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 مقدمة  

يبلغ  )يهود الفالشا( يةإثيوبمن أصول إسرائيلي  شاب، سولومون تيكا )حيفا في، 2019في الثالثين من يونيو/حزيران قُتل 

ا بين مجموعة . ادعى الضابط أنه شهد شجار  الخدمةحينها خارج كان إسرائيلي برصاص ضابط شرطة  (اعام   19 من العمر

ا أنه تعرض لقذف بالحجارة على أيدي أولئك الشباب رفقة أفراد أسرته، مضيف  بيين، بينما كان في نزهة ثيوبمن الشباب اإل

لى الرصاص عسرته أطلق ى سالمة أفراد أبدافع الخوف علقال الضابط، إنه وحينما حاول التدخل لفض ذلك الشجار. و

 تيكا بجروح قاتلة.  رصاصة ارتدت لتصيبالإال أن  ،األرض

 

ا( خالل مواجهة عام   24ي آخر يُدعى يهودا بيادغا )إثيوب، قُتل شاب 2019 كانون الثاني/ا في ينايرقبل بضعة أشهر، وتحديد  

 الجاليةية الذين تعرضوا لما تعتبره ثيوبمع قوات الشرطة. يُضاف هذان القتيالن إلى قائمة طويلة من الشبان ذوي األصول اإل

توجيه اتهامات  ومن ثم صفوف أبناء الجالية،في واسعة اعتقاالت والتنميط العنصري و ا في استخدام القوةإفراط   يةثيوباإل

 ية،ثيوبالجالية اإلناء آالف من أبوقد دفعت هذه األحداث ب ناهيك عن وحشية الشرطة في التعامل معهم. جنائية تستهدفهم

تصاعدت شهدت موجة من االحتجاجات  إلى الشوارع في عدة "مدن إسرائيلية" من مناصريهم وحلفائهم، إلى النزول وبعض

الطرق في مدن عدة وأحرقوا إطارات  أغلق المحتجونالشرطة.  معلتتحول إلى مواجهات  2019تموز /في الثاني من يوليو

ا واعتقلت أعداد   التي ردت عليهم بإطالق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية لسيارات واشتبكوا مع قوات الشرطةا

من المتظاهرين، باإلضافة إلى اعتقال  80فت تلك المواجهات أكثر من مئة جريح في صفوف رجال الشرطة وخل  كبيرة منهم. 

  أكثر من مئة متظاهر.

 

منذ وعلى امتداد السنوات الماضية، في داخل إسرائيل، ثيوبجتمع اإلا قضية التمييز ضد الملك االحتجاجات مجدد  أثارت ت 

ضد اإلسرائيليين من  ضد عدد من القضايا قامت على التمييز يةثيوبتسعينات القرن الماضي، توالت احتجاجات الجالية اإل

ا على نطاق تغطيتها إعالمي  ت تمالتي األخيرة منتهاه خالل المظاهرات  بسبب سوء المعاملة اإلحباط بلغو. يإثيوبأصل 

واجهه اإلثيوبيون تحسين ظروف اليهود اإلثيوبيين لن يُنهي العنصرية في إسرائيل، ألن مجموعات من المواطنين غير اليهود ستظل تواجه التمييز الذي ي

 ()غيتياليهود حاليًّا
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 تخصيصعملت على ولى تغيير سياستها في هذا الصدد، بوعود بالتدخل عبر العمل ع اإلسرائيلية واسع، وقابلتها الحكومة

لتدخالت السياسية اإلصالحات واومع ذلك، فإن  اإلسرائيلي./يثيوبالتي يعيشها المجتمع اإل تمويل لمعالجة بعض "المظالم"

  سوى بعض النتائج المحدودة.لم تُثمر 

 

 يين الحافز لهم علىثيوبلشرطة تجاه الشباب اإلالت في السنوات األخيرة، وفي كثير من األحيان، وحشية وقد شك   ،هذا

يقول اإلسرائيليون المنحدرون من  كما ،اإلسرائيلي الراسخة في المجتمعو العنصرية الُممنهجةحجم عكس االحتجاج، وهي ت

 .يومي ضون لها بشكليتعر ، والتيةيإثيوبل وأص

 

اإلسرائيلي /يثيوبإلى تأطير االحتجاج األخير ضمن سياقه، وذلك عبر استكشاف واقع المجتمع اإل (1)يسعى هذا التقرير

