوي على أبعاد سياس ّية واجتماع ّية متج ّذرة وغير مباشرة .وفي
خض ّم سيرورة الصراع املستم ّرة تلك ،كان مالحظ ًا أن السنوات األخيرة ،كما أشرنا في
التقرير االســتراتيجي عام  ،2015شــهدت هجوم ًا عنيف ًا ومباشر ًا على األرض واملسكن
الفلســطينيني في إســرائيل ،وذلك على ضوء سياســات حكومة اليمني املعلنة بخصوص
تقليص ظاهرة «البناء غير املرخص» ،وهي سياســة تعي اجلماهير الفلسطينية ،وقيادتها
فــي داخــل ّ
اخلط األخضر ،أنّ الهدف من ورائها هــو تركيز أكبر عدد من العرب في أقل
مســاحة من األرض ،وترى أن من شــأنها أن مت ّهد الطريق أمام مواجهات مباشــرة بني
60
املواطنني الفلسطينيني في الداخل ودولة إسرائيل.

تقليص ظاهرة «البناء غير المرخص»،
سياسة تهدف تركيز أكبر عدد من
العرب في أقل مساحة من األرض.
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يفرض القرار ( )1559على كل سلطة
ّ
محلية أن تضطلع هــي بهدم
ّ
البيوت غير المرخصة ،في حين
ّ
ّ
صالحيات للبت في
يبقيها بال
قرارات الترخيص.
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وفي هذا الســياق ،شــهد عــام  2016اســتمرار ًا لتجاهل احلكومة اإلســرائيلية أزم َة
الســكن املزمنة التي يعاني منها الفلســطينيون في الداخل ،والنابعة ،في األســاس ،من
إهمال ومتييز مؤسساتي ظ ّل قائم ًا على مدى سنوات طويلة 61،وقد واكبه ّ
مؤخر ًا تصعيد
ممنهــج فــي إثارة قضية البناء غير املرخص ،وخطوات هدم البيوت العربية الفلســطينية،
وتدعيمهــا بقــرارات حكوميــة ،ومنها القرار رقــم ( )1559الصادر بتاريــخ  19حزيران
 62، 2016الذي يؤكد على ضرورة تعزيز تطبيق قوانني التخطيط والبناء.
يرتكــز القــرار ( )1559إلى تقريــر «الطاقم للتعاطي مع ظاهرة البنــاء غير القانوني»
(تقريــر جلنــة كمينيتس) 63،الذي ق ّدمه رئيس اللجنة ،إيريز كمينيتس ،للحكومة في كانون
الثانــي  64. 2016وفــي حــن يفــرض قرار احلكومة على كل ســلطة محل ّيــة أن تضطلع
هــي بهــدم البيوت غير ّ
للبت في قرارات الترخيص،
املرخصة ،فإنه يبقيها بال صالح ّيــات ّ
ويضاف إلى ذلك ،تشديد العقوبات بشكل أكبر على املخالفني ،وزيادة الغرامات املفروضة
نص القرار،
عليهم «سعي ًا لتكثيف جناعة إجراءات فرض القانون اقتصاد ّي ًا» ،كما يرد في ّ
كما يقضي مبنح مفتشي التخطيط والبناء صالحية ضبط اآلالت املستخدمة في مخالفات
البنــاء ،وممارســة القــوة بصورة «معقولة» عنــد التعامل مع املخالفــن .وفي حال عجزت
اللجــان احملليــة واإلقليمية للتخطيط والبناء عن فرض القانــون؛ فإن قرار احلكومة مي ّكن
«الوحــدة القطريــة حملاربة البناء غير املرخص» من تولّي هــذه الصالحيات ،كما جاء في
نص القرار احلكومي.
وبنــاء على توصيات اللجنة وقرار احلكومة ،نشــرت فــي نهاية حزيران مذكرة «قانون
التخطيــط والبنــاء» ،والتي تض ّمنــت عدد ًا من االقتراحات لتعديــل قوانني قائمة ،وحتولت
الحقــ ًا القتراح قانون حكومي حتت مســ ّمى «اقتراح قانــون التخطيط والبناء (تعديل رقم
65
.»)109
أثــارت توصيــات اللجنة وقرار احلكومــة ،والحق ًا اقتراح القانــون ،ردود فعل غاضبة
وقلقة في أوســاط اجلماهير الفلســطينية ،ع ّبرت عنه «اللجنة القطرية لرؤســاء الســلطات
احملليــة العربيــة» ،خالل اجتمــاع عقدته في  25حزيــران  ،2016برفضهــا الكلّي لهذا
القرار ،واعتباره «خطير ًا ملا يعنيه من استهداف وجودي لفلسطينيي الداخل ،من خالل ما
يرمي إليه من هدم لعشرات اآلالف من البيوت العربية في مختلف أنحاء البالد ،ومحاولة
حتويل السلطات احمللية العربية الى أدوات لهدم البيوت حتت غطاء ‘نقل صالحيات جلان
التخطيط والبناء في املناطق إلى الســلطات احملليــة’ .»..وقررت اللجنة ،عقب اجتماعها،
مواجهــة هــذه السياســة املمنهجة علــى الصعيدين احمللّــي والدولي عبر «عدة مســارات
ً 66
متوازية ،سياس ّي ًا وشعب ّي ًا ومهن ّي ًا وقانون ّي ًا وإعالم ّيا».

وعلــى صعيــد املجتمــع املدني ،اعترضــت على تلك القــرارات أيض ًا عدة مؤسســات
جماهيريــة عربية وعربية-يهودية .فعلى ســبيل املثال ،ح ّذر مركــز «إجناز» لدعم وتطوير
احلكــم احمللي في الســلطات احمللية العربيــة ،من خطورة ما يحتويــه القانون من تهديد
للمجتمع العربي واقتصاده حاضر ًا ومســتقب ًال .وأعلن املركز أنه يرى في تطبيق القانون
خطــر ًا جد ّيــ ًا يهدد حلقة الوصل األساســية بني احلكومة والدولــة من جهة؛ وبني املجتمع
العربــي مــن جهــة أخرى ،على اعتبار أن تطبيقه «من شــأنه أن يهــدم ما تبقى من عالقة
ثقة بني املواطنني ورؤســاء ســلطاتهم احمللية ،أو أنه ســيه ّدد جد ّي ًا عالقة الدولة بالرؤساء
إياهم» 67.ومن جانب آخر ،ح ّذر «مركز ســيكوي – اجلمعية لدعم املســاواة املدنية» ،في
نيســان من العام املاضي ،من تبعات تنفيذ اقتراحات اللجنة على العالقات بني املواطنني
الفلســطينيني والدولــة ،وطالب بوقف هدم البيوت ومنح فرصــة القتراح حلول بديلة متنع
68
مستقب ًال البناء «غير املرخص».
وجــاء في ورقة موقف ،و ّقعت عليها كل مــن «جمعية حقوق املواطن» ،و«املركز العربي
للتخطيــط البديل» ،و»مركز ميزان» ،وغيرها من املؤسســات املدن ّية 69،أن «سياســة هدم
البيوت ،كتلك املقترحة في قانون (كمينيتس) ،ترتكز على قراءة خاطئة ومضللة .وعدا أنها
تتجاهل أزمة التخطيط عديدة السنوات في املجتمع العربي ،وقصورات الدولة التخطيطية،
التــي قــادت مواطنني كثيرين إلــى املخالفة؛ فإنها أيض ًا ال تتماشــى مع مبــادئ العدالة
األساســية ،وتتنافى بشــكل تام مع القانون األســاس‘ :كرامة االنســان وحريته’ ،الذي
يرسخ احلق في املأوى بصفته ح ّق ًا دستور ّي ًا» .وعش ّية طرح القانون على هيئة الكنيست،
ّ
70
أطلقت «ززمي  -حراك شعبي» حملة باسم «نتصدى لقانون االقتالع» ،موجهة نداء إلى
حسون وحمد ع ّمار 71 ،بالتصويت ضد القرار ،وأن يبذال اجلهود
عضوي الكنيست ،أكرم ّ
72
الالزمة لصالح حل حقيقي ألزمة األرض واملسكن في كافة البلدات العربية الفلسطينية.
لكن ج ّرافات الهدم لم تتأخر في تنفيذ سياسات احلكومة ،وشهد النقب تصعيد ًا عنيف ًا
مبنى خالل عــام  73. 2015وقد
فــي إطار تطبيق هذه السياســةّ ،
جتســد عبر هدم ً 982
ه ّدمــت العراقيــب للمرة الـ 108على التوالي ،وكان ذلك فــي بداية عام  ،2017وما زالت
السلطات تطالب األهالي بدفع مبلغ  2مليون شيكل مقابل مصاريف هدم العراقيب األول
عــام  2010وحتــى الهــدم الثامن .عالوة على ذلك ،تواصل الســلطات اإلســرائيلية ،منذ
ســنوات ،محاوالت حتريش ما تبقى من أراضي العراقيب ،وذلك على الرغم من أن هذه
74
األراضي تخضع إلجراءات تسجيل امللكية ،ومسألة ملكيتها لم حتسم بعد.
وفــي خطوة تصعيدية ،أقدمت جرافات وآليات الســلطات اإلســرائيلية ،بحماية قوات
كبيــرة من الشــرطة ،فــي  10كانون الثاني ،على هدم  9منازل في مدينة قلنســوة .وعلى

ّ
جرافات الهدم لم تتأخر في تنفيذ
سياسات الحكومة ،وشهد النقب
تصعيد ًا عنيفًا في إطــار تطبيق
ّ
تجسد عبر هدم
هذه السياسة،
ً
مبنى خالل عام  .2015وقد
982
ّ
هدمت العراقيب للمرة الـ 108على
التوالي.
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الرغم من ردود الفعل الغاضبة للجماهير الفلســطينية والقيادة الفلســطينية ،كما سنظهر
الحقــ ًا فــي هــذا التقرير؛ إال أن شــيئ ًا لم يردع الســلطات عن إرســال إخطــارات هدم
75
للعشرات من البيوت في العديد من القرى العربية الفلسطينية ،ومن ضمنها الدرزية.
وفي جتســيد لسياســات اإلحالل اإلســرائيلية ،داهمت قوات شــرطة إسرائيلية ،في
ساعات مب ّكرة ج ّد ًا ،قرية أم احليران 76في النقب وج ّرفت بيوتها ،متهيد ًا إلقامة قرية
يهودية حتمل اسم «حيران» على أراضي القرية الفلسطينية .وقد تخلّل عمل ّية املداهمة
ًّ
مستقل سيارته،
إطالق النار على يعقوب أبو القيعان ،أحد س ّكان القرية ،بينما كان
مما أدى إلى استشــهاده ومقتل شــرطي إسرائيلي دهس ًا كما فصلنا سابق ًا 77،علم ًا
أن الشــرطة واصلــت احتجــاز أبو القيعان أليــام ،محاولة ابتــزاز عائلته واجلماهير
الفلســطينية بتشــييع جنازته حتت شــروطها ،إلى أن أجبرت احملكمة العليا الشرطة
إخالء اجلثمان دون قيد أو شــرط ،بعد أن ق ّدم مركز «عدالة» التماســ ًا باســم زوجة
78
الشهيد وعضو الكنيست طلب أبو عرار.
 .5السياسات اإلسرائيلية والخطة الخماسية لتطوير المجتمع العربي:
تتقاطع سياســات الهدم مع سياســات الدولة ضد الفلســطينيني في إسرائيل عموم ًا،
وهو ما انعكس أيض ًا في اخلطة االقتصادية التي أقرتها حكومة نتنياهو العام املنصرم،
اخلماسية
بقرار حكومي رقم ( 79.)922وكنا قد أشــرنا في تقريرنا الســابق إلى «اخلطة
ّ

لتطويــر املجتمــع العربي في إســرائيل» ،والبنود التي تشــترط ربط التطــور االقتصادي
بالوالء للدولة اليهودية وهدم البيوت.

80

وخاصة بعد
احتجت قيادة املواطنني الفلســطينيني في الداخل على هذه الشروط،
وقد
ّ
ّ

كشــف وزير املالية كحلون عن جتميد اخلطة اخلماســية أمام الهيئة العامة للكنيســت،

81

بســبب إصرار نتنياهو على اشــتراط تنفيذها مبا وصفه «تطبيق قانون البناء» ،أي تنفيذ
82
أوامر الهدم أو ًال في البلدات الفلسطينية.

اســتنكرت اللجنة القطرية تنفيذ قرارات الهدم ســواء باعتبارها شرط ًا لتنفيذ «اخلطة

اخلماسية للمجتمع العربي» ،أو اشتراطها ضمن ميزان ّيات اإلسكان كذلك ،واعتبرت هذا

وجه مركز «عدالة»
القــرار مبثابــة إعالن احلكومة تراجعها عن قرارها رقــم ( .)922وقد ّ

رســالة إلى احلكومة اإلسرائيلية ،باسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات احمللية العربية،
تطالبها باالمتناع عن هذا القرار ،مشــ ّدد ًا على أنه ال يســتند إلى أي أســاس قانوني.

وقد أ ّكد املركز ،في رسالته تلك ،على رفضه تعامل احلكومة مع هذه امليزانيات على أنها
صدى داخل قاعة البرملان أيضــ ًا ،حني ن ّوه النائب أمين
«هبــات» 83.تلك الرســالة وجدت
ً
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عودة إليها على منبر الكنيست ،مبين ًا أن املواطنني العرب يدفعون  ٣٦مليار شيكل سنو ّي ًا

ضرائب خلزينة الدولة« ،ما يعني أن اخلطة االقتصادية ليســت منّة ،وإمنا هي جزء قليل
84
ج ّد ًا من حقوقنا».

ومع تعطيل ّ
اخلطة اخلماسية ،ميكن القول إن احلكومة احلال ّية استم ّرت في تنفيذ البنود
التي تعود إليها بالفائدة ،ال ســيما أن ّ
اخلطة ،كما جاء في بندها اخلامس الذي يتطرق إلى
األمن الداخلي ،تبنّت قرار وزير األمن الداخلي أردان إعداد خطة لتوسيع عمل الشرطة في
املجتمع الفلســطيني في الداخل ،وزيادة تطبيق القانون ،قبل أن تق ّر احلكومة اإلســرائيلية
ّ
خطــة أردان املذكــورة في نيســان  2016بزعم «تطبيق وتعزيز األمن الشــخصي في املدن
والقرى العربية في البالد وفي مدينة القدس» .وتشــمل اخلطة اجلديدة إقامة عشــرة مراكز
شرطة في مختلف القرى واملدن العربية ،باإلضافة إلى دعم وترميم  10مراكز قائمة ،وتعزيز
الوحدات امليدانية ،وجتنيد آالف الشرطيني ،خالل السنوات اخلمس املقبلة.
أثارت هذه القض ّية ،مج ّدد ًا ،اســتنكار اجلماهير والقيادات الفلســطين ّية في الداخل،
85

وأعرب رؤساء سلطات محلية عن رفضهم اخلطة ،مع ّبرين عن تشكيكهم في نوايا الشرطة
منها ،وخاصة على ضوء جتارب سابقة أثبتت أن الشرطة ليست مح ّل ثقة لدى اجلماهير

الفلســطينية .وإزاء ذلــك ،أطلقــت الفعال ّيات احمللّية ومؤسســات املجتمــع املدني حمالت
للتوعيــة وإثــارة الرأي العام جتاه ّ
اخلطة وأهدافها ،منها ،على ســبيل املثال ،الندوة التي
ّ
نظمتها اللجنة الشــعبية في كفر كنا ومجموعة شــباب «كفر كنا لغد أفضل» حتت عنوان

ّ
مــع تعطيل الخطة الخماسية،
اســتــمـ ّـر ت الحكومة فــي تنفيذ
البنود التي تعود إليها بالفائدة،
ال سيما في مجال توسيع عمل
الشرطة في الوسط الفلسطيني
في الداخل.

«خطــط الدولــة جتاه اجلماهير العربية ومراكز الشــرطة اإلســرائيلية فــي القرى واملدن
العربيــة» ،وقــد ت ّوجــت الندوة بتوقيع عــدد كبير من الشــخصيات على «ميثــاق الكرامة

والشرف» لرفض إقامة مركز الشرطة في البلدة.

86

يصــب في صالح اجلماهير
وعلــى الرغم من أن تفاصيل تنفيذ اخلطة ،بشــقها الذي
ّ
العربيــة ،مــا زالــت قيد البحث والتخطيط ،إال أن ث ّمة من يشــ ّكك فــي الفائدة التي ميكن

أن حت ّققهــا للجماهير الفلســطينية في الداخــل 87.وقد أثار التأخير في تنفيذها اســتياء

القيادات العربية ،كما ع ّبر عنه النائب عبد الله أبو معروف عن اجلبهة الدميقراطية للسالم
واملساواة في خطابه أمام هيئة الكنيست حول ميزانية الدولة لعامي . 2018-2017

88

 .6المشهد الفلسطيني الداخلي
يتناول هذا اجلزء من التقرير التحديات الداخلية التي تواجه الفلسطينيني في إسرائيل،
ويتوقف عند طرق وأســاليب تعامل النخبة الفلســطينية ،وخاصة القيادة في الداخل ،مع
هــذه التحديــات ،ال ســيما أن الهجمة اإلســرائيلية املمنهجة على الفلســطينيني داخلها،
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واكبتها حتديات إضافية ،انعكست في زيادة الفقر والعنف ،مع احتداد حالة االستقطاب
االجتماعي والسياسي.
نسب مشاركة النساء العربيات في
سوق العمل تصل إلى٪٢٧؛ مقابل
 ٪٧٦للنساء اإلسرائيليات.

•الفقر:

يعاني املجتمع الفلسطيني في إسرائيل من متييز عنصري مستمر في جميع مجاالت
احلياة ،األمر الذي يعني تدنّي مكانته االقتصادية بشــكل ج ّدي ومســتمر .وتنبع تلك
املكانــة االقتصاديــة املتدنّية باألســاس من قلة فــرص العمل املتســاوية مع املجتمع
اإلســرائيلي ،والبنى التحتية متدن ّية املســتوى ،واملعيقات أمام الدخول إلى االقتصاد
اإلســرائيلي ،وهوما يؤدي إلى انخراط محدود ،وبنسب منخفضة ،في السوق .تظهر
هذه الفجوة ،بشــكل خاص ،لدى قراءة نســب مشاركة النساء ،التي تصل إلى٪٢٧؛
مقابــل  ٪٧٦للنســاء اإلســرائيليات .كمــا تؤثر املهــن والوظائف التــي ينخرط فيها
الفلســطينيون عاد ًة على مســتواهم االقتصادي ،إذ يندرج القطاع الفلســطيني من
السكان في فروع عمل تقع في أدني سلّم األجور ،وذلك مع األخذ في احلسبان أيض ًا
ضعف سوق العمل املستقل.
يشــ ّكل تدهور البنى التحتية في املراكز والبلدات الفلسطينية في الداخل عام ًال جد ّي ًا
في اســتمرار ّ
تفشــي الفقــر لدى الفلســطينيني ،الذين يعيش غالب ّيتهــم في جتمعات
بنى حتتية غير متطورة ،ووضع اقتصادي اجتماعي متدنٍّ  ،وهو ما
سكنية مدن ّية ذات ً
تن ّم عنه نسبة العائالت العربية الفقيرة قياس ًا مبجمل العائالت في إسرائيل؛ إذ تزيد

بنسبة  ٪٢.٥عن نسبتها في املجتمع عا ّمة.
يشــير تقرير الفقر الذي نشــرته مؤسســة التأمني الوطني لســنة  2015إلى ارتفاع
نســبة الفقــر بني العائالت اإلســرائيلية عمومــ ًا ،رغم انخفاضها لــدى فئات األطفال
واملســنّني حتديد ًا .لكن في املقابل ،أصبح الفقراء أشــد فقر ًا من سنوات سابقة ،كما
تظهــر نتائــج التقرير ،وكانت النســبة األكبر ،من بني العائــات ،من نصيب العائالت
العربية ،والتي ارتفعت من  ٪52عام 2014؛ إلى  ٪61في عام  ،2015بينما ارتفعت
نسبة الفقر لدى الفلسطينيني في إسرائيل عموم ًا من  ٪٥٢.٦عام ٢٠١٤؛ إلى٪٥٣.٣
عــام  .٢٠١٥وكان االنخفــاض في مدخول العائــات ،وخاصة لدى من يعمل أربابها
90
حلسابهم اخلاص ،السبب املركزي لهذا االنخفاض.
89

ارت ــف ــع ــت نــســبــة الــفــقــر لــدى
الفلسطينيين في إسرائيل عمومًا
من  ٪٥٢.٦عام ٢٠١٤؛ إلــى٪٥٣.٣
عام .٢٠١٥

•تفشي ظاهرة العنف داخل المجتمع الفلسطيني:
ّ
يشــكل تفشــي ظاهرة العنف حت ّدي ًا كبير ًا للفلســطينيني في إســرائيل ،وخاصة على

ضوء زيادة نســبة اجلرمية في أوســاطهم .وفي هذا اإلطار ،تشير معطيات الشرطة
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لعام  2015إلى ارتفاع مقلق في نســبة العرب املتو ّرطني في اجلرمية ،وقد جاء على
لســان القائد العام للشــرطة ،روني الشــيخ ،أثنــاء حديثه في جلنــة الداخلية والبيئة
مبناســبة «يوم الشــرطة» ،في حزيران  ،2016أن نســبة املتورطني في اجلرمية من
العرب أعلى بكثير من نســبتهم في املجتمع ،وأضاف« :في حني تصل نســبة العرب
في املجتمع اإلســرائيلي إلى ٪21؛ فإن نســبتهم من املدانني في جرائم القتل تصل
إلى  ،٪59وإلى  ٪27من جنح التجارة باملخدرات ٪32 ،من جنح السرقة ،و ٪47من
جرمية السطو املسلّح ،و ٪٥٥من جرائم محاوالت القتل.
وتشير معطيات «مركز أمان – املركز العربي للمجتمع اآلمن» 91إلى أن عدد ضحايا
القتــل فــي املجتمع الفلســطيني لعام  2016وصل إلى  64ضحيــة؛  54منهم ذكور،
و 10نســاء ،بينمــا وصل عــدد الضحايا لعام  ،2017لغاية تاريــخ  22كانون الثاني
حتديــد ًا ،إلى ســتة رجــال .علم ًا أن عدد ضحايا القتل ،منــذ عام  ،2000بلغ 1180
ضحية (ال يدخل في هذه اإلحصائيات ضحايا عنف الشرطة اللذين وصلوا إلى 54
ضحية).
تتعزز هذه املعطيات في تقرير تقدمت به النائبة حنني زعبي إلى املستشار القضائي
للحكومة ،بعنوان« :اجلرمية في املجتمع العربي :تقصير الشرطة» ،وجاء فيه أنه إلى
جانــب الزيادة فــي عدد ضحايا القتل؛ هناك زيادة مســتم ّرة فــي عمليات محاوالت
القتــل ،وقــد وصل عدد حاالت اســتعمال الســاح احلــي في جرائم داخــل املجتمع
الفلســطيني في إســرائيل ،بني عامي  ،2012-2011إلى  90ألف حالة ،ووصل عدد
الســاح «غير القانوني» في إســرائيل إلى  400ألف قطعة سالح ٪80 ،منها موجود
92
داخل املجتمع العربي.
القــى هذا املوضوع اهتمام ًا جماهيري ًا واســع ًا ،ملا فيــه من تهديد اجتماعي جماعي
تفســر أســباب هذه الظاهرة؛ فرجال الدين ،مث ًال ،رأوا
وفردي .وتع ّددت اآلراء التي ّ
فيها نتيجة لـ»االبتعاد عن الدين» ،والتربويون اعتبروا أن انعدام األطر التربوية كان
ســبب ًا رئيســ ّي ًا في زيادة العنف بني طالب املدارس ،أما األكادمييون الفلســطينيون،
وحتديد ًا من بحثوا ّ
تفشــي هذه الظاهرة ،فقد عزوها إلى ع ّدة أســباب مجتمعة ،منها
عدم ضبطها من قبل الهيئات واملؤسسات التي ال تضطلع بدورها ،وخاصة الشرطة،
كما جاء في تقرير النائبة زعبي ،ومن جملة األسباب أيض ًا «العنف اإلقليمي» املنتشر
دون رقابة على شــبكات التواصل ،ك ّل ذلك يضاف إلى الواقع السياســي املشــحون
في ظ ّل حكومة ميينية متطرفة ،والواقع االقتصادي الصعب ،الذي تعزّزه سياساتها،
93
كما يرى الباحث األكادميي خالد أبو عصبة.

نسبة المتورطين في الجريمة من
العرب أعلى بكثير من نسبتهم
في المجتمع .

وصـــل عـــدد ضــحــايــا الــقــتــل في
المجتمع الفلسطيني لعام 2016
إلــى  64ضحية؛  54منهم ذكــور،
و 10نساء

249

تقـريـر "مـدار"

2017

وفــي مقابل ذلك ،شــهدت القــرى واملدن العربيــة العديد من التظاهــرات والفعاليات
االحتجاجيــة التــي ح ّملت ،جميعها ،الشــرطة مســؤولية تفشــي اجلرمية ،وانتشــار
السالح ،وغياب األمن الشخصي في البلدات العربية ،ال س ّيما وأنها املسؤولة األولى
عــن توفير األمــان وعنصر الــردع ملجابهة اجلنــاة ،وانتهاجها سياســة متييزية في
94
محاربة مظاهر اجلرمية والعنف ،وتقاعسها عن الكشف عن املجرمني.
وإلى جانب هذه االحتجاجات ،استم ّرت اجلمعيات النسوية في عملها ضد قضايا قتل
النساء ،مح ّملة املسؤولية عن استمرار هذه الظاهرة ملؤسسات الدولة ،وتقاعسها في
مواجهتها ،باإلضافة إلى حتميل املجتمع املســؤولية أيض ًا في اســتمرارها .وبادرت
مؤسســات نســوية ،بالتزامن مــع اليوم العاملــي ملناهضة العنف ضد النســاء ،إلى
إيصال رسالة إلى املفتش العام للشرطة ،مطالبة إياه بوقف تقصير الشرطة في مثل
95
هذه القضايا.
•التوتر الداخلي:
شهد الــعــام المنصرم نقاشات
داخلية ح ــادة حــول عــدة قضايا
اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة تهم
المجتمع الفلسطيني في الداخل.

شهد العام املنصرم نقاشات حادة حول عدة قضايا اجتماعية وسياسية تهم املجتمع
الفلســطيني في الداخل .وعلى الرغم من صعوبة الفصل بني االجتماعي والسياسي؛
لترابطهما بشكل وثيق في احلالة الفلسطينية ،فض ًال عن أن األفراد أصحاب الشأن
هم نشــطاء سياســيون واجتماعيــون في الوقت ذاته؛ يتط ّرق هــذا اجلزء من التقرير
إلى االنقســامات االجتماعيــة ،بينما يتط ّرق اجلزء التالي ،املتعلّق باألداء السياســي

للفلسطينيني في الداخل ،إلى التوترات ذات الطابع السياسي.

بــرزت اخلالفــات في األســاس بني احلركة اإلســامية ،وبني النشــطاء من األحزاب
«العلمانية» ،ونشــطاء آخرين من غير اإلســاميني غير املنتمني حزب ّي ًا .ومت ّيزت معظم
الســجاالت بكونها متعلقة بالســلوك االجتماعي ،وكيف يتم التعبير عنه ،ال ســيما في
املجال الفني ،والقضايا املتعلقة بالنساء ومكانة املرأة.
كانت أبرز هذه القضايا تتعلق بإيقاف امل ّدرس والناشــط علي مواســي عن العمل
مــن قبــل بلدية باقة الغربية ،إثر عرضه فيلم «عمر» ،للمخرج هاني أبو أســعد ،في
مدرســة في البلــدة ،بادعاء أن الفيلم يحمل مشــاهد «تخدش احليــاء العام» .وقد
تعــ ّرض مواســي ،بعد عــرض الفيلم ،إلى تهجم جســدي داخل املدرســة من قبل

أشــخاص متشــددين في القرية .وأثارت هذه القضية الرأي العام الفلسطيني في
الداخل ،وتراوحت املواقف إزاءها بني الشــجب لقرار البلدية ،كما جاء في موقف
«احلــزب الشــيوعي» و»اجلبهة الدميقراطية للســام واملســاواة» و»حــزب التجمع
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الوطني الدميوقراطي» ،وجلان األولياء القطرية ،ونشــطاء وناشــطات من املجتمع
املدنــي؛ وبــن التأييد للقرار ،وهو ما ع ّبرت عنه اللجنة الشــعبية فــي باقة الغربية
وجهــات أخــرى .يذكر أن البلدية قــررت الحق ًا إلغاء قرار الفصــل ،التزام ًا بحكم
96
محكمة العمل التي التمس إليها مواسي إثر فصله.
تكــرر هذا املشــهد في العديد مــن املواقف ذات الصلة بالفــنّ والثقافة ،مت ّثل آخرها
بالهجوم العنيف على مخرجة فيلم «بر بحر» ،ووصل األمر ح ّد إرسال بلدية أم الفحم
مذكــرة إلــى مجلــس املراقبة على األفالم فــي وزارة التربية والرياضــة ،مطالبة إياه
بالعمل الفوري إليقاف عرض الفيلم ،بادعاء أنه ميس مبشــاعر العرب واملسلمني في
97
البالد عامة ،وسكان مدينة أم الفحم على وجه اخلصوص.
كما احتد النقاش في قضية أخرى تتعلق مبكانة النساء ،في أعقاب نشر إعالن سبق
إحياء الذكرى الستني ملجزرة كفر قاسم ،ظهرت فيه صورة فتاة محجبة وإلى جانبها
عبارة تقول« :عزيزتي املشــاركة في املســيرة ،احذري التب ّرج» .تزامن هذا امللصق،
أيض ًا ،مع حادثة أخرى ك ّرر فيها عضو الكنيست عبد احلكيم مفيد يحيى ،عن احلركة
اإلســامية في القائمة املشــتركة ،مقولة أنه ال يعتبر صوت املرأة عورة؛ إال إذا بدأت
«تتغنوج» في أغانيها ،وجاء هذا في مؤمتر حول املكانة القانونية للمجتمع العربي في
إسرائيل ،حاول فيه األخير أن ينفي تصريح ًا سابق ًا نُسب إليه القول فيه بأن «صوت
ضجة واســعة في املؤمتر ،وفي مواقع التواصل
املرأة عورة» .وقد أثار هذا التعليق ّ
98
االجتماعي ،بني مؤيد ومعارض.
ومــرة أخــرى احت ّد النقــاش على شــبكة التواصــل االجتماعي ،وخارجهــا ،تبع ًا
لتراشــق وقع بني قيادي في اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة وناشطة سابقة
في احلزب على صفحات موقع «فيسبوك» ،استعمل فيه سكرتير احلزب الشيوعي
في حيفا أســاليب التهديد والتصرف غير الالئق في ســياق نقاش سياســي يتعلق
باملوقــف مــن احلــرب في ســورية .وفي إثر هــذا التصرف ،قــ ّررت هيئات احلزب
واجلبهــة إقصاء القيادي مــن كل وظائفه احلزبية ،وحتويل املوضوع للفحص أمام
99
جلنة املراقبة احلزبية.
ال ميكــن اعتبــار ســياق هــذه احلادثة السياســي اســتثنائي ًا  ،وعلى الرغــم من أن
قضية احلرب في ســورية واملواقف منها لم حتت ّل عناوين علنية في النقاش الداخلي
الفلســطيني فــي إســرائيل ،إال أنهــا بقيت أحد العوامــل املؤ ّثرة علــى العالقات بني
الفلســطينيني عموم ًا ،وبني األحزاب والنشــطاء على وجه اخلصوص ،وإن كانت في
باطن القضايا وليس ظاهرها.
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 .7السلوك السياسي للجماهير الفلسطينية في الداخل
على الرغم من صورة الوضع املقلقة أعاله ،إال أن اجلماهير الفلسطينية في الداخل ما
زالت ،ولو بنسب وأعداد أقل ،تتفاعل مع األحداث الوطنية املختلفة ،مؤكدة ،في نشاطاتها
املختلفــة ،علــى انتمائها الفلســطيني رغــم التوتــرات الداخلية ،وعلى وعيها باســتهداف
السلطات لوجودها ولهويتها الفلسطينية.
انعكس ذلك في إحياء الذكرى األربعني ليوم األرض في  30آذار  ،2016والذي تزامن
مع هجمة شرسة على األرض واملسكن الفلسطينيني .وفي األربعينية لهذه الذكرى ،أقرت
جلنة املتابعة العليا سلسلة نشاطات وفعاليات سياسية ،من ضمنها اإلضراب الشامل في
املدن والقرى الفلســطينية ،ومســيرتان مركزيتان؛ األولى في عرابة البطوف ،والثانية في
100
هجرت وه ّدمت بيوتها الحق ًا في بداية عام . ٢٠١٧
قرية أم احليران التي ّ

على الرغم من أن قضية الحرب في
ّ
سورية والمواقف منها لم تحتل
عناوين علنية في النقاش  ،إال أنها
ّ
بقيت أحد العوامل المؤثرة.
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كمــا شــملت الفعاليات زيــارات لذوي الشــهداء من قبل وفود تضــم األطر واحلركات
والتوجه بعدها إلى النصب التذكارية للشــهداء .وانطلقت
واألحزاب احمللية في البطوف،
ّ
مســيرات جماهيرية من ســخنني وعرابة ودير حنا ،التحمت في ساحة املهرجان الشعبي
فــي عرابــة الذي وفد إليه اآلالف من الفلســطينيني فــي الداخل .إضافة إلــى العديد من
املسيرات والفعاليات احملل ّية األخرى إحيا ًء للذكرى.
ووســط هذا الزخم الشــعبي ،كتبت عشــرات املقاالت التي حتتفي باحلدث ،وأصدرت
أبحــاث جديــدة تتناول قضية يوم األرض ،بينما أعيد نشــر أخــرى ،وكلّها أ ّكدت على أن
101
األرض كانت ،وما زالت ،تش ّكل حلقة الصراع األولى بني إسرائيل والشعب الفلسطيني.
وانعكــس ذلك أيض ًا فــي إحياء الذكرى الـ ١٦له ّبة القــدس واألقصى (ه ّبة أكتوبر)
في األول من تشــرين الثاني  ،٢٠١٦وفي يومها عقدت جلنة املتابعة يوم ًا دراســ ّي ًا حول
تداعيــات هبــة القدس ،وســبل مواجهة أحداثها ،فــي محاولة منها لتقييــم املرحلة من
وجهــات نظر متعددة ،بهدف وضع آفاق جديــدة ملواجهة التحديات الراهنة 102.وترافق
ذلك مع النشاطات التقليدية التي تتكرر في مثل هذا اليوم من كل عام؛ كزيارة أضرحة
الشــهداء ،وإقامة مهرجان خطابي رئيسي ،استضافته مدينة سخنني .وكما حصل في
سنوات سابقة ،فقد استمر جيل الشباب في املشاركة في مثل هذه املسيرات ،وإن كان
103
بأعداد أقل.
وتك ّررت هذه النشــاطات ،بطريقة مشــابهة ،في إحياء ذكرى مجزرة كفر قاسم الـ،60
والتــي وقعــت فــي  29تشــرين األول  ،1956وقتــل فيها  49شــهيد ًا برصــاص اجليش
اإلســرائيلي .وقوبلت الفعال ّية الرئيســية التي ن ُّظمت في هذه الذكرى مبشاركة اآلالف من
الفلسطينيني في مهرجان حتت عنوان «لن ننسى ،لن نغفر ،لن نسامح» 104»،علم ًا أن هذا

املهرجان كان واحد ًا من ضمن سلسلة فعاليات أخرى ن ُّظمت في ذلك اليوم ،ودعت إليها
«اللجنة الشــعبية إلحياء الذكرى الـ ٦٠ملجزرة كفر قاســم» التي شــكلت املظلة العليا لكل
ما يتعلّق بالذكرى.
وفي محاولة لنقل التاريخ الفلســطيني واالنتماء الفلســطيني إلــى األجيال القادمة،
دعــا رئيــس جلنــة متابعة قضايــا التعليم العربي ،ورئيســة املجلس التربــوي العربي،
مدراء املدارس العربية وأعضاء الهيئات التدريسية إلى تخصيص ساعتني دراسيتني،
وتنظيم فعاليات ونشــاطات ثقافية وتربويــة في املدارس ،من أجل تعريف الطالب على
تفاصيل املجزرة ،ومحاوالت الســلطات التكتّم عليها .وقد أع ّدت اللجنة مادة إرشــادية
للمعلمــن واملعلّمات ،وروابط ألفالم توثيقية حول املجزرة ،ورزمة من الفعاليات الص ّف ّية
إلحياء الذكرى 105.وعطف ًا على ذلك ،بادرت وسائل اإلعالم املكتوبة واملسموعة إلى نشر
مقاالت حول املجزرة ،ونقل شــهادات جلرحى جنوا منها ،باإلضافة إلى صور وتغطية
106
واسعة للنشاطات.
وعلى الرغم من اســتمرار الفلســطينيني داخل إسرائيل في إحياء ذكرى هذه األحداث
الفارقة في تاريخهم ،ومحاولة نقلها إلى األجيال الشابة ،وعلى الرغم أيض ًا من مشاركة
اآلالف في املســيرات؛ إال أن هناك مؤشــرات على أن هذه الفعاليات تشــهد مشاركة أقل
في كل عام .وقد ع ّبر أهالي شــهداء «هبة القدس واألقصى» عن خيبة أملهم من التفاعل
اجلماهيري مع ذكرى استشــهاد ذويهم ،وعن شــعورهم بأن املشــاركة باتت تأخذ طابع ًا
107
أق ّل هيبة وأقل عدد ًا من سنة إلى أخرى.
وعطف ًا على ما ســبق ،أشــار العديد من النشطاء والناشطات إلى وجود مشاركة أقل
في النشــاطات السياســية ،وأجمعوا أن العزوف عن املشــاركة يعود في األســاس إلى
التكــرار وعدم جتديد األدوات النضالية .وطالبوا القيادة بإعادة النظر في آليات النضال
108
وإحياء الذكرى ،واستخالص العبر من عدم املشاركة.
وقد أكد اســتطالع للــرأي ،أجراه مركز «مدى الكرمل -املركز العربي للدراســات
االجتماعيــة التطبيقية» ،ضرورة إعادة النظر في اآلليات االحتجاجية ،ففي حني أولى
 ٪65مــن املســتطلعني أهميــة «كبيــرة» ،أو «كبيرة ج ّد ًا» ،إلحياء ذكــرى يوم األرض،
فإنــه لــم يكن هنــاك إجماع حــول الطريقة األنســب إلحيائها ،وهو مــا أظهرته آراء
املســتطلَعني ،الذيــن ص ّرح  ٪١٦منهم أن الطريقة األنســب إلحياء هــذه الذكرى هي
املسيرات ،بينما أ ّيد  ٪١٨اإلضراب العام ،وأجاب  ٪٢٩من املستطلعة آراؤهم بتأييد
املســيرات واإلضــراب مع ًا ،وص ّرح الـ ٪٢١الباقون أنّهــم ال يعرفون ما هي الطريقة
109
األنسب إلحياء الذكرى.
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 .8السلوك السياسي للقيادة الفلسطينية في الداخل:
تابعت القيادة الفلسطينية في الداخل محاوالتها اجلد ّية لتطوير أدوات عملها السياسي،
توجه معظم أعضاء
واستم ّرت في نهج تدويل قضايا الفلسطينيني،
وجتسد هذا األمر عبر ّ
ّ
الكنيســت عن القائمة املشــتركة ،ورئيس جلنة املتابعة ،إلى احملافل الدولية لعرض قضايا
الفلسطينيني في إسرائيل على الصعيد العاملي.
وفي ســياق ذلك ،أجرى وفد من القائمة املشــتركة ،يضم النائبني أمين عودة ومسعود
غنامي ،جولة لقاءات دبلوماســية ورســمية في العاصمة األملانية برلني ،وعقد الوفد سلسلة
110
لقاءات شخصية وجماعية ،من ضمنها لقاءات مع العشرات من نواب البرملان األملاني.
وكذلك فعلت النائبة حنني زعبي حينما عرضت قضايا األرض واملسكن في لقاءات عديدة
لها مع سياسيني وبرملانيني ووسائل إعالم بريطانية.
ورئيس جلنة املتابعة 28 ،ســفير ًا
وإلى جانب ذلك ،التقى نواب من القائمة املشــتركة،
ُ
ّ
وتســلم السفراء مذكرة خاصة ،أع ّدتها
أوروب ّي ًا ،باإلضافة إلى ســفير االحتاد االوروبي،
جلنة املتابعة ملناســبة اليوم العاملي لدعم حقوق العرب الفلســطينيني في إسرائيل 112،وفي
ســياق ذلــك ،تناول اللقاء «عرض سياســات التمييــز العنصري التــي تنتهجها حكومات
إســرائيل املتعاقبــة ،كمــا ّ
مت تخصيص جــزء كبير من النقاش لقضايا األرض واملســكن
والتخطيط والبناء ،باإلضافة إلى سياسات الهدم التي تن ّفذها احلكومة مؤخر ًا في البلدات
113
العربية» ،كما حصل في أم احليران وقلنسوة.
ومن اجلدير بالذكر ،في هذا الســياق ،أن جلنة املتابعة العليا للجماهير العربية ّ
نظمت
للســنة الثانية «يوم الدعــم العاملي حلقوق اجلماهير الفلســطينية العربية» ،والذي يهدف،
بحســب بيــان رئيس جلنــة املتابعة ،محمد بركة ،إلى «تســليط الضوء عين ّيــ ًا على قضايا
املجتمع الفلســطيني في إســرائيل ،بوصفها تنســاق ضمن قضايا شــعبنا الفلسطيني،
بغرض نسف مزاعم إسرائيل بأنها «نظام دميقراطي» ،فجماهيرنا وإن كانت حتظى بحق
التمثيل ،إال أنها تواجه ،في الوقت نفســه ،سياســة اإلقصاء عن احليز السياســي العام،
114
وشرع ّية التأثير على القرار.
وأحييت نشاطات هذا العام ،التي استم ّرت على مدار أكثر من أسبوع ،في عدة
دول في العالم ،من بينها العاصمة املصرية القاهرة ،حيث أحيتها ســفارة فلســطني
ضمــن معــرض الكتاب الدولي في القاهــرة «دعم ًا حلقوق فلســطيني الداخل» .ذلك
أيض ًا ما شهدته العديد من عواصم العالم ،ومنها املنامة وأثينا ،إلى جانب نشاطات
فــي مدينــة رام اللــه ،عبر إحياء نشــاطات ترمي إلــى دعم حقوق الفلســطينيني في
115
الداخل.
111

توافد المئات من الفلسطينيين
في الداخل ،في الرابع من شباط،
إلى المركز الجماهيري في مدينة
قلنسوة للمشاركة في المهرجان
الــقــطــري ،ضــد ســيــاســة التمييز
والقهر.
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أ ّما على الصعيد الداخلي ،فقد توافد املئات من الفلســطينيني في الداخل ،في الرابع
من شــباط ،إلى املركز اجلماهيري في مدينة قلنســوة للمشــاركة في املهرجان القطري،
الذي شــ ّكل صرخة أخرى ضد سياســة التمييز والقهر املمارســة يوم ّي ًا من قبل حكومة
إســرائيل بحقّ الفلســطينيني ،وقد ش ّدد رئيس جلنة املتابعة ،في تلك املناسبة ،على أهمية
116
التفاعل مع اخلطوات الشعبية مم ّثل ًة بالتظاهرات واإلضرابات.
وعلــى الرغم من أهمية تدويل قضايا الفلســطينيني في الداخل ،إال أن نشــاطات هذا
اليوم في الداخل بقيت باهتة ،ولم َ
حتظ بالتفاعل الالزم ،وقد القى التنظيم والتحضير لها
نقد ًا وتشــكيك ًا حول ضرورته وجناعته ،خاصة على ضوء التفتت السياســي واالجتماعي
الداخلي .كما ح ّذر البعض من أن إحياء يوم عاملي خاص بالفلسطينيني في الداخل يعزز
ً 117
من جتزئة القضية الفلسطينية ،ويساهم في إضعافها عامل ّيا.
ومســاع
ومبعزل عن ذلك ،برزت محاولة لترســيخ طابع مهني لعمل القائمة املشــتركة،
ٍ
لالســتفادة مــن خبراء فــي املجتمع املدنــي واجلمعيات األهليــة ،باإلضافــة إلى خبرات
اخلماســية لتطوير املجتمع العربي» ،وذلك من خالل
أكادميية ،وخاصة في مجال «اخلطة
ّ
تنســيق عملها مع عمل رؤســاء الســلطات احمللية .انعكس هذا في وجود عمل مشــترك
لتخطيط وتنفيذ ومتابعة هذه اخلطة أمام املؤسســات احلكومية ،وتفعيل طواقم مهن ّية في
118
مختلف القضايا.
انعكــس هــذا النمط مــن العمل املهنــي أيض ًا في تعامــل القيادة القطرية مع ّ
تفشــي
ظاهــرة العنــف في املجتمع الفلســطيني ،إذ عقــدت جلنة املتابعة ،وجلنــة مكافحة العنف
املنبثقــة عنهــا ،عــ ّدة اجتماعات حول املوضوع لتباحث أســباب اجلرميــة وطرق التعامل
معها 119.وشــارك في هذه االجتماعات مم ّثلون عن القائمة املشــتركة ،ونشطاء سياسيون
واجتماعيــون ،باإلضافة إلى رئيس جلنة املتابعة .كما اســتفادت اللجنة من خبرة مهنيني
فــي املوضــوع ،وعقدت فــي حزيران املنصــرم ،مؤمتر ًا فــي كلية القاســمي ،تناولت فيه
املهنــي أيض ًا فــي التقرير الذي
هــذه الظاهــرة وســبل مواجهتها 120.وبرز هــذا الطابع
ّ
تق ّدمــت بــه النائبــة حنني زعبــي ،إلى املستشــار القضائي للحكومــة ،بخصوص تقصير
الشــرطة فــي التعامل مــع العنف واجلرمية في املجتمع الفلســطيني ،إذ اســتند التقرير
إلــى دراســات أكادميية وإحصائيات رســم ّية ،وإلى اجتماعات عقدتهــا النائبة زعبي مع
121
مختصني ومختصات في املجال.
كما برز أيض ًا التنسيق بني الهيئات القيادية املختلفة في العديد من القضايا ،وخاصة
تلك املتعلقة بإحياء املناسبات الوطنية ،باإلضافة إلى حضوره أيض ًا خالل الهجمة العنيفة
على الوجود الفلســطيني ،كما حصل في الهجمة األخيرة على املســكن واألرض .انعكس
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ذلك األمر من خالل العمل الوحدوي بني القائمة املشتركة وجلنة املتابعة ورؤساء السلطات
احمللية ،التي حاولت ،مبجهود مشترك ،إجناح اإلضرابات وأيام احلداد ،فض ًال عن الدعوة
إلــى االلتفاف اجلماهيري حول تظاهرات األرض واملســكن التي ع ّمت البالد ،ومشــاركة

اآلالف فــي تظاهــرة النقب ،وفي جنــازة أبو القيعان بعد استشــهاده في أم احليران.
كما انعكس التنســيق املشترك أيض ًا في محاوالت القيادة الفلسطينية اجلد ّية إليجاد حل
122

ملأزق الســكن ،وإيقاف شــبح تهديد الهدم ملئات البيوت العربية ،إذ اجتمع وفد من القائمة
املشتركة مع املستشار القضائي للحكومة ونوابه ،وطرح أمامهم قضايا األرض واملسكن
والعنصرية املتفشــية في املجتمع اإلســرائيلي ،قبل أن ينتهي اللقاء إلى رفض املستشار
القضائــي اقتراح القائمة املشــتركة بوقف أوامر الهدم ،مــع ا ّدعائه ،في املقابل ،أن هدم
البيوت «غير املرخصة سيكون باألولوية املتدنية».

123

كما حاولت القيادة املشــتركة اســتخدام القانون مبا يتناســب مع طموح الفلسطينيني
ٍّ
تـــحـــد واضــــــح لــلــســيــاســة
فـ ــي
اإلســرائــيــلــيــة ،بـــــادرت الــقــائــمــة
المشتركة ،فــي تشرين الثاني
 ،٢٠١٦إلى اقتراح قانون أساسي
بعنوان «األقلية العربية القومية»
( ،)1591/20والذي نص على االعتراف
بفلسطينيي الداخل أقلية قومية
لها حقوق جماعية.

السياســي ،ففي حت ٍّد واضح للسياسة اإلســرائيلية ،بادرت القائمة املشتركة ،في تشرين
الثاني  ،٢٠١٦إلى اقتراح قانون أساسي بعنوان «األقلية العربية القومية» (،)1591/20

124

والــذي نص على االعتراف بفلســطينيي الداخل أقلية قومية لهــا حقوق جماعية .ويهدف
القانون إلى انتزاع اعتراف رســمي باألقل ّية العربية عبر قانون أســاس دســتوري ،وذلك

بوصفهــا أقليــة قوميــة لها حقوق ينــص عليها القانــون الدولي .وصــ ّوت لصالح القانون

أعضــاء القائمة املشــتركة وأعضاء حــزب «ميرتس» ،وعارضته باقي كتل الكنيســت من
معارضة وائتالف.

125

وفــي محاولــة من القيــادات لتجديد أدواتهــا النضالية ،دعت جلنــة املتابعة إلى تنظيم
«قافلة سيارات» تتجه إلى الكنيست في القدس ،في إطار املعركة من أجل األرض واملنزل،
مطالبة بإقالة وزير األمن الداخلي .وقد القت هذه الدعوة انسجام ًا جماهير ّي ًا واسع ًا ،إذ
شــاركت فيها  300-250ســيارة ،انطلقت بعضها من قلنســوة في املثلث ،واألخرى من
النقب ،والتقت عند اللطرون ،لتتجه إلى القدس .واســتم ّرت القافلة قرابة خمس ســاعات،

وخلقــت أزمــة مروريــة في شــارع « 6عابر إســرائيل» ،وهو أحد الشــوارع املركزية في
إسرائيل ،وشارع رقم  1املركزي املؤدي إلى القدس.

126

•تحديات أمام عمل القيادة الفلسطينية في الداخل:

وبالرغــم من محــاوالت القيادة اجلا ّدة فــي تغيير ومالءمة األداء السياســي مع هذه
وخاصة املتعلق منها
املرحلــة الصعبــة؛ إال أنه ما زال أمامها العديد مــن التح ّديات،
ّ
بالشــراكة في القائمة املشــتركة ،والتي أشرنا إليها في التقرير السابق ،وهي تتم ّثل،
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غالب ًا ،في االختالفات واخلالفات السياســية واالجتماعية والشــخصية واحلزبية بني
التيارات السياسية املختلفة ،وتتصدر من حني إلى آخر املشهد السياسي الفلسطيني
الداخلي ،كما تعيق ،في بعض األحيان ،عمل القائمة.
البت فــي قضايا قد
وقــد ظهــر العام املاضي حتديــد ًا عائق إضافــي يتعلّق بتجنب ّ
البت في التســاؤالت حول املرجعية السياســية
تبدو للوهلة األولى شــكل ّية ،من قبيل ّ
التــي حتكم القائمة املشــتركة ،وكيف يكون التعامل مــع قضايا خالفية بني األحزاب
املختلفة؟ ،وهل تصريحات وتصرفات عضو من أعضاء القائمة مي ّثل جميع أعضائها؟
وكيف على القائمة املشتركة أن تتصرف في حاالت التصريحات والتصرفات النابعة
من اخلالفات السياســية بني األحزاب؟ وهل بالضرورة ميثل رئيس القائمة املشتركة
جميــع اجلماهيــر العربية؟ ال ســيما أن منصــب رئيس القائمة لم يكن على أســاس
االنتخاب املباشر ،بل على أساس االعتبارات املتعلّقة بحجم كتلة اجلبهة الدميقراطية
للسالم واملساواة.
ش ّكل غياب هذه القضايا عن طاولة املفاوضات والبحث حني تشكلت القائمة املشتركة،
حتديــ ًا إضافيــ ًّا لعمــل القائمة فــي العامني املنصرمــن .برز هذا في عــدة مواقف،
وخاصــة تلك القضايــا املتعلقة بـــالتجمع الوطني الدميقراطي .فمــن ناحية؛ وجدت
القائمــة املشــتركة نفســها أمام حت ّديات ُفرضــت عليها ،كما في قضيــة زيارة نواب
التجمــع لعوائل الشــهداء في القــدس ،وفي التهمة املوجــه للنائب غطاس بخصوص
نقــل هواتــف لألســرى .ومن ناحيــة أخرى؛ اعتبر عدد من السياســيني والنشــطاء
بعــض املواقف والتصريحات لرئيس القائمة املشــتركة ،في أكثر من مناســبة« ،غير
مم ّثلــة» للجماهير الفلســطينية ،ولعــ ّل أبرزها تصريحاته خالل مقابلــة تلفزيونية مع
القنــاة الثانية ،في أعقاب اعتقال النائب باســل ّ
توجه ُه إلى رئيس
غطاس 127،وأيض ًا ّ
املعارضــة هرتســوغ بطلب إلقاء كلمة فــي مهرجان إحياء الذكرى الســنوية الغتيال
128
رئيس احلكومة األسبق ،إسحق رابني.
مقابــل هــذه التحديات ،وعلى ضوء الهجمة الشرســة على القائمة املشــتركة ،حاول
بعض رؤســاء الســلطات احملليــة العرب البــروز بوصفهم خيارات بديلــة لـ»تطرف»
أعضاء الكنيست العرب ،في محاولة لنزع الثقة عن نواب املشتركة .وقد وجدوا آذان ًا
صاغية لدى بعض السياسيني اإلسرائيليني ،وترويج ًا في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية.
ّ
ولعل أكثر من برز في هذا اإلطار ،بشكل خاص ،هو رئيس بلدية الناصرة ،علي
سالم ،من خالل تهجمه على أعضاء القائمة املشتركة ،متّهم ًا إياهم بـ»التطرف»
تهجمــه هذا بتغطية
وعــدم التعامل مــع القضايا اليومية للفلســطينيني .وحظي ّ

حـــاول بــعــض رؤســــاء السلطات
المحلية العرب البروز بوصفهم
خــيــارات بديلة لـ»تطرف» أعضاء
الكنيست العرب ،في محاولة لنزع
الثقة عن نواب المشتركة.

257

تقـريـر "مـدار"

2017

إعالمية إســرائيلية واســعة 129،وحظي أيض ًا بتشــجيع من وزيرة الثقافة ،ميري
ريغيــف ،التــي أعلنــت ،بعد جلســة عمل في بلديــة الناصرة في تشــرين الثاني
 ،2016أنها ترى في الناصرة «رمز ًا للوســط العربي» ،وأنها «تق ّدر» علي ســام

وترى فيه «رجل سالم حقيق ّي ًا» 130.وتكرر التوجه ذاته لدى رؤساء سلطات محلية
آخريــن ،وجتلّى ذلك عندما توافد بعضهم لتقدمي العزاء لعائلة شــمعون بيريس،
وع ّبروا عن عدم تأييدهم خلطوة مقاطعة النواب العرب جنازته ،وأن هذه اخلطوة

كانت «خطوة فردية ال متثلهم».

131

لكــنّ هــذه الظاهرة ،ولــو أنها ما زالت غير بارزة وهامشــية ،تصبح أكثر خطورة على
ضوء اخلطة اخلماسية لتطوير املجتمع العربي ،والتي متنح قوة معينة للسلطات احمللية،
وفــي الوقــت ذاته ،حتاول تدجني رؤســاء الســلطات احمللية من خالل بنــود في اخلطة
نفسها ،كما في بند زيادة امليزانية للسلطات الداعمة للخدمة املدنية ،وفي اقتراح قانون
بـ ــرز االس ــت ــه ــداف اإلســرائــيــلــي
الممنهج للمجتمع الفلسطيني،
خالل العام الماضي ،بشكل خاص،
فــي تكثيف التحريض ،وقوننة
العنصرية ،ومشاريع هندسة حدود
العمل السياسي الفلسطيني
المسموح في الدولة اليهودية.

«كيمينس» ،الذي قد يح ّول السلطات احمللية إلى أداة هدم في يد السلطات اإلسرائيلية.

جتتمــع هذه التحديات احمللية لتكتســب خطورة أكبر على ضوء املشــهد السياســي

واالجتماعــي واإلقليمــي والعاملــي ،حيث التر ّدي السياســي واالجتماعــي في العالم
العربــي ،وتراجــع القضية الفلســطينية إلــى هامش االهتمــام ،عرب ّيــ ًا وعامل ّي ًا .كما

تتزامــن مــع صعود اليمني في أكثر من موقع فــي العالم ،ومع انتخاب دونالد ترامب
لرئاسة الواليات املتحدة ،والتوافق ،احلالي ،بينه وبني احلكومة اليمينية في إسرائيل،
وباألخص بنيامني نتنياهو.
اجتماع هذا العوامل يجعل من االســتفراد بالفلســطينيني في الداخل أكثر ســهولة،
ويضــع القيــادة الفلســطينية أمام حتــ ٍّد كبير ،ما يجعــل من وحدتهــا احلالية أهمية
قصوى ،ويتطلّب ،بنظرنا ،مجهود ًا إضاف ّي ًا للحفاظ عليها.
إجمال
تناول هذا الفصل من التقرير االســتراتيجي أبرز األحداث على ســاحة الفلســطينيني
فــي إســرائيل ،وحتديد ًا خالل عام  .2016وركز بشــكل خاص ،علــى تصاعد العنصرية
والتحريض جتاه املجتمع الفلسطيني وقادته ،كما توقف عند أهم التحديات الداخلية التي
قد تضع العقبات في طريق حتصينه ملواجهة هذه السياسات والتص ّدي لها.
االســتهداف اإلسرائيلي املمنهج للمجتمع الفلســطيني ،شعب ًا وقيادة ،برز خالل العام
املاضي ،بشكل خاص ،في تكثيف التحريض ،وقوننة العنصرية ،ومشاريع هندسة حدود
العمل السياسي الفلسطيني املسموح في الدولة اليهودية.
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واســتناد ًا إلى ما ورد في التقرير ،فقد بات مالحظ ًا أنه كما حتاول إســرائيل فرض
األمر الواقع على الفلسطينيني من األراضي الفلسطينية احملتلة عام 1967؛ فهي تعتزم،
بالتوازي مع ذلك ،حتجيم «املواطنة» الفلسطينية في الداخل بالشكل الذي يناسب منطها
اخلــاص من «الدميقراطية» ،وبالشــكل الــذي ال مي ّثل خطر ًا على يهودية الدولة .ك ّل ذلك
يش ّكل حت ّدي ًا مضاعف ًا للتيارات السياسية املختلفة ،ويفرض عليها ضرورة التفكير ليس
فقــط فــي كيفية التعامل عمل ّي ًا مع موجة العنصرية والتحريض املتفشــية في إســرائيل؛
وإمنا أيض ًا مع ما يتعلّق مبوضوع املواطنة ومضمونها ،فض ًال عن مستقبل عالقتها مع
النظام في إسرائيل.
علــى صعيد املشــهد الداخلي ،شــهد هذا العام تعميقــ ًا للفقر وارتفاع ًا في نســبة
العنــف واجلرمية داخل املجتمع الفلســطيني ،وزيادة في حــ ّدة التنافر الداخلي ،وهو
مــا يضاعــف التحديات .كما رصد التقريــر محاوالت جد ّية لدى القيادة الفلســطينية
داخل إســرائيل للتعامل مع املرحلة الراهنة بوســائل وآليات مختلفة ،من خالل توحيد
الصفوف ،وحتسني األداء السياسي ،والتجديد في األدوات النضالية .وباإلضافة إلى
ما ســبق ،فقد توقف التقرير عند التحديات الداخلية التي ما زالت تعيق عمل القيادة
الفلســطينية ،والتــي تضعف من قدرة املجتمع الفلســطيني فــي الداخل على مواجهة
األوضاع الراهنة بشكل متني.
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موقع اجلزيرة» ،إسرائيل تفرض اإلقامة اجلبرية على كمال اخلطيب« ،2016/8/9 ،متو ّفر على الرابط التالي:
( https://goo.gl/WJb4Faآخر مشاهدة.)2016/12/20 :
موقع إشراقة» ،الشيخ كمال خطيب :إرادتنا أقوى من جبروتكم« ،2016/10/7 ،على الرابط:
( http://ishraqa.co.il/28914آخر مشاهدة.)2016/12/20 :
موقع اجلزيرة» ،االحتالل يفرج عن الشيخ رائد صالح» ،2017/1/17 ،على الرابط:
( .https://goo.gl/3uUnQKآخر مشاهدة.)2016/1/20 :
موقع عرب « ،48إبقاء العزل االنفرادي على الشيخ رائد صالح» ،2017/11/22 ،على الرابط:
( https://goo.gl/6904abآخر مشاهدة.)2016/12/20 :
وكالة قدس برس« ،االحتالل يعيد التحقيق مع الشيخ رائد صالح في قضايا جديدة» ،2017/1/4 ،على الرابط:
( http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=27134آخر مشاهدة.)2016/1/20 :
موقع « ،Wallaأعضاء الكنيست التقوا مع عائالت مخ ّربني؛ نتنياهو :وجودهم غير الئق بالكنيست» ،2016/2/4 ،على الرابط:
( http://news.walla.co.il/item/2932109آخر مشاهدة.)2016/12/20 :
ربيع سواعد« ،اجلليل :تنديد بابعاد نواب التجمع ومطالبة بتحرير اجلثامني» ،2016/2/11 ،موقع عرب  ،٤٨على الرابط:
( ،https://goo.gl/RgWF5Hآخر مشاهدة.)2016/12/20 :
عوفرا أيدملان« ،نتنياهو يهاجم التجمع واجلبهة الحقا لبيانات بخصوص حزب الله :هل فقدمت صوابكم؟» ،موقع هآرتس،2016/3/7 ،
على الرابط( http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2875555 :آخر مشاهدة.)2016/12/20 :
يونتــان ليــس« ،نتنياهــو :زعبــي ّ
تخطــت كل حــد ،حت ّدثــت مــع املستشــار القضائــي للحكومي لبحــث إبعادهــا» ،موقــع هآرتس،
،2016/6/29على الرابط( http://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.2991958 :آخر مشاهدة.)2016/12/20 :
تل شيلو« ،نتنياهو :نفحص إمكانية إقالة زعبي؛ ليبرملان« :اجليش سيحارب اإلرهابيات في الكنيست»» ،موقع ،2016/6/30 ،Walla
على الرابط( http://news.walla.co.il/item/2974808 :آخر مشاهدة( )2016/12/20 :بالعبرية).
موقع رام الله اإلخباري» ،نواب القائمة املشتركة :لهذه األسباب رفضنا حضور جنازة شمعون بيريس« ،2016/9/30 ،على الرابط:
( https://goo.gl/wli8hpآخر مشاهدة.)2016/12/21 :
يونتان ليس ،وحامي ليفنسون« ،ليبرمان ونتنياهو يسعون في مبادرة ملقاطعة ائتالفية ضد أعضاء القائمة املشتركة»،2016/10/9 ،
موقع هآرتس ،على الرابط( ،http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.3091222 :آخر مشاهدة.)2016/12/21 :
تــل شــيلو« ،صدام بني أردان وعودة حول زيارة برغوثي بالســجن «عبور اخلط األحمــر» ،2016/10/7 ،موقع  ،Wallaعلى الرابط:
( http://news.walla.co.il/item/3003588آخر مشاهدة.)2017/2/5 :
ينيف كوبوبيتش« ،أحداث أم احليران :بدل التهدئة أردان يهاجم عودة»» ،موقع هآرتس ،2017/1/18 ،على الرابط:
( http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.3402987آخر مشاهدة.)2011/2/2 :
موقع عرب « ،48اعتقال رئيس حزب التجمع وقياديني ونشطاء بارزين»،2016/9/18 ،على الرابط( https://goo.gl/HCa3ta :آخر
مشاهدة.)2016/12/21 :
موقع عرب « ،48املشــتركة تدين قرار إبعاد النائب غطاس عن الكنيســت»،2017/1/2 ،على الرابط( https://goo.gl/qBi4F3 :آخر
مشاهدة.)2017/1/25 :
موقع عدالة – املركز القانوني حلقوق األقلية العربية في إسرائيل« ،مركز «عدالة» للمستشار القضائي للحكومة :قرارك بتقدمي الئحة
اتهام ضد النائب غطاس قبل جلسة استماعك ال ّدعاءاته هو غير قانوني» ،2017/1/15 ،على الرابط:
( ،https://www.adalah.org/ar/content/view/8994آخر مشاهدة.)2017/1/25 :
زئيف كام« ،نتنياهو يدعم مبادرة إلبعاد النائب غطاس «أو ّقع»» ،2016/12/19 ،موقع  ،nrgعلى الرابط:
( http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/852/634.htmlآخر مشاهدة.)2016/12/21 :
عكيفــا نوبيــك« ،الوزيــر أردان للمستشــار القضائــي للحكومة :يجب التحقيــق مع عضو الكنيســت حنني زعبي بتهمــة التحريض»،
 ،2016/12/25علــى موقع  ،10 nanaعلــى الرابط( 1224889=http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID:آخر مشــاهدة:
.)2016/12/27
موقع اجلبهة الدميوقراطية للســام واملســاواة« ،مركزية الناصرة تناقش قرار تخفيض ثلث محكومية ســعيد نفاع»،2016/7/14 ،
على الرابط( http://www.aljabha.org/index.asp?i=101088 :آخر مشاهدة.)2016/12/20 :
الياتســور ليفي ،إيتامار إيخنر ،وآخرون« ،نتنياهو بتقدير الوضع :نحن أمام إرهاب إشــعال نيران» ،2016/11/24 ،موقع ،Ynet
على الرابط( http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4883954,00.html :آخر مشاهدة.)2016/12/23 :
موقع هآرتس« ،وزير األمن الداخلي :يجب هدم بيوت مشعلي احلرائق على خلفية قومية» ،2016/11/26 ،على الرابط
( http://www.haaretz.co.il/news/local/LIVE-1.3134291/703978194آخر مشاهدة.)2016/12/23 :
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موقع « ،nrgانتفاضة النار ٢٠٥٦ :محاولة إشعال نار خالل نصف سنة في القدس» ،2016/11/24 ،على الرابط:
( ،http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/848/680.htmlآخر مشاهدة.)2016/12/23 :
لالســتزادة ،انظر/ي خلود مصاحلة (« ،)٢٠١٦نيران التحريض تنتشــر إلى العالم االفتراضي اإلســرائيلي» ،إعالم – املركز العربي
للحريات اإلعالمية والتنمية والبحوث .على الرابط ( https://goo.gl/8ek2sSآخر مشاهدة.)2017/1/20 :
يوسي مزراحي« ،موجة احلرائق :ماذا تبقى من إشعال احلرائق بشكل متعمد» ،2016/12/3 ،موقع  ،makoعلى الرابط:
( http://www.mako.co.il/news-israel/local-q4_2016/Article-cfc65cbd306c851004.htmآخر مشاهدة.)2017/2/2 :
موقع بانيت« ،ردود فعل صاخبة وغاضبة إثر هدم البيوت في مدينة قلنسوة» ،2017/1/10 ،على الرابط:
( http://www.panet.co.il/article/1607475آخر مشاهدة.)2017/1/25 :
موقع اجلزيرة« ،نتنياهو يتهم النواب العرب بالتحريض على العنف» ،2017/1/19 ،على الرابط:
( https://goo.gl/Nvur1rآخر مشاهدة.)2017/1/25 :
موقع رئيس القائمة املشتركة – أمين عودة« ،النائب عودة خالل مشاركته مظاهرة قلنسوة :لن نقبل بتدفيعنا ثمن اختالسات نتنياهو»،
 ،2017/1/13على الرابط( https://goo.gl/yXUjiM :آخر مشاهدة.)2017/2/2 :
مركز بيرل كتنلسون« ،تقرير الكراهية» ،2016/8/7 ،على الرابط( https://goo.gl/y5WvOL :آخر مشاهدة.)2016/12/21 :
وهو مركز مدني فلســطيني مهني لإلعالم االجتماعي ،متخصص في بناء وإدارة احلمالت اإلعالمية املدنية املؤثرة وتدريب كوادر مهنية
في مجال االعالم التسويقي االجتماعي السياسي .لالستفاضة ،يرجى مراجعة موقع املركز على الرابط http://www.7amleh.org/
( arآخر مشاهدة.)2017/2/23 :
موقع مركز «حملة – املركز العربي لتطوير االعالم االجتماعي»« ،حملة ينشــر مؤشــر العنصرية والتحريض في الشــبكات االجتماعية
اإلسرائيلية لعام  ،2017/2/7 ،»2016على الرابط( http://www.7amleh.org/ar/article/108 :آخر مشاهدة.)2017/2/23 :
موقع عرب « ،٤٨شابان من الطيبة :الشرطة اعتدت علينا دون سبب» ،2016/8/5 ،على الرابط:
( http://www.arab48.com/article_print/1190631آخر مشاهدة.)2017/2/5 :
غادة أبو أسعد« ،النقب :النيابة تعلن إغالق ملف أبو دعابس» ،موقع عرب  ،2016/12/4 ،٤٨على الرابط:
( ،https://goo.gl/JPWlm2آخر مشاهدة.)2017/2/2 :
موقع عرب « ،٤٨غد ًا وقفة احتجاجية ضد االعتقال اإلداري لشــاب من كابول» ،2017/1/26 ،على الرابطhttps://goo.gl/3CX� :
( mcEآخر مشاهدة)2017/2/3 :
موقع عرب « ،٤٨التحقيق مع مديري مدرستني بسبب مظاهرة دعم الم احليران» ،2017/1/29 ،على الرابط:
( ، https://goo.gl/h1Kvgtآخر مشاهدة.)2017/2/5 :
موقع الكنيست « ،اقتراح قانون  ،3257/20اقتراح قانون أساس :إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي» ،على الرابط:
( https://knesset.gov.il/privatelaw/Plaw_display.asp?lawtp=1آخر مشاهدة.)2016/12/21 :
لالستزادة ،انظر/ي :ه ّمت زعبي« ،الفلسطينيون في إسرائيل» ،حترير هنيدة غامن ،تقرير مدار االستراتيجي  ،٢٠١٥رام الله :مدار.
ســجل القوانني العنصرية واملناهضة حلل الصراع :الدورة الصيفية  -٢٠١٥الدورة
برهوم جرايســي« ،٢٠١٦ ،الكنيســت الـ– ٢٠
ّ
الشتوية  ،»٢٠١٦رام الله :مدار – املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية ،ودائرة املفاوضات.
موقع الكنيست« ،الحق ًا للفوضى وبدون نقاش :اإلقرار النهائي لقانون اإلقصاء» ،2016/7/20 ،على الرابط:
( http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press200716-0oi8.aspxآخر مشاهدة.)2017/1/31 :
املصدر السابق.
موقع الكنيســت« ،اقتراح قانون رقم  2881/20اقتراح قانون – أســاس :الكنيســت (تعديل-اقصاء عضو كنيســت)» ،على الرابط:
( https://www.knesset.gov.il/privatelaw/Plaw_display.asp?lawtp=1&find_mk=928آخر مشاهدة.)2017/1/31 :
برهوم جرايسي( 2016 ،مصدر سابق).
موقع الكنيست« ،اقتراح قانون  :2767/20اقتراح قانون أساس :الكنيست (تعديل – إلغاء صالحية محكمة العدل العليا في التدخل
في قرارات جلنة االنتخابات املركزية في شأن املصادقة أو الغاء ترشح ّ
مرشح أو قائمة للكنيست)» ،على الرابط:
( http://knesset.gov.il/privatelaw/Plaw_display.asp?lawtp=1آخر مشاهدة.)2017/2/1 :
برهوم جرايسي( 2016 ،مصدر سابق).
موقع الكنيســت« ،اقتراح قانون رقم ،»2782/20على الرابــطhttps://knesset.gov.il/privatelaw/Plaw_display.asp?lawtp=1 :
(آخر مشاهدة.)2017/2/1 :
جلي جينات« ،رسالة شكيد :أنا أقرر كيف يكون شكل محكمة العدل العليا» ،موقع  ،2016/4/5 ،wallaعلى الرابط http://news.
( walla.co.il/item/2949830آخر مشاهدة.)2017/2/1 :
موقع الكنيســت« ،قانون مكافحة اإلرهاب ،»2016 ،على الرابطhttp://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/ :
( LawSecondary.aspx?lawitemid=568876آخر مشاهدة.)2016/12/22 :
عمــر خمايســي« ،قانون مكافحة اإلرهــاب  ،2016أم قانون االصضهاد واإلرهاب؟» ،2016/6/16 ،موقع مؤسســة ميزان حلقوق
اإلنسان ،على الرابط( ،http://www.meezaan.org/?mod=articles&ID=428 :آخر مشاهدة.)2016/12/29 :
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تل شيلو« ،فقط بالترهيب ننتصر :الكنيست تصادق على قانون االرهاب» ،2016/6/15 ،موقع  ،WALLAعلى الرابط:
( ،http://news.walla.co.il/item/2970430آخر مشاهدة .)2016/12/22
موقع « ، Ynetالقانون اجلديد لريجيف :ال والء – ال ميزانية للفن» ،2016/1/26 ،على الرابط:
( http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4757888,00.htmlآخر مشاهدة .)2016/12/20
ســلطة الثقافــة والفن هي جســم حكومي أقيم عــام  ،2004بحكم قانون «الثقافــة والفن ،»2002 -ووظيفتها تقدمي مشــورة حلكومة
إسرائيل ووزارة الثقافة والرياضة في مجاالت الثقافة والفن .لهذه السلطة تأثير كبير كونها تقدم املشورة للوزير/ة في موضوع دعم
الثقافة والفن ،ودعم شخصي للفنانني/ات .ميكن االستزادة حولها من خالل موقع وزارة الثقافة والرياضة على الرابط:
( ،https://www.gov.il/he/departments/units/israeli_arts_councilآخر مشاهدة .)2017/2/24
موقع « ،Ynetنشر أول :املستشار القضائي للحكومة يصادق على قانون الوالء مليري ريجيف» ،2016/2/24 ،على الرابط:
( http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4770342,00.htmlآخر مشاهدة.)2016/12/20 :
موقع القناة السابعة« ،كحلون ضد قانون «الوالء بالثقافة»» ،2016/3/6 ،على الرابط:
( http://www.inn.co.il/News/News.aspx/317555آخر مشاهدة.)2016/12/20 /
مايا ناحوم شــاحر« ،وزارة الثقافة تغ ّير قوانني اللعبة :تريدون متوي ًال؟ وقعوا على اســتمارة والء» ،2016/6/14 ،موقع كالكاليست،
على الرابط( http://www.calcalist.co.il/consumer/articles/0,7340,L-3690555,00.html :آخر مشاهدة.)2016/12/20 :
يونتــان ليس« ،الكنيســت يصادق على قانون اجلمعيات في القــراءة الثالثة بعد نقاش ماراثوني» ،2016/7/12 ،موقع هآرتس ،على
الرابط( http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.3004149 :آخر مشاهدة.)2016/12/21 :
موقع الكنيست« ،املصادقة النهائية على قانون شفافية اجلمعيات» ،2016/6/12 ،على الرابط:
( http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press120716.aspxآخر مشاهدة.)2016/12/21 :
موقــع الكنيســت« ،اقتراح قانون «منع األذى» (تعديل – منع الضجة مــن مكبرات الصوت في أماكن العبادة)» ،على الرابطhttp:// :
( knesset.gov.il/privatelaw/Plaw_display.asp?lawtp=1آخر مشاهدة.)2017/2/3 :
يونتــان ليــس« ،اللجنة الوزارية للتشــريع تصادق على قانون ضد اســتعمال مكبرات الصوت في املســاجد» ،2016/11/13 ،موقع
هارتس ،على الرابط( http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.3120724 :آخر مشاهدة)2016/2/2 :
يونتان ليس« ،قانون املؤذن للتصويت مرة أخرى» ،2017/2/2 ،موقع هآرتس ،على الرابط:
.)2017/2/2( http://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.3618159
موقع مكتب رئيس احلكومة« ،قانون املواطنة والدخول إلسرائيل (أمر الساعة) – ٢٠٠٣ ،متديد» .،على الرابط:
( http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1420.aspxآخر مشاهدة.)2016/12/20 :
لالســتزادة ،يرجــى مراجعــة اســتطالع املجتمع الفلســطيني في ما يخص «يــوم األرض» :مدى الكرمل – املركز العربي للدراســات
االجتماعية التطبيقية ،2016/3/29 ،على الرابط( https://goo.gl/SEpzWT :آخر مشاهدة.)2017/2/2 :
لالستفاضة حول معطيات وتفاصيل سياسة التمييز اإلسرائيلية يرجى مراجعة موقع «املركز العربي للتخطيط البديل» ،وورقة موقف
«قانــون كمينيس -اقتراح قانون التخطيط والبناء (التعديل  »2016 ،)109على الرابطhttp://www.ac-ap.org/?mod=cat&ID=5 :
((آخر مشاهدة.)2017/2/1 )2017/3/2 :
موقع مكتب رئيس احلكومة« ،قرار حكومي رقم  :1559تعزيز تطبيق قوانني التخطيط والبناء» ،2016/6/19 ،على الرابط:
( http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1559.aspxآخر مشاهدة.)2017/2/1 :
عي املستشار القضائي للحكومة في تاريخ  ،2015/2/10بالتنسيق مع وزير الداخلية ،جلنة مبوضوع «البناء غير ّ
املرخص» برئاسة نائب
ّ
املستشار القضائي للحكومة ،إيريز كيمينس .وهدفها مسح للوضع القائم بخصوص ظاهرة البناء غير املرخص ،وطرق التعامل معها.
رابط لتوصيات اللجنة متوفر في قرار احلكومة ( 1559املصدر السابق).
موقع الكنيست« ،نص اقتراح قانون التخطيط والبناء ( 2016التعديل رقم  ،»)109على الرابط:
( http://knesset.gov.il/Laws/Data/BillGoverment/1074/1074.pdfآخر مشاهدة.)2016/2/2 :
موقــع اجلبهــة الدميقراطية للســام واملســاواة« ،في اجتماع اســتثنائي موســع ومببادرة اللجنــة القطرية :إقرار سلســلة إجراءات
احتجاجية تصعيدية ملواجهة سياسة هدم البيوت العربية» ،2016/6/30 ،على الرابط( http://www.aljabha.org/?i=100854 :آخر
مشاهدة.)2017/3/2 :
موقــع عــرب « ،48إجناز يح ّذر من خطورة قرار احلكومة تعزيز هــدم املنازل» ،2016/6/22 ،على الرابطhttps://goo.gl/q8qfz5 :
(آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
مركز سيكوي« ،موقف جمعية سيكوي من تلخيص تقرير «اللجنة للتعامل مع ظاهرة البناء غير املرخص»» ،على الرابط:
( /http://www.sikkuy.org.ilآخر مشاهدة.)2017/3/2 :

69
« 70ززمي» هي منظمة حمالت هدفها التغيير السياســي واالجتماعي .منظمة محلية ،تعمل بها الناشــطات والناشــطون سو ّية للتأثير على
جدول األعمال العام في إســرائيل .لالســتزادة ميكن مراجعة صفحــة «ززمي» العربية على الرابــطhttps://www.zazim.org.il/ar/ :
( ،home-arآخر مشاهدة.)2017/3/2 :
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عضوا كنيســت من الدروز في أحزاب االئتالف؛ عضو الكنيســت أكرم حســون عن حزب كلنا ،وعضو الكنيست حمد ع ّمار عن حزب
«إسرائيل بيتنا».
حملة «ززمي»« ،نتصدى لقانون االقتالع» ،على الرابط( /http://act.zazim.org.il/letter/kemnetz_ar :آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
لالستزادة حول الهدم في النقب في السنوات األخيرة ،يرجى مراجعة تقرير «تطبيق القانون يساهم في تأزم الضائقة :سياسة هدم
البيــوت فــي املجتمــع البدوي فــي النقب» ،اصدار منتدى التعايش الســلمي في النقب من أجل املســاواة املدنية 13.6.2016 ،على
صفحة املنتدى ،على الرابط ( https://goo.gl/DU9WA0آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
موقع عرب « ،48النقب :اقتحام العراقيب وحدها للمرة  2017/1/12 ،»108على الرابط( https://goo.gl/UzrXSC :آخر مشاهدة:
.)2017/3/2
موقع بكرا« ،مظاهرة حاشدة في املغار« :سياسة الهدم لن متر» ،2017/1/24 ،على الصفحة http://bokra.net/Article-1359768
(آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
لالســتزادة حــول تفاصيل قضية قرية أم احليران ميكن مراجعة موقع «عدالــة -املركز القانوني حلقوق األقلية العربية» ،على الرابط:
( http://us4.campaign-archive2.com/?u=4c0bb759968fd1dcd47869809&id=f829ba069a&e=fb2af5d0f5آخر مشــاهدة:
.)2017/3/2
موقــع عــرب « ،48أم احليــران :شــهيد وهــدم  ٨منــازل» ،2017/1/8 ،علــى الرابــط( https://goo.gl/xKz35u :آخر مشــاهدة:
.)2017/3/2
مركز عدالة« ،التماس لتسليم جثمان املرحوم يعقوب أبو القيعان» ،2017/1/20 ،على الرابط:
( https://www.adalah.org/ar/content/view/9006آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
موقع مكتب رئيس احلكومة« ،قرار حكومي رقم  ،2015/12/30 ،»922على الرابط:
( ،http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/des922.aspxآخر مشاهدة.)2017/3/2 :
لالستزادة ميكن مراجعة ه ّمت زعبي .٢٠١٦ ،مصدر سبق ذكره.
موقع احلزب الشــيوعي اإلســرائيلي« ،وزير املالية :نتنياهو ّ
يعطل مترير  ٢.٥مليار شــيكل للتجمعات العربية» ،2016/6/14 ،على
الرابط/http://maki.org.il :שר-האוצר-נתניהו-מעכב-העברת-5-2-מיליארד-שק( /آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
موقــع عرب « ،48اخلطة اخلماســية ...العصــا قبل اجلزرة» ،2016/6/10 ،على الرابط( https://goo.gl/MF9jzo :آخر مشــاهدة:
.)2017/3/2
موقع عدالة« ،احلكومة اإلسرائيلية :هدم البيوت شرطا مليزانيات اإلسكان في البلدات العربية» ،2016/6/20 ،على الرابط:
( https://www.adalah.org/ar/content/view/8837آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
موقــع رئيــس القائمة املشــتركة – أمين عودة« ،النائب عودة يكشــف أن املواطنــن العرب يدفعون  36مليار ســنو ّي ًا خلزينة الدولة»،
 ،2016/8/10على الرابط( ، https://goo.gl/WK0sO3 :آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
موقع رئيس احلكومة« ،قرار حكومي رقم  ،2016/4/10 ،»1402على الرابط:
( http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1402.aspxآخر مشاهدة.)2017/3/2 :
روى حالق« ،كفر كنا توقع «ميثاق الكرامة والشرف» رفضا ملركز الشرطة» ،موقع عرب  ،2017/1/14 ،٤٨على الرابط:
(( https://goo.gl/0QbAA6آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
املركز الفلســطيني للدراســات اإلسرائيلية (مدار) ،حتقيق اإلذاعة اإلســرائيلية«« :اخلطة االقتصادية لدعم العرب» ال تضيف شيئ ًا»،
 ،2016/2/2على الرابط( ،https://goo.gl/XCPbcB :آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
موقع بانيت» ،النائب أبو معروف :امليزانية ال ّ
تبشر بأي أمل للوسط العربي« ،2016/12/25 ،على الرابط:
( http://www.panet.co.il/article/1587981آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
أفرامي ليفي« ،2016 ،املجتمع العربي الفلسطيني في دولة إسرائيل :حان الوقت لتغيير استراتيجي في مسارات املساواة واالندماج»،
تل أبيب :مركز أبحاث األمن القومي ومركز «تامي شتينمتس» لدراسات السالم.
لالستزادة يرجى مراجعة تقرير الفقر والفجوات االجتماعية .2015 ،التأمني الوطني ،كانون األول ، 2016على الرابط:
( https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2015.pdfآخر مشاهدة.)2017/3/2 :
ملزيــد مــن املعلومــات واالحصائيــات حول ضحايا جرائم القتل منذ عــام  ،٢٠١٢يرجى مراجعة صفحة «معطيــات» على موقع مركز
أمــان – املركز العربي للمجتمع األمن  22.1.2017على الرابط http://aman-center.org/category/%D9%85%D8%B9%D8%
( /B7%D9%8A%D8%A7%D8%AAآخر مشاهدة.)2017/3/2 :
حنني زعبي« ،2017 ،العنف في املجتمع العربي :تقصير في معاجلة الشرطة» ،تقرير قدمته النائبة حنني زعبي عن القائمة املشتركة
للمستشار القضائي للحكومة.
عامر عســال« ،آفة العنف في املجتمع العربي :أســباب ،وآليات املعاجلة من املســؤول؟ وما دور األئمة واملدارس والقيادات؟» ،موقع
القبس ،2016/5/7 ،على الرابط( https://goo.gl/cgIpA1 :آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
موقــع عــرب « ،48الناصرة :مظاهــرة وحدوية ضد العنف واجلرميــة» ،2016/9/3 ،على الرابــط( .https://goo.gl/lmJS4o :آخر
مشاهدة.)2017/3/2 :
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 95موقع القدس« ،وقفة غضب بالناصرة تنديد ًا بجرائم قتل النساء في الداخل» ،2016/11/26 ،على الرابط:
( /http://www.alquds.com/articles/1480141586539234700آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
 96عمــر دالشــة« ،عاصفــة في باقة الغربية بعــد عرض فيلم «عمر» لطالب احدى املــدارس باملدينــة» ،2016/2/23 ،موقع بانيت ،على
الرابط( http://www.panet.co.il/article/1208339 :آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
 97موقــع الصنــارة« ،بلديــة أم الفحم تدعو ملقاطعة فيلم بر وبحر :فيلم هابط ال يرتقي الدنى مقومات النزاهة وقول احلقيقة ...طاقم الفلم
يرد» ،2017/1/28 ،على الرابط( https://goo.gl/wFcYq2 :آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
إعالن مجهول سبق إحياء الذكرى الستني
 98موقع القدس العربي« ،صوت املرأة عورة أم ثورة....جدل يشغل فلسطينيي الداخل :بسبب
ٍ
ملجزرة كفر قاسم» ،2016/11/1 ،على الرابط( . http://www.alquds.co.uk/?p=622431 :آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
 99موقع «يا عيني»« ،رجا زعاترة :أعترف أنني قد أخطأت بحق نفسي حني اجنررت لالستفزاز في هذه احملادثة .وأعتذر عن هذا اخلطأ،
وعن اإلساءة غير املعتمدة» ،2016/12/17 ،على الرابط( https://goo.gl/nDCySf :آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
 100موقع العرب« ،تقرير  arabTVحول مهرجان ذكرى يوم األرض الـ 40في سخنني وعرابة»  ،2016/3/31على الرابط:
( http://www.alarab.com/Article/739277آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
 101لالستفاضة حول الفعاليات السياسية في الذكرى األربعني ليوم األرض ،ميكن مراجعة :موقع عرب « ،48أربعينية يوم األرض /ملف
خاص» ،2016/3/28 ،على الرابط( https://goo.gl/e55zZQ :آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
 102ضياء حاج يحيى« ،كفر قاسم :تداعيات هبة القدس وسبل مواجهتها في يوم دراسي» ،2016/10/22 ،موقع عرب  ،٤٨على الرابط:
( https://goo.gl/3BbkUzآخر مشاهدة.)2017/3/2 :
 103نضال وتد وناهد درباس« ،إطالق فعاليات ذكرى هبة القدس واألقصى في الداخل الفلسطيني» ،2016/10/1 ،موقع العربي اجلديد،
على الرابط( https://goo.gl/rLZDZh :آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
 104ضياء حاج يحيى« ،كفر قاسم :اآلالف يشاركون في مهرجان ذكرى املجزرة الـ  ،2016/10/29 ،»٦٠موقع عرب  ،٤٨على الرابط:
( https://goo.gl/NgZspcآخر مشاهدة.)2017/3/2 :
 105موقه اجلبهة« ،دعوة املدارس إلحياء الذكرى الـ ٦٠ملجزرة كفر قاسم الرهيبة» ،2016/10/23 ،على الرابط:
( ،http://www.aljabha.org/?i=103149آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
 106انظر/ي على سبيل املثال :ملف خاص حول املجزرة في موقع عرب  ،2016/10/19 ،48على الرابط:
( https://goo.gl/7juNYlآخر مشاهدة.)2017/2/3 :
وعصام مخول« ،مجزرة كفر قاســم ليســت خل ًال في السياســة وامنا السياســة بعينها» ،2016/10/29 ،موقع اجلبهة ،على الرابط:
( ،http://www.aljabha.org/index.asp?i=103276آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
 107ريهام يوسف عثاملة« ،هبة أكتوبر :أهالي الشهداء غير راضني ّ
وسلم يتهم القيادة» ،2016/10/1 ،موقع بكرا ،على الرابط:
( http://www.bokra.net/Article-1351145آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
 108رامي حيدر« ،ما بعد يوم األرض :عزوف الشباب عن املمارسات الوطنية» ،2016/4/4 ،موقع عرب  ،48على الرابط:
( https://goo.gl/5Smu0Gآخر مشاهدة.)2017/3/2 :
 109موقع مدى الكرمل« ،نتائج استطالع املجتمع العربي الفلسطيني مبا يخص «يوم األرض»» ،2016/3/29 ،على الرابط:
( https://goo.gl/gxE1I0آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
 110موقع رئيس القائمة املشــتركة« ،وفد القائمة املشــتركة برئاســة النائبني عودة وغنامي في جولة رســمية إلى برلني»،2016/10/19 ،
رئيس القائمة املشتركة  .19.10.2016على الرابط ( https://goo.gl/4LYJz3آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
 111موقع عرب « ،48زعبي في البرملان البريطاني :فلسطينيو الداخل ليسوا شأن ًا إسرائيلي ًا داخلي ًا» ،2017/1/30 ،على الرابط:
( https://goo.gl/U7MyBaآخر مشاهدة.)2017/3/2 :
 112لالطالع على نسخة من املذكرة يرجى مراجعة موقع جلنة املتابعة على الرابط ( ،https://goo.gl/V67mj2آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
 113موقع عرب « ،48املتابعة واملشتركة يلتقون  28سفير ًا أوروبي ًا» ،2017/1/26 ،على الرابط ( https://goo.gl/CJqg0Lآخر مشاهدة:
٥.٢.٢٠١٧ )2017/3/2
 114موقع جلنة املتابعة« ،املتابعة تبدأ باالســتعدادات إلحياء اليوم العاملي لدعم حلقوق جماهيرنا العربية» ،2016/12/10 ،على الرابط:
( ،https://goo.gl/XRi8omآخر مشاهدة.)2017/3/2 :
 115موقع بكرا« ،السفارة الفلسطينية في رومانيا حتيي اليوم العاملي لدعم حقوق جماهيرنا العربية» ،2017/2/14 ،على الرابط:
( http://bokra.net/Article-1361242آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
 116منى عرموش« ،قلنسوة :املئات في مهرجان الدعم العاملي حلقوق اجلماهير العربية» ،2017/2/5 ،موقع العرب ،على الرابط:
( ،http://www.alarab.com/Article/792102آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
 117منر سلطاني« ،حول التهافت الى العاملية مرة أخرى» ،2016/1/31 ،موقع عرب  ،٤٨على الرابط( ،https://goo.gl/Tn8biH :آخر
مشاهدة٢٤.٢.٢٠١٧ )2017/3/2 :
 118موقع عرب « ،48القطرية واملشتركة تفعالن الطواقم املهنية في مختلف القضايا» ،2016/8/8 ،على الرابط:
( https://goo.gl/fKyvtpآخر مشاهدة٥.٢.٢١٠٧ )2017/3/2 :
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 119موقع اجلبهة« ،جلنة املتابعة مكافحة العنف تعقد جلسة متهيدية للمؤمتر العام لبحث الظاهرة» 2016/2/22 ،على الرابط:
( ،http://www.aljabha.org/?i=98076آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
 120موقع بكرا« ،اختتام مؤمتر إطالق مشروع مكافحة العنف املجتمعي» ،2016/6/4 ،على الرابط:
( http://www.bokra.net/Article-1340532آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
 121مصدر سبق ذكره.
 122حسني العبرة« ،اآلالف في جنازة الشهيد يعقوب أبو القيعان في النقب» ،2017/1/24 ،موقع بانيت ،على الرابط:
( http://www.panet.co.il/article/1622584آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
 123موقــع العرب« ،املستشــار القضائــي للحكومة مندلبليت يرفض اقتراح املشــتركة بوقف أوامر الهــدم» ،2017/2/20 ،على الرابط:
( - http://www.alarab.com/Print/794520آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
 1244موقــع الكنيســت ،2017/2/24 ،علــى الرابــطhttp://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx� :
( ?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=565337آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
 125وديع عواودة« ،فلســطينيو الداخل يطالبون إســرائيل باالعتراف بهم كأقلية قومية» ،2016/11/11 ،القدس العربي ،على الرابط:
( http://www.alquds.co.uk/?p=628238آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
 126خطاب نصار« ،مظاهرة حاشدة أمام مقر الكنيست تطالب بإقالة أردان وحترر جثمان الشهيد يعقوب أبو القيعان»،2017/1/23 ،
موقع الصنارة ،على الرابط( ،https://goo.gl/g1eNXV :آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
 127موقــع العــرب« ،زحالقة :تصريحات عودة ال متثل املشــتركة والقضية باتت تأخذ طابعها اإلنســاني» ،2016/12/27 ،على الرابط:
.http://www.alarab.com/Article/785525
عمار أبو قنديل« ،عن تصريحات أمين عودة» ،2016/12/26 ،موقع «ألترا فلســطني» ،على الرابط( https://goo.gl/J4uYBz :آخر
مشاهدة.)2017/3/2 :
 128موقع عرب « ،٤٨هرتسوغ رفض طلب عودة املشاركة مبهرجان ذكرى اغتيال رابني» ،2016/11/13 ،على الرابط:
( ،https://goo.gl/01A82yآخر مشاهدة.)2017/3/2 :
 129اساف جبور« ،أكتوبر  ..٢٠١٦رئيس بلدية الناصرة :أعضاء الكنيست العرب يجلبون لنا املشاكل» ،2016/10/2 ،موقع  ،nrgعلى
الرابط( http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/835/851.html :آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
 130أنور أمارة« ،ريجيف في الناصرة :أحب الوسط العربي وعلي السالم رجل سالم حقيقي» ،2016/11/8 ،موقع العرب ،على الرابط:
( http://www.alarab.com/Article/777422آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
 131تل شــلو وأور ربيد« ،رؤســاء الســلطات احمللية في تعزية بيريس :مقاطعة اجلنازة لم تكن باســم اجلمهور العربي»،2016/10/2 ،
 ،wallaعلى الرابط( ،http://news.walla.co.il/item/3002452 :آخر مشاهدة.)2017/3/2 :
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