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ت��ايد �� األشهر األخ��ة ممارسات التحر�ض تجاه املواطن�ن العرب، �� عّدة َمناٍح حياتّية و�� مناسبات متنّوعة ومن مصادر 

 عن الدينّية. يأ�ي
ً

ّية، وجهات إعالمّية وشعبّية، فضال
ّ
 مختلفة، من بي��ا صّناع قرار وقيادات ح�ومّية، ورؤساء سلطات محل

 الوجود الفلسطي�ّي �� هذه البالد وحقوقھ 
َ
هذا التحر�ض نتيجة لعدم قبول ا�جتمع اإلسرائي�ّ� وقياداتھ، حّ�ى اآلن، حقيقة

بة باملساواة إ�� جانب إبراز 
َ
ھ غ�� مهزوم ولم يتنازل عن ُهوّ�تھ ومطلبھ باملساواة التاّمة. املطال

ّ
 أن

َ
وُهوّ�تھ وعاداتھ، والفكرة

ماء تز�ج اإلعالم اإلسرائي�ّ� وجزًءا ال �س��ان بھ من صّناع القرار، وفئات من ا�جتمع اإلسرائي�ّ�. وع�� ما يبدو، الُهوّ�ة واالنت

 لقضّية 
ً

ما ير�ده ا�جتمع اإلسرائي�ّ� أن يصبح الفلسطي�ّي غ�� مرئّي و�دون َمطالب أو حضور أو إنجازات. كذلك نرى استغالال

ف، العنف وا�جر�مة �� ا�جتمع الع
ّ
ر�ّي، وال سّيما �� النقب، للتحر�ض ع�� ا�جتمع العر�ّي وتصو�ره كمجتمع بدائّي ومتخل

ر، متجاهل�ن َدْور السياسات ا�ح�ومّية العنصرّ�ة ��  ْرعنة أدوات القمع تجاهھ ضرورّ�ة بحسب هذا التصوُّ
َ

وِ�ذا تصبح ش

مات ثقافّية وتنمو   ّ�ة حديثة.  إنتاج بلدات عر�ّية دون حّ�� عاّم ودون مقّوِ

 التحر�ض من رأس الهرم  

 األّول، وع�� رأسها رئيس الوزراء 
ّ

لعّل املثال األبرز للتحر�ض ضّد الفلسطي�ّي جاء �� األشهر األخ��ة من ِقبل قيادات الصف

ِ�م بارت�ا��ا  نفتا�� ًها باألساس صوب البدو �� النقب. فبعد حوادث عنف فردّية ا�ُّ ِبِنْت، و�ْن بطر�قة غ�� مباشرة، و�ان موجَّ

شّبان عرب �� مدن ��ودّية، وجرائم عنف �� البلدات البدوّ�ة، �عالت أصوات ا�جتمع اإلسرائي�ّ� املطاِلبة للشرطة بوضع حّد 

ّرق ا�جتمَع اإلسرائي�ّ� الراغَب �� حياة بدون وجود عر�ّي، املتجاهَل تماًما لضائقة ا�جتمع البدوّي لهذه املظاهر ال�ي باتت تؤ 

�� النقب ول�ّل مظاهر التمي�� والعنصرّ�ة والتضييق واإلهمال تجاه البلدات البدوّ�ة. �عاملت الـَمطالب اإلسرائيلّية مع 

ًفا ال يح��م القانون ويعيش �� حالة فو�ىى. ا�جتمع العر�ّي باستعالء وفوقّية، ورأتھ مجتم
ّ
 ًعا عنيًفا ومتخل

ا ب�ن  تصاعدت موجة التحر�ض �عد أن شهد مدخل مستشفى سورو�ا �� ب�� السبع، بداية شهر �شر�ن الثا�ي، �جاًرا جماعي�

 1اشتباك مع قّوات الشرطة. عائلت�ن عر�ّيت�ن، اسُتعمل خاللھ إطالُق رصاص �ّ� واشتبا�اٌت باأليدي و�لقاُء حجارة، وأعق��ا

ان 
ّ
ضَّ م�جع س�

َ
هذا املشهد (الذي �عيشھ، لألسف، معظم البلدات العر�ّية دون تقديم أّي حّل ِجّدّي من ِقبل الشرطة) ق

َق شعوًرا �عدم األمان لدى ا�جتمع اإلسرائي�ّ� هناك، وهو نفسھ شعور �عيشھ 
َ
مدينة ب�� السبع و�لدات ا�جنوب، وخل

ان ال��ود الفلسطي�ّي ع
ّ
�� مدار سنوات. ع�� ما يبدو، التخّوف من انتقال العنف إ�� ا�حّ�� ال��ودّي واحتمال ��ديده للس�

َر اإلعالم أخباًرا عن 
َ

ة. �عد هذه األحداث، �ش
ّ
خلق شعوًرا �عدم األمان لد��م، وهذا ما َحَدا ��م إ�� التحر�ض ضّد البدو �اف

ان عرب بدو من النقب �� بلدات ��ودّية. -ًقا الّدعاءات الشرطةَوف-جرائم عنف فردّية وسرقات نّفذها 
ّ
    2س�

                                                           
1

.  19جر�� َو  4�شر�ن الثا�ي). عراك كب�� �� مستشفى سورو�ا:  14، 2021، َين��. (هناچيـ 
ً

 معتقال
ّ

 . [بالع��ّية]موقع واال
2

 . [بالع��ّية]ڤـمعار��انون األّول). ا�جنوب املتوّحش: إذا لم تحكم الدولة ع�� أرض الواقع ب�ّل ما �عنيھ ذلك، فستخسر إسرائيل النقب.  9، 2021ل، أور�ت. (ئي�سي-ـيڤال 

https://news.walla.co.il/item/3471128
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-882804
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إثر هذه األحداث، �عالت األصوات املطاِلبة بوضع حّد لهذه املظاهر، و�جم "االنفالت األم�ّي" وفقدان سيطرة الدولة �� 

ا تجاه ا�جتمع العر�ّي البدوّي  ا تحر�ضي� ف ال يح��م ا�جنوب. هذه املطالب حملت طا�ًعا عنصر��
ّ
، و�عاملت معھ كشعب متخل

القانون، عنيف ويعيش �� حالة فو�ىى، متجاهلة الفو�ىى املقصودة ال�ي تبادر إل��ا مؤّسسات الدولة، وعدم وجود حّ�� عاّم 

ف تلك البلدات ال�ي �عيش �� حاالت كث��ة بدون ب�ى تحتّية وكهر�اء وماء، وال 
ُّ
سّيما �� �� البلدات العر�ّية �� النقب، وتخل

 البلدات املسلو�ة االع��اف. 

ر من َمشاهد العنف األليمة ال�ي �عيشها مجتمعنا. َبْيَد أّن ا�جتمع 
َ

ال شّك أّن اشتباك مستشفى سورو�ا هو مشهد آخ

 ول، نائب رئيس بلدّية ب���اإلسرائي�ّ� استغّل هذا االشتباك لتعز�ز التحر�ض ع�� ا�جتمع البدوّي. فقد صّرح شمعون تو 

: "ما يحدث هنا هو ا�جنون �عينھ. لم نخسر ب�� السبع 
ً

السبع، �� سياق رّده ع�� أحداث العنف �� مستشفى سورو�ا، قائال

 أحمر ال يمكن أن نتجاوزه و�عود إ�� ا�حياة اليومّية 
ّ
ها. إطالق النار �� املستشفى هو خط

ّ
فقط، بل خسرنا الدولة �ل

: "إطالق النار �� املستشفيات هو تتو�ج لغياب ا�حكم �� النقب. يجب رئيس مجلس عومر، بي�ي بدش 3العادّية".
ً

، صّرح قائال

ي حّدٍ جديٌد �� إطار اإلرهاب ا�جنائّي. أها��  4أن نتعا�� من ذلك و�سرعة".
ّ
سّ�ى "�جنة إنقاذ النقب" قالت: "هذا تخط

ُ
ما �

ى �� ا�جنوب. إطالق ا
ّ

 األحمر".مدينة ب�� السبع هم رهائن لإلرهاب الذي يتف�ى
ّ
  5لنار داخل مرفق إ�سا�ّي هو تجاوز ل�خط

�� أعقاب تزايد حاالت العنف �� النقب ومطالبة ا�جتمع ال��ودّي برّد فعل حاسم من ِقبل مؤّسسات الدولة، بادر رئيس 

� مدينة عر�ّية �� ا�ح�ومة نفتا�� ِبِنْت إ�� ز�ارة النقب، ولكن عوًضا عن ز�ارة مدينة رهط (أك�� مدينة بدوّ�ة، وثالث أك�

ستخدم أّيام االنتداب ال��يطا�ّي ثكنة شرطّية ملطالعة 
ُ
رف ع�� املدينة من منطقة محاذية لها (�انت �

ْ
الداخل) اختار أن �ش

أوضاع النقب من َعٍل). �� هذه الز�ارة "أطلق رئيس ا�ح�ومة ال��ديد والوعيد بل�جة حر�ّية عسكرّ�ة ضّد أها�� رهط والنقب، 

رفة ع�� ليصّعد ب
ْ

ان النقب. فقد وقف بينيت مع عدد من الوزراء ع�� منطقة مش
ّ
ذلك ال�جمة والتحر�ض العنصرّي ضّد س�

وقال:  6مدينة رهط، للقيام بما سّماه مكتبھ "رصد عملّيا�ّي"، �� لغة تحمل الن��ة ا�حر�ّية العدوانّية تجاه عرب النقب"،

ر مستوى أمٍن "جئت إ�� النقب ألقول بوضوح إّن ح�ومتنا انتق
ّ
لت من الدفاع إ�� ال�جوم". وأضاف: "ع�� الدولة أن توف

ھ �� النقب "ثّمة مليشيات �عمل كما �� الغرب  7متساوً�ا ل�ّل املواطن�ن. م�انة تل أبيب كم�انة النقب".
ّ
 إن

ً
وأضاف ِبِنْت قائال

رأس أولوّ�ا��ا. وقال وز�ر األمن الداخ�ّ� عومر  املتوّحش"، وشّدد أّن ا�ح�ومة تضع محار�ة ا�جر�مة �� ا�جتمع العر�ّي ع��

، الذي انضّم إ�� ا�جولة مع رئيس الوزراء: "الشرطة اإلسرائيلّية ال تكتفي �� رّد الفعل، وستبادر إ�� إلقاء القبض ع�� ڤبارليـ

 8التعاون مع وزارات ا�ح�ومة".ا�جناة �� ِفراشهم. و�ّن الشرطة سوف �ستعمل املالحقة االقتصادّية واملالّية وأدوات إضافّية ب

                                                           
3

 املصدر السابق.  
4

 املصدر السابق.  
5

 املصدر السابق.  
6

حاد. ( 
ّ
حادنا من الدفاع لل�جوم، ضّد امليلشيات". �انون األّول). بينيت �� ز�ارة حملت تصر�حات عنصرّ�ة ضّد أها�� رهط و�لغة حر�ّية: "انتقل 6، 2021االت

ّ
 . االت

7
 . [بالع��ّية]هآر�س�انون األّول). ِبِنْت يطّل ع�� رهط: انتقلنا من الدفاع إ�� ال�جوم، م�انة رهط كم�انة تل أبيب.  6، 2021، ميخائيل. (ڤطو-هاوِزر 
8

حاد،  
ّ
 املصدر السابق.االت

https://short.link.alittihad44.com/sKor
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.10443455
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كيد هذه ا�حالة، فصّرحت أّن ا�ح�ومة 
َ

ت وز�رة الداخلّية أييلت ش
ّ
ستعمل ع��  -باإلضافة إ�� مالحقة اإلجرام والعنف-استغل

مة"،
ّ
ك 9"ترتيب إعادة توط�ن البدو �� النقب �� بلدات منظ

َ
يد وستبدأ �� بناء بلدات ��ودّية جديدة �� النقب. و�ذلك توّ�ح ش

ان 
ّ
ان العرب البدو �� النقب. مع�ى هذا استغالُل الشعور با�خطر لدى الس�

ّ
أهداف ا�ح�ومة ا�حقيقّية �� �عاملها مع الس�

ان البدو 
ّ
 بفرض السيادة لَي�ون ذاك فرصة لفرض سياسات التخطيط واإلس�ان املجحفة بحّق الس�

ُ
بة

َ
ال��ود، واملطال

ان العرب �� أقّل مساحة من األرا�ىي، و�ناء بلدات ��ودّية جديدة.  والسيطرة ع�� األرا�ىي العر�ّية، وتجمي
ّ
 ع الس�

ّية �عاملت مع أحداث العنف كحالة ��ّدد عمل الدولة وهيب��ا �� ا�جنوب، و��ّدد النظام 
ّ
رّ�ة وا�حل

ْ
القيادات اإلسرائيلّية الُقط

ان العرب ��ديًدا ل�حياة اليومّية الهادئة و 
ّ
ان ال��ود ع�� أّ��م ُهم الدولة العاّم، ورأت �� الس�

ّ
للنظام. كذلك �عاملت مع الس�

ھ إرهاب جنائّي وحالة فو�ىى يرمي إ�� 
ّ
ان العرب. تصو�ر العنف بأن

ّ
َفْت �ّل هذا عن الس�

َ
وا�جتمع وأ�حاب ا�حقوق، ون

ان ال��ود �� ا�جنوب، وتمنح الشرطة مسا
ّ
منّية ��ّدد الس�

َ
ْرَعنة التعامل مع العنف كحالة أ

َ
حة عمل أك�� و�سمح لها ش

 ترجمت الشرطة ��ديدات صّناع القرار، إذ خرجت للقيام 
ً

باستعمال أدوات قمع أشّد تجاه ا�جتمع العر�ّي �� النقب. وفعال

ان العرب البدو �� النقب، م��ا 
ّ
فرد من قّوات الشرطة ��  1,200مشاركة قرابة  -ع�� سبيل املثال-بحمالت واسعة ضّد الس�

ا  10يش ومداهمة �� منطقة ا�جنوب، واستعمال إنزال جّوّي لقّوات خاّصة ع�� منازل عر�ّية �� بلدة أبو تلول،عملّية تفت
ً
بحث

ان العرب جميًعا.  
ّ
ن هو ترهيب الس�

ّ
 عن سالح، َوفق اّدعاء الشرطة، لكن الهدف املبط

 تحر�ض ع�� حفل غنائّي للطلبة العرب �� جامعة تل أبيب 

ان العرب البدو �� النقب وجرائم العنف. فها هو ا�جتمع اإلسرائي�ّ� يتفاجأ �ّل مّرة من  نماذج
ّ
التحر�ض لم تقتصر ع�� الس�

جديد ح�ن �عّ�� املواطنون العرب عن ُهوّ���م القومّية وانتما��م إ�� الشعب الفلسطي�ّي، و�رفع األعالم الفلسطينّية �� 

. فع�� سبيل املثال، بادرت كتلة جفرا الطالبّية �� جامعة تل أبيب إ�� أمسية غنائّية مناسبات عاّمة و�� �عض االحتفاالت

 11.تراثّية استضافت ف��ا الفّنانة الفلسطينّية سناء مو�ىى، بمشاركة مئات الطلبة العرب، وُرِفعت ف��ا األعالم الفلسطينّية

مسّية الفّنّية، ألّن الطلبة العرب رفعوا علم فلسط�ن �� ع�� أثر هذا ا�حفل، قام عدد من قيادات اليم�ن بمهاجمة إحياء األ 

ًقا ڤـ�� بنشر مشاهد ڤـچجامعة تل أبيب. من ذلك قيام عضو الكنيست إيتمار بن  ِ
ّ
ـيديو من ا�حفل ع�� حسابھ �� تو��� معل

ما �� قلب دولة إسرائيل �� تل أبيب
ّ
ر �� جامعة �� غّزة، و�ن ، بمشاركة عضو كنيست عليھ بالقول: "هذا املشهد لم يصوَّ

."
ً

عضو الكنيست عميحاي شيك�� هاجم ا�حفل أيًضا  12وأعضاء من التجّمع يحتفلون و�صّفقون. هذا �سّ�ى فلتاًنا و�هماال

                                                           
9

 ، ميخائيل، املصدر السابق. ڤطو-هاوِزر 
10

 [بالع��ّية] .Ynetشرطّي وعملّية إنزال من ِمْروحّيات ع�� بلدة بدوّ�ة �� النقب.  1,200�شر�ن الثا�ي).  24، 2021�ورئيل، إيالنا. ( 
11

�ّي �� تل أبيب تفتتح السنة الدراسّية بحفل فّ�ّي حاشد.�انون األ  1، 2021. (48عرب  
ّ

   .48عرب  ّول). "جفرا" التجّمع الطال
12

ًبا عرً�ا يرقصون مع األعالم الفلسطينّية �� جامعة تل أبيب.  1، 2021بر���ارت، ماطي. ( 
ّ

 . [بالع��ّية] يمچسرو �انون األّول). شاِهدوا طال

https://www.ynet.co.il/news/article/s1kxpnodt
https://bit.ly/3mApS6W
https://bit.ly/3HgqTIW
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َتّم ضعًفا". ال�حفّي يانون مـ
ْ

ھ َ�ش
ّ
ـال قال: "�� أّيام ا�حكم العسكرّي رقصوا أقّل �� ا�جامعات چإذ قال: "العدّو يرفع رأسھ ألن

 13الم العدّو. رّ�ما هناك حاجة إ�� العودة إ�� تلك ا�حقبة".مع أع

 التحر�ض ع�� ت�ج�� العرب

، إذ قال: "ما 14ذروة جديدة من التحر�ض الوا�ح ع�� العرب �انت أقوال ال�حفّي إيتمار فال�شمان �� مقابلة مع القناة 

ُسوا النكبة وما حصل ف��ا، وقد آَن األوان ل
َ
تذك��هم بذلك. إذا لم ي�حوا قر�ًبا، و�ذا استمّروا �� َيْحدث هنا أّن العرب �

نا 
ّ
��م التالية �� األردن، أو �� مخّيم ال��موك �� سور�ا. مأساة العرب الك��ى �� أن

ّ
محاولة قتل أطفالنا، فست�ون محط

 14سنأخذهم �� شاحنات ونرم��م عْ�� ا�حدود، وهكذا سينت�ي األمر".

ئيل سبقْت أقواَل ال�حفّي اليمي�ّي ف
ْ
َسل

ْ
 من ع�� منّصة الكنيست لعضو الكنيست ِبت

ٌ
ال�شمان هذه تصر�حاٌت شب��ة

ش ح�ن قال أثناء مواجهة مع �عض أعضاء الكنيست العرب: "وجودكم هنا ناتج عن خطأ عدم إتمام بن 
ْ
ر�ت

ْ
ـور�ون چْسموط

 �� العام 
َ
   15".1948الـَمَهّمة

 ت�خيص 

طت الضوَء عل��ا
ّ
 املوقف هذه توّ�ح ما ي��:  نماذج التحر�ض ال�ي َسل

ُ
 ورقة

ا�جتمع اإلسرائي�ّ� لم �غّ�� من مواقفھ وتصّرفاتھ تجاه ا�جتمع العر�ّي؛ فهو لم يتنازل عن استمرار وجود الفوقّية  -

 ال��ودّية واالمتيازات املمنوحة لھ. 

ھ مجتمع وح�ىّي ثّمة استغالل �حدوث جرائم العنف �� ا�جتمع العر�ّي للتحر�ض عليھ والتعامل معھ ع -
ّ
�� أن

ف بدائّي ال يح��م القانون. 
ّ
 متخل

ْرَعنة �عامل الشرطة مع ا�جتمع العر�ّي �� النقب �أعداء وك��ديد للنظام العاّم  -
َ

يجري استغالل العنف �� النقب لش

 أّ��ا أصبحت مكشوفة). 
ّ

 وللدولة (نحن ال �غفل أّ��ا �عاملت معھ ��ذه الصورة من قبل، إال

س �� البلدات ال��ودّية ليس ثّمة � - بات ال�ي تدفع ا�جتمع العر�ّي البدوّي �� النقب إ�� البحث عن متنفَّ عامل مع املسّبِ

اك يتحّول وجود العر�ّي �� البلدات ال��ودّية إ�� ��ديد ل�حّ�� العاّم وللنظام، فيصبح جسًما غر�ًبا �� بلد 
ّ
�� النقب. إذ

 طبي�ّ�. 
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ب 1، 2021موقع آْ�س. ( 
ّ

 . [بالع��ّية] آْ�سعرب يرفعون أعالم "م. ت. ف" �� جامعة تل أبيب، هكذا هاجموهم ع�� شبكة اإلن��نت.  �انون األّول). طال
14

ُسوا النكبة وحان الوقت للشروع �� تذك��هم ��ا�انون األّول).  2021 ،8). (Now14Israel@") (14ڤ ("�خشا 14اآلن  
َ
 [�غر�دة]. إيتمار فال�شمان: ما يحدث هنا أّن العرب �

 تو���. [بالع��ّية] 
15

. بن  13، 2021ـيغل، نوعا. (پشـ 
ً
ش ألعضاء كنيست عرب: بقيتم هنا خطأ

ْ
ر�ت

ْ
 . [بالع��ّية] هآر�سن لم يكمل العمل. ور�و چ�شر�ن األّول). ْسُموط

https://www.ice.co.il/media/news/article/836816
https://twitter.com/Now14Israel/status/1468671111973986309
https://www.haaretz.co.il/news/politi/1.10291807
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ساٍر أيًضا عندما �عّ��ون عن انتما��م وُهوّ���م ا�جماعّية وَيعرضون رواي��م  التحر�ض ضّد املواطن�ن العرب -

التار�خّية، وال سّيما عندما ي�ون ذلك �� بلدات ��ودّية أو مؤّسسات عاّمة �� بلدات ��ودّية، مثلما حصل �� جامعة 

والُهوّ�ة والتار�خ ال��ودّي و�غييب تل أبيب. فا�حّ�� العاّم �� ا�جامعة محفوظ لل��ود فقط، وللتعب�� عن الثقافة 

الفلسطي�ّي. حضور الُهوّ�ة الفلسطينّية ��ّدد الفوقّية ال��ودّية، و�ل�� االمتياز واحت�ار ا�حّ�� للُهوّ�ة والثقافة 

 ال��ودّية.   

ا ع�� أرض الواقع أّن إسرائيل ��ودّية نق - ل عملي�
ّ
ر التحر�ض ي�ون ضّد �ّل فّعالّية أو موقف عر�ّي �عط

ّ
ّية، و�ذك

ھ ��ّدد الرواية ال��ودّية. هذا هو ال��ديد ا�حقيقّي الذي يراه و�ر�د ا�جتمع 
ّ
ان أصالنّي�ن، ألن

ّ
بوجود مجتمع وس�

 اإلسرائي�ّ� مواجهتھ. 

من يأخذ ع�� عاتقھ هذه الـَمَهّمة و�قود حمالت التحر�ض هو اليم�ن املتطّرف، لكن هذا ال يمنع أن �شارك سائر  -

 الف �� التحر�ض ضّد العرب والتعامل معهم �أعداء.  أحزاب التح

ختاًما، ما جئنا بھ �� هذه الورقة هو غيض من فيض؛ فالتحر�ض حاضر �� املالعب الر�اضّية، واملستشفيات، 

ظّل صمت صارخ �حزب االئتالف العر�ّي  وا�جامعات، واملدن ا�ختلطة، واملطاعم وا�جّمعات التجارّ�ة. �ّل هذا يحصل ��

 الذي ينادي بالكياسة والصمت. 

 

 