من  الممنهج والتنميط العرقي الشامل دورات التمييزفي ضوء الحرمان االجتماعي واالقتصادي  الحالي بربطه بإشكاليات

قبل مؤسستي الشرطة والقضاء، باإلضافة إلى استمرار نهج التهميش. وفي الوقت الذي اعتُرف فيه داخل إسرائيل بوجود 

التعبير عن درجة معينة من التضامن  بينما تواصل الحكومة اإلسرائيلية والجمهور اإلسرائيليتلك العقبات الهيكلية السائدة، و

العنصرية  -يالتحدي األساس-حجم ي يكشف عن ثيوباإلالمجتمع سرائيل، فإن حراك ي في إبثيومع مطالب المجتمع اإل

مساواتهم في الحقوق مع باقي اإلسرائيليين، ضمن يين من أجل ثيوباإلحراك  بقيطالما و سرائيلي.والتمييز داخل المجتمع اإل

من  سواء، وسيلقى الدعم الرمزي والمادي على حد   )اإلسرائيلية( القضية اليهودية الداخلية، فإنه سيظل ضمن الشرعية إطار 

خالل احتجاج  همبعض، مثلما فعل ا. أما إذا تم تأطير ذلك الحراكيض  أ ومن قبل غالبية اإلسرائيليين إلسرائيليةالحكومة ا

ي يضم والذ- ، عن طريق ربطه بالنضال من أجل المساواة في الحقوق المدنية والسياسية في إسرائيل2019 تموز/يوليو

فإنه سيخسر دعم الكثيرين  -طنين من عرب فلسطين أو طالبي اللجوء السياسياا المجموعات غير اليهودية مثل الموأيض  

 داخل إسرائيل.  

 

 ا بأن الربط بين الكفاحجادل أيض  كما ت. في إسرائيل -إدماج مختلف شرائح المجتمع-التقرير مفارقة اإلدماج  هذا تناقش خاتمة

ر لحكومة بنيامين نتنياهو ل تحدي ا أكبيشك    -اليهودية وغير اليهودية-ضد العنصرية والمساواة بين مختلف المجتمعات المهمشة 

  .اليمينية المتطرفة والخطاب القومي الموغل في اإلقصاء

     

ا محدود، )مجتمعي ضيق( إلى تحقيق تحسن تدريجي، وغالب   طائفي محصورة في إطارالمكن أن تؤدي االحتجاجات من الم

ي، لكن تلك االحتجاجات لن يكون لها تأثير كبير في القضاء على جذور بنية وثقافة العنصرية ثيوبفي شروط عيش المجتمع اإل

غير المدمجة في المدمجة والمجموعات )غير اليهودية( المجموعات )اليهودية(  رة ضمن منطقمؤط   عندما تكون هي ذاتها

  المجتمع اليهودي في إسرائيل.

 

 اإلسرائيلي/يثيوبخلفية عن المجتمع اإل

، اعتبر الحاخام 1973في العام ة إلى إسرائيل منذ عقد سبعينات القرن الماضي. متزايديين بأعداد ثيوباليهود اإل بدأ استقدام

المعروفة باسم "بيتا -يا إثيوبفي إسرائيل في حينها، أن الجالية اليهودية في  عوفاديا يوسف، كبير الحاخامات السفارديم

مؤهلين لالستقدام  فإن أتباع هذه الطريقة باتوا ،على مذهب "الهاالخاه"؛ وبالتالي هي يهودية -"الفالشا" أو "إسرائيل

االستقدام إلى يمكن تقسيم موجات و ،هذا. "قانون العودة اإلسرائيلي"مقتضيات الجنسية اإلسرائيلية وفق ا لالحصول على و

عملية "ي بـكجزء مما ُسمي إثيوب 8000وصل حوالي  ، عندما1985-1984بين  ما : الفترة األولىإلى ثالث فترات إسرائيل

حيث تم نقل حوالي  1991-1990ما بين  الموجة الثانية في الفترة حينها. ثم تلتها حكومة اإلسرائيليةموسى" التي أطلقتها ال
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ملية سليمان". أما منذ بداية األلفية الثالثة، "عالعملية المسماة إلى إسرائيل في  شخص عبر رحالت بالطائرات 20.000

 ،2017عام النهاية  ثم ومع. (2)شخص في العام الواحد 3000ات إلى أكثر من بين بضع مئما  معدالت االستقدامت تراوحف

٪ 41بينما ُولد حوالي ، ياإثيوب٪ منهم في 59شخص، ُولد حوالي  148.700ي في إسرائيل إثيوببلغ عدد المقيمين من أصل 

 .(3)(يين اليهودثيوباستقدام اإلحول  (1الرسم البياني رقم ))انظر  ي.إثيوبألب من أصل  منهم في إسرائيل

 .2017-1984اليهود في الفترة ما بين يين ثيوب(: نسبة استقدام اإل1الرسم البياني رقم )

 

 االقتصادية: الفجوات االجتماعية وبنيويةتحديات 

ستيعاب المجتمع الالكبيرة، ابتكرت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة مجموعة متنوعة من البرامج  في أعقاب موجات االستقدام

الفرص والظروف  بعض التحسينات على تسجيلمن رغم وبال ،المجتمع اإلسرائيلي. لكني وإدماجه في نسيج ثيوباإل

 الفجوة بينهم وبين بقية المجتمع اليهودي اإلسرائيلي ي، إال أنإثيوبائيليين المنحدرين من أصل االجتماعية واالقتصادية لإلسر

 ؛ي المختلفةهودالي فئات الشعب أفقر ،2016، بحلول عام يونثيوبكان اإلسرائيليون اإل ،ال تزال هائلة. فعلى سبيل المثال

لسكان عموم ال ٪13النسبة معدل  تلك لم تتخط٪، بينما 23اإلسرائيلية القابعة تحت خط الفقر /يةثيوباألسر اإل حيث بلغت نسبة

من العرب الفلسطينيين، حيث بلغت معدالت الفقر في  إسرائيل ا هم مواطنوعة الوحيدة التي كانت أسوأ وضع  . المجمويهودال

يأتون في أسفل  ةيإثيوبل والمنحدرين من أصن فإن اإلسرائيليي الدخل،متوسط مؤشر من حيث أما . (4)٪50حوالي  أوساطهم

ا بي، 2017، في العام الدخلبلغ متوسط حيث  اليهود،بين السكان  السلم من  شيكل 11.928ن الرجال اإلسرائيليين عموم 

طبق الشيء نفسه للرجال العرب(. وين شيكل 7.237ي )إثيوبأصل  للمواطنين منا فقط شهري   شيكل 8.247مقابل  ،اشهري  

ي إثيوبللنساء من أصل  شيكل 5.568بـ ، مقارنة في الشهر شيكل 8.188دخل ال، حيث يبلغ متوسط على عمالة المرأة

ا لإلثنية اإلجمالي العام وفق  الدخل متوسط : 2.1و 2الرسم البياني رقم نظر )ا .(5)للنساء العربيات( شيكل 3.707و)

 (6)(والجنس

 

 )الرجال( 2017. متوسط الدخل اإلجمالي العام حسب اإلثنية 2
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 )النساء( 2017متوسط الدخل اإلجمالي العام حسب اإلثنية  2.1

 

 

واإلسرائيليين من ذوي األصول  "السكان اإلسرائيليين"الفجوات القائمة بين عموم  ا آخر يعكسل التحصيل العلمي مؤشر  يمث   

قل بالمقارنة  تزال أالأن أعدادهم  يين، إالثيوبمدارس الثانوية من اإلطالب ال تسجيل منحى تصاعدي بين بالرغم منف. يةثيوباإل
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يين ثيوباإل فقط من الطالب٪ 35حوالي حصل  ،2008عام العلى سبيل المثال، في ف .مع نظرائهم من اإلسرائيليين اآلخرين

بين عامة  النجاح معدل ، إال أن٪61.9 لتبلغ 2017في العام لديهم ت ارتفع مع أن تلك النسبةو على شهادة الثانوية العامة،

عام الفي ف. االلتحاق بالجامعة بشروط ا عندما يتعلق األمرالفجوة اتساع   وتزداد. ٪78.7 بلغ مستوى السكان في تلك السنة

 في حين كان المعدل بين شروط االلتحاق بالجامعة، ةيإثيوبل وطالب المنحدرين من أصال٪ فقط من 39.7، استوفى 2017

 .أدناه( 3 ٪ )انظر الرسم البياني رقم68.6 عموم السكان

 

 .حول التحصيل العلمي (7) 3الرسم البياني رقم 

 

 تتجاوز المثال،على سبيل ف ،يثيوباإلالذي يالقيه المجتمع صورة مماثلة للتهميش  خرىترسم المؤشرات االجتماعية األ

نسبة العائالت المكونة من  كما أن اليهود،عموم السكان  ي ضعف معدالت الطالق بينثيوباإل الطالق في المجتمع تمعدال

ا عن ضعف  عائل واحد  يزال المجتمع معزوال   الو. على التوالي(% 12و 26%عامة السكان ) المسجلة بين نسبةالتزيد أيض 

في أحياء غالبية سكانها  يعيشون يينثيوبغالبية اإلكما أن  ،يثيوباإل المجتمعبين أفراد هي ٪ من الزيجات 88 نإحيث  ائي  جز

 ا.بشكل ما مفصولين اجتماعي  و يينإثيوب

 

 التمييز والتنميط

نظام إلى صعوبات الهجرة واالنتقال من  ،فيما يتعلق بالظروف االجتماعية واالقتصادية ،عزى بعض الثغراتيمكن أن تُ 

اإلسرائيلية  اساتسيالغير أن السبب الرئيسي اآلخر يكمن في فشل  في بلد متقدم. ي نام  قتصاداالقتصاد الريفي إلى نظام ا

ثير من الك هو وجود يثيوبلمجتمع اإلقلق ا ومن دواعي زيادة. (8)وسوء إدارتها لعمليات االستيعاب واإلدماج داخل المجتمع

التي  الحكومية،معاهد البحوث والمنظمات غير الحكومية والهيئات  ، باإلضافة إلىنفسه يثيوباإل المجتمعاألدلة التي قدمها 

حلقات الفي  وهذا التمييز، بمختلف أنواعه، يمكن مالحظته. اإلسرائيليين تعرضوا للتمييز الهيكلي والثقافي/يينثيوبتبين أن اإل

حاكم غير المتناسب ألفراد المجتمع واستهداف الم ،لمعاملة وكذلك في اإلحصاءات المتعلقة بالشرطةمتكررة من سوء اال

 .يثيوباإل

 



 7 

المعنية بالقضاء على العنصرية المشتركة  الوزارية اللجنة صدر أمر حكومي بإنشاء 2016في العام  :التمييز الهيكلي -

ممثلين عن الوزارات الحكومية أصدرت تلك اللجنة، التي ضمت و ،ةيإثيوبل وضد اإلسرائيليين المنحدرين من أص

 تموز/في يوليو ،اتقرير   ،يثيوباإل المجتمع ن عنغير الحكومية والنشطاء االجتماعيين وممثليالهيئات والهيئات العامة و

حتى قبل و المثال،على سبيل ف. (9)يثيوباإل التي واجهها المجتمع الصارخة بعض أشكال التمييز راجعت فيه ،2016

تساءل  تمثل محور نقاش حول صحة هويتها اليهودية، حيث يةثيوبجالية اليهودية اإلال كانت إسرائيل،إلى  استقدامهم

 القانون اليهودي.   وفقا أصيال  يهودي   يثيوباإل عما إذا كان المجتمعل المؤسسة الحاخامية اإلسرائيلية، داخ ،همبعض

 

ا  يثيوباإل واجهت شريحة كبيرة من المجتمع إسرائيل،إلى  قدومهمعيد فبُ  ُطلب من الكثير شديد ا من قبل الحاخامات، وتمييز 

 يثيوباإل المجتمع يشكووعليمية الدينية األرثوذكسية. وإرسال أبنائهم إلى المؤسسات الت اي  رمزاليهودية " منهم إعالن "اعتناقهم

ال يزال الزواج والطالق في إسرائيل إذ الخدمات الدينية مثل الزواج )معاملتهم باحترام ومن التمييز ضدهم في  من عدم

وكذلك الحاخامات األرثوذكس من  -مقسي المسمون-يزال الزعماء الدينيون  الو (،لمحاكم الدينيةحصرية لسيطرة ا لخاضع  

 .الحاخاميةالمؤسسة من قبل  ضدهم التمييزيعانون من بهم واالعتراف  رفضمنذ فترة طويلة، و جهون،يوا يإثيوبأصل 

ب سرائيلية )وهي منظمة توازي منظمة الصلياإل "ن ديفيد أدوم"ماغ ن قيام منظمةع، 1996في العام ُكشف النقاب قد و ،هذا

الذي  بفيروس "نقص المناعة" تلوثه منوذلك بسبب خوفها  ،يينإثيوبمتبرعين  من الذي ُجمعلدم امن ا سر   األحمر( بالتخلص

 تبرعقبل لم يُ ا، حيث استمر هذا النهج الحق  وكذلك  ة.فريقيإل ومن أصالمنحدرين  بين "المهاجرين" إنه منتشر بكثرة :قالت

، قبل أن على األقل 2017في إفريقيا وشرق آسيا ومنطقة البحر الكاريبي حتى عام  1977لدوا قبل عام الدم من أشخاص وُ ب

 السلوك لالنتقاد.  هذا ضتعري

 

يات ثيوبية أن النساء اإلإعالمعندما زعمت تقارير  2013جدال آخر في عام  مؤسسة الرعاية الصحية محور وأصبحت

 وكذلك بعد قدومهن إلى إسرائيليا، إثيوب لحمل خالل فترة إقامتهن في معسكرات انتقالية داخللموانع بخضعن لعمليات حقن 

مسبقة. ال الممكنة ودون الحصول على موافقتهنشرح لآلثار الجانبية أو البدائل  م لهندون أن يُقد  تم أن ذلك و، على حد سواء

 يات فيثيوبيات عن النساء غير اإلثيوبفصل النساء اإل : عملياتاأيض   األخرى لعنصرية الصارخةومن بين الممارسات ا

 وامتناع -2016ممارسة نددت بها وزارة الصحة عام  وهي- لتوليدأجنحة معينة لألمومة في المستشفيات أثناء عمليات ا

ة أو خاصية تعليممؤسسات إلى يين ثيوباألطفال اإلإحالة يين فيها؛ وارتفاع معدالت ثيوبمدارس عن قبول الطالب اإلبعض ال

 400وشمل  2013 عامن من مسح أجرته لجنة تكافؤ الفرص في التوظيف تبيفقد  أما فيما يتعلق بالتوظيف،داخلية. ارس مد

م لتوظيف جميع باستعداده قل مقارنةاألهو اإلسرائيليين /يينثيوبأصحاب العمل لتوظيف اإلأن استعداد من أرباب العمل، 

يين ثيوبتمثيل الصحفيين اإلا في ا كبير  وجدت الدراسات نقص  % فقط. وفيما يتعلق باإلعالم، 5.6بلغ  السكان اآلخرين، إذ

، اليهودي يثيوباإل عالمجتم التقارير اإلعالمية المهتمة بقضايا فيا واضح   انقص  ا سجلت أيض  داخل المؤسسات اإلعالمية، و

ي من قبل وسائل ثيوباإل المجتمعقضايا تتعلق بتم تغطية تعندما  لصور النمطية والمسبقةل انتشار مخيفإلى جانب 

 .(10)اإلعالم

     

الحتجاج على على اا في السنوات األخيرة مجتمعهم مرار   يونإثيوبإسرائيليون  حث   :والضبط األمنيالتنميط العرقي  -

في  االحتجاج الجماهيري األخير نه قد سبقإيين، حتى ثيوبا من قبل الشرطة للشبان اإلاستهداف  وقائع وحاالت رأوا فيها 

 حزيران/ويونيو نيسان/بريلأالتي خرجت ما بين المظاهرات تلك ها أهمأخرى، من احتجاجات  2019 تموز/يوليو

ا إسرائيلي  /اي  إثيوبا جندي   ا ومتطوع ا في الشرطة وهما يُبرحانشرطي  ظهر فيديو يُ . حيث انتشر حينها تسجيل (11) 2015

وحشية " انتقد المحتجونالشوارع، وإلى النزول إلى  يهمراصنومية ثيوبما دفع باآلالف من الجالية اإلا، وهو ضرب  
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في  لهم. الدولة والمجتمع اإلسرائيلي األخرى وسوء معاملةلتمييز كل أشكال اي، وانتقدوا ثيوباإل المجتمعضد  "الشرطة

بسبب مواجهات مع  اإسرائيلي  /اي  إثيوب 11، ما ال يقل عن 2019و 1997بين عامي فقد مات نشطاء، ووفق ا لالواقع، 

من قبل قوى "إنفