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Ëó≤J

–مل  التي  كتب¬،  �صل�صلة  اأوىل  الكرمي   Çللقار يقدم  اأن  الزيتونة  مركز  ي�رش 

عنوان “اأول�صâ اإن�صانًا”.

الفل�صطيني،  الإن�صان  ملعاناة  متكاملة  �صورة  تقدم  اأن  ال�صل�صلة  هذ√  –اول 

وت�صادر  وي�صجن،  يمُقتل  والذي  اأر�ص¬،  من  uد  و�رشمُ حقوق¬،   âاغت�صب الذي 

مر بيت¬، وينتهك عر�ص¬... يحدç هذا يف وقâ طوى aي¬ العا⁄  sتلكات¬، ويمُد‡

�صفحة ال�صتعمار التقليدي الب¨ي�ص، ولكن¬ اأبقى على ال�صتعمار ال�صتيطاين 

الإحÓ› ال�صهيوين يف aل�صطني، وغ�ص الطر± عن انتهاكات¬ واعتداءات¬ على 

الأر�ص والإن�صان. ويحدç هذا يف وقâ يتحدa çي¬ العا⁄ اأجمع عن حقو¥ 

الإن�صان و�صيانة كرامت¬ وحريت¬ وحق¬ يف العي�ص ب�صÓم يف بيت¬ واأر�ص¬، ولكن¬ 

يn�صمt اآذان¬ عما يحدç لÓإن�صان الفل�صطيني.

وباإ�صهام¬  لأمت¬،  وبانتمائ¬  وكرامت¬  بعزت¬  يفتîر  اإن�صان،  الفل�صطيني 

يف  ال�صلمية،  الت�صويات  –قي≤  يف  الراغبون  يدخل  اأن  وقبل  ا◊�صاري.  

التف�صيÓت، عليهم اأن يعلموا اأن¬ لن تكون هناك حلول ل تعطي للفل�صطيني 

حق¬ الطبيعي يف اأر�ص¬ وحريت¬ ومقد�صات¬ وتقرير م�صري√.

الفل�صطيني:  الإن�صان  معاناة  من   Öجوان على  ال�صوء  ال�صل�صلة  هذ√  ت�صل§ 

الطفل، واملراأة، وال�صجني، والÓجÅ، والطالÖ، والعامل... وغريها.

وي�رشنا اأن نقدم الكتاب الأول يف هذ√ ال�صل�صلة حول “عن�رشية اإ�رشائيل”، 

والذي اأعّد√ م�صكوراً الأ�صتاذ عبا�ص اإ�صماعيل. وال�صكر مو�صول للزميلني يف 

الن�صو�ص،  اأ�صهما يف مراجعة  اللذين  يا�رش علي، ومرمي عيتاين،  التحرير  هيÄة 

ويف اختيار عدد من الن�صو�ص املهمة، حتى تو�صع يف مربعات خا�صة، كمادة 

تو�صيحية يف ثنايا الكتاب.

       رئي�ص التحرير

íصن �صال�fi .د       
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درج العرب على اعتبار الدولة اليهودية كيانًا عن�رشيًا، وغالبًا ما كان يحلو 

للبع�ص، ‡ن يتف≤ اأو يîتل∞ مع هذا التو�صي∞، اإدراج ذلك �صمن ال�صيا¥ 

اأن  ال�صيا�صية. ويف ا◊قيقة، لي�ص ثمة �صعوبة يكن  ال�صيا�صي والعتبارات 

اليهودية،  الدولة  عن�رشية  لإثبات  ومو�صوعي  اأكاديي   åباح اأي  تواج¬ 

ذلك اأن الأدلة املتواaرة على العن�رشية الإ�رشائيلية واأوجهها املîتلفة اأكÌ من 

�رش، حتى اأن الباحå قد يواج¬ �صعوبة يف aرR وت�صني∞ اأوج¬ تلك  اأن –مُ

العن�رشية وجمالتها.

من ناaل القول اإن للظاهرة العن�رشية ب�صكل عام اأوج¬ وم�صتويات عديدة، 

من  مظهر  اأي  اأن  من  الرغم  وعلى  واخلطورة.  الدللة   åحي من  تتفاوت 

دان وقبيí وخطري بحّد ذات¬، بيد اأن اأقبí مظاهر  مظاهر العن�رشية هو اأمر ممُ
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العن�رشية هو ذاك الذي متار�ص¬ �صلطة ما �صّد مواطنيها، aاإذا كان مواطنو 

دولة ما يتعر�صون للقهر والتمييز والإجحا±، ل ل�صيء اإل لكونهم ل 

 âعندها اإن تعر�ص Öينتمون اإىل دين اأو قومية ا÷ماعة ا◊اكمة، ل عج

العن�رشية من قبل  للتمييز واملمار�صات  اأو قومية خارجية  جماعة دينية 

الدولة ذاتها. 

الدولة   âكان اإذا  اإن¬  القول  هو  املوجزة  املقدمة  هذ√  من  الهد± 

من  يعّدون  ‡ن   48 aل�صطينيي  �صّد  العن�رشي  التمييز  متار�ص  اليهودية 

‡ار�صة  دون  ينعها  �صيء   Óa اإ�رشائيليني”،  “مواطنني  املدنية  الناحية 

عن�رشيتها �صد aل�صطينيي ال�صفة والقطا´ ب�صكل خا�ص، و�صّد العرب 

وامل�صلمني ب�صكل عام.

اأ�ص∞ اإىل ذلك، اأن¬ اإذا كان من 

مظاهر  اإىل  الإ�صارة  جداً  ال�صهل 

خÓل  من  الإ�رشائيلية  العن�رشية 

يف  الفل�صطينية  للمناط≤  احتÓلها 

ومن  غزة،  وقطا´  ال¨ربية  ال�صفة 

القمع  اأ�صكال  كاaة  ‡ار�صة  خÓل 

والظلم �صّد الب�رش وال�صجر وا◊جر 

العن�رشية  هذ√  aاإن  الفل�صطيني، 

تطال اأي�صًا الفل�صطينيني ‡ن يمُفرت�ص 

اإ�رشائيليون”،  “مواطنون  اأنهم 

يهودية  بدولة  ال�صهاينة  مطالبة  “اإن 
 Çكان يتعار�ص ب�صكل تاّم مع كل مباد

”åالقانون الدو› والتاريخ ا◊دي

ال�صهيونية  املنظمة  رئي�ص  جولدمان،  ناحوم 

8

 1968 -  1956 العاملية 

يف مقال¬:

Nahum Goldman, 
“The Psychology 
of Middle East 
Peace,” in Foreign 
Affairs, October 
1975, p.114.
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وبالتا› اإذا كان ثمة من ينطل≤ عادة من جمرد واقع الحتÓل و‡ار�صات¬ 

�صّد aل�صطينيي ال�صفة والقطا´ للدللة على العن�رشية الإ�رشائيلية، aاإننا 

�صننطل≤ هنا من عن�رشية “اإ�رشائيل” �صّد مواطنيها لÓإ�صارة اأوًل; اإىل اأن 

من يار�ص العن�رشية �صّد مواطني¬ لن يتور´ عن ‡ار�صتها �صّد الآخرين; 

وثانيًا; للقول اإن هذ√ العن�رشية ل ترتب§ بال�رشورة بواقع الحتÓل، بل 

اإنها تنبع من �صميم الفكر اليهودي – ال�صهيوين، واأنها مكّون طبيعي 

وبنيوي من مكونات¬. وبالتا› ثمة عÓقة عن�رشية وبنيوية بني ال�صهيونية 

1975/10/10 من  اإلي¬ الأ· املتحدة يف  اأ�صارت  والعن�رشية، وهو ما 

خÓل قرارها الذي يحمل الرقم 3379 “باعتبار ال�صهيونية �صكÓً من 

اأ�صكال العن�رشية”.

واأنها  ال�صهيونية  رحم  من  لدت  ومُ اليهودية”  “الدولة  اأن  عرaنا  واإذا 

التج�صيد الر�صمي للفكر ال�صهيوين، يمُ�صبí وا�صحًا وجليًا اأن تلك الدولة 

ذات �صمة عن�رشية بامتياR، خ�صو�صًا واأن قرار الأ· املتحدة ⁄ ياأتp من 

 çاأو حبًا بالفل�صطينيني والعرب، بل اعتماداً على الوقائع والأحدا ،Æراa

التي ثبتتها ÷ان الأ· املتحدة املîت�صة يف flتل∞ جمالت حقو¥ الإن�صان، 

:
1
كما �صبقت¬ قرارات متعددة ملوDمترات دولية عديدة منها

 ،1973/12/14 28( يف  )د-   315 رقم  العامة  ا÷معية  قرار   

ب�صاأن التحال∞ بني العن�رشية يف اإaريقيا ا÷نوبية وال�صهيونية.

 اإعÓن املك�صيك عام 1975، ب�صاأن م�صاواة املراأة واإ�صهامها يف 

الإ‰اء وال�صلم، ال�صادر عن املوDمتر العام الدو› للمراأة، والذي 
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التحرر  –قي≤  يتطلبان  الدوليني  وال�صلم  التعاون  “اإن  ت�صمن 

الأجنبي،  والحتÓل  ال�صتعمار  واإRالة  القوميني،  وال�صتقÓل 

وال�صهيونية والف�صل العن�رشي والتمييز العن�رشي بكاaة اأ�صكال¬، 

وكذلك العرتا± بكرامة ال�صعوب وحّقها يف تقرير امل�صري”.

الإaريقية  الوحدة  منظمة  وحكومات  دول  روD�صاء  جمل�ص  قرار   

aي¬  1975/7/28، والذي جاء  بتاريخ  انعقد يف كمبال  الذي 

والنظامني  املحتلة،  aل�صطني  يف  ا◊اكم  العن�رشي  النظام  “اإن 

اأ�صل  اإىل  ترجع  ا÷نوبية  واإaريقيا  Rيبابوي  يف  العن�رشيني 

عن�رشي  هيكل  ولها  كليًا،  كيانًا  وت�صكل  م�صرتك،  ا�صتعماري 

اإهدار  اإىل  الرامية  �صيا�صتها  يف  ع�صويًا  ارتباطًا  وترتب§  واحد 

.
كرامة الإن�صان وحريت¬”2

من  العديد   íوت�رشي اأخرى،  دولية  واإعÓنات  قرارات  اإىل  اإ�صاaة 

اإىل  ت�صري  التي  الدولية  والقانونية  وال�صيا�صية  الفكرية  ال�صî�صيات 

ال�صهيونية باعتبارها حركة عن�رشية.

وجتدر الإ�صارة اإىل اأن تراجع الأ· املتحدة عن قرارها اعتبار ال�صهيونية 

�صكÓً من اأ�صكال العن�رشية، ل يمُ¨ري �صيÄًا من واقع هذ√ العن�رشية، لأن 

القرار جاء على خلفية اختÓل مواRين القوى الدولية; اأي لعتبارات 

يف  النظام  م�صتوى  على  ت¨يري  باأي   ≥aيمُر  ⁄ واأن¬  خ�صو�صًا  �صيا�صية، 

“اإ�رشائيل” اأو على م�صتوى ال�صيا�صة املتبعة جتا√ الفل�صطينيني ب�صكل عام، 

وaل�صطينيي 48 ب�صكل خا�ص، خaÓًا ملا ح�صل يف اإaريقيا ا÷نوبية.
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يف  aل�صطني  من  البيطاين  الحتÓل   Öان�صح

1948/5/14، واأعلن ديفيد بن جوريون يف اليوم ذات¬ 
اليهودي   Öال�صع و“عودة  ال�صهيوين  للكيان  دولة  قيام 

اإىل اأر�ص¬ التاريîية”. و” اإعÓن اإ�رشائيل “دولة يهودية” 

دون اأية حدود ج¨راaية ول د�صتور، منتهكة بهذا اأب�ص§ 

“دولة  نف�صها  من  وجاعلة  الدولية،  والقوانني  الأعرا± 

aو¥ كل قانون”. 

 ”π«Fاô°SEا“ ádhO ¿ÓYEا
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�’hCا”π«Fاô°SEا“h áيô°üæ©dا     

“�صهد العام 2006 تزايداً يف مظاهر العن�رشية جتا√ املواطنني العرب من 
بل الأغلبية اليهودية، كما اأظهرت ا�صتطÓعات الراأي تاأييداً مت�صاعداً بل≠  pق

البÓد،  من  للعرب  ال�صكاين(  )الرتان�صفري  الق�رشي  الرتحيل  لفكرة   % 62
.

واأن اأكÌ من 40 % يوDيدون الف�صل العن�رشي...”3

ل نكون مبال¨ني اإذا قلنا اإن “اإ�رشائيل”، �صيا�صيًا واجتماعيًا وقانونيًا، متثل 

‰وذجًا للدولة واملجتمع العن�رشي، بحيå تنطب≤ بدقة تعريفات وتطبيقات 

النظريات العن�رشية... واأنها تكاد تكون النموذج الأكa Ìرادة وو�صوحًا يف 

هذا املجال، بعد �صقو• اأنظمة وقوانني التمييز العن�رشي يف القرن املا�صي 

)اأملانيا الناRية، والتمييز �صّد ال�صود يف الوليات املتحدة الأمريكية، ونظام 

التفرقة العن�رشية يف جنوب اإaريقيا(.

ً
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“نحن البقايا اللعينة لأوروبا. نحن اليهود الذين ⁄ تنجí اأوروبا يف 
الناRي،  الق�صاء عليهم. نحن املكان الذي aي¬ يحيا ويوجد الكابو�ص 

ظّل  يف  تربوا  الذين  اأولÄك  واأذهان  الناجني  النا�ص  اأذهان  يف  fiموًل 

ل  الذي  الكÓم  اأغرقهم  الذين  الآخرين  جميع  اأذهان  ويف  الناجني، 

ينتهي، الذي قّد�ص الكارثة... نحن اآخر مكان يف اأوروبا ما Rال aي¬ 

املا�صي الناRي يوDتي جدوى، لأن الدولة جعلâ خراب يهود اأوروبا 

لليهود... نحن قدوة ال�صت�رشا¥  لÓأ‡يني وتعوي�صًا  ملكًا قوميًا، نوراً 

اأ�صبí يقوم aجاأة يف ال�رش¥ نف�ص¬، بÓ حياء ووعي  الأوروبي، الذي 

تعر±   ⁄ الذي  الوحيد  الكوين  للمبداأ   Öجتري موقع  نحن  للذات... 

اأن  اإن�صان  كل  ي�صتطيع  ال�رش:  عموم   - حدوداً  ل¬  ت�صع  كي∞  اأوروبا 

 ،Öالأجان كراهية  بني  الفظيع  التاألي∞  ذلك  يف  م�صاركًا  نف�ص¬  يجد 

 ،¥Óالإغ وflيمات  العن�رشي،  والتمييز  والإذلل  وال�صطهاد، 

والتطهري العرقي لÓأحياء واملدن... قد يحدç هذا لكل واحد، لكل 

واحد، حتى لأولÄك الذين كانوا �صحايا”. 

والفيل�صو±  البوaي�صور 

 Adi اأوaري  عادي  الإ�رشائيلي، 

�صنة  “مÄة  مقالة  يف   ،Ophir
الأول:  ال�صهيوين  املوDمتر  على 

 ،5 )ري�صلين≠  ح�صاب”، 

�صحيفة  عن  ونقلت¬   ،)1998
 ،ΩÉjC’الإ�رشائيلية �صحيفة ا ∞jQÉ©e

aل�صطني، 2007/3/10.
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تمُعّد العن�رشية، بح�صÖ التعري∞ الكÓ�صيكي، نظرية اأنÌوبولوجية-

ا÷هة  من  flتلفة.  اأعرا¥  اإىل  مق�ّصم  وكاأن¬  العا⁄  اإىل  تنظر  بيولوجية 

 Öالأوىل; اأعرا¥ “الأ�صياد” ذوي املميزات البيولوجية الراقية، الذين يج

اأن ي�صيطروا على العا⁄. ومن ا÷هة الثانية; اأعرا¥ “املنحّطني” عديي 

املميزات البيولوجية الراقية، الذين ينب¨ي لهم اأن يî�صعوا لل�صيطرة.

بيولوجية،   - اأنÌوبولوجية  كنظرية  العن�رشية،  اأن  من  الرغم  وعلى 

حظيâ بتطورها الأ�صا�صي يف القرن التا�صع ع�رش، اإل اأنها كانâ قائمة 

منذ aجر التاريخ، بيد اأن م�صطلí العن�رشية اكت�صÖ اليوم تعريفًا flتلفًا، 

اأ�صا�ص  على  التفو¥  �صعور  على  ي�صدد  ل  التعري∞  هذا  �صمولية.   Ìاأك

جتا√  بالتفو¥  ال�صعور  ذلك  امتدادات  على  اأي�صًا  اإ‰ا  بالذات،  عرقي 

.4
جمموعات اأخرى;  قومية، ل¨وية، دينية وما �صاب¬

اأ�صا�ص  على  تفو¥  عن  املا�صي  يف  عّب  العن�رشية   íم�صطل كان  واإذا 

اأaراد  aاإن¬ الآن يعب عن تفو¥  اأنÌوبولوجي - بيولوجي عرقي aق§، 

جمموعة  اأو  جماعة  اإىل  ينتمون  اأaراد  على  معينة  جماعة  اإىل  ينتمون 

اأخرى من ال�صكان.

بفروقات  تتعل≤  اأaكار  اإىل  aق§  يتطر¥  ل  اليوم  با�صتعمال¬   íامل�صطل

بيولوجية بني الب�رش، اإ‰ا اأي�صاً لأaكار تتعل≤ بالفروقات القائمة بني الأ�صîا�ص 

الذين ينتمون اإىل جمموعة اجتماعية وثقاaية flتلفة، وح�صÖ هذا التعري∞، 

تكون العن�رشية قائمة عندما يتّم الدعاء باأن هناك aرقاً ما بني اأaراد جمموعة 

)اأ( وبني اأaراد جمموعة )ب(، وعلى �صوء هذا الفر¥ يجÖ التعامل مع 

.5
اأaراد جمموعة )ب( ب�صكل flتل∞ عن¬ مع اأaراد جمموعة )اأ(
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بالعر¥،  لها  اإىل جمالت ل عÓقة  ات�صع وامتد  “عن�رشية”،   íامل�صطل

وهذا التعري∞ الوا�صع تبّنت¬ التفاقية الدولية للق�صاء على جميع اأ�صكال 

املركزية  الدولية  التفاقية  هي  التي   ،1965 �صنة  من  العن�رشي  التمييز 

والأكÌ اأهمية ملكاaحة العن�رشية. وين�ّص البند الأول من التفاقية على:

“يف هذ√ التفاقية، يق�صد بتعبري التمييز العن�رشي اأي متييز اأو ا�صتثناء 
اأو ت¨يري اأو تف�صيل يقوم على اأ�صا�ص العر¥ اأو اللون اأو الن�صÖ اأو الأ�صل 

العرتا±  عرقلة  اأو  تعطيل  ي�صتتبع  اأو  وي�صتهد±  الإثني،  اأو  القومي 

اأو ‡ار�صتها، على  التمتع بها  اأو  بحقو¥ الإن�صان وا◊ريات الأ�صا�صية 

اأو  الجتماعي  اأو  ال�صيا�صي  اأو  القت�صادي  امليدان  يف  امل�صاواة،  قدم 

الثقايف، اأو يف اأي ميدان اآخر من ميادين ا◊ياة العامة”.

العاملية،  الإن�صان  بحقو¥  م�صًا خطرياً  ت�صكل  ذاتها  بحّد  العن�رشية، 

aق§  اأ�صا�صية،  حقوقًا  معّينة  جمموعات  اأو  معّينني  اأنا�صًا   Öت�صل وهي 

ب�صبÖ لونهم، اأو عرقهم، اأو اأ�صلهم الإثني اأو القومي، وبذلك ت�صكل 

انتهاكًا aظًا ملبداأ امل�صاواة ومبداأ كرامة الإن�صان، اللذين يعدان املبداأين 

الأ�صا�صيني واملركزيني اللذين ت�صتند اإليهما كل نظرية حقو¥ الإن�صان، 

والإعÓن العاملي ◊قو¥ الإن�صان من �صنة 1948. وب�صبÖ امل�ّص اخلطري 

 âالكارثية لنظرية العن�رشية التي عان èالنتائ Öبحقو¥ الإن�صان، وب�صب

اأخرجها  التي  الوحيدة  ال�صيا�صية  العقيدة  هي  aاإنها  الإن�صانية،  منها 

.6
القانون الدو› ب�صاأن حقو¥ الإن�صان خارج القانون
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aل�صطينيي  من  متظاهراً  تقمع  الإ�رشائيلية  ال�رشطة 

48 اأمام مكتÖ رئي�ص الوRراء الإ�رشائيلي يف القد�ص 

يف  العرب  من  األفني  ◊وا›  تظاهرة  خÓل  املحتلة، 

“اإ�رشائيل” مطالبني بحقوقهم وباإنهاء التمييز العن�رشي 
الذي يطالهم. 

اأ ± ب - 1999/11/24 
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Kاf»ا�
 á«æيódا á«Ø∏ÿا      

áيô°üæ©∏d                      

–فل الكتÖ الدينية اليهودية بعدد كبري من النماذج العن�رشية التي تتجلى 

ب�صكل رئي�صي باملوق∞ من الآخر، اأي غري اليهودي، حيå تدعو ال�رشيعة 

وغري  اليهودي  بني  ما  التمييز  اأي   ” الهالخا√   “ اإىل  وتعاليمها،  اليهودية 

اليهودي يف كل جمالت ا◊ياة، و�صوًل اإىل اأ�صد الأمور ح�صا�صية; األ وهي 

حياة الإن�صان.

وتكت�صÖ مظاهر العن�رشية flاطرها من التماثل الذي اأقام¬ اآباء ال�صهيونية 

يف  ودين  قومية  اليهودية  واعتبار  القومي،  والنتماء  الديني  النتماء  بني 

اليهودي  الديني  ا÷ذر  ال�صهيونية على  ا◊ركة  ا�صتناد  واإىل  عين¬،   âالوق

ً
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يف دعوتها اإىل ا�صتيطان اأر�ص aل�صطني، ومن خÓل الت�صديد على ا◊ّ≤ 

الديني وا◊ّ≤ التاريîي يف “اأر�ص اإ�رشائيل”.

من  �صورة،  اأخطر  يف  يتجلى  اليهودي  وغري  اليهودي  بني  التمييز 

خÓل احرتام حياة اليهودي مقابل ال�صتîفا± بحياة غري اليهودي... 

cا¿ ا’f“ πãe ôeCحM ô»وا¿”!

اأوق∞ ال�صقيقان جوليان وجوناثان �صيفر �صيارة الأجرة يف القد�ص، وبعد 

 .Öاأن تاأكدا من اأن ال�صائ≤ عربي، طلبا من¬ اأن يو�صلهما اإىل تل اأبي

امل�صوار  من  لÓ�صرتاحة  ال�صقة  اإىل  ال�صعود  ال�صائ≤  من  طلبا  وهناك، 

الطويل، aنزل لينق�صا من ثم علي¬ ويطعنا√ حتى املوت. 

وجد تي�صري عبد ا◊ميد كركي )34 عامًا واأب خلم�صة اأطفال( مذبوحًا 

 .Öمن ا◊نجرة وغارقًا يف بركة دماء يف �صقة �صكنية بتل اأبي

وقال بيان لل�رشطة الإ�رشائيلية اإن مهاجرين aرن�صيني متهمان بقتل ال�صائ≤ 

اإىل �صقتهما، واأن ا÷رية وقعâ على خلفية ا◊قد  ا�صتدراج¬  العربي بعد 

والكراهية، وهو نف�ص¬ ما اأكّد√ اأحد الأخوين; حيå قال لو�صائل الإعÓم 

الإ�رشائيلية: قررت قتل عربي لأن¬ عربي. 

اأ�صعر  24 مرة يف رقبت¬... و⁄  “طعنت¬  اأما ملحققي¬، aقد قال جوليان: 

باأي �صيء. كان الأمر مثل نحر حيوان”. 

اأنظر: �صحيفة ùJQBÉg¢ ، 2007/5/15; و�صحيفة القSó¢ ال©Hô«، لندن; وموقع هيÄة الإذاعة البيطانية 

BBC، لندن، 2007/5/16; و�صحيفة الوøW، ال�صعودية، 2007/5/29.
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aوa≤ اأحكام الديانة اليهودية يعّد قتل اليهودي جرية كبى عقوبتها 

يكون  يهودي،  غري  �صî�صًا  اليهودي  يقتل  عندما   اأما  الإعدام. 

عليها   Öتعاق ل  ال�صماء  قانون  �صّد  خطيÄة  بارتكاب  مذنبًا  اليهودي 

املحكمة، اأما يف حال الت�صبÖ مبوت غري يهودي، بطريقة غري مبا�رشة، 

اخلا�صع  اليهودي  غري  والقاتل   .
7
¥Óالإط على  الأمر خطيÄة  يعّد   Óa

غري  اأو  يهوديًا  ال�صحية  كان  �صواء  يمُعدم  اأن   Öيج اليهودية،  للولية 

يهودي، لكن اإذا كان القتيل غري يهودي، و–ول القاتل اإىل اليهودية، 

قتل جميع   Öاأو حتى يج aيمكن  اأما يف حالة ا◊رب،   .
8
Öيعاق  Óa

لليهود، وهذا ما ظهر يف كتيÖ �صادر  ال�صعÖ املعادي  اإىل  املنت�صبني 

عن قيادة املنطقة الو�صطى يف ا÷ي�ص الإ�رشائيلي; حيå كتÖ ا◊اخام 

قواتنا مبدنيني خÓل ا◊رب  تلتقي  “عندما  القيادة:  الرئي�صي يف هذ√ 

اأن اأولÄك املدنيني  اأو خÓل مÓحقة �صاخنة اأو غزو، و⁄ يكن موDكداً 

بل  ل  يكن،  الهالخا√،  اأحكام   ≥aوa قواتنا،  اإيذاء  على  قادرين  غري 

يجÖ قتلهم... والثقة بعربي غري جائزة يف اأي ظر±... يف ا◊رب، 

عندما تهاجم قواتنا العدو، aهي م�رشì لها، ل بل ماأمورة وa≤ اأحكام 

يبدون ظاهريًا  الذين  اأي  الطيبني،  املدنيني  تقتل حتى  باأن  الهالخا√، 

.
اأنهم طيبون”9

اأما “اإنقاذ ا◊ياة”، aوa≤ اأحكام الهالخا√، aاإن واجÖ اإنقاذ “الرaي≤” 

اآخر،  ديني  التزام  اأو  –رمي  كل  ين�صخ  وهو  �صامية،  قيمة  ذو  اليهودي 

با�صتثناء اخلطايا الكبى الثçÓ وهي الزنا والقتل، وعبادة الأوثان.
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اأن  هي  التلمودي،  املبداأ   Öح�ص aالقاعدة  اليهود،  ل¨ري  بالن�صبة  اأما 

اإنقاذهم لي�ص واجبًا، كما اأن¬ fiظور قتلهم، ويعب التلمود نف�ص¬ عن هذا 

املبداأ بالقول: “غري اليهود لي�ص واجبًا رaعهم [من البÄر]، ول اإنزالهم 

  Moshe ben Maimon ميمون  ابن  ي�رشع¬  ما  وهذا  [aيها]”، 

الذين ل نكون يف حالة حرب معهم...  اليهود  “بالن�صبة ل¨ري  بقول¬: 

كانوا  اإذا  اإنقاذهم  علينا  يحظر  ولكن  موتهم  نت�صبÖ يف  ل  اأن   Öيج

.
على و�صك املوت”10

ال�رشيعة  تعاليم  يف  اليهودي  وغري  اليهودي  بني  التمييز   Öجان اإىل 

اإىل  الهالخا√  تدعو  ا◊ياة،  واإنقاذ  القتل  رمة  حمُ �صعيد  على  اليهودية، 

التمييز اأي�صًا بني اليهودي وغري اليهودي على �صعيد الكثري من م�صتويات 

ا◊ياة، ومن اأهمها انتهاك حرمة ال�صبâ لإنقاذ حياة، وا÷رائم ا÷ن�صية، 

والحتيال،  التجاري،  واخلدا´  املفقودة،  والأمÓك  الهدايا،  وتقدمي 

اإ�رشائيل”، ولعنة غري  “اأر�ص  اليهود يف  وال�رشقة وال�صلÖ، واإقامة غري 

.
11

اليهود ومقابرهم ومقد�صاتهم
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الدين  رجال  كبار  اأحد  يو�ص∞،  عوaاديا  ا◊اخام 

اليهود، والزعيم الروحي ◊ركة �صا�ص، وقد �صدرت 

اإىل  امل�صتندة  العن�رشية  الت�رشيحات  من  العديد  عن¬ 

خلفيات دينية.
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Kاãdا�

gات hاdتô°üيحات
�

   اdتØو

Üô`©dا �ó``°V áيô`°üæ©dا   

ي�صعÖ على املتابع والباحå اإح�صاء الت�رشيحات العن�رشية التي تفّو√ بها 

ب�صكل  الفل�صطينيني  وجتا√  عام،  ب�صكل  العرب  جتا√  ال�صهاينة  امل�صوDولون 

املا�صية، لذا  العقود  اأن¬ ثمة �صجل حاaل لدى هوDلء طوال  خا�ص. ذلك 

�صنحاول الرتكيز على تلك ال�صادرة يف ال�صنوات الأخرية، والتي تعك�ص 

حقيقة وطبيعة امل�صاعر والنظرة العن�رشية جتا√ العرب.

aفي مقابلة اأجرتها �صحيفة هاآرت�ص Haaretz مع وRير الإ�صكان اإيف 

اإيتام Effie Etam،  و�ص∞ aل�صطينيي 48 باأنهم “قنبلة موقوتة، وتهديد 

ً
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Oا‚ øe ÌcCيو¿ اô°üæY

املنفلتني”  و“الÌثارين  اليمني”  “جمانني  ت�رشيحات  بالأم�ص  كان  ما 

الوطني” و“كÓمًا  “الإجما´   Öاليوم يف قل الإذاعة”، �صار  و“املتطرaني عب 

�صيا�صيًا �صليمًا”. 

“ي�صمí لنا بقانا ثانية. ي�صمí لنا بتدمري كل �صيء”. هكذا قال حاييم رامون 
)�صي∞  الثانية  لبنان  حرب  خÓل  حين¬  يف  العدل  وRير   Haim Ramon

 ìاقرتa  ،Eli Yishai ي�صاي  اإيلي  وال�صناعة،  التجارة  اأما وRير   .)2006 الـ 

ا�صتهدا± البنى التحتية و“ت�صوية القرى بالأر�ص”. 

هاتان الدعوتان لرتكاب جرائم حرب ⁄ ت�صدرا عن ‡ثلي اليمني املتطر±. 

اأن ا÷Ôالت  الت�رشيحات ناطقني �رشعيني. كما  رامون وي�صاي بقيا بعد هذ√ 

بدورهم ⁄ يق�رشوا: “يجÖ طحن لبنان و–ويل¬ اإىل متح∞ لفناد¥ الإرهاب”، 

 Rafi نوي  رايف  احتيا•  العميد  ال�صاب≤  ال�صمالية  املنطقة  قيادة  رئي�ص   ìاقرت

Noy، اأحد ال�صî�صيات املف�صلة للمقابÓت التلفزيونية.

 Ilan ن �صينفيلدÓال�صاعر اإي Öقد كتa .حتى يف الأغاين والأنا�صيد والأ�صعار

Scheinfeld: “اإن ⁄ تدمروا ال�صقو±، دمروا الأ�صا�صات... ا�رشبوا لبنان 

وغزة باملقالع والأ�صى واملرارة... دمروهم كي ل يبقى aيهم �صاكن... حولوا 

اأرا�صيهم اإىل �صحارى واإىل اأكوام من الأنقا�ص... اقتلوهم، اأريقوا دماهم... 

املوDوا اأيامهم بالرعÖ”. و⁄ يد´ ملقاطعت¬ اأو مقاطعت¬ روايت¬ ا÷ديدة اأحد. 

ت¨ر¥  العن�رشية  هي  aها  اإ�رشائيل،  اإبادة  باقرتاح¬  “عن�رشي”  ‚اد  كان  واإذا 
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وجودي كال�رشطان، وطابور خام�ص”12.

 Ze'ev بومي  Rئي∞  الدaا´،  وRير   Öنائ قال   2004/2/22 ويف 

الفل�صطينيني?  لدى  يوجد  ماذا  الإ�صÓم?  يف  يوجد  “ماذا   :Boim

ع�صو  اأقوال¬  يف  واأيد√  ا÷ينات?”،  يف  خلل  اأم  ح�صاري  تîل∞ 

الكني�صâ عن الليكود، يحÄيل حزان Yehiel Hazan، الذي قال: 

ال�صنني يقوم  اأن¬ طوال ع�رشات  باملائة يف �صوء حقيقة  “بومي fiّ≤ مائة 

كانوا موجودين  لو  العرب حتى  ت�صدي≤  اليهود. ‡نو´   íبذب العرب 

خن≤  aق§  يقرتحون  ‚اديني،  الأحمدي  من  واأبي�ص  اأRر¥  تيار  اإ�رشائيل. 

وت�صوية قرى ومدن وجتويع �صعÖ باأكمل¬. ا◊اخام الرئي�صي ال�صاب≤، مردخاي 

الوRير   .Rafi Eitan ايتان  رايف  الوRير   .  Mordechai Eliahuالياهو

 Yuval دي�صكن  يوaال  ال�صاباك  يف  وخليفت¬   Avi Dichter ديîرت  اآيف 

Diskin. الوRير اأaي¨دور ليبمان Avigdor Lieberman. اللواء احتيا• 

 Yosef ير العدل الأ�صب≤ يو�ص∞ لبيدRو .Amiram Levin عمريام ليفني

 . Moshe Ya’alon يعلون  ال�صاب≤ مو�صي¬  الأركان  Lapid. رئي�ص هيÄة 

رئي�ص بلدية �صديروت ايلي مويال Eli Moyal. كلهم اأدلوا بدلوهم يف هذ√ 

املوجة و⁄ يلمهم اأو ي�صتنكر ت�رشيحاتهم اأحد.

هذا هو وجهنا وهذ√ هي �صورتنا الأخÓقية.

.2007/6/10 ،¢ùJQBÉg جدعون ليفي، �صحيفة
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40 �صنة يف القب، بالن�صبة لهم هذا مطبو´ يف الدم، قتل اليهود هو aعل 

يتّم القيام ب¬ ب�صكل طبيعي”13.

ويف 2004/2/13 و�ص∞ يحÄيل حزان العرب “بالديدان”، وذلك 

.âل نقا�ص جرى يف الكني�صÓخ

 Gideon  ير الأمن الداخلي، جدعون عيزراRمن جهت¬ و�ص∞ و

مواطنون عرب يف  “يوجد   :Óًقائ م�صيبة كبى  باأنهم  العرب   Ezra

من  تîل�ص  غزة،  من  تîل�ص  الكبى،  م�صيبتنا  هذ√  اإ�رشائيل،  دولة 

يهودا√ وال�صامر√، �صتبقى مع امل�صيبة الكبى”14.

وخÓل لقاء مع مب�رشين م�صيحيني يف �صهر �صبا•/aباير 2004، قال 

“الأمة  اإن   ،Bene )Benyamin( Elon األون  بني  ال�صياحة  وRير 

اإىل  “الذهاب  املب�رشين  من   Öوطل قتلة”،  اأمة  هي  عمومًا  الإ�صÓمية 

ن�صارى  امل�صلمني  القتل، اجعلوا  اأن¬ ينع  ن�صوا  الذين  القتلة،  امل�صلمني 

موDمنني ورجاًل طيبني”15.

ديفيد  الدكتور  حيفا،  جامعة  يف  الجتما´  علم  كلية  يف  املحا�رش 

هو  “الإرهاب  اإن  fiا�رشات¬  خÓل  قال   ،David Bukay بوقاعي 

م�صكلة العربي”، واأن “النبي fiمد كان الإرهابي الأول”، وقال اأي�صًا 

اإن العرب هم “كحول ون�صاء”، واإن العرب “اأغبياء و⁄ ي�صهموا باأي 

�صيء لÓإن�صانية”16.

التفّوهات العن�رشية ظهرت يف و�صائل الإعÓم اأي�صًا من قبل �صحفيني 

ومثقفني، وعلى �صبيل املثال ل ا◊�رش، ن�رشت جملة نتي∞ Netiv التي 
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 Ariel Center for ال�صيا�صات   çلأبحا اأريل  مركز  عن  ت�صدر 

والناRية،  الإ�صÓم  بني  يقارن  مقاًل   ،2003 مايو  اأيار/  يف   ،Policy

.
17

وبني النبي fiمد �صلى اˆ علي¬ و�صلم وبني هتلر

من جهتهم عبs العديد من رجال الدين اليهود عن كراهيتهم وعن�رشيتهم 

جتا√ العرب. ويف هذا املجال، اأعرب ا◊اخام موت�صايف بن ت�صيون، يف 

 åحي عرب،  مواطنني  ثÓثة  مل�رش´  �رشور√  عن   ،2003 مار�ص  اآذار/ 

. يجÖ اأن نفرì نحن،  قال: “يحيا �صعÖ اإ�رشائيل، لقد رحلوا وا◊مد̂ 

ويبكي الأغيار aليبكوا وليثكلوا اأبناءهم ون�صعد نحن ونرق�ص”18.

الروحي  الزعيم   ،Ovadia Yosef يو�ص∞  عوaاديا  ا◊اخام  وعب 

◊ركة �صا�ص Shas عن عن�رشيت¬ جتا√ العرب، اإذ قال خÓل اأحد درو�ص¬ 

الدينية “لدينا عرب كالزبالة”19، وكان �صب≤ لهذا ا◊اخام اأن و�ص∞ العرب 

بالأaاعي، واأن دعا اإىل اإبادتهم، وعّدهم مبثابة حيوانات، وقال عنهم اأن¬ 

ل يوجد حيوان اأ�صواأ من العرب، واأن اˆ قال “ليتني ⁄ اأخلقهم”20.

اإ�صاaة اإىل ذلك، ثمة ت�رشيحات عن�رشية اأخرى �صدرت عن ا◊اخام 

الأول ملدينة �صفد، وعن ا◊اخام الرئي�صي ال�رشقي ال�صاب≤ لـ“اإ�رشائيل”، 

وعن ا◊اخام ال�رشقي الرئي�صي ملدينة بات يام Bat Yam، وعن مدير 

.
21

مدر�صة “قب يو�ص∞” الدينية، وغريهم من ا◊اخامات

تكت�صي ت�رشيحات امل�صوDولني الإ�رشائيليني �صّد aل�صطينيي 48 اأوج¬ 

ولعل  املبا�رش،  غري  هو  ما  ومنها  املبا�رش،  هو  ما  منها  عديدة،  عن�رشية 

 â– ت�صدر  التي  تلك  هي  املبا�رشة  غري  العن�رشية  الت�رشيحات  اأخطر 
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“الرتان�صفري”،  خانة  �صمن  تدخل  والتي  الأرا�صي”،  “تبادل  عنوان 

–â حجة �رشورات ال�صÓم اأو �رشورات ا◊فا® على الطابع اليهودي 

يز هذا النو´ من الت�رشيحات هو اأن¬ ي�صدر عن م�صوDولني  للدولة. وما يمُ

اإ�رشائيليني من كاaة التيارات ال�صيا�صية ومن جميع امل�صتويات.

ومن بني ال�صî�صيات الإ�رشائيلية التي اأطلقâ ت�صاريí بهذا العنوان 

وبهذ√ الروDية، يكن الإ�صارة اإىل مواق∞ رئي�ص ا◊كومة الأ�صب≤ اإيهود 

نتنياهو  بنيامني  الأ�صب≤  ا◊كومة  ورئي�ص   ،Ehud Barak باراك 

اإaرامي  العمل  ◊زب  ال�صاب≤  والوRير   ،Benjamin Netanyahu

 Avigdor ي¨دور ليبمانaير اليميني اأRوالو ،Ephraim Sneh ¬صني�

حزب  رئا�صة  توىل  الذي  األون،  بيني  ال�صاب≤  والوRير   ،Liberman

 Rehavam Rئيفي  لرحبعام  خلفًا  العن�رشي   Moledet موليدت 

Ze'evi، وRعيم حزب �صا�ص اإيلي ي�صاي Eli Yishai، وغريهم العديد 

; ومن الأكادييني واملثقفني 
22

من الوRراء والنواب ال�صابقني وا◊اليني

 Arnon ريaي�صور يف جامعة حيفا، اأرنون �صوaيكن الإ�صارة اإىل البو

ال�صرتاتيجية”  للدرا�صات  جايف  “مركز  يف   åوالباحــ  ،Sofer

�صلومو   ،Jaffee Center for Strategic Studies )JCSS(

�صابقًا  للحكومة  الق�صائي  وامل�صت�صار   ،Shlomo Gazit  âيRغا

اإلياكيم اأوبن�صتاين Elyakim Rubinstein  ، جميع هوDلء اأطلقوا 

من  للتîل�ص  العمل  �رشورة  على  جتمع  ومقرتحات  واأaكار  مواق∞ 

“املواطنني العرب” يف الدولة اليهودية.

23
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�صورة مائري كاهانا موD�ص�ص حركة كاñ; وهي اإحدى ‰اذج 

ا◊ركة  وترجع  العرب.  مع  التعامل  يف  الإ�رشائيلية  العن�رشية 

بجذورها اإىل “ع�صبة الدaا´ اليهودي” والتي اأ�ص�صها كاهانا 

يف نيويورك �صنة 1968، وبداأت ن�صاطها يف “اإ�رشائيل” �صنة 

حركة  اإىل  الع�صبة   âو–ول اإليها،  كاهانا  هجرة  بعد   1971

 ”ñكا“ âابات 1973. ن�صطîقبيل انت ”ñصيا�صية با�صم “كا�

خ�صو�صًا يف الثمانينيات من القرن الع�رشين، واغتيل Rعيمها 

كاهانا يف 1991.
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QاH©ا�

áيô°üæ©dتويات ا°ùe      

‘ “اô°SEاŒh”π«F∏»اJ¡ا

 48 aل�صطينيو  يعي�ص¬  الذي  الواقع  م�صتويات  من  م�صتوى  ثمة  لي�ص 

هذ√  اأن  ذلك  وجتلياتها.  العن�رشية  مظاهر  aي¬   âوتف�ص اإل  “اإ�رشائيل”  يف 

العن�رشية، ووaقًا للتعري∞ الوا�صع الذي اأ�رشنا اإلي¬ �صابقًا، تبR بو�صوì يف 

جميع املجالت، بدءاً من املنطلقات الدينية والفكرية للحركة ال�صهيونية، 

بالقوانني  وانتهاء   ،48 aل�صطينيي  �صّد  اعتمدت  التي  باملمار�صات  مروراً 

التمييز العن�رشي  التي جرى �صنtها داخل الكني�صâ، والتي ت�صمن �رشعنة 

التي تتميز بها  48. وثمة �صمة بارRة يف ظاهرة العن�رشية  �صّد aل�صطينيي 

ً
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:…ôµ°ù©dا ”¬cواØdا“ õLاM

»∏«Fاô°SE’ا …ô°üæ©dا õ««ªتdا Qو°U øe IQو°U

�صمال  قلقيلية  مدينة  جنوب  الع�صكري  الإ�رشائيلي  “الفواك¬”  حاجز  على 

ال�صفة ال¨ربية، ثÓثة م�صارات، على راأ�ص كل منها جندي، مهمت¬ باخت�صار: 

التمييز العن�رشي. 

يتعامل جنود ا◊اجز مع  قلقيلية كي∞  العامل fiمد داود من مدينة  ويروي 

 ،¬aاإيقا يتّم  اليهود  اأو  امل�صتوطنني  من  عربية   íمÓم يحمل  من  aكل  املارين، 

العبارة   íب�رشي ل¬  ويقولون  العتذار  ل¬  يقدم  �صî�صيت¬  من  التاأكد  بعد  ولكن 

“ناأ�ص∞ ظنناك عربيًا”.  
هذا  الأخ�رش،  اخلّ§  داخل  العربية  املدن  �صكان  من  الفل�صطينيون  وي�صمي 

 ،ñو�صار íا�صa ا◊اجز بـ “حاجز التمييز العن�رشي”، ملا يجري علي¬ من متييز

الداخل  املرورية –رر لعرب  اإن املîالفات  الكلمات، بل  يقت�رش aق§ على  ل 

علي¬ من دون اإبداء ال�صبÖ اأحيانًا، من قبل ال�رشطة الإ�رشائيلية ملنعهم من التوج¬ 

للت�صو¥ باملدينة )قلقيلية(. 

اأخبين  الحتÓل  جنود  “اأحد  اإن  جلجولية  قرية  من  عودة  اأجمد  ويروي 

ب�رشورة عدم املجيء اإىل قلقيلية، aهذ√ مدينة اإرهابية، وعلى املواطن الإ�رشائيلي 

اإليها كونها وكراً لÓإرهابيني”. aاأجبت¬ باأن  حتى ولو كان عربيًا عدم الدخول 

امل�صتوطنني ياأتون من مدنm اإ�رشائيلية، ويقطنون يف اأر�ص لي�صâ اأر�صهم. هوDلء 

اأما نحن aاأهلنا يف قلقيلية، و⁄ تفرقنا اإل هذ√  يجÖ األ يتواجدوا يف ال�صفة، 

ا◊واجز وا÷دران. عندها رّد ا÷ندي بع�صبية قائÓً “عربي قذر”.

�صحيفة ال¨ó، الأردن، 2007/3/4.
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ال�صمولية  �صمة  هي  ن�صاطها،  تاريخ  امتداد  على  ال�صهيونية  ا◊ركة 

والديومة، مبعنى اأن هذ√ العن�رشية راaقâ ا◊ركة ال�صهيونية قبل قيام 

م�صتويات  كل   âو�صمل يومنا،  اإىل  و�صوًل  وبعدها  وخÓلها  الدولة 

الواقع وجتلâ قوًل وaعÓً وقانونًا، وبرRت يف كاaة املراحل واملحطات 

املتعاقبة مهما  “اإ�رشائيل”، ويف كل حكوماتها  �صهدتها  التي  ال�صيا�صية 

كان لونها ال�صيا�صي، ما ي�صري اإىل اأن العن�رشية جتا√ aل�صطينيي a 48و¥ 

اخلaÓات والتباينات ال�صيا�صية داخل التيارات املîتلفة يف “اإ�رشائيل”.

وقد تكّر�صâ هذ√ الظاهرة مع الزمن واأ�صبحâ “عرaًا معلنًا”، كما 

 çاإن جممو´ الأحداa ،اأخذت بالتزايد والت�صا´. وعلى �صبيل املثال

التي ت�صّن∞ يف خانة التمييز العن�رشي على مدى الثمانية اأ�صهر الأوىل 

عن   % 21 بزيادة  اأي  عن�رشيًا،  حدثًا   274 بل≠  قد   2006 عام  من 

والتي   ،2005 العام  من  ذاتها  الفرتة  يف  امل�صجلة  العن�رشية   çالأحدا

 .
24

بل≠ عدد الأحداç امل�صجلة aيها 225 حدثًا

  :äÉ«fGõ«ŸGh »Ø«XƒdG π«ãªàdG iƒà°ùe ≈∏Y ájô°üæY  .1
املعي�صية  والقت�صادية  الجتماعية  ا◊ياة  جمالت  من  جمال  يوجد  ل 

يهودي - عربي  اإجما´  وثمة   ،48 aل�صطينيي  �صّد  متييزاً  وي�صهد   sاإل

العوامل  التمييز بنيوي وملمو�ص ويتîطى  اأن هذا  “اإ�رشائيل” على  يف 

كل  بnل  pق من   48 aل�صطينيي  �صّد  مور�ص  اأن¬  مبعنى  وال�صيا�صية،  الزمنية 

امتداد  وعلى  ا◊كم،  على   âتوال التي  الإ�رشائيلية  ال�صيا�صية  التيارات 
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ا�صتمرار√  ويتوقع  هذا،  يومنا  حتى  م�صتمراً  Rال  وما  املا�صية،  العقود 

طاملا ا�صتمرت “اإ�رشائيل” تعّر± نف�صها باأنها “دولة اليهود”.

على  كاaة  التمييز  اأوج¬  با�صتعرا�ص   íي�صم ل  املقام  لكون  ونظراً 

ال�صعيدين الأaقي والعامودي، Rمنيًا ومو�صوعيًا، aاإننا �صنكتفي بعر�ص 

موجز لعّينة متثيلية عن واقع التمييز الذي انتهجت¬ ا◊كومات الإ�رشائيلية 

يف �صيا�صتها الجتماعية والقت�صادية واملعي�صية جتا√ aل�صطينيي 48.

“اإ�رشائيل”  داخل  الأهلية  وا÷معيات  املوD�ص�صات  من  العديد   âداأب

�صمنها  ومن   ،48 aل�صطينيي  اأو�صا´  حول  دورية  تقارير  رaع  على 

يمُ�صدر  الذي  اإ�رشائيل”،  يف  العرب  املواطنني  ◊قو¥  م�صاواة  “مركز 

اأكيدة  تقارير دورية و�صنوية –ظى مب�صداقية عالية وتت�صمن معلومات 

واملواطنون  الدولة  “ميزانية  عنوان   â– ن�رش√  ل¬  تقرير  ويف  وموثقة. 

اأ�صار املركز  العرب”، التقرير الجتماعي - القت�صادي للعام 2004، 

اإجمال  اإىل اأن ن�صبة العرب املوظفني يف خدمات الدولة تبل≠ 5 % من 

من   % 20 نحو  ي�صكلون  العرب  اأن  من  الرغم  على  الدولة،  موظفي 

جممو´ املواطنني يف “اإ�رشائيل”، وعلى الرغم من اأن حوا› 37 % منهم 

موD�ص�صة  اأ�صدرت¬  للراأي   ´Óا�صتط ويف  جامعية.  �صهادات  يحملون 

حول   ،2004 اأكتوبر  الأول/  ت�رشين  يف  الإ�رشائيلية  الوطني  التاأمني 

flتلفة،  اقت�صادية  ومت¨ريات  البلدة   Öح�ص والدخل  الأجور  معدلت 

تبني اأن م�صتوى الأجور يف املدن العربية بل≠ معدل¬ ال�صنوي نحو 63 % 

من معدل م�صتوى الأجور يف البلدات اليهودية. 
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ي�صري  العرب منها،  2005 وح�صة  للعام  الدولة  يتعل≤ مبيزانية  وaيما 

من   % 5 من   Ìاأك على  يح�صلوا  لن  العرب  املواطنني  اأن  اإىل  التقرير 

لتطوير  املحددة  امليزانية  من   % 4 من  واأقل  العامة،  التطوير  ميزانية 

البناء  وRارة  ميزانية  التعليم “لÓأقليات” للعام 2005، ونحو 1 % من 

والإ�صكان للعام 2005، و2 % من ميزانية وRارة ال�صياحة. اأما بالن�صبة 

لوRارة الزراعة والتطوير القروي، aبل≠ معدل امليزانية املحددة لـ“و�ص§ 

يف  العرب  املواطنون  ويح�صل  الوRارة.  ميزانية  من   % 1 الأقليات” 

ال�صلطات املحلية العربية على 8 % من ميزانية وRراء الرaا√ الجتماعي 

- وعند ح�صاب ذلك لكل الفرد، يتبني اأن ما ت�رشa¬ وRارة الرaا√ على 

 .
25

املواطن العربي اأدنى بن�صبة 30 % ‡ا ت�رشa¬ على املواطن اليهودي

اخلا�ص  الفقر  تقرير  معطيات  aت�صري  الفقر،  ملعدلت  بالن�صبة  اأما 

مبوD�ص�صة التاأمني الوطني ال�صادر يف ت�رشين الثاين/ نوaمب 2004 اإىل اأن 

بينما   ;2003 العام  ن�صبة العائÓت العربية الفقرية بل¨â 48.4 % يف 

العائÓت  ن�صبة  اأن  اأي  تبل≠ ن�صبة العائÓت اليهودية الفقرية 14.9 %، 

العائÓت  لدى  الن�صبة  اأ�صعا±  ثÓثة  من   Ìاأك ت�صكل  الفقرية  العربية 

 % 50 اأما الأطفال العرب الفقراء aي�صكلون حواىل  اليهودية الفقرية، 

من جممل الأطفال الفقراء يف الدولة، على الرغم من اأنهم ي�صكلون 30 % 

aق§ من جممل الأطفال يف “اإ�رشائيل”.

كما قام مركز مدى الكرمل لÓأبحاç الجتماعية التطبيقية يف حيفا 

بتقدير م�صتويات الفقر عند العرب يف “اإ�رشائيل” مقارنة باليهود، عب 
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التي  العامة  واملعطيات  الأخرية  ال�صنوات  يف  الفقر  معدلت  متابعة 

اأن كل عائلة  اإىل  الر�صمية الإ�رشائيلية، وخل�ص  التقارير  ن�رشت مبا aيها 

العربية،  العائÓت  من   % 35 اأي  الفقر،  تعي�ص –â خّ§  ثالثة  عربية 

يف  العام  باملعدل  و20.5 %  اليهودية،  العائÓت  من   % 16 بـ  مقارنة 

 .Öص�صات التاأمني الوطني وال�رشائ�fl الدولة بعد تدخل الدولة بوا�صطة

بوا�صطة  الدولة  قبل تدخل  الفقرية،  العربية  العائÓت  ن�صبة   â¨بل وقد 

الدولة  تدخل  اأن  اأي   ،% 59  Öوال�رشائ الوطني  التاأمني  fl�ص�صات 

ي�صهـم يف م�صاعـدة 23 % من العائÓت العربية الفقرية يف اخلروج من 

دائرة الفقر، بينما تنîف�ص ن�صبة العائÓت الفقرية يف اأو�صا• العائÓت 

يف  العام  املعدل  يف  و39.2 %   % 50 بـ  الدولة  تدخل  بعد  اليهودية 

عربي  األ∞ طفل   350 باأن  م�صاواة  ملركز  اآخر  تقرير  وقّدر   .
26

الدولة

الأطفال  يعي�صون –â خّ§ الفقر، وهم ي�صكلون اأكÌ من 50 % من 

منهم  �صتة  اأطفــال عرب  كــل ع�رشة  بني  من  واأن¬  الدولة.  الفقراء يف 

aقراء، واأن اأكÌ من 40 % من مليون ون�ص∞ املليون aقري يف الدولة هم 

عرب، كما اأن حوا› 130 األ∞ عائلة عربية تعي�ص –â خ§ الفقر، 

وكل عائلة عربية ثانية هي aقرية، واأكÌ من ثلå العائÓت الفقرية يف 

 .
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الدولة هي عربية

البديل  للتîطي§  العربي  املركز  اأجرا√  الذي  العلمي   åالبح واأظهر 

القت�صادي  الواقع  خÓل  من  الإ�رشائيلي  العن�رشي  التمييز  �صيا�صة  اآثار 

دائرة  معطيات  على  بالعتماد  “اإ�رشائيل”،  يف  للعرب  والجتماعي 
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ô≤JيRh ôاIQ اÿاá«LQ ا’ôeCيá«µ اæ°ùdو…: 

 …ôéت« يdا ∫hódا øª°V â°ù«d ”π«Fاô°SEا“
a»¡ا ôN¥ ◊≥و¥ ا’ùfE°ا¿! 

ما يجري يف  يتابع  تقرير  ن�رش  �صنويًا على  الأمريكية  اخلارجية  –ر�ص وRارة 

للعام  تقريرها  ويف  الإن�صان.  وحقو¥  بالديوقراطية  يت�صل  aيما  دولة   196

 Rاأبر ومن  العن�رشي،  التمييز  اإىل  اأ�صارت  ال�صاأن،  “اإ�رشائيل” بهذا  2006 عن 

ما ذكرت: 

- �صد�ص الأطفال العرب يف “اإ�رشائيل” يف اأRمة وخطر حقيقي. ن�صÖ الفقر 

عندهم تبل≠ اأكÌ من �صعفي ن�صÖ الفقر عند الأطفال اليهود. ن�صبة الوaاة عند 

الأطفال الر�صع العرب �صع∞ تلك عند  نظرائهم من اليهود. 

- ذكر تقرير بحثي �صادر يف الـ 2005 اأن ن�صبة 54 % من عرب “اإ�رشائيل” 

 Öتعي�ص دون خّ§ الفقر، مقابل 18 % من يهود “اإ�رشائيل”. وترتفع هذ√ الن�ص

 .Öبني البدو اإذ تبل≠ 66 %، و79 % يف القرى غري املعرت± بها يف النق

- معدل الإنفا¥ ا◊كومي على التعليم للفرد يف املناط≤ اليهودية يفو¥ بثÓثة 

اأ�صعا± نظري√ يف املناط≤ العربية.  وتفو¥ ن�صبة الت�رشب املدر�صي يف املناط≤ 

العربية ن�صبة الت�رشب املدر�صي يف املناط≤ اليهودية بثÓثة اأ�صعا±. 

- هناك نق�ص يف التمثيل الوظيفي، خ�صو�صًا على م�صتوى الوظائ∞ العليا. 

 .High-Tech ”ق§ هي ن�صبة العرب يف الوظائ∞ “املتطورة تقنيًاa % 2.8 ـa

وقد عجز 70 % من حملة ال�صهادات ا÷امعية العرب يف هذ√ املجالت عن 
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اإيجاد وظائ∞ داخل “اإ�رشائيل” بني عامي 2000 و2005.  

 2004 عام  aفي  ا◊كومية،  املوD�ص�صات  الوظيفي يف  التمثيل  - بî�صو�ص 

كان عدد املوظفني العرب يف وRارة القت�صاد واملال 3 من اأ�صل 809 موظ∞، 

ويف وRارة اخلارجية 7 من اأ�صل 933. وبح�صÖ الإح�صاءات الر�صمية ا◊الية، 

aاإن a % 5.5ق§ من جممل املوظفني يف الوRارات هم من العرب. )اأغلبهم يف 

وظائ∞ ثانوية يف وRارة ال�صحة حيå تبل≠ ن�صبة العرب هناك 56 %(. ويف 

من   % 1 aق§ حوا›  ي�ص¨لون  العرب  اأن  ر�صمي،  تقرير  ذكر  اأبريل،  ني�صان/ 

املوD�ص�صات التي تديرها الدولة. 

اأمريكا،   Öالأمر، بح�ص نهاية  “اإ�رشائيل” يف  aاإن  �صب≤،  ما  وبالرغم من كل 

خر¥  aيها  يجري  التي  الدول  �صمن  ذكرها  اأو  �صملها  يتم  ول  يرام،  ما  على 

◊قو¥ الإن�صان. 

تقرير وRارة اخلارجية الأمريكية للعام 2006 بî�صو�ص حقو¥ الإن�صان،

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt :âانظر موقع¬ على الإنرتن

املحلية  ال�صلطات  باإدراج  �صنة  كل  تقوم  التي  املركزية  الإح�صاء 

معايري   ≥aو عناقيد،  تدعى  جمموعات،  ع�رشة  يف  “اإ�رشائيل”  يف 

بلدات  واحد  رقم  العنقود  ي�صمل   åحي اجتماعية،   - اقت�صادية 

العنقود  ي�صّم  وباملقابل   ، xمتدن اجتماعي   - اقت�صادي  و�صع  ذات 

 èالتدري العي�ص ورغد√. ويظهر  ببحبوحة  بلدات –ظى  رقم ع�رشة 

اأن حوا› 89 % من اأبناء ا÷ماهري العربية يعي�صون يف بلدات تقع يف 

العناقيد الثÓثة املتدنية مقابل a % 7ق§ من اليهود. 

اأظهر  املتحدة،  لÓأ·  الب�رشية  التنمية  موD�رش  على  واعتماداً  اأن¬  كما 
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IQاRالوÜô©ال Úوظفª∏ة لjوÄŸبة ا°ùæال

0.4 %وRارة املالية
0.7 %وRارة ال�صناعة والتجارة
0.7 %دائرة اأرا�صي “اإ�رشائيل”

1.5 %وRارة الت�صال
1.5 %وRارة املوا�صÓت

2.9 %وRارة الزراعة
2.8 %وRارة البنى التحتية

2.5 %وRارة ال�صياحة
0.8 %وRارة البناء والإ�صكان

3.2 %وRارة الرaا√
3.5 %وRارة العدل
6.3 %وRارة التعليم

اأقل من 2 %وRارة الداخلية

البحå ذات¬، اأن الأقلية العربية تقع يف املرتبة 62 اأي بفار¥ 40 درجة 

عن الدولة )�ص¨لâ “اإ�رشائيل” املرتبة 22 يف �صلم موD�رش التنمية الب�رشية 

 œلعام 2002 من بني 177 دولة �صملها تقرير الأ· املتحدة(. وبينما النا

 19  150 اإىل  ي�صل  “اإ�رشائيل”  يف  اليهودي  للفرد  الإجما›  املحلي 

دولًرا مقابل 756  6 دولراً للفرد العربي - اأي بفار¥ ي�صل اإىل حوا› 

 .
28

ثÓثة اأ�صعا±

العام  املعدل  aاإن  الوRارات،  يف  العرب  املواطنني  لعمل  وبالن�صبة 

العرب  ن�صبة   ´Rوتتو للموظفني العرب يف خدمات الدولة هو 5 %، 

:
29

على الوRارات كالتا›

äاQاRالو ‘ Üô©ال Úوظفª∏ل ΩÉ©ال ∫ó©Ÿ(1): ا ∫hóL

،

 ،
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:»Ñ©°ûdG iƒà°ùŸG ≈∏Y ájô°üæY  .2
a�صÓً عن العن�رشية املوD�ص�صاتية والنîبوية، aاإن مظاهر العن�رشية �صّد 

ال�صعبي يف  امل�صتوى  على  اأي�صًا  “اإ�رشائيل” تتجلى  مواطني  من  العرب 

كاأaراد  الإ�رشائيليني  لدى  تتبدى  العن�رشية  ظاهرة  اأن  مبعنى  “اإ�رشائيل”، 

وجماعات على حّد �صواء، 

مÓحظت¬  يكن  ما  وهو 

العتداءات  خÓل  من 

العديد  لها  يتعر�ص  التي 

العرب على  املواطنني  من 

القومي،  انتمائهم  خلفية 

وال�صتائم التي يتعر�ص لها 

ورموRهم،  امل�صلمون 

والتي تظهر اأكÌ ما تظهر 

الريا�صية  املباريات  خÓل 

اأن  بيد  القدم.  كرة  يف 

اأ�صد¥ تعبري عن العن�رشية 

ا÷ماهريية من قبل اليهود 

يف  ينعك�ص  العرب  �صّد 

ا�صتطÓعات الراأي الكثرية 

موق∞  حقيقة  تبني  التي 

�صوت  على  �صوت  يعلو  اأن  ينب¨ي  “ل 
العرب  كون  حقيقة  اإن   ... اإ�رشائيل.  يهودّية 

يف اإ�رشائيل مواطنني يف الدولة اليهودية ولي�صوا 

 ... .
ّ
مواطنني يف دولة عربية هي خطاأ تاريîي

يظّل  اأن  ينب¨ي  لإ�رشائيل  الأ�صمى  الهد±  اإّن 

اإىل  اإ�رشائيل  تكري�ص غالبية يهودية بني مواطني 

تكون  اأن  الأقليات  على   Öيتوج بينما  الأبد، 

 åبحي اليهودية،  للدولة  مطلقة  ب�صورة  موالية 

ا◊قو¥  بجميع  وتهناأ  الواجبات  جميع  توDدي 

مثل الدروR وق�صم من البدو وال�رشك�ص”. 

رجل الأعمال جلعاد �صارون، ‚ل رئي�ص ا◊كومة 

الإ�رشائيلي ال�صاب≤ 

اأريل �صارون يف مقال 

ل¬ مبنا�صبة ذكرى يوم 

ال�صتقÓل الإ�رشائيلي 

 ¢ùJQBÉg ن�رشت¬ �صحيفة

يف 2007/4/25.
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الأكÌية اليهودية يف “اإ�رشائيل” جتا√ الأقلية الفل�صطينية.

ومن جممل ا�صتطÓعات الراأي يتبني اأن اأكÌية اليهود تنظر اإىل aل�صطينيي 

48 بعني الريبة وال�صّك، باعتبارهم خطراً على الدولة وطابوراً خام�صًا، 

ال�صيا�صية  امل�صاركة  القرار وحتى عن  مواقع �صنع  اإق�صاءهم عن  وتوDيد 

ال�صي≠   ≥aو ترحيلهم  اقرتاحات   Ìاأكa  Ìاأك توDيد  كما  ا◊قو¥،  ونيل 

. وقد لفâ التقرير ال�صادر عن املوD�ص�صة العربية ◊قو¥ الإن�صان 
30

املîتلفة

اإىل اأن ن�صبة تاأييد aكرة الرتحيل الق�رشي لفل�صطينيي 48 قد بل¨â بني 

.
31

اليهود 62 %، واأن اأكÌ من 40 % يوDيدون الف�صل العن�رشي

من  وجديد  اآخر  �صكل  الأخرية  ال�صنوات  يف   Rيب ذلك  اإىل  اإ�صاaة 

“اإ�رشائيل”، يتمثل يف بناء واإقامة جدران  اأ�صكال الف�صل العن�رشي يف 

الأماكن  من  عدد  يف  اليهودية،  والأحياء  العربية  الأحياء  بني  للف�صل 

املîتلطة بني ا÷ماعتني، وذلك وa≤ اعتبارات عديدة ومتنوعة، مفعمة 

بالعن�رشية باعرتا± كثريين داخل “اإ�رشائيل” نف�صها.

بناء �صاتر رملي كبري يف�صل بني قرية ج�رش الزرقاء  وهكذا ّ” موDخراً 

التي تط¨ى عليها غالبية  قي�صاريا املجاورة،  الفقرية وبني مدينة  العربية 

يهودية، وبناء جدار aا�صل بني حي ا÷واري�ص العربي وحي غاين دان 

Ganei Dan اليهودي يف مدينة الرملة، واآخر بني حي بردي�ص �صيز 

.
32

العربي يف مدينة اللد وبني م�صتوطنة نري ت�صايف

مكاaحة  مركز  عن  ال�صادر  ال�صنوي  الراأي   ´Óا�صتط اأظهر  وقد 

العن�رشية يف “اإ�رشائيل”، ت�صاعداً يف ال�صعور العن�رشي عند الإ�رشائيليني 
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200520062006h 2005 ةfQÉقe

ماذا ت�صعر عندما ت�صمع الل¨ة العربية يف ال�صار´?

ارتفا´ بن�صبة  75 % يف 30.7 %17.5 %�صعور بالكراهية

ال�صعور بالكراهية

ارتفا´ بن�صبة 30 % يف 49.9 %38.45 %�صعور باخلو±

ال�صعور باخلو±

RزاÄارتفا´ بن�صبة  38 % يف 31.3 %22.7 %�صعور يف ال�صم

RزاÄال�صعور يف ال�صم

اإىل اأي مدى تواa≤ اأو ل تواa≤ على ال�صكن امل�صرتك يف مبنى �صكني مع مواطنني 

عرب?

ارتفا´ بن�صبة 11 %75.2 %67.6 %غري م�صتعد لل�صكن امل�صرتك

اإىل اأي مدى اأنâ غري م�صتعد باأن يكون لديك اأ�صدقاء عرب يزورونك يف بيتك?

غري م�صتعد لأ�صتقبال ا�صدقائ¬ 

العرب يف بيت¬
ارتفا´ بن�صبة 36 61.4% 45.2% %

يقدم ويقارن  2005. ا÷دول )2(  بالعام  2006 مقارنة  العام  خÓل 

نتائè ال�صتطÓ´ لعامي 2005 و2006. 

“π«FاöSEة ‘ ”اjöüæ©ال ¢SÉ«قŸ ΩÉ©ال …Cاôال ´Óطà°S(2): ا ∫hóL

2006h 2005 »eÉ©ل
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هل اأنâ م�صتعد اأم غري م�صتعد للعمل يف مكان عمل يكون aي¬ امل�صوDول املبا�رش عنك 

عربيًا?

غري م�صتعد للعمل اإذا كان 

املدير اأو امل�صوDول  عربيًا
ارتفا´ بن�صبة 47 49.9% 33.9% %

اإىل اأي مدى تواa≤ اأو ل تواa≤ على ا÷مل التالية:

يوDيد جملة “Rواج يهودية 

من عربي هو خيانة للدولة 

ولل�صعÖ اليهودي”

ارتفا´ بن�صبة 29 51.2% 39.6% %

يوDيد جملة “يجÖ الف�صل 

بني العرب واليهود يف اأماكن 

الرتaي¬”

ارتفا´ بن�صبة 37 55.6% 40.6% %

يوDيد جملة  “يجÖ انتزا´ 

حّ≤ الت�صويâ للكني�صâ من 

العرب”

ارتفا´ بن�صبة 55 39.9% 25.6% %

يوDيد جملة “ي�صكل العرب 

مواطنو “اإ�رشائيل” تهديداً اأمنيًا 

وديوغراaيًا على الدولة”

هبو• بن�صبة 10 56.2% 62.8%  %

يوDيد جملة “الثقاaة العربية هي 

ثقاaة متدنية مقارنة بالثقاaة 

الإ�رشائيلية”

ارتفا´ بن�صبة 10 37.8% 34.2% %

يوDيد جملة “على الدولة 

ت�صجيع املواطنني العرب على 

الهجرة من الدولة”

ارتفا´ بن�صبة 28 50.9% 39.5% %

الإ�رشائيليني  لدى  العن�رشي  ال�صعور  اأن   √Óاأع ا÷دول  من  ويتبني 

اإىل الRدياد.  بالإجمال  يتج¬   ،Óًاأ�ص العرب، والذي هو مرتفع  جتا√ 

لدى  باخلو±   )%  49.9( الن�ص∞  �صعور   ،Óًمث للنظر   âaÓال ومن 
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ر�صمية  ل¨ة  كونها  من  الرغم  على  ال�صار´،  يف  العربية  الل¨ة  �صما´ 

%75 من الإ�رشائيليني لل�صكن يف  اإىل جانÖ العبية; وعدم ا�صتعداد 

مبنى �صكني م�صرتك مع مواطنني عرب، اأو حتى للعمل بن�صبة الن�ص∞ 

اأو امل�صوDول املبا�رش عن¬ عربيًا. وتوDيد ن�صبة  اإذا كان املدير   )% 49.9(

55.6 % وجوب الف�صل بني العرب واليهود يف اأماكن الرتaي¬، بينما 

 âابات )الت�صويîيد 39.9 % وجوب انتزا´ ح≤ امل�صاركة يف النتDيو

اأن Rواج  ال�رشائيليني  % من   51.2 ويعتقد  العرب.  للكني�صâ( من 

يعتقد  كما  اليهودي،   Öولل�صع للدولة  خيانة  هو  عربي  من  يهودية 

وديوغراaيًا  اأمنيًا  تهديداً  ي�صكلون  “اإ�رشائيل”  عرب  اأن   %  56.2

  .
“اإ�رشائيل”33 على 

ويف الإطار ذات¬، aقد بنّي مقيا�ص العÓقات العربية – اليهودية للعام 

نتيجة  العلوم الجتماعية يف جامعة حيفا  كلية  وال�صادر عن   ،2006

ا�صتطÓ´ لراأي عينة موDلفة من 423 1 مواطن يهودي وعربي بال¨ني، 

اأن 63 % من اليهود يتجنبون التوج¬ اإىل البلدات العربية، aيما يتîو± 

يرا√  والذي  العرب،  لدى  املرتفع  الولدات  معدل  من  منهم   % 68

اليهود  من   % 73 وي�صكك  القومي،  الأمن  على  خطراً  منهم   % 64

عرب  من  الكبى  ال¨البية  تتîو±  املقابل،  ويف  للدولة.  ولئهم  يف 

اعتداءات  )73 % يîاaون من  تعر�صها لأعمال عن∞  “اإ�رشائيل” من 

اأaراد  قبل  من  اعتداءات  من قبل ال�صلطات الإ�رشائيلية، و71.5 % من 

من  جماعية  طرد  عمليات  من  خ�صيتهم   % 60 يبدي  aيما  يهود(، 

،
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“اإ�رشائيل”، يدعو اإليها اليمني املتطر± اليهودي، ويتîو± 80 % من  

       . 
34

�صلÖ الدولة لأرا�صيهم

: ÊƒfÉ≤dG iƒà°ùŸG ≈∏Y ájô°üæY .3
“الأمر الذي يجدر تاأكيد√ هو اأن التمييز العن�رشي يف اإ�رشائيل لي�ص 

اأمراً ناجمًا عن تع�صÖ �صî�صي اأو انحرا± aردي، واإ‰ا هو اأمر نابع 

من القوانني الإ�رشائيلية نف�صها ومن �صهيونية الدولة، aمقولة “يهودي” 

ل جزءاً  uقوانني التمييز والتفرقة العن�رشية تمُ�صكa .هي مقولة قانونية اأ�صا�صية

ع�صويًا من الإطار القانوين للدولة ال�صهيونية. وهذ√ اخلا�صية بالذات 

هي ما يف�صل بني التمييز العن�رشي الذي متار�ص¬ ا÷يوب ال�صتيطانية، 

ا◊الة  يف  العن�رشي  aالتمييز  العا⁄.  اأنحاء  بقية  يف  العن�رشي  والتمييز 

العن�رشي  التمييز  �ص  nار يمُ بينما  نف�صها،  الدولة  قوانني  اإىل  ي�صتند  الأوىل 

يف كل البÓد الأخرى �صّد اإرادة القانون. وقد انعك�صâ هذ√ القوانني 

على اأحوال العرب يف املناط≤ املحتلة قبل 1967 وبعدها يف كثري من 

.
جمالت حياتهم”35

ح�رشاً  تîدم  القوانني  من  جمموعة  الإ�رشائيلي   âالكني�ص ّن  nص� وقد 

ح�صاب  على  “اإ�رشائيل”،  يف  وهيمنتها  اليهودية  الأغلبية  �صيطرة 

نnنة”  rقو“ على  العمل  خÓل  من  وذلك  aيها،  العرب”  “املواطنني 

التمييز �صّدهم، وجعلهم يف اأو�صا´ قانونية ت�صمí بجعل التمييز يتّم 

ديوقراطي.  نظام  كل  يف  الRÓمة  الد�صتورية  امل�رشوعية  �صق∞   â–
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 ≈∏Yh ¿Rاîو¿ ‘ امل°û«©و¿ ي«°Só≤امل

º¡JاeاbEا ≈∏Y ®اØح∏d ìو£°ùdا

ال�صلطات  من  بÓغًا  ال�صبعة  واأطفالها  �صلوى   âتلق  ،2005 مايو  اأيار/  يف 

الإ�رشائيلية بتجريدهم من حّ≤ الإقامة يف مدينتهم، القد�ص، وحقهم يف التاأمني 

من  جزءاً  اإ�رشائيل  تعّدها  التي  ال�صواحي  اإحدى  يف  �صكنهم   Öب�صبب ال�صحي 

ال�صفة ال¨ربية. وللحفا® على اإقامتهم، ⁄ يكن بيد �صلوى واأطفالها اإل النتقال 

من بيتهم الكبري يف �صاحية البيد اإىل غرaة كانâ يف الأ�صل دكان يف اأحد اأRقة 

البلدة القدية للحفا® على اإقامتهم. 

“مواطنني”،  كاليهود  ولي�صوا  “مقيمون”  مدينتهم  يف  واأطفالها  و�صلوى 

بح�صÖ الت�صني∞ الإ�رشائيلي ل�صكان القد�ص ال�رشقية من العرب بعد احتÓلها 

لي�صكن   íال�صفي من  بيوتًا  مناRلهم   íاأ�صط املقد�صيون على  ويبني   .1967 عام 

اأبناوDهم املتزوجون aيها لإثبات مكان اإقامتهم. 

بتجريد  “اإ�رشائيل”  ب¬  تقوم  ما  ت�صيميل  ليÄا  الإ�رشائيلية  املحامية   âوو�صف

املقد�صيني من اإقامتهم “بالتطهري العرقي”. وقالâ: “تريد اإ�رشائيل تفري≠ املدينة من 

العرب aهي ت�صي≤ عليهم قانون املواطنة، وجعلتهم مقيمني موDقتني، يت¨ري و�صعهم 

مبجرد ت¨يري مكان �صكنهم، واإذا ما �صاaروا للعمل يجردون من حقهم يف ال�صكن 

والعودة اإىل القد�ص”. واأ�صاâa ت�صيميل “الإ�رشائيليون ل يقدمون لل�صكان العرب 

خدمات تعليمية، ول يوaرون لهم نظاaة يف ال�صوار´، اأو aر�ص عمل جيدة ول 

يعطونهم رخ�ص بناء، كل ذلك لدaعهم اإىل الهجرة خارج البÓد”.

  �صحيفة ا’a ،ΩÉjCل�صطني، 2007/6/23.
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للعرب  القانوين  الو�صع  على  ال�صوء  ت�صلي§  مو�صو´  يحظى  هنا  من 

للولوج  رئي�صيًا   Óًمدخ ي�صكل  لكون¬  خا�صة،  باأهمية  “اإ�رشائيل”  يف 

اإىل عاملهم، ومعياراً حقيقيًا للحكم على مكانتهم يف البناء الإ�رشائيلي، 

وعلى موقعهم ا◊قوقي واملدين قيا�صًا مبوقع الآخرين. كما تاأتي اأهمية 

بال�صيا�صات  املتمثل  الأدائي  العامل   Rيتجاو كون¬  من  القانوين  الو�صع 

املتبعة واملطبقة جتا√ العرب، ويعك�ص حقيقة النظرة العن�رشية التي –كم 

تعاطي �صلطة الأكÌية اليهودية مع aل�صطينيي 48.

من خÓل التمعن يف طبيعة القوانني التي يظهر aيها التمييز �صّد العرب يف 

“اإ�رشائيل”، يتبنّي اأن¬ على الرغم من كونها تطال جمالت ا◊ياة كاaة، اإّل اأنها 

تهد± ب�صكل رئي�صي اإىل خدمة العن�رشين الب�رشي واملادي، وهما العن�رشان 

اللذان داأبâ ا◊ركة ال�صهيونية على توaريهما ب�صكل متوا�صل من خÓل 

ت�صجيع الهجرة اليهودية وم�صادرة اأرا�صي الفل�صطينيني وتهويدها.

اإىل  يحتاج   48 aل�صطينيي  �صّد  القانوين  التمييز  مو�صو´  تناول  اإن 

القوانني  اأهم  اإىل  بالإ�صارة  هذا  �صياقنا  �صنكتفي يف  لذا  مو�صع،   åبح

.
36

التمييزية ب�صكل عام وجتنÖ ال¨و�ص يف تفا�صيلها

اfÉb .Cو¿ ال©وfÉbh IOو¿ اŸواæWة:

يف ا÷هة الأخرى من الكرة الأر�صية، كان عدد اليهود املقيمني يف 

اإل  aل�صطني،  يف  عددهم  من   Ìاأك دائمًا  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

اأنهم جميعًا يحّ≤ لهم – ح�صÖ القوانني الإ�رشائيلية - حمل ا÷ن�صية 
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الإ�رشائيلية والقدوم اإىل aل�صطني وال�صتقرار aيها و�رشاء العقارات، على 

الرغم من اأن الكثريين منهم ⁄ يعرaوا الأر�ص الفل�صطينية. يف املقابل، ل 

يتمكن الفل�صطينيون املطرودون من بÓدهم، املرابطون على حدودها 

من اخرتا¥ هذ√ ا◊دود ليعودوا اإىل قراهم التي ي�صتطيع بع�صهم روDيتها 

بالعني املجّردة عب ا◊دود.

ديوقراطية  “اإ�رشائيل” دولة  اأن  ال�صهيونية  ال�صيا�صية  الأدبيات  تزعم 

“دولة  اأنها  يبني  ال�صهيوين  ال�صيا�صي  النظام  حقيقة  ولكن  ليبالية، 

اأيديولوجيا مهيمنة، وهي ال�صهيونية، –دد حدود الدولة على نحو ل 

يرتب§ بالرقعة ا÷¨راaية التي –تلها هذ√ الدولة، وتعتبها دولة اليهود 

; وهذا ما دعا الأكاديي 
اأينما هم، ل دولة املواطنني املقيمني aيها”37

اإ�رشائيل  “باأن  يقّر  اأن   Sami Smooha �صموحا  �صامي  الإ�رشائيلي 

لي�صâ ديوقراطية ليبالية، ويف�صل اأن ي�صتعمل عبارة ديوقراطية عرقية 

.
لو�ص∞ اإ�رشائيل”38

ويكت�صÖ كل من قانون العودة وقانون املواطنة اأهمية خا�صة; لأنهما 

اليهودي،  الب�رشي  العن�رش  “ل�صترياد”  القانونية  الأر�صية  ي�صكÓن 

وت�رشيع وجود√، و�صمان اأغلبية يهودية. كما تاأتي اأهميتهما من كونهما 

املواطنني  وا�صحًا �صّد  متييزاً  ت�صمنهما  بع�صًا، ومن  بع�صهما  يكمÓن 

العرب، لحتوائهما مواداً قانونية ت�صمí بزيادة الن�صبة العددية لليهود 

.
39

مقابل تناق�صها وا◊ّد منها عند العرب

ويت�صمن قانون العودة متييزاً �صارخًا �صّد العرب، كما ي�صكل flالفة 



ähÒH ` äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe51

�رشيحة للقوانني واملواثي≤ الدولية التي ن�صâ على حّ≤ العودة، واأبرRها 

اأ�صكال  اإل¨اء جميع  1948، واتفاقية  الإن�صان  العاملي ◊قو¥  الإعÓن 

التمييز العن�رشي 1965، والعهد الدو› ب�صاأن ا◊قو¥ املدنية وال�صيا�صية 

التي و�صعâ �صنة 1966، واتفاقية جني∞ الرابعة ب�صاأن حماية املدنيني 

يف Rمن ا◊رب Fourth Geneva Conventions، ون�ّص القرار 

.
40

194 ال�صادر عن ا÷معية العامة لÓأ· املتحدة عام 1948 

ويف الواقع aاإن هناك �صب¬ اإجما´ داخل “اإ�رشائيل” وخارجها على اأن 

قانون العودة يت�صمن متييزاً �صّد العرب، لكن اخلÓ± يكمن يف طبيعة 

املبرات التي تمُ�صا¥ لتطبيق¬ ونوعيتها، غري اأن اعتبارمُ �صمان “يهودية” 

الدولة aو¥ كل اعتبار يظهر الأمر ب�صكل حا�صم.

وجد،  اأينما  يهودي،  لكل   ìبال�صما العودة  قانون   íصم� وaيما 

بالعودة اإىل “اإ�رشائيل” دون قيد اأو �رش•، وحق¬ با◊�صول على املواطنة 

الأر�ص  اأ�صحاب   Öصل�  ”ّ اأن¬  “اإ�رشائيل” بناء على هذا ا◊ّ≤، ‚د  يف 

الأ�صليني هذا ا◊ّ≤، بحيå ّ” و�صع العديد من ال�رشو• اأمام الفل�صطيني 

املقيم �صمن نطا¥ الأرا�صي الفل�صطينية التي احتمُلâ عام 1948.

وعلى الرغم من تعديل قانون املواطنة عدة مرات، اإّل اأن اأ�صّدها متييزاً 

والذي   ،2003 متوR/يوليو   31 يف  اأقّر  الذي  التعديل  كان  وعن�رشية 

العائÓت  �صمل  لـّم  طري≤  عن  املواطنة   íمن عدم  على  �رشاحة  ين�ّص 

بالن�صبة لفل�صطينيي 48، وبالتا› ل يحّ≤ للفل�صطيني من �صكان ال�صفة 

اأن  الإ�رشائيلية،  ا÷ن�صية  –مل  aل�صطينية  من  يتزوج  الذي  والقطا´، 
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يح�صل على ا÷ن�صية الإ�رشائيلية، وكذلك الأمر بالن�صبة للفل�صطينية من 

ال�صفة والقطا´ التي تتزوج aل�صطيني يحمل ا÷ن�صية الإ�رشائيلية، وهو 

ل ينطب≤ طبعًا بالن�صبة لليهودي يف حال اختيار√ �رشيكًا ◊يات¬ من اأي 

اإىل  بال�رشورة  يوDدي  قانون  العا⁄، وهو  اأو جن�صية يف  اأو قومية  مكان 

.
41

انهيار اأ�رش aل�صطينية باأكملها

 Gilad Kariv ∞وتعليقًا على هذا التعديل قال املحامي جلعاد كري

 çيلو اأن  ملمو�صًا يف  الإ�رشائيلي خطراً  القوانني  يواج¬ كتاب  “اإن¬ ⁄ 

. كما اأن¬ قامâ منظمتان 
42

بعار العن�رشية”، كما ح�صل مع هذا القانون

و“هيومن   ،Amnesty “اأمن�صتي”  هما:  الإن�صان  ◊قو¥  دوليتان 

رايت�ص وات�ص” Human Rights Watch باإر�صال ر�صالة م�صرتكة 

aيها  عّبتا   ،âالكني�ص الداخلية يف  ÷نة  رئي�ص  اإىل   2003/7/27 يف 

عن انتقادهما للقانون التمييزي الذي يîال∞ القانون الدو›، وطلبتا 

¬n بالرa�ص.  pهذا القانون، لكن طلبهما جوب Öصط�

:»°VاQC’ا IQOÉ°üe Úfواb .Ü

يف الذكرى اخلم�صني للنكبة )1998(، نّظم aل�صطينيو 48 امل�صريات 

ال�صعبية، وحمل املتظاهرون اأ�صماء قراهم الأ�صلية... وت�صمنâ اإحدى 

البيوت  aزاروا  املدّمرة،  القرى  بع�ص  اأطÓل  Rيارة  الذكرى  aعاليات 

املدّمرة والأرا�صي التي اأم�صâ بوراً بدون يدm تهتم بها... على هوDلء 

عليهم،  اأطلقت¬  الزائرين  قوًل لأحد  الإعÓم  و�صائل   âاقتب�ص واأمثالهم 
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aباتوا “جريان بيوتهم”.

قريت¬  من  د  pر طمُ ا◊دود،  خارج  اإىل  الفل�صطينيني  من  يمُطرد   ⁄ من 

اإىل قراهم املدّمرة،  العودة  اأخرى، وعندما حاولوا  اإىل قرى  وعقارات¬ 

 íاأعلنها ا◊اكم الع�صكري �صنة 1951 مناط≤ ع�صكرية. “وهكذا اأ�صب

تلك  علي¬ يف   Ìيع من  كل  aوراً  يحاكم  اأن  الع�صكري  ا◊كم  باإمكان 

.
القرى”43

 Ìن عن قيام دولة “اإ�رشائيل” ⁄ يكن ال�صهاينة يلكون اأكÓقبل الإع

، وعلى اأكÌ تقدير ⁄ تتجاوR امل�صاحة 
44

من 5.5 % من م�صاحة aل�صطني

. بيد اأن¬ بف�صل م�صادرة الأرا�صي ّ” –ويل 
التي ملكها اليهود الـ 8 % 45

اأكÌ من 93 % من الأرا�صي اإىل ملكية يهودية. وقد متكنâ “اإ�رشائيل” 

من   ،48 aل�صطينيو  aيهم  مبن  الفل�صطينيني،  اأرا�صي  على  ال�صيطرة  من 

خÓل قائمة من القوانني التي ا�صتîدمتها كاأداة رئي�صية لتنفيذ �صيا�صتها 

يف هذا املجال، وتمُقدر هذ√ القوانني باأكÌ من ثÓثني قانونًا اأهمها:

1. اأنظمة الدaا´ )الطوارÇ( ل�صنة 1945.

امليا√  م�صادر  وا�صتعمال  الأر�ص،  ب�صاأن Óaحة   Çالطوار اأنظمة   .2

غري امل�صت¨لة ل�صنة 1948.

3. اأنظمة الطوارÇ ب�صاأن ال¨ائبني ل�صنة 1948.

4. قانون اأمÓك ال¨ائبني ل�صنة 1950.

5. قانون �صلطة التطوير )نقل اأمÓك( ل�صنة 1950.

6. قانون اأمÓك الدولة ل�صنة 1951.
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7. قانون ا�صتمÓك الأرا�صي ل�صنة 1953.

“اإ�رشائيـل”(  اأر�ص  لي�رشائيـل” )�صندو¥   âكرين كيم“ قـانـون   .8

. Keren Kayemet Le-Israel

9. قانون التقادم ل�صنة 1960.

10. قانون اأر�ص “اإ�رشائيل” ل�صنة 1960.

11. قانون اأ�صا�ص: اأرا�صي “اإ�رشائيل” ل�صنة 1960.

12. قانون ال�صتيطان الزراعي ل�صنة 1967.

13. قانون ت�صوية ا◊قو¥ يف الأرا�صي ل�صنة 1969.

14. قانون ال¨ابات ل�صنة 1962.

15. قانون التîطي§ والبناء.

جميع القوانني املمُ�صار اإليها اأدت دوراً يف م�صادرة اأرا�صي aل�صطينيي 

 sد عمُ الذي  ال¨ائبني  اأمÓك  قانون  كان  بهم  �رشراً  اأ�صدها  اأن  بيد   ،48

غائبون”  “حا�رشون -   48 aل�صطينيي  مبوجب¬ ما بني 20-30 % من 

غم من كونهم  يمُ�صمí لل�صلطات الإ�رشائيلية مب�صادرة ‡تلكاتهم على الرمُ

.
46

مí مبوجب¬ مب�صادرة ‡تلكات الوق∞ الإ�صÓمي “مواطنني”، كما �صمُ

b .êواÚf اjöüæY iôNCة:

القوانني  من  العديد  هناك  الأرا�صي،  م�صادرة  قوانني  اإىل  اإ�صاaة 

الأخرى التي يمُجمع خباء القانون على اأنها تت�صمن متييزاً �صّد aل�صطينيي 

قانون  والعلم،  الرمز  قوانني  القومية،  املوD�ص�صات  قوانني  واأهمها:   48
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اأ�صا�ص: الكني�صâ، قانون ال�صمان الوطني، قانون التعوي�صات، قانون 

�صمان اإ�صقا• حّ≤ العودة 2001; وغريها العديد من القوانني وم�صاريع 

.
47

اقرتاحات القوانني املوجهة �صّد aل�صطينيي 48 

يف هذا املجال، قدمâ “حركة عدالة” يف اأوائل اآذار/ مار�ص 1998 

تقريراً اإىل اللجنة الدولية ملحو كل اأ�صكال التمييز العن�رشي، واملجتمعة 

الر�صمي  التقرير  على  رّداً  وذلك  املتحدة،  الأ·  مركز  يف  جني∞  يف 

القانون  اأن  اإىل  التقرير  اأ�صار  وقد  الإ�رشائيلية.  ا◊كومة  قبل  من  املقدم 

العرب،  �صّد  متييز  على  قوانني عديدة –توي  على  ي�صتمل  الإ�رشائيلي 

ب�صكل مبا�رش اأو غري مبا�رش، وذكر التقرير �صبعة ع�رش قانونًا –توي على 

�رشاحة  ّد  n– اأو  aق§،  لليهود  واأa�صلية  حقوقًا   íومتن  íال�رشي التمييز 

الإن�صان  اأ�صا�ص احرتام  قانون  العربية ومن �صمنها:  الأقلية  من حقو¥ 

كدولة  لديهم  aة  sعر ممُ “اإ�رشائيل”  )لأن  الت�ص¨يل  حرية  قانون  وحريت¬، 

ال�صهيوين  املجل�ص  مكانة  قانون  العودة،  قانون  ديوقراطية(،  يهودية 

العاملي والوكالة اليهودية، قانون العلم والرمز، وقانون اخلدمات الدينية 

القانون  ال¨ائبني،  اأمÓك  اأخرى مثل: قانون  اإىل قوانني  اإ�صاaة  لليهود. 

157 من قانون  البند   ،)Çا´ )�صاعة الطوارaاأنظمة الد 125 من  رقم 

�صّد  مبا�رش  غري  ب�صكل  القوانني  هذ√  ميزت   åحي والبناء،  التîطي§ 

غري  عربية  قرى  لقيام  ا◊قوقية  البنية  واأن�صاأت  “اإ�رشائيل”،  يف  العرب 

.
48

معرت± بها

وRارة  تقرير  اإىل  التمييز  ملكاaحة  الدولية  اللجنة   âا�صتمع اأن  وبعد 
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اخلارجية الإ�رشائيلية، وتقرير مركز عدالة حول املو�صو´، تبنâ اللجنة 

 1998/3/24 يف  بيانًا  واأ�صدرت  عدالة  تقرير  وتو�صيات  م�صمون 

“اإ�رشائيل”،  داخل  العرب  املواطنني  اأو�صا´  يف  بحثها   èنتائ حول 

املواطنني  �صّد  العن�رشية  ظاهرة  تف�صي  من  قلقها  بال≠  عن  aي¬  عبت 

وعّدت   ،
49

العرب �صّد  �صلبيًا  ييز  قانوين  و�صع  تكري�ص  ومن  العرب 

“اإ�رشائيل” ل تطب≤ القواعد واملبادÇ الدولية التي يفر�ص  اأن دولة  aي¬ 

امليثا¥ الدو› املîت�ص بهذا املو�صو´ تطبيقها. وطالبâ اللجنة الدولية 

بينها  دار  الذي  ا◊وار  لكون  اأ�صفها  عن   âاأعرب اأن  بعد  “اإ�رشائيل”، 

على  بالعمل  بناء،  طابع  ذا  دائمًا  يكن   ⁄ الإ�رشائيليني  املندوبني  وبني 

يف  واليهود  العرب  بني  تف�صل  التي  الفجوات  و�صّد  القوانني   ìÓاإ�ص

.
50

كاaة جمالت ا◊ياة

1998/7/12، انتقدت ÷نة ا◊قو¥ القت�صادية والجتماعية  ويف 

 Committee on Economic املتحدة  لÓأ·  التابعة  والثقاaية 

 Öاإ�رشائيل” ب�صب“ ،Social and Cultural Rights  CESCR

ي�صجع  التعري∞  هذا  اأن  وعّدت  يهودية”،  بـ“دولة  لنف�صها  تعريفها 

الدرجة  من  مواطنني  اليهود،  من غري  املواطنني  ويجعل  التمييز،  على 

الثانية، كما انتقدت اللجنة قانون العودة، واأعربâ عن بال≠ قلقها من 

.
51

الأو�صا´ املزرية التي يعي�صها البدو

اإىل  “اإ�رشائيل”  يف  املواطن  حقو¥  جمعية  قدمت¬  تقرير  يف  وجاء 

◊قو¥  الدولية  باملعايري  تلتزم  ل  “اإ�رشائيل”  باأن  الإ�رشائيلي   âالكني�ص

،

)               (
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منزلهما يف  اأنقا�ص  ال�ص¨رية جتل�صان على  ابنتها  مع  aل�صطينية  امراأة 

القد�ص ال�رشقية، بعد اأن هدمت¬ ال�صلطات الإ�رشائيلية بحجة عدم وجود 

ترخي�ص. 

اأن  الـ2007  وقد ذكر تقرير �صادر عن موD�ص�صة القد�ص الدولية يف 

بيتًا، واأن¬  الـ700  2000 حوا›  �صلطات الحتÓل هدمâ منذ عام 

هناك حوا› الـ 12 األ∞ بيتًا اآخرين مهددين بالهدم يف اأية ◊ظة. 

   اأ ± ب ، 2001/11/23.
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�صّد  ب�صكل خا�ص   mقا�ص متييز  اإىل وجود  التقرير  اأ�صار   åالإن�صان، حي

. ويف اأوائل �صهر اأيلول/ �صبتمب 1999، ن�رشت 
العرب يف “اإ�رشائيل”52

وRارة اخلارجية الأمريكية تقريرها الأول حول و�صع ا◊ريات الدينية يف 

العا⁄، وقد �صمل هذا التقرير a�صÓً كامÓً حول �صيا�صة دولة “اإ�رشائيل”، 

انتقدت aي¬ �صيا�صة التمييز التي تنتهجها ا◊كومة الإ�رشائيلية �صّد املواطنني 

العرب، واأ�صار التقرير اإىل اأن العرب يعانون من اأ�صكال متييز متعددة يف 

جمالت عديدة مثل ال�صكن والتعليم واخلدمات الجتماعية، اإ�صاaة اإىل 

.
53

ميزانيات الوRارات وبع�ص القوانني مثل قانون العودة

  :AÉ°†≤dG ΩÉµMCG ‘ ájô°üæY .4
على  والت�رشيعات  القوانني  يف  �ص  nاملمار العن�رشي  التمييز   Öين�صح

التمييز  يار�ص   åحي الإ�رشائيلي;  والق�صاء  ا÷نائي  القانون  اأحكام 

العن�رشي يف اإ�صدار وتطبي≤ الأحكام الق�صائية على العرب.

مع ا�صتعال انتفا�صة الأق�صى والإجراءات الأمنية التي اتîtذت �صّد 

الذين يو�صلون  الأجرة  �صائقي  نt قوانني �صّد  nص� الفدائية، ”  العمليات 

“نقل  تهمة   â– علمهم(،  بدون  اأو  )بعلمهم  العمليات  منّفذي 

flّربني من ا◊دود مع ال�صفة اإىل داخل تîوم اإ�رشائيل; لتنفيذ عمليات 

عليهم  تنطب≤  تاك�صي  ل�صائقي  ملفات  بحå خم�صة   ”ّ وقد  تفجري”. 

تبنّي  اخلم�صة  دaا´  ويف  واحد.  ويهودي  عرب  اأربعة  ا◊الة;  هذ√ 

رa�صوا  الق�صاة  لكن  نقلوهم.  الذين  الأ�صîا�ص  هوية  يعرaوا   ⁄ اأنهم 



ähÒH ` äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe59

الدعاءات... وقد �صدرت الأحكام �صّد العرب الأربعة كالتا›: خالد 

عا�صور )15 عامًا(، و�صعيد �صليماين )15 عامًا(، واأحمد جابر )ع�رشة 

اأعوام(، وfiمود ناجي )12 عامًا ون�ص∞(. اأما ال�صائ≤ اليهودي عوaر 

�صفات�صبومي aحّول الق�صاء ملف¬ من “تهمة الإ�صهام يف القتل املتعّمد” اإىل 

“القتل غري املتعّمد” الذي –دد لئحت¬ العقوبة بال�صجن �صتة اأعوام. اإل 

اأن ا◊كم علي¬ ⁄ يتعّد �صتة اأ�صهر من ال�صجن –ّولâ اإىل خدمة ا÷مهور 

يف موD�ص�صة جماهريية. وهذا يعني اأن التمييز يف اإ�صدار الأحكام و�صل 

.
54

اإىل 20-30 �صعفًا

ومثل هذا املثال كثريl من ا◊وادç التي عر�صâ على الق�صاء، ونذكر 

يف   48 aل�صطينيي  من   rنيnيnتa مع   âحدث الأوىل  الق�صة  ‰وذجني;  هنا 

يف  املركزية  املحكمة  يف  fiاكمتهما   âّمت  åحي  ،2007 العام  بداية 

جهâ لهما  بÄر ال�صبع. واملتهمان اللذان يبل¨ان من العمر 15 عامًا، ومُ

تهمة ر�ص≤ �صيارة با◊جارة اأّدت اإىل ته�صيم Rجاجها، و⁄ تكن هناك 

، aاإن املحكمة  rنيnتيa عن åاإ�صابات. وبالأخذ بعني العتبار اأن ا◊دي

 âلفل، وهو رئي�ص املحكمة املركزية، حكمa برئا�صة القا�صي يهو�صع

بال�صجن ملدة خم�ص �صنوات على ال�صبيني. 

aل�صطيني  �صيارة  بر�ص≤  قام  يهودي،  مب�صتوطن  تتعل≤  الثانية  والق�صة 

بالتنكيل ب¬ و�رشب¬  الفل�صطيني، وا�صتمر   ìاإىل جر اأدى  با◊جارة، ‡ا 

اأمام اأعني ال�رشطة. متfi âاكمة امل�صتوطن يف تل اأبيÖ، وهناك حكم 

.
55

علي¬ طاقم الق�صاة بالعمل ل�صالí ا÷مهور aق§
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ولي�صâ الق�صيتان املذكورتان حالتني منفردتني يف الق�صاء الإ�رشائيلي 

متييز  من  الق�صاء  هذا  يار�ص¬  ملا  ‰وذج  هما  بل   ;48 aل�صطينيي  �صّد 

عن�رشي.

اأكاديية  درا�صة  منها  وا�صتطÓعات،  درا�صات  عدة  ذلك  وتوDكد 

 âد.حاجي اأجرتها   ،Öاأبي تل  جامعة  يف  الجتماعية  العلوم  كلية  يف 

1 ق�صية جنائية يف   200  âصمل� ،Hagit Turgeman تورجمان 

املحكمتني املركزيتني يف النا�رشة وحيفا. وتناولâ الق�صايا التي تت�صاب¬ 

aيها الّتهم وتت�صاب¬ aيها حالت املتهمني )عرب ويهود، ذوي اأ�صبقية 

اأو من دون اأ�صبقية وهكذا...(.

على  بالعتداء  يهودي  متهم  وجود  حالة  يف  اأن¬  الدرا�صة  وذكرت 

القا�صي يف هذ√ ا◊الة عربي، تكون احتمالت  مواطن عربي وكان 

اإر�صال املتهم اإىل ال�صجن aق§ 14 %. واإذا كان املتهم يهوديًا وال�صحية 

يهوديًا aاإن احتمالت ال�صجن ترتفع اإىل 40 %. ويف حالة كون املتهم 

عربيًا وال�صحية عربيًا، aاإن احتمالت ال�صجن ترتفع اإىل 46 %. واأما 

يف  ال�صجن  احتمالت  aاإن  يهوديًا،  وال�صحية  عربيًا  املتهم  كان  اإذا 

.
املحكمة املركزية ترتفع اإىل 77 % 56

،
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hóL∫ (3): ا◊ÉH ºµلÖ°ùëH øé°ù اh º¡àŸال†°ë»ة

يمُ¨نينا عن كل هذ√ الأرقام وا÷داول ا◊ديåمُ عن ال�صجن  رمبا كان 

 Gad كرويزر  جاد  الإ�رشائيلي   ñرDاملو “اكت�صف¬”  الذي   ،1391

لفل�صطني!(،  البيطاين  الحتÓل  منذ  موجود  )ال�صجن   Kroizer

ل�صنوات،  الفل�صطينيني  املعتقلني  بع�ص  لإخفاء  �رشيًا  �صجنًا  وي�صتîدم 

.
57

لدرجة اأنهم يîبون ال�صجناء اأنهم على القمر اأو يف بلد بعيد

: º«∏©àdG ‘ ájô°üæY .5
يف   48 aل�صطينيي  �صّد  التعليم  الرتبية  نطا¥  يف  جليًا  التمييز  يظهر 

املمار�صات واملناهè، واإذا كان من ال�صعÖ اأن ‚د القوانني التي تكّر�ص 

ما  غالبًا  القوانني  التمييز يف  لكن  العن�رشي،  التمييز   ìب�رشاحة وو�صو

ال�صادر  “الأكاديي”  القرار  يف  ا◊ال  هو  كما  ملتوية،   Öباأ�صالي يمُ�صّن 

عن كلية الطÖ يف جامعة تل اأبيÖ، حيå ا�صرت• بذرائع “تربوية” اأن 

تكون �صّن الطÓب الذين يت�صجلون يف كلية الطa Öو¥ الع�رشين �صنة; 

ن�صبة من حكموا بال�صجنال�صحيةاملتهم

14 %عربييهودي

40 %يهودييهودي

46 %عربيعربي

77 %يهوديعربي
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لأنهم “يكونون اأكÌ تطوراً اجتماعيًا ونف�صيًا واأكÌ ن�صجًا، وهذا مهم 

ا�صتهدا±مُ  القرار  الوا�صí يف هذا  اأن  الطÖ”. غري  مهنة  يîتارون  ملن 

الثانوية  بعد  الإ�رشائيلي  ا÷ي�ص  يف  يîدمون  ل  الذين  العرب  الطÓب 

الثامنة ع�رشة، كما هو ا◊ال منذ  اإىل ا÷امعة يف �صن  العامة، aيذهبون 

العرب يف  الطÓب  تقليل عدد  اإىل  القرار  اخلم�صينيات. و�صيوDدي هذا 

كلية الطÖ الذين يبل¨ون 4.4 % من عدد الطÓب، وهو رقم �صÄيل اإذا ما 

قي�ص اإىل ن�صبة العرب يف “اإ�رشائيل” البال≠ 19.7 % من ال�صكان... وهذا 

.
58

ما �صيدaع الطÓب اإىل الهجرة الرتبوية اإىل جامعات الأردن واأوروبا

عادية،  اإجراءات  وكاأنها  تظهر  والتي  وغريها،  املمار�صات،  هذ√ 

اأن   Óًمث aنÓحظ  العربي;  للو�ص§  التعليمي  امل�صتوى  تراجع  اإىل  توDدي 

من  اأقل  اأي  aق§،   % 8 تبل≠  العرب  ا÷امعات  العامة لطÓب  الن�صبة 

يف  العرب  املحا�رشين  ن�صبة  تبل≠  حني  يف  ال�صكانية،  ن�صبتهم  ن�ص∞ 

الأكادييني  مرتبات  معدل  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر   .% 1.2 ا÷امعات 

معدل  مقابل  دولر(   1  360 )حوا›  �صيكل  اآل±  �صتة  يبل≠  العرب 

لÓأكادييني  دولر(   2  050 )حوا›  �صيكل  اآل±  ت�صعة  يبل≠   Öروات

 )معدل �رش± الدولر لل�صيكل امل�صتîدم هو 4.4(.
59

اليهود

 íاأو�ص aقد  املدار�ص،  بî�صو�ص  اأما  ا÷امعات،  بî�صو�ص  هذا 

“اإ�رشائيل” تتبع �صيا�صة متييز  اأن   2006/2/12 اإح�صائي ن�رش يف  تقرير 

وا�صحة بني الطالÖ الفل�صطيني والطالÖ اليهودي يف aل�صطني املحتلة 

واأ�صار  العرب واليهود،  الطÓب  الفجوة بني  تعمي≤  48، بهد±  عام 

،

،
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التقرير اإىل اأن هناك نق�صًا يف جهاR التعليم العربي يقدر بîم�صة اآل± 

غرaة درا�صية، واأن عدد املدار�ص التي يتوaر aيها التعليم البتدائي بل≠ 

 138 بل≠  الإعدادي  التعليم  aيها  يتوaر  التي  واملدار�ص  مدر�صة،   454

عددها  بل≠  aقد  الثانوي  التعليم  aيها  يتوaر  التي  املدار�ص  اأما  مدر�صة، 

 .
60

185 مدر�صة

اليهودي   Öالطال يد  التعليمي يف  الكتاب   íاأ�صب “aقد   ،èاملناه اأما 

اأئمة  يعر�صها  التي  للم�صائل   Óًوح املو�صوعات،  كل  لتداخل   Óًدلي

والهجرة  وال�صتيطان  الحتÓل  مقدمتها  ويف  ال�صهيونية،  ا◊ركة 

والرتحيل وطرد ا÷وييم “الأغيار”  من الفل�صطينيني واإخوانهم العرب. 

املوّج¬  الجتا√  هذا  يدرك  املدر�صية   Öالكت من  ‰اذج  على  يّطلع  ومن 

واحتÓل  العدوان  نحو  الداaع  داخلهم  د  pيوج والذي  اليهود،  للنا�صÄة 

 .
الأر�ص ونهÖ خرياتها”61

ويكفي اأن نتفح�ص النتيجة التي تو�صل اإليها الباحå الدكتور ايلي 

aودا Eli Podeh �صمن درا�صة اأجراها للكتÖ التعليمية الإ�رشائيلية، 

التي ي�صفها باأنها قادت اإىل تكوين اأaكار م�صبقة عن العربي املو�صو± 

التكوين  12 ق�صة يعّدها fiطات بارRة يف  يف الكتÖ... ويورد aودا 

 åالباح ويدعم  التاريخ،   Öكت يف  “اإ�رشائيل”  اعتمدت¬  التي  الرتبوي 

اإخ�صا´  كيفية  ر  pتمُظه للكاريكاتري  ور�صوم  و�صور  بن�صو�ص  درا�صت¬ 

التاريخ “لل�صيا�صة الإ�رشائيلية”، بحيå تمُظهر هذ√ النماذج عم≤ النظرة 

العن�رشية اإىل العرب.
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ق�صة  اأخ�رش”، وهي –كي  “خري∞  بعنوان  ق�صة  الق�ص�ص  من هذ√ 

اأ�صري عربي متقدم يف ال�صن وقع يف اأيدي ا÷نود اليهود، وتبR الق�صة 

بلد√  باأ�رشار  يمُف�صي  جبانة،  هزيلة  ك�صî�صية  العربي  الأ�صري  �صî�صية 

من   Í÷وا اخلو±  من 

دون اأن يطلبها من¬ اأحد، 

ويمُ�رش يف تذلل على تقبيل 

اليهود،  ا÷نود  اأيدي 

اليهودي  يتنع  حني  يف 

ذلك  على  املواaقة  من 

نهاية  ويف  التقبيل!... 

ا÷نود  ي�صتîدم  الق�صة 

الأ�صري  هذا  اليهود 

العربي مع كÓب الأل¨ام 

aيقوم  ل¨م  ب¬  وينفجر 

باإحرا¥  اليهود  ا÷نود 

جثت¬!.

بعنوان  ق�صة  ويف 

جاء  الطر±”،  “غبار 

 íعلى ل�صان يهودي ين�ص

يهودي اآخر: العرب مثل 

 ‘ Oوæ÷ا ¤Eا∫ اØWC’ا πFا°SQ

 ,…óæ÷ا …õيõY“ :”π«Fاô°SEا“
 ”Üô©dا øe Òãµdا πتbا �AاLQ

يف  اأحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ن�رشت 

تÓميذ  ر�صائل  من  مقتطفات   ،2002/5/7

ا÷نود  اإىل  الهدايا  بع�ص  مع   âاأر�صل اإ�رشائيليني 

الحتيا• الذين كانوا يîدمون يف رام اˆ حينها، 

و“aاجاأتهم” مب�صمونها التا›: 

بيتك �صاملًا، واأن  اإىل  “اأ�صلي لك كي ترجع   -

تقتل على الأقل ع�رشة من اأجلي”. 

- “خال∞ الأوامر واأبدهم. وتذكر اأن العربي 

 .”âهو العربي املي íال�صال

ا�صمهم”،  اˆ  “�صّود  الفل�صطينيني،  “د´   -

يحرتقون يف النار. اخر¥ aيهم ثقوبًا ببندقيتك الـ 

16M واقذaهم بالقنابل”.     

.2002/5/7 ،äوfhôحCا äو©jój صحيفة�
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الكÓب، اإذا راأوا اأنك مرتبك ل تقم برد aعل على –ر�صاتهم حتى ل 

.!
62

يهجمون عليك، واأما اإذا قمâ ب�رشبهم aاإنهم �صيهربون كالكÓب

ويقول الباحå ال�صهيوين ي�صعيا هورمي: ال�صورة النمطية لل�صî�صية 

اإىل  يوDدي  ال�ص¨ر، ‡ا  اليهود منذ  الأطفال  تت�صكل يف وجدان  العربية 

التطر±، aفي ا�صتطÓ´ اأجري لل�صبيبة الإ�رشائيلية، و�صمل 600 �صاب 

وaتاة من الفÄة العمرية 15-18 حول العرب ووجودهم يف aل�صطني 

والعÓقة معهم، كانâ النتيجة:

  92 % منهم يرون اأن لليهود ا◊ّ≤ الكامل يف aل�صطني. 

  50 % منهم يرون �رشورة تقلي�ص ا◊قو¥ املالية للعرب يف داخل 

aل�صطني. 

 56 % منهم يرa�صون امل�صاواة بالعرب كليًا، و37 % يريدون aق§ 

م�صاواة العرب لهم يف خدمة ا÷ي�ص! 

  40 % منهم اأبدوا تاأييدهم لأي حركة �رشية تنتقم من العرب. 

  60 % منهم واaقوا على طرد كل عربي من aل�صطني. 

وقد ذكر الباحå الإ�رشائيلي اأدير كوهن Adir Cohen  يف كتاب¬ 

“وج¬ ب�صع يف املراآة”  An Ugly Face in the Mirror اأن التاأثري 

املبكر على الأطفال لر�صم ال�صورة النمطية، هو عن�رش ذو اإجما´ بني 

الباحثني يف املناهè التعليمية الإ�رشائيلية. 

وركز كوهن يف اأحد a�صول الكتاب على نتائè ا�صتطÓ´ ملجموعة 

مدر�صة  يف  لليهود  الأ�صا�صي  وال�صاد�ص  واخلام�ص  الرابع  تÓميذ  من 
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حول  اأ�صÄلة  خم�صة  عن  الإجابة  التÓميذ  من   Öطل بحيفا.  الكرمل 

بهم.  عÓقتهم  وما  اإليهم،  ينظرون  وكي∞  العرب،  جتا√  �صلوكهم 

واأظهرت النتائè اأن: 

قاتل وجمرم وflرب،  “باأن¬  العربي  الأطفال و�صفوا    75 % من 

وباأن¬ يîط∞ الأطفال”. 

بوج¬  “قذر،  ك�صî�ص  العربي  يرون  اإنهم  قالوا  منهم   % 80  

 .”Öمرع

 âاأن الفل�صطينيني لي�ص اإنهم يعتقدون    90 % من التÓميذ قالوا 

لهم حقو¥ اأيًا كانâ بالأر�ص يف “اإ�رشائيل” اأو aل�صطني. 

وقد اأجرى كوهن اأي�صًا بحثًا على    700  1 كتاب لÓأطفال الإ�رشائيليني 

 âت�صمن Öوجد اأن 520 من هذ√ الكتa .1967 التي ن�رشت بعد عام

لهذ√   Óًلي– وو�صع  �صلبية،  باأو�صا±  وو�صفهم  الفل�صطينيني  اإذلل 

العرب  اأن  اإىل  الكتÖ ت�صري  الأو�صا±، aكانâ النتيجة اأن 66 % من 

و31 %  كذابون،  و37 %  �رشيرون،   % 52 واأن  بالعن∞،  يت�صفون 

… اإلخ. وقد اأو�صí كوهن  ج�صعون و28 % متقلبون و27 % خونة 

اأن موDلفي كتÖ الأطفال هذ√ ا�صتطاعوا تكري�ص الكراهية جتا√ العرب، 

عن طري≤ جتريدهم من طبيعتهم الإن�صانية، وت�صنيفهم ب�صن∞ اآخر. 

من جهة اأخرى، aقد بنّي بحå اأجرت¬ جامعة حيفا اأن نظرة الطÓب 

 åكار املقولبة، حيaص�صة على الأ�Dاليهود لنظرائهم العرب عن�رشية ومو

ولي�صوا ح�صاريني  مثقفني،  العرب غري  اأن  يرون  تبنّي اأن 75 % منهم 

.63
ول نظيفني ويت�صفون بالعن∞... 

،
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”π«Fاô°SEا∫ “اØWCا

اأطفال اإ�رشائيليون يكتبون على القذائ∞ التي �صت�صتîدم ل�رشب 

2006. وقد  الـ  لبنان �صي∞  الإ�رشائيلية على  لبنان خÓل ا◊رب 

ت�صببâ هذ√ ا◊رب التي ا�صتمرت 33 يومًا aق§ مبقتل اأكÌ من األ∞ 

مدين لبناين، بينهم نحو 400 طفل دون الـ 12 عامًا. 

     اأ± ب ، 2007/7/17.
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Nاùe°ا�
Üô©dا OôW    

“اأوDيد الرتحيل الق�رشي، ول اأرى aي¬ �صيÄًا غري اأخÓقي”. 
التنفيذية  اللجنة  fl ،David Ben-Gurionاطبًا  قالها بن جوريون 

.
64

للوكالة اليهودية يف حزيران/ يونيو 1938 

باأكÌ من ثÓثني جمزرة موّثقة، وتدمري 530 قرية aل�صطينية واأوامر مبا�رشة 

ّزل، ّ” ترحيل اأكÌ من 800 األ∞ aل�صطيني  من القادة وا÷نود للمواطنني العمُ

عن اأرا�صيهم عام 1948، ‡ا ت�صّبÖ مب�صكلة الÓجÄني الفل�صطينيني الذين 

ما Rالوا يحتفظون مبفاتيí بيوتهم القدية ويتم�صكون بحّ≤ العودة.

ال�صكان  ترحيل  اأو  نقل  اأي   Transfer “الرتان�صفري”  aكرة  اإن 

�صائعة  aكرة  هي  العرب،  طرد  عن  بلباقة  التعبري  وهي  الفل�صطينيني، 

ً
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“حتى اأولÄك املوDرخني الذين حاولوا اأن يكونوا من�صفني، ⁄ يعلموا باأعمال 
عكا  اإىل  عبها  امليا√  ت�صل  التي  القناة   åتلوي مثل  اليهود،  ارتكبها  وح�صية 

 .íبجراثيم التيفوئيد، وحالت الغت�صاب املتعددة، وع�رشات املذاب

اإنني �صî�صيًا اأتهم ال�صيا�صيني الذين خططوا، وا÷Ôالت الذين نفذوا اخلطة، 

بارتكاب جرية تطهري عرقي. ومع ذلك، aاإنني عندما اأذكر اأ�صماءهم ل اأaعل 

مرتكبي  اأ�صتح�رش  كي  واإ‰ا  وaاتهم،  بعد  يحاكمون  روDيتهم  اأريد  لأنني  ذلك 

ا÷رائم وال�صحايا ب�صفتهم ب�رشاً، وكي اأحول دون اإرجا´ ا÷رائم التي ارتكبتها 

اإ�رشائيل اإىل عوامل Rئبقية مثل الظرو±. 

هذ√  يفهموا،  اأن  ي�صتطيعون  ول  يفهمون،  ل   Öالأجان بلدي:  يقولون يف 

 íن�صم اأّل   Öويج لهم.  �رشحها  اإىل  حتى  حاجة  ل  وبالتا›  املعقدة،  ا◊كاية 

الإ�رشائيلية.  النظر  قبلوا وجهة  اإذا  اإّل  النزا´،  بالتدخل يف fiاولت حّل  لهم 

وق�صارى ما يكن للعا⁄ aعل¬، ح�صÖ ما داأبâ ا◊كومة الإ�رشائيلية على القول 

دائمًا، هو اأن يمُ�صمí لنا، نحن الإ�رشائيليني، ب�صفتنا ‡ثلني للطر± “املتح�رش” 

الآخر،  وللطر±  اأنف�صنا  لـ  عادل  حّل  باإيجاد  النزا´،  يف  “العقÓين”  و 

الفل�صطينيني، الذين هم يف النهاية �صورة م�ص¨رة للعا⁄ العربي “غري املتح�رش” 

و “النفعا›” الذي ينتمون اإلي¬.

على  معقدة  طبعًا،   ،âلي�ص  1948 ق�صة  لكن 

الإطÓ¥. اإنها الق�صة الب�صيطة واملرعبة لتطهري aل�صطني 

الإن�صانية  �صّد  جرية  وهي  الأ�صليني،  �صكانها  من 

اأرادت اإ�رشائيل اإنكارها وجعل العا⁄ ين�صاها”.

 »bô©ال Ò¡طàيف كتاب¬: ال Ilan Pappe ¬ن بابيÓالإ�رشائيلي اإي ñرDاملو

‘ ù∏a°طThe Ethnic Cleansing of Palestine Ú،  نقÓً عن 

�صحيفة ا◊»IÉ، لندن، 2007/4/19. 
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الإ�رشائيليني  بني  كبرياً  وتاأييداً  رواجًا  تلقى  تزال  وما  “اإ�رشائيل”  يف 

النظرة  يف  ومتاأ�صل  ال�صهيونية،  يف  را�صخ  املفهوم  وهذا  اليوم.  حتى 

واإىل كونها  لليهود،  “اإ�رشائيل” حّقًا وراثيًا  اأر�ص  اإىل كون  ال�صهيونية 

“اإ�رشائيل”، وهذا يقود  يتبنا√ معظم يهود  ملكًا ح�رشيًا لهم، وهذا ما 

لذلك  يرحلوا.  اأن  عليهم  واأن  غرباء  العرب  اأن  ال�صتنتاج  اإىل  طبعًا 

راaقa âكرة ترحيل العرب كل مراحل امل�رشو´ ال�صهيوين قبل تاأ�صي�ص 

الدولة وبعد√، aهذ√ الفكرة ذات جذور عميقة ‚دها يف الن�ّص الديني 

اليهودي، كما يبدو يف الن�صو�ص التالية:

 Óa مرياثًا،  اإلهك  الرب  لك  يعطيها  التي  الأ·  اأولÄك  مدن  “واأما 
.

ت�صتب≤a pيها ن�صمة ما بل –رمها –ريًا”65

لرتثها  اإليها  �صائر   âاأن التي  الأر�ص  اإلهك  الرب  اأدخلك  “واإذا 
وا�صتاأ�صل اأ‡ًا كثرية من اأمام وجهك... واأ�صلمهم الرب اإلهك بني يديك 

.
و�رشبتهم aاأب�صلهم اإب�صاًل. ل تقطع معهم عهداً ول تاأخذ بهم راأaة”66

الكتابات  يف  aل�صطني  من  العرب  طرد  اإىل  دعوات  �صدرت  لقد 

�صهاينة  Rعماء  عن  الدعوات  هذ√  �صدرت  وقد  املبكرة  ال�صهيونية 

 ،Israel Zangwill Rا‚ويل  اإ�رشائيل   Öالكات قام   åحي بارRين، 

 Lord �صاaت�صبي  البيطاين  اللورد  طرح¬  الذي  لل�صعار   èبالرتوي

 Óب  Öل�صع  Öصع�  Óب “اأر�ص  aل�صطني  اإن  والقائل   Shftesbury
 .

اأر�ص”67

ويف معر�ص تاأمل¬ النتقال من حال “جمعية اليهود” اإىل حال الدولة، 

خ§s هرت�صل Herzl يف 1895/6/12 يف يوميات¬ ما يلي:
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“ينب¨ي لنا اأن نرتa≤ يف ا�صتمÓك الأمÓك اخلا�صة يف الأرا�صي املعينة 
‚د  باأن  ا◊دود  عبور  على  املعدمني  ال�صكان  لت�صجيع  �صن�صعى  لنا، 

لهم عمÓً يف البÓد التي يرون بها، مع المتنا´ التاّم عن ت�ص¨يلهم يف 

بلدنا... يجÖ اأن تتّم كلl من عمليتnي ال�صتمÓك واإبعاد الفقراء باأق�صى 

.
درجات التاأين والحرتا�ص”68

ثمة اأدلة وaرية توحي باأن aكرة “ترحيل” الفل�صطينيني كحّل �صهيوين 

 âمل�صكلة بلد اآهل بال�صكان، كان

خطرت  aكرة  جمرد  من   Ìاأك

للنîبة  املوD�ص�صني  الأع�صاء  ببال 

باأن  ذلك  ال�صهيونية.  ال�صيا�صية 

هذ√ النîبة قد عّبت عن خططها 

للعمل امل�صتقبلي وبراجمها العملية 

املجال�ص  نطا¥  يف  لÓ�صتيطان 

ال�صهيونية،  للحركة  الداخلية 

هريت�صل  عن   Óًص�a  âصم� التي 

موت�صكني  ليون  وRا‚ويل: 

ونحمان   ،Leon Motzkin
 ،Nachman Syrkin صريكني�

 Nahum �صوكولو±  وناحوم 

روبني  واأرثر   ،Sokolow

 ìنقرت ل  نحن  لفل�صطني،  “بالن�صبة 
ال�صكان  رغبات  ا�صت�صارة  جمرد  حتى 

الكبى  القوى  اإن  للبلد…  ا◊اليني 

و�صواء  ال�صهيونية.  بدعم  ملتزمة  الأربع 

باطل،  اأو  حّ≤  على  ال�صهيونية   âاأكان

ح�صنة اأو �صيÄة، aاإنها عميقة ا÷ذور يف 

التقاليد، ويف احتياجات ا◊ا�رش، واآaا¥ 

ظÓمات  من  بكثري  واأعظم  امل�صتقبل. 

ي�صكنون  عربي  األ∞   700 ورغبات 

الآن يف هذا البلد القدمي” .

اللورد  اإىل  بلفور  البيطاين  اخلارجية  وRير  من مذكرة 

 ،1919 اآب/اأغ�صط�ص   11 بتاريخ   ،Curzon كريRون 

واملحفوظة يف الأر�صي∞ الوطني البيطاين

Public Record Office,F.O. 371/ 4183 
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 ،Berl Katzenelson كات�صنل�صون  Arthur Ruppin، وبريل 
وaيكتور   ،Menachim Ussishkin اأو�ص�صكني  ومناحم 

 Chaim وايزمن  وحاييم   ،Victor Jacobson جاكوب�صون 

 ،Aharon Ahronson اأهرون�صون  واأهرون   ،Weizmann
Ze’ev Jabotinsky، واأبراهام غرانوa�صكي  وRئي∞ جابوتن�صكي 

بن  ويت�صحا¥  جوريون،  بن  وديفيد   ،Abraham Granovsky
 ´Óط§ لقتîت âوغريهم، وقد كان Yitzhak Ben-Zvi ت�صفي 

الفل�صطينيني وترحيلهم ب�صورة منتظمة، وتوطنيهم يف البÓد املجاورة 

تنتمي  ال�صî�صيات  هذ√   âوكان ال�صهيوين.  امل�رشو´  لتنفيذ  متهيداً 

 ±Óاخت على  ال�صهيونية  ال�صيا�صية  التنظيمات  من  عري�ص  طي∞  اإىل 

.
69

اأنواعها

يف  ال�صهيونية  القيادة  باأن   Benny Morris موري�ص  بني  ويرى 

وباإ�رشار  باإجما´   ،âدعم الأربعينيات  واأوائل  الثÓثينيات  اأواخر 

تقريبًا، aكرة “الرتان�صفري”، �صواء اأكانâ طوعية اأم ق�رشية ◊ّل امل�صكلة 

.
70

العربية، واأ�صا± باأن هناك جباًل من الباهني تثبâ ذلك

واإبان aرتة النتداب البيطاين، اعتمد القادة ال�صهاينة �صيا�صة ت�صتند 

على ال�صتفادة من العÓقة القائمة مع البيطانيني aاأجروا fiادثات مع 

ال�صكان  “م�صكلة  حّل  اإىل  التو�صل  اأجل  من  البيطانيني  امل�صوDولني 

ويكن  العربية.  البÓد  اإىل  نقلهم  طري≤  عن  aل�صطني،  يف  العرب” 

التما�ص البّينة على مثل هذ√ الت�صالت اخلا�صة بامل�صوDولني البيطانيني 

لل�صوDون   Winston Churchill ت�رش�صل  ون�صتون  مراجعة  يف 



ähÒH ` äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe 74

“وهناك   :Öكت aقد   .1919 اأكتوبر  الأول/  ت�رشين  يف  الفل�صطينية 

اإجÓء  يعتبون  والذين  aل�صطني  اإىل  باإدخالهم  تعهدنا  الذين  اليهود 

.
ال�صكان املحليني مبا يÓئم مطالبهم اأمراً مفروغًا من¬” 71

 1930 العام  ويف 

وايزمن،  حاييم  خطا 

ال�صهيونية  املنظمة  رئي�ص 

يف  اأبعد  خطوة  العاملية، 

لإيجاد  ال�صهيوين  امل�صعى 

مل�صكلتي   جذري”  “حّل 
و“ال�صكــــان  “الأر�ص” 
م بîّطة  sالعرب”، باأن تـقد

 âر�ص عمُ العرب،  لرتحيل 

امل�صتعمرات،  وRارة  على 

 lقر�ص  íن يمُ اأن   âواقرتح

قدر√ مليون لرية aل�صطينية، 

يجمع من اأ�صحاب روDو�ص 

من  اليهود;  الأموال 

جماعات  توطني  اأجل 

الفل�صطينيني يف  الفÓحني 

.
72

اإمارة �رش¥ الأردن

ال�صوaييتي يف لندن  ال�صفري  يف لقاء �رشي مع 

اإيفان ماي�صكي يف �صبا•/ aباير 1941، عر�ص 

من  aل�صطيني  مليون  تهجري  وايزمن  حاييم 

اأر�صهم من اأجل اإح�صار 4 - 5 مÓيني يهودي 

من �رش¥ اأوروبا مكانهم، واأر�صل ال�صفري تقريراً 

بذلك، حفظت¬ اخلارجية الرو�صية يف اأر�صيفها، 

اأحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ك�صفت¬  اأن  اإىل 

ون�رشت¬   ،1993 مايو  اأيار/  يف  الإ�رشائيلية 

يف  الأردنية  الراأي  وكذلك  القد�ص،  جريدة 

.1993/5/29

هو  وايزمن 

ا◊ـركـة  رئـيـ�ص 

ال�صهيونية )1921 

-1935 ،1933 -
واأول   )1946
للـكيـــان  رئـيـ�ص 

ال�صهيوين.
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 Óًبن جوريون اإىل ابن¬ قائ Öويف 5 ت�رشين الأول/ اأكتوبر 1937، كت

“ل بّد اأن نطرد العرب، ون�صتو› على اأماكنهم... واأن ن�صتعمل القوة 
. وقد كانâ م�صاألة ترحيل العرب اإحدى اأهم 

اإذا ا�صطررنا اإىل ذلك”73

نقا• البحå على راأ�ص جدول اأعمال املوDمتر العاملي لـ“اإيحود بوعا› 

ت�صيون”، وهي اأعلى هيÄة يف حركة ال�صهيونية العمالية العاملية، وكذلك 

قدا يف Rيوريخ  على جدول اأعمال املوDمتر ال�صهيوين الع�رشين، اللذين عمُ

Zurich يف اآب/ اأغ�صط�ص 1937، وقد عّب معظم املندوبني البارRين 
.

74
امل�صاركني يف املوDمتر عن تاأييدهم لفكرة الرتحيل

وبني �صنة 1937 و�صنة 1948، �صي¨â وقدمâ عدة خط§ ترحيل 

)�صنة  الق�رشي  للرتحيل   Soskin �صو�صكني  خطة  منها:  �صهيونية، 

دي�صمب  الأول/  )كانون  للرتحيل   Weitz aايت�ص  وخطة   ،)1937
1937( وخطـــة بوني¬ Bonnet )متوR/ يوليو 1938(، وخطـة روبني 
 1938( ا÷زيـرة  وخطــــة   ،)1938 يونيو  )حزيــران/   Ruppin
 Edward Norman نورمـــان  اإدوارد  وخطـــة   ،)1942  -

حوريــن   – بن  وخطــة   ،)1948-1934( العــرا¥  اإىل  للرتحيـــل 

 Joseph تمانîوخطة يو�ص∞ �ص                             Ben – horin
Schechtman للرتحيل الق�رشي )1948(. ويف اأثناء الفرتة نف�صها 
األفâ ثçÓ “÷ان ترحيل”، اأنيطâ بها مهمة مناق�صة وت�صميم الطر¥ 

.
75

العملية لرتويè خط§ الرتحيل

اإن هذ√ اخلط§ وامل�صاريع تدّل على اأن م�صكلة الÓجÄني الفل�صطينيني 

قد تولّدت من تîطي§ م�صب≤; aالت¨يري العرقي الديني ال�صكاين لفل�صطني 

)1938 - 1933(
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  ¬«∏Y وتµ°ùe »bôY Ò¡£J

يف  “اإ�رشائيل”  قبل  من  بها  املعرت±  غري  العربية  القرى  اإبادة 

النقÖ، والتي يفو¥ عددها الـ40 قرية

منطقة  يف  يعي�صون  عربي  األ∞   140 من   Ìاأك عن   çاأ–د  “
التي تقع يف ا÷زء ا÷نوبي من aل�صطني. ويطل≤ عليهم   ،Öالنق

هم  وهوDلء   .Öالنق بدو  اأو  ال�صبع  بÄر  ا�صم عرب  الأدبيات  يف 

اآل±  ال�صبع( منذ  بÄر  النقÖ )ق�صاء  ا�صتوطنوا  الذين  البدو  اأبناء 

بîم�صة   1948 عام  يف  قدرت  التي  اأر�صها  وامتلكوا  ال�صنني. 

مÓيني دوÂ )الدوÂ يعادل األ∞ مرت اأو ربع aدان(. كانوا يزرعون 

منها مليونني ح�صÖ مو�صم الأمطار. وبعد الجتياì الإ�رشائيلي 

)ما  �صكانها  معظم  من   Öالنق  âرغa  ،1948 عام  يف  الكبري 

بني 80 و85 %(. حيå ّ” تهجري بع�صهم وaّر البع�ص الآخر. 

وهوDلء  م¨ادرتها.  ورa�صوا  بالأر�ص  ت�صبثوا  األفًا،   11 وبقى 

القرى غري  يعي�صون يف  )ن�صفهم  األفًا   140 الآن  اأ�صبí عددهم 

املعرت± بها( وقد ظّلâ اإ�رشائيل تطاردهم منذ عام 1948 حتى 

 .Âحجزتهم يف “�صياج” م�صاحت¬ 900 األ∞ دوa .هذ√ اللحظة

وتقل�صR âراعاتهم، aانîف�صâ من مليوين دوÂ اإىل 240 األفًا 

على اأح�صن تقدير”. 

aهمي هويدي، “تطهري عرقي م�صكوت علي¬،” �صحيفة اè«∏ÿ، الإمارات، 2007/9/11 .
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العربية، امل�صفو´ بـ “ترحيل” اأكب عدد ‡كن من �صكانها الأ�صليني اإىل 

خارج الدولة اليهودية املوعودة، قد تطور من حلم �صهيوين عب اخلط§ 

عمÓنية،  خط§  اإىل  a�صاعداً،   1937 �صنة  من  ابتداء  واملقرتحات، 

كîطة دالâ اأو اخلطة “د” Plan D or Dalet، ثم اإىل �صيا�صة aعلية 

�صنة 1948.

بعد مرحلة التاأ�صي�ص والتîطي§ لطرد العرب جاء دور التنفيذ، وذلك 

خÓل حرب عام 1948، التي متيزت بالعمليات الع�صكرية التي نفذها 

ال�صهاينة واأهمها اخلطة دالâ، والتي �صملâ عدداً من العمليات التي 

 ± uوتعر fiدد.  وRمان  مكان  منها  لكل  عملية،  ع�رشة   çÓث  â¨بل

و�صعتها  ا�صرتاتيجية  خطة  اأول  باأنها   âدال اخلّطة  الإ�رشائيلية  امل�صادر 

وال�صيطرة  وا�صع  قطري  نطا¥  على  مناط≤  احتÓل  ب¨ر�ص  الهاغانا√ 

عليها، ومن �صمن ما تهد± اإلي¬ تطهري القرى العربية، وطرد العرب 

مدن  اخلطة   âaوا�صتهد معينة.  اأحياء  من  وحتى  املîتلفة  املناط≤  من 

. ولقد ثبâ من خÓل 
76

�صفد، طبيا، حيفا، تل اأبيÖ، ياaا، القد�ص...

اإحدى الوثائ≤ التي قام بتح�صريها aر´ ال�صتîبارات يف وRارة الدaا´ 

اأثناء  الإ�رشائيلية، التي تناولâ مو�صو´ هجرة العرب من aل�صطني يف 

بني   âوقع والتي  و1948/6/1،   1945/12/1 بني  املمتدة  الفرتة 

العمليات  باأن   ،”Rصد�  âاإي�ص “ميدل  ون�رشتها جملة  موري�ص  بني  يدي 

الع�صكرية من قبل الع�صابات ال�صهيونية، كانâ ال�صبÖ املبا�رش يف طرد 

.
77

75 % من ال�صكان الذين غادروا aل�صطني
بعد اإعÓن قيام “اإ�رشائيل” عام 1948، ⁄ يجرp تطبي≤ املفهوم ال�صهيوين 
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ا÷ي�ص  اتبعها  التي  الطرد  �صيا�صة   âصل�aو �صاملة،  ب�صورة  للرتحيل 

 âص الدولة اليهودية ا÷ديدة من اأقلية عربية ظّل�uلîالإ�رشائيلي، يف اأن ت

يف مكانها. ومع ذلك، aمع طرد 750 األ∞ عربي aل�صطيني من داخل 

ال�صكان  عدد  وبتîفي�ص  كبرية،  ب�صورة   âتو�صع التي  الدولة  حدود 

العرب من اأغلبية كبرية اإىل اأقلية 

�ص¨رية، اعتقدت قيادة حزب 

 ،âالعمل الباجماتية اأنها حّل

م�صكÓت  كبري،  حّد  اإىل 

وامل�صكÓت  الأر�ص  ا�صتيطان 

ال�صيا�صية.  الديوغراaية 

تقبل،  لأن  م�صتعدة   âوكان

اأقلية  وجود  م�ص�ص،  على 

�صيا�صيًا  خا�صعة  �ص¨رية  عربية 

عددها  يبل≠  اقت�صاديًا،  وتابعة 

aل�صطيني  األ∞   160 حواىل 

 900 من   Ìاأك جممو´  من 

األ∞ aل�صطيني، كانوا يقيمون 

 âاأ�صبح التي  املناط≤  يف 

حرب   Öعق اإ�رشائيل”  “دولة 
.1948

على  للح�صول  و�صعيًا 

اأن¬  بيننا  aيما  وا�صحًا  يكون  اأن   Öيج“
اأن  aبعد  ل�صعبني.  البلد  هذا  يف  مكان  ل 

مبا  وا�صعة  البلد  �صتكون  العرب،  نقل  يتّم 

يكفي لنا. اإن ا◊ّل الوحيد هو اأن تكون اأر�ص 

منها  ال¨ربي  ا÷زء  الأقل  على  اأو  اإ�رشائيل، 

[يعني aل�صطني[ دون عرب…. لي�ص هناك 
حلl اآخر.

جوابًا  جاءت  ال�صهيونية  الفكرة  اإن 

اإن  اإ�رشائيل;  اأر�ص  يف  اليهودية  للم�صكلة 

اليهود  غري  كل  من  للبلد  الكامل  التفري≠ 

وت�صليمها لل�صعÖ اليهودي هو ا◊ّل”. 

ال�صتيطان  ق�صم  مدير   Yosef Weitz ويتز  يو�ص∞ 

يف   Öكت ح�صبما  اليهودي،  القومي  ال�صندو¥  يف  )الأر�ص( 

واملحفوظة  و1941/3/20،   1940/12/20 يف  مذكرات¬ 

 .7/A246 رقم â– CZA يف الأر�صي∞ ال�صهيوين املركزي

نقÓً عن:

Nur Masalha, The Expulsion of the 
Palestinians (U.S.A.: Institute for 
Palestine Studies, 1993), pp. 131 - 132.
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ن جمل�ص الدولة الإ�رشائيلية  sالعرتا± الدو› للدولة املعلنة حديثًا، �صم

باأن  وعداً  ال�صتقÓل”  “وثيقة   ،âالكني�ص قيام  �صب≤  الذي   ،âقDاملو

و�صيا�صيًا  اجتماعيًا  الكاملة  بامل�صاواة  “�صتتم�صك  اليهودية  الدولة 

ا÷ن�ص”. غري  اأو  العر¥  اأو  الدين  متييز يف  دون  من  مواطنيها  بني كل 

 âعامل اإقامتها  وبعد  متامًا.  العك�ص  كان  ا◊قيقة  الذي حدç يف  اأن 

“اإ�رشائيل” الفل�صطينيني الذي بقوا داخل حدودها كالأجانÖ تقريبًا. 
وحاولâ ال�صلطات ا�صتîدام كاaة الو�صائل التي توDدي اإىل دaع العرب 

مل¨ادرة اأرا�صيهم، عن طري≤ اإعداد م�صاريع الرتحيل الطوعية والق�رشية 

ذلك  على  و�صاعدها  بالقوة،  العرب  طرد  طري≤  عن  وطوراً  تارة، 

العرب، وقد حكمâ جمموعة  ال�صكان  الع�صكري على  aر�ص ا◊كم 

الع�صكرية وال�صرتاتيجية والديوغراaية وال�صتيطانية،  من العتبارات 

والأيديولوجية ال�صهيونية، ن�صاطات الرتحيل بعد العام 1948 وبع�ص 

عمليات الطرد خÓل اخلم�صينيات، وهو ما يدaع اإىل البحå عن تف�صري 

ل�صتمرار الطرد ا÷ماعي، على الرغم من اإقامة الدولة، وطرد الأكÌية. 

اإن الإجابة عن هذا الت�صاوDل تكمن جزئيًا يف ال�صعور الوا�صع النت�صار 

لدى القادة ال�صهاينة باأن ثمة “عربًا كثريين” بقوا يف “اإ�رشائيل”، وهو 

�صعور م�صتمد من املقدمات والأ�صول الأ�صا�صية لل�صهيونية، وخ�صو�صًا 

 â– Ìالأك الأر�ص  “ذات  املتجان�صة ديوغراaيًا  اليهودية  الدولة  مبداأ 

ال�صيطرة اليهودية، والعدد الأقل من العرب”.

العديدة،  الت�رشيحات  ال�صعور يكن –�ّص�ص¬ من خÓل  اإن مثل هذا 

والتي �صنعر�ص عينة منها، aقد هم�ص اإيجال يادين Igal Yadin، رئي�ص 
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اأركان ا÷ي�ص الإ�رشائيلي )1949-1952( يف اأذن رئي�ص ا◊كومة بن 

جوريون: “اإن الأقلية العربية ت�صكل خطراً على الدولة، يف اأيام ال�صلم 

. ويف اإحدى ا÷ل�صات قال يت�صحا¥ بن ت�صفي، 
كما يف اأيام ا◊رب”78

 Ìاأك البلد عرب  “يوجد يف  اإن¬  “اإ�رشائيل” )1952–1963(،  رئي�ص 

 :Shlomo Lavi �صلومو ليف   âالكني�ص وقال ع�صو  اللزوم”،  من 

“يقلقني هذا العدد الكبري من العرب، اإذ قد ين�صاأ و�صع نكون aي¬ نحن 
الأقلية يف دولة اإ�رشائيل. اإن تعداد العرب يف البلد اليوم يبل≠ 170 األ∞ 

ن�صمة، بينهم نحو 22 األفًا من الأولد يف �صّن التعليم الإلزامي”. وقال 

ع�صو الكني�صâ يحÄيل دوaدaني Yehiel Duvdevani: “اإذا كان 

aاإننا  املتبقني  عربي  األ∞   170 الـ  برتحيل  امل�صكلة  ◊ل  طريقة  هناك 

 .
�صنفعل ذلك”79

دايان  مو�صي¬  والد   ،Shmuel Dayan دايان  �صموئيل  ويقول 

 1951 وهو ع�صو كني�صâ وقائد عما›، يف ندوة عقدها حزب¬ �صنة 

الدولة  يف  العربي  اخلام�ص  للطابور   íت�صم اأن  يكن  ل  “اإ�رشائيل”  اإن 

وRيرة   Golda Meir مÄري   جولدا   âرشح� كما  قويًا.   íي�صب باأن 

العمل يف حكومة بن جوريون اآنذاك، يف الجتما´ نف�ص¬، اأنها ت�صعر 

“اإ�رشائيل”  للدولة  الولء  يني  يق�صم  عربيًا  ت�صمع  حني  “بال¨ثيان” 
 Moshe  âير اخلارجية مو�صي¬ �صاريRاأما و .

80
ثçÓ مرات يف اليوم

باأن¬   ìرش� aقد  بعد،  aيما  ا◊كومة  ورئي�ص   ،Sharett )Shertok
، بينما قال بن جوريون: 

81
من الأa�صل اأّل يكون لدينا عرب يف الدولة

بالطريقة  هنا  يقيموا  اأّل   Öاإ�رشائيل[ يج [املقيمون يف  العرب  “هوDلء 

(
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اأعتقد  باأمريكا...  اليهود الأمريكيون  اأّل يقيم  التي يجa Öيها  نف�صها 

اأي عربي يف دولة عربية، لأن  يقيم  �صيء لكي  نفعل كل  اأن  علينا  اأن¬ 

العرب لديهم بلدان... aاإذا اندلعâ ا◊رب aاإن كل العرب [املقيمني 

يف اإ�رشائيل[ �صيهربون اإما خوaًا من اأن نذبحهم، واإما لأنهم �صيفكرون 

.
يف اأنهم �صي�صاعدون دولهم العربية على ذبحنا”82

ويف العام 1950، عب مو�صي¬ دايان Moshe Dayan، قائد القيادة 

بـ“عرب  يعر±  ما  اأو   48 aل�صطيني  جتا√  املتطرaة  اآرائ¬  عن  ا÷نوبية، 

اإ�رشائيل” الذين عّدهم طابوراً خام�صًا: “اآمل اأن ت�صنí لنا aر�صة اأخرى 

يف امل�صتقبل لرتحيل هوDلء العرب عن اأر�ص اإ�رشائيل، واإذا توaرت هذ√ 

.
الفر�صة يجÖ األ نفعل اأي �صيء لإغÓ¥ هذا اخليار”83

ال�صهاينة  القادة  كبار  عن  ال�صادرة  الت�رشيحات  هذ√  يقراأ  من  اإن 

يكت�ص∞  لكي  كبري  جهد  اإىل  يحتاج  لن  وال�صيا�صيني،  الع�صكريني 

الروحية التي حكمâ ت�رشaهم جتا√ ال�صكان العرب، وهذ√ الت�رشيحات 

⁄ تnب≤n جمرد كÓم يف الهواء، بل وجدت �صدى لها من خÓل عمليات 

الطرد الفعلي لل�صكان العرب يف كل منا�صبة �صمحâ لهم aيها الظرو± 

بالقيام بطرد العرب، �صواء عب ا�صت¨Óل الأجواء التي اأمنها aر�ص ا◊كم 

املنطقة;  �صادت  التي  الأمنية  الظرو±  لبع�ص  نتيجة  اأو  الع�صكري، 

Óîaل الأعوام الأوىل من عمر الدولة جرى طرد اأكÌ من ع�رشة اآل± 

بnل ا÷ي�ص الإ�رشائيلي، بالإ�صاaة اإىل عدة اآل±  pل�صطينيي 48 من قa من

اإىل قراهم  الت�صلل عائدين  ا�صتطاعوا  الذين  الفل�صطينيني،  الÓجÄني  من 

،ومدنهم. aفي �صي∞ �صنة 1950، تلقى 700 2 �صî�ص من ال�صكان 
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الباقني يف مدينة املجدل العربية يف ا÷نوب اأوامر طرد، ونقلوا اإىل حدود 

 ،1949 نوaمب  الثاين/  ت�رشين  ويف   .
84

قليلة اأ�صابيع  خÓل  غزة  قطا´ 

األ∞ �صî�ص( من  العرب )قوامها  البدو  500 عائلة من  اأرغمâ نحو 

منطقة بÄر ال�صبع على اجتياR ا◊دود اإىل ال�صفة ال¨ربية، واحتè الأردن 

على هذا الطرد. ثم جرت عملية طرد اأخرى لنحو 700 اإىل األ∞ �صî�ص 

من قبيلة العزاRمة اأو قبيلة ا÷هالني اإىل الأردن يف اأيار/ مايو 1950. ويف 

1950/9/2، اعتقل ا÷ي�ص الإ�رشائيلي مÄات الرجال من قبيلة العزاRمة 
من النقÖ ودaعهم اإىل الأرا�صي امل�رشية. واأورد موري�ص نقÓً عن تقرير 

 1953 و�صنة   1949 بني  ما  الفرتة  اأن¬ يف  الإ�رشائيلية  اخلارجية  لوRارة 

لي�صوا   Öالنق األ∞ بدوي من   17 يناهز جمموع¬  “اإ�رشائيل” ما  طردت 

بالطرد   Öالنق يف  العرب  عدد  قمُّل�ص  وقد  مزعومني.  مت�صللني  جميعًا 

. ويف �صنة 1953، ذكرت 
85
وبالفرار من 65 األفًا اإىل 13 األفًا �صنة 1951 

تقارير الأ· املتحدة اأن �صبعة اآل± بدوي عربي، ن�صفهم تقريبًا من قبيلة 

.
86

Öمة، طردوا بالقوة من النقRالعزا

اإىل  �صّمها  بعد   åاملثل منطقة  يف  طرد  عمليات  جرت  كذلك 

“اإ�رشائيل” يف اأيار/ مايو 1949، عقÖ توقيع اتفا¥ رود�ص مع الأردن 
العام  مايو من  اأيار/  اأواخر  aفي  املثال،  �صبيل  1949/4/3. وعلى  يف 

 åداخلي” من املثل Å1949، طرد ا◊اكم الع�صكري اأربعة اآل± “لج
.

87
ال�ص¨ري عب ا◊دود اإىل داخل ال�صفة ال¨ربية

ويف ال�صنة نف�صها )1949( طردت “اإ�رشائيل” نحو األ∞ �صî�ص من 

اأوائل  ال¨ربية. ويف  ال�صفة  اإىل  املثلå عب ا◊دود  ال¨ربية يف  باقة  قرية 
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1951، طرد �صكان ثçÓ ع�رشة قرية عربية �ص¨رية يف  �صبا•/ aباير 

. وaيما بعد، يف 1951/11/17، طرد 
88

وادي عارة اإىل خارج ا◊دود

�صكان قرية خربة بوي�صان يف املثلå ال�ص¨ري اأي�صًا ون�صفâ بيوتهم على 

اأبريل 1949، ذكر قن�صل الوليات  يد ا÷ي�ص. ويف منت�ص∞ ني�صان/ 

ا÷ليل  عرب  من  مÄات”  “عدة  اأن  تقرير√  يف  القد�ص،  يف  املتحدة 

الإ�رشائيلي  بوا�صطة  ا÷ي�ص  ّ” طردهم  اإ�رشائيليون”،  “كلهم مواطنون 
من  aق§  واحد  يوم  بعد   ،1956/10/30 تاريخ  . ويف 

88
ا◊دود عب 

مذبحة كفر قا�صم، ا�صت¨ل ا÷Ôال اإ�صح≤ رابني، الذي كان قائداً للقيادة 

ال�صمالية اآنذاك، وتوىل aيما بعد رئا�صة ا◊كومة عدة مرات، الهجوم 

جماعي  طرد  عملية  لتنفيذ  الثÓثي(  )العدوان  ا÷نوب  يف  م�رش  على 

للعرب الإ�رشائيليني عب ا◊دود ال�صمالية اإىل �صورية، حيå طرد ما بني 

األفني وخم�صة اآل± �صî�ص من �صكان القريتني: كراد ال¨ّنامة وكراد 

قد  الإ�رشائيلي  ا÷ي�ص  وكان  ا◊ولة،  بحرية  جنوب  الواقعتني  البّقارة 

طرد هوDلء القوم من قراهم الأ�صلية �صنة 1951 يف اأثناء م�صاريع –ويل 

امليا√. aقد كتÖ رابني عن هذ√ الواقعة يف مذكرات¬: “حللâ م�صكلة يف 

ال�صمال با�صت¨Óل ا◊رب �صّد امل�رشيني، وبالتن�صي≤ مع الأ· املتحدة. 

اإىل �صورية”.  اأمنيًا  2 عربي كانوا ي�صكلون عبÄًا  ،000 قمنا بنقل نحو 

ويف اإ�صارة اإىل الواقعة ذاتها قال رابني اإن¬ يف �صنة 1956، طرد ا÷ي�ص 

يف  املقيمني  من  عربي  قروي  اآل±  وخم�صة  ثÓثة  بني  ما  الإ�رشائيلي 

جتا√  القرويني  aعل  ردة  عن  fiاور√  �صاأل¬  وعندما  �صورية.  اإىل  ا÷ليل 

.
طردهم اأجاب: “اأنا ⁄ اآخذ يف هذا الأمر قراراً ديوقراطيًا”89
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كل   ،Óًعaو قوًل   ،âواكب  48 aل�صطينيي  ترحيل  aكرة   âكان واإذا 

مراحل امل�رشو´ ال�صهيوين، واإذا كان ثمة من حاول يف ال�صاب≤ تلطي∞ 

هذا املفهوم اأو الت¨طية علي¬، aاإن التطورات التي �صهدتها هذ√ الفكرة 

حولتها اإىل حزب �صيا�صي اأوًل، ثم اإىل “تراç” �صهيوين يجÖ تدري�ص¬ 

اأي�صًا،  العرب  للطÓب  بل  aق§،  لليهود  لي�ص  التعليمية   èاملناه �صمن 

ليمور  الإ�رشائيلية،  ا◊كومة  يف  املعار±  وRيرة  قرار  �صوء  يف  وذلك 

يف  Rئيفي  رحبعام   ”çترا“ تدري�ص   ،Limor Livnat ليفنات 

املدار�ص الإ�رشائيلي. وRئيفي موD�ص�ص حزب “موليدت” �صنة 1988، 

املجال  هذا  قال يف  الذي  “الرتان�صفري”. وهو  اأيديولوجية  تبنى  الذي 

غري  الرتان�صفري  كان  و”اإذا  تران�صفري”،  �صهيونية  كلها  “ال�صهيونية  اإن 

امل�صهورة:  اأقوال¬  ومن  اأخÓقية”،  غري  اأي�صًا  aال�صهيونية  اأخÓقي، 

العمال  منهم،  التîل�ص   Öيج القمل  مثل  الفل�صطينيون  “العمال 
الفل�صطينيون ينت�رشون مثل ال�رشطان”90.

ب¬  aكّر  ما  عال   mب�صوت قال  اأن¬  يف  تكمن  Rئيفي  اأقوال  وخطورة 

 Öق§ هو �صعa واحد Öقادة الليكود: “يف اأر�ص اإ�رشائيل مكان ل�صع

.
اإ�رشائيل”91

يف  الفل�صطينية  املقاومة  اغتالت¬  Rئيفي  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر 

تنب�ص يف   âبقي اأaكار√ ودعوات¬  اأن  بيد  القد�ص.  2001/10/17 يف 
الو�ص§ الإ�رشائيلي، وامتدت لت�صمل �صيا�صيني واأكادييني اإ�رشائيليني من 

 .
92

كاaة التيارات ال�صيا�صية والنتماءات الفكرية

⁄ تكت∞p ا◊كومات الإ�رشائيلية بتطبي≤ �صيا�صة الطرد ا÷ماعي �صّد 

البقية الباقية من ال�صكان العرب يف “اإ�رشائيل”. حتى اإنها و�صعâ يف 
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مواRاة عمليات الطرد العديد من اخلط§ وامل�صاريع لرتحيل العرب اإىل 

اأماكن اأخرى يف العا⁄، مبرة ذلك لنف�صها بح�صول �صواب≤ تاريîية، 

مثل عمليات نقل ال�صكان التي ح�صلâ يف القرن الع�رشين لليونانيني 

والأتراك والهنود والباك�صتانيني والأملان والأوروبيني الآخرين، معتبة 

اأن عملية اقتÓ´ الفل�صطينيني ونقلهم اإىل البÓد العربية ب�صكل خا�ص 

�صت�صكل جمرد اإعادة توطني.

ترحيل  اإىل  الهادaة  ل�صيا�صتها  وا�صتكماًل  اخللفية،  هذ√  من  انطÓقًا 

اإىل  املتنوعة  موD�ص�صاتها  عب  الإ�رشائيلية  ال�صلطات   âصع� العرب، 

من  عدد  و�صع  اإىل  aعمدت  هدaها،  لتحقي≤  املÓئمة  الظرو±  تاأمني 

دaع  حاول  اخلط§  هذ√  وبع�ص  العرب،  لرتحيل  وامل�صاريع  اخلط§ 

العرب مل¨ادرة بÓدهم واأر�صهم عن طري≤ تقدمي امل¨ريات واملحفزات 

اإ�صاaة اإىل اإجراءات الت�صيي≤ املتبعة، ومن هذ√ اخلط§، عملية يوحنان 

بينما   .ìالنجا لهما   Öيكت  ⁄ اللتان  الليبية،  والعملية   ،Yohanan
القوة  ا�صتîدام  على  تعتمد  اأخرى  خط§  بوا�صطة  ال�صلطات   âصع�

واملذابí املدبرة لتحقي≤ غايتها، مثل عملية حفرaريت. 

�صينبني  والتي  الأخرية،  ال�صنوات  يف  اأثريت  التي  اخلط§   Rاأبر ومن 

عليها ترحيل �صكان عرب من “اإ�رشائيل”، خطة النقÖ 2015، وهي 

 ،”Öالنق لتطوير  ال�صرتاتيجية  القومية  “اخلطة  كـونها   âقدم التي 

900 األ∞  وهدaها املركزي Rيادة عدد ال�صكان اليهود يف النقÖ اإىل 

خÓل ع�رش �صنوات، وتî�صي�ص 3.9 مليار دولر لتنفيذ ذلك. وترى 

بها م�صكلة تعو¥  املعرت±  العربية غري  البلدات  هذ√ اخلطة يف وجود 

93، وهو ما يعني عمليًا اإخÓء وهدم البلدات العربية غري املعرت± 
التنفيذ
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 .Öبها وهذا ما يجري تنفيذ√ حاليًا يف النق

2007/4/28 ك�صفâ �صحيفة يديعوت اأحرونوت عن خطة  ويف 

جديدة قيد الدر�ص لعوتنيÄيل �صنلر Otniel Schneller )الذي ينتمي 

اإىل حزب كاديا Kadima( تت�صمن ر�صم م�صار جديد للîّ§ الأخ�رش 

aاإن  ال�صحيفة،   Öوبح�ص حاّد”.  ديوغرايف  ت¨يري   çاإحدا“ اأجل  من 

اأaي¨دور ليبمان، الذي  هناك ت�صابهًا كبرياً بني خّطة �صنلر وبني خّطة 

الفل�صطينية.  ال�صلطة  اإىل  و�صم¬  “اإ�رشائيل”  عن   åاملثل بف�صل   Öيطال

ويوDكد �صنلر نف�ص¬ هذا; aيوDكد اأّن الفر¥ بني اخلّطتني هو اأن خّطت¬ متتد 

على 30 �صنة، يف حني يطلÖ ليبمان تنفيذها aوًرا. 

يف  يكون  لن  اخلّطة  �صت�صملهم  الذين  العرب  aاإن  �صنلر   Öوبح�ص

و�صعهم نقل اأماكن �صكناهم اإىل مناط≤ اأخرى يف البÓد، كما لن يكون 

يف و�صعهم اإقامة م�صالí واأعمال اقت�صادية يف “اإ�رشائيل”، وباإمكانهم 

العمل يف املدن الإ�رشائيلية ولكن �رشيطة ا◊�صول على ت�صاريí خا�صة. 

يتّم  عاًما،   30-20 خÓل  املذكورة  اخلطة  ا�صتكمال  �صنلر  ويعر�ص 

خÓلها، يف حال التو�صل اإىل ت�صوية مع الفل�صطينيني مبا يف ذلك اإقامة 

“اإ�رشائيل”، –ويل �صكان  اإىل  دولة aل�صطينية و�صّم الكتل ال�صتيطانية 

املثلå اإىل مواطنني يف حالة “خا�صة”، يكونون مبوجبها مواطنني يف 

.94
“اإ�رشائيل”، ويف الوقâ نف�ص¬ جزءاً من الدولة الفل�صطينية
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1948 áÑµf

كان عام 1948 اأحد اأكÌ الأعوام دموية وعنفًا من قبل الع�صابات ال�صهيونية 

التي عملâ على طرد الفل�صطينيني من اأرا�صيهم بالإرهاب والقتل واملجاRر، 

الذي مار�صت¬ باأ�صكال متعددة.

ا�صتعداد،  اأي  دون  بيوتهم  من  طردوا  الفل�صطينيني،  من  الآل±  مÄات 

îaرجوا هاربني بحياتهم.
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S°اSO°ا�
     اfت¡ا∑ امل≥Só°ات

اأوامري”. هذا ما رّد  اأيدي قوات ال�صاحل وبناء على  “التفجري ّ” على 

ب¬ قائد املنطقة ا÷نوبية يف ا÷ي�ص الإ�رشائيلي مو�صي دايان لدى �صوDال¬ عن 

عملية تفجري مقام الإمام ا◊�صني يف مدينة املجدل يف متوR/ يوليو 1950. 

وح�صÖ اأبحاç البوaي�صور اإيل بنفن�صتيa ، Eyal Benvenistiاإن¬ من 

�صملها  التي  الفل�صطينية  القرى  يف  قائمة   âكان م�صجداً  و�صتني  مائة  بني 

اأقل من  اليوم �صوى   n≥يب “اإ�رشائيل”، ⁄  �صيطرة   â– âالهدنة وبقي اتفا¥ 

 .
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اأربعني

تعّد ا◊ريات الدينية اأحد اأهم مركبات ا◊قو¥ املدنية، اإ�صاaة لكونها اأحد 

ركائز ا◊قو¥ الثقاaية و�صكÓً اأ�صا�صيًا من اأ�صكال تطبيقها، وذلك لرتبا• 

ً
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وا÷ماعية  الفردية  والهوية  والثقاaة   çبالرتا وا◊قو¥  ا◊ريات  هذ√ 

.âللمواطنني يف اأي دولة كان

من  عدد  عن  ال�صادرة  التقارير  تمُظهر  ذلك،  من  الرغم  وعلى 

موD�ص�صات حقو¥ الإن�صان واملوD�ص�صات الإ�صÓمية داخل “اإ�رشائيل”، اأن 

ا◊كومات الإ�رشائيلية املتعاقبة ⁄ تفعل اأي �صيء لتنفيذ التزاماتها بحماية 

ا◊قو¥ الدينية والثقاaية لÓأقلية العربية يف “اإ�رشائيل”، بل قامâ بفعل 

العك�ص من ذلك، حيå توDكد التقارير وجود ‰§ منظم لنتهاك هذ√ 

ا◊قو¥ من خÓل حرمان املواطنني العرب امل�صيحيني وامل�صلمني من 

 Öالدخول اإىل عدة مواقع مقد�صة، من �صمنها م�صاجد وكنائ�ص، ب�صب

ت�صمل  خطوات  اأمام  املجال   ìصا�aلإ اإ�صاaة  flتلفة،   èبحج اإغÓقها 

تدني�ص وانتهاك ا◊رمات واملقد�صات ب�صكل مبا�رش، مثل ا�صتعمال بع�ص 

اأو  والأبقار،  لÓأغنام  املهجرة كحظائر  القرى  وامل�صاجد يف  الكنائ�ص 

flاRن اأو حتى حانات ومتاجر، كما اأن ا◊كومات الإ�رشائيلية ⁄ تقم 

امل�صاجد  بع�ص  على  ال�صتيÓء  من  يهودية  جمموعات  ملنع  خطوة  باأي 

.
96

و–ويلها اإىل اأماكن عبادة ي�صمí لليهود aق§ با�صتîدامها

الوق∞  اأمÓك  جميع  م�صادرة   âsمت “اإ�رشائيل”،  دولة  اإقامة  aور 

الإ�صÓمي ونقلها اإىل ملكية الدولة. اأما املمتلكات الدينية امل�صيحية aقد 

بقيâ– â �صلطة الطائفة ذات ال�صلة، وا�صتمرت الأديرة بالعمل كما 

كان علي¬ ا◊ال قبل العام 1948، وذلك بداaع ا◊�صا�صية الدينية و�صلطة 

العا⁄ امل�صيحي ال¨ربي والفاتيكان. مع ذلك aاإن معظم الأرا�صي التابعة 
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 âيها تلك املوجودة يف القرى املدمرة، تعر�صa للكني�صة امل�صيحية، مبا

ب≤ على اأرا�صي العرب  اإىل عمليات م�صادرة من قبل الدولة، ‡اثلة ملا طمُ

.
97

الذين اأ�صبحوا لجÄني نتيجة حرب 1948 

الأوقا±  نظام  موارد  على  ال�صيطرة  اأجل  من  اأن¬  اإىل  الإ�صارة  جتدر 

 ،
الإ�صÓمية واأرا�صي الوق∞ التي بل¨â 6.2 % من م�صاحة “اإ�رشائيل”98

اأكÌها  ال¨ائبني  اأمÓك  قانون  كان  قوانني  عدة  “اإ�رشائيل”  اأ�صدرت 

تاأثرياً. وقد جرى تقدير م�صاحة الأرا�صي املوقوaة التي متâّ م�صادرتها 

عب القوانني املîتلفة ما ن�صبت¬ 80 % من اأرا�صي الوق∞، اأي ما يواRي 

.
99

244 دو‰ًا ،430

اإن الإجحا± الذي تعر�ص ل¬ امل�صلمون الفل�صطينيون يف “اإ�رشائيل” 

تدني�ص  اإىل  تعدا√  بل   ،Öح�صa ±الأوقا اأرا�صي   Öصل� يقت�رش على   ⁄

حرمة اأماكن العبادة والأماكن املقد�صة، اإىل درجة جعلâ ال�صيخ رائد 

�صìÓ يتهم الدولة مبمار�صة ال�صطهاد الديني �صّد امل�صلمني، املتمثل 

يف هدم اأكÌ من األ∞ م�صجد خÓل عام 1948 وما بعد√، وم�صادرة 

�صبعني م�صجداً  اأكÌ من  انتهاك حرمة  الإ�صÓمية، وا�صتمرار  الأوقا± 

من قبل املوD�ص�صة الر�صمية الإ�رشائيلية، وا�صتمرار ا�صتîدام هذ√ امل�صاجد 

كمطاعم وخّمارات ومتاح∞، وا�صتمرار حفر مقابر امل�صلمني ونب�ص 

ال�صكنية عليها،  والفناد¥ والأحياء  ال�صوار´  اإقامة  ثم  عظام موتاهم، 

امل�صاجد مثل م�صجد  ال�صÓة يف كثري من  امل�صلمني من  وموا�صلة منع 

منع  وموا�صلة  قي�صارية وغريها،  ال¨اب�صية، وم�صجد حطني، وم�صجد 



ähÒH ` äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe 92

كثري  املوتى يف  دaن  منع  وموا�صلة  امل�صاجد،  ع�رشات  الأذان يف  رaع 

من املقابر الإ�صÓمية، وموا�صلة بع�ص الأجهزة الر�صمية و�ص∞ الزكاة 

.
وو�ص∞ داaعيها من امل�صلمني باأن¬ “دعم لÓإرهاب”100

ال�رشعية  ال�صتÄنا±  fiكمة  رئي�ص   åبع ذات¬،  املو�صو´  وحول 

aيها  يعرت�ص   ،
101

ا◊كومة رئي�ص  اإىل  ر�صالة  ناطور،  اأحمد  القا�صي 

البÓد،  يف  الإ�صÓمية  املقد�صات  –تها   ìRتر التي  التعي�صة  ا◊الة  على 

وخ�صو�صًا يف املدن املîتلطة ويف املواطن التي لي�ص aيها م�صلمون يف 

الوقâ ا◊ا�رش. وينتقد aيها اأي�صًا قانون اأمÓك ال¨ائبني ملا ت�صمن¬ من بنود 

اأ◊قâ الإجحا± بالأمÓك الوقفية، ولتناق�ص¬ مع ال�رشيعة الإ�صÓمية، 

و�صماح¬ با�صت¨Óل الوق∞ لأغرا�ص ل تتواa≤ مع ال¨اية التي ر�صد من 

اأجلها الوق∞، لaتًا النظر اإىل اأن الوق∞ �رشعًا لي�ص �صلعة جتارية، ومنبهًا 

من خطورة اآثار عمل ÷ان الأمناء التي تتدخل ال�صلطات يف تعيينها، 

بحيå يكون م�صوDولوها يف اأحيان عديدة من ال�صî�صيات النفعية اأو 

العميلة، والتي و�صل الأمر ببع�صها اإىل بيع امل�صاجد. واأ�صار ناطور يف 

ر�صالت¬ اأي�صًا اإىل قيام الهيÄات البلدية وا◊كومية با�صت¨Óل بع�ص الأماكن 

املقد�صة كامل�صاجد ب�صكل يدن�ص قد�صيتها تدني�صًا aظًا، وامتنا´ “القّيم” 

اأي �صيانة للمقد�صات الإ�صÓمية املوDمتن عليها، على الرغم  اإجراء  عن 

 ìبال�صما ال�صلطات  ورa�ص  القانون،   Öمبوج بذلك  ماأمور  اأن¬  من 

واخلراب  التدني�ص  اأعمال  عن   çو–د مقد�صاتهم.  برتميم  للم�صلمني 

بع�صها  على  وال�صيطرة  وامل�صاجد،  املقابر  لها   âتعر�ص التي  والدمار 
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للفا�صدين واملنحرaني.  اإىل مÓذ  اأو  لليهود،  اأماكن عبادة  اإىل  و–ويلها 

وقد اقرتì بناًء على املعطيات التي ذكرها، تطبي≤n القوانني التي ترعى 

واإل¨اء  ب�صوء،  لها  يتعر�ص  من  كل  ومعاقبة  املقد�صات  و�صÓمة  حرمة 

عملية  عن  والتوق∞  ال¨ائبني،  اأمÓك  قانون  وتعديل  الأمناء”،  “÷ان 

البناء على اأرا�صي املقابر.

“اإ�رشائيل”  بnل  pق من  وامل�صيحية  الإ�صÓمية  املقد�صة  الأماكن  تدمري  اإن 

خÓل  من  الÓحقة  ال�صنوات  يف  وتفاقم  ت�صاع∞   1948 حرب  يف 

النتهاكات امل�صتمرة للقانون الدو›، وذلك عن طري≤:

 تدمري امل�صاجد عندما حاول امل�صلون ترميمها، مثل قرى �رشaند، 

.çواأم الفرج، ووادي ا◊وار

 تدمري امل�صاجد التي �صّيدت من قبل املواطنني العرب، الذين لي�ص 

.íي¬، مثل قرية تل امللa ةÓللعبادة وال�ص mلديهم اأي مكان

الدولة  يف  وامل�صوDولني  ال�رشطة  قبل  من  امل�صتمر  التîوي∞   

دخول  يحاولون  الذين  للم�صلني،  املحليني  اليهود  وال�صكان 

اأماكنهم املقد�صة، مثل قرى ال¨اب�صية، وحطني، و�صحماتا.

“مناط≤ م¨لقة”; كي  الإعÓن عنها  اأو  املقد�صة  الأماكن   ¥Óاإغ  

ل يت�صنى للمواطنني العرب دخولها، مثل قرى الب�صة، واملن�صية، 

وامل�صجد الكبري يف بÄر ال�صبع.

املالكون  يتمكن  املقد�صة كي  الأماكن  القد�صية عن  نز´  ت�رشيع   

اليهود ا÷دد من طم�ص قد�صيتها بتحويلها اإىل حاناتm ومطاعم اأو 
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�صق≤ �صكنية، مثل م�صاجد عني حو�ص، وع�صقÓن، وقي�صاريا.

 امل�صادقة الر�صمية واملواaقة على الأعمال التي يقوم بها امل�صلون 

اليهود، الذين يّدعون باأن الأماكن املقد�صة الإ�صÓمية هي اأماكن 

عبادة يهودية، مثل النبي روبني، ولفتا، ووادي حنني، والياRور.

التîطي§  ل�صلطات  وت�صليمها  وامل�صيحية  الإ�صÓمية  املقابر  طم�ص 

�صكنية   mوحدات واإقامة  طر¥،  ب�صّ≤  تقوم  بدورها  والتي  الإ�رشائيلية 

و�رشaند  يا�صني،  ودير  الب�صة،  قرى  مثل  عليها،  �صناعية  ومناط≤ 

العمار.

 mباأ�صكال يتفاقم  وامل�صيحية  الإ�صÓمية  العبادة  باأماكن  امل�ّص  هذا  اإن 

علنية اأخرى من التمييز، منها: غياب العرتا± القانوين لأماكن العبادة 

لأماكن  املمنوحة  امليزانية  تî�صي�ص   Öوحج وامل�صيحية،  الإ�صÓمية 

املناط≤  يف  ال�صياحي  التطوير  وعدم  وامل�صيحية،  الإ�صÓمية  العبادة 

با◊فريات  والقيام  املقد�صة،  لÓأماكن  اأي حماية  توaري  العربية، وعدم 

يف الأماكن املقد�صة يف املناط≤ العربية، ومÓحقة ال�صî�صيات القيادية 

لل�صيا�صات  املعار�صة  ال�صيا�صية  اآرائهم  عن  يعّبون  الذين  ن  pم الدينية 

الإ�رشائيلية. ويبدو الهد± من هذ√ ال�صرتاتيجيات وا�صحًا، وهو طم�ص 

.
102

الرتاç الإ�صÓمي وامل�صيحي لل�صعÖ الفل�صطيني



ähÒH ` äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe95

للحجاب،  واآخر  ال�صî�صية،  للحرية  اأحدهما  اإنتهاكان، 

وطفل  ل�صابة  اللقطة  هذ√  يف  للم�صلمني،  الدينية   Rالرمو اأحد 

رجال  من  مراأى  على  aل�صطينية  اإمراأة  على  يعتديان  اإ�رشائيليني 

ال�رشطة الإ�رشائيليني. 
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  á“اN

على الرغم من كل ما تقدم يف هذ√ الدرا�صة بî�صو�ص التمييز العن�رشي 

يف “اإ�رشائيل” جتا√ املواطنني العرب، يبقى هناك الكثري من ا÷وانÖ التي ⁄ 

، اإذ اإن مل∞ العن�رشية يف “اإ�رشائيل” مل∞  m±الإحاطة بها ب�صكل كا sيت�صن

كبري ومتجّذر. لكن ما ذكر يف هذ√ الدرا�صة كا±m لإظهار اأن “اإ�رشائيل” 

الإجحا±   âتثب عر�صها   ”ّ التي  aالنماذج  عن�رشي.  كيان   ،Óًعa هي 

جماًل  ترتك  ول  “اإ�رشائيل”،  يف   48 aل�صطينيو  ل¬  يتعر�ص  الذي  والتمييز 

“اإ�رشائيل”،  يف  املواطنني  من  Äaتني  وجود  بحقيقة  والت�صكيك  لل�صك 

يجري التمييز بينهما على خلفية دينية – قومية. ولعل ذلك يعود اإىل التناق�ص 

ا÷وهري القائم بني طبيعة “اإ�رشائيل” باعتبارها “دولة ال�صعÖ اليهودي”، 

كلها  ورموRها  واأعيادها  ون�صيدها  وعلمها،  ا�صمها،  يكون  اأن  يحتم  ّ‡ا 



ähÒH ` äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe 98

يهودية، وبني تبنيها للنظام الديوقراطي يف ظّل وجود Äaة اأخرى من 

املواطنني ل ينطب≤ عليهم التحديد الديني - القومي للدولة.

يف ظّل هذا التناق�ص، وب�صبÖ توظي∞ ال�صهيونية لÓأ�ص�ص العقائدية 

يف بناء “اإ�رشائيل”، واملتمثلة با◊ّ≤ التوراتي وا◊ّ≤ التاريîي، aاإن¬ لي�ص 

ّن قوانني  nص� pم�صت¨ربًا اأن تقوم الدولة التي متتلك هذ√ ال�صفات واملعايري، ب

مبواجهة  اليهود”  “دولة  وتفوقها:  اأa�صليتها  وت�صمن  طابعها  –فظ 

العاملي   âال�صم هذا  هو  امل�صت¨رب   لكن  العرب”.  مواطنيها  “خطر 

والدائم على كل ما �صببت¬ وت�صبب¬ هذ√ العن�رشية من معاناة. 

aهل ت�صعÖ حقًا روDية هذا التمييز املوجود هناك يف كل مكان; يف 

ت�رشيحات Rعمائهم وقياداتهم ويف كتبهم الدينية ومناهجهم التعليمية، 

يت�صّن تكري�ص¬، يار�صون¬  الذي ⁄  بالقوانني. بل حتى ذلك  واملكّر�ص 

ووظائفهم  و�صحفهم  اأحاديثهم  يف  يومياتهم،  اأب�ص§  ويف  دائمًا 

معها  ي�صتحيل   mلدرجة  xمتف�ص  lمتييز الق�صائية;  واأحكامهم  وتعامÓتهم 

الت�صدي≤ اأن كل هذ√ ا◊الت وا◊وادç، هي جمرد اأحداç و‡ار�صات 

عابرة اأو ا�صتثنائية. اإنها باخت�صار: عن�رشية. 
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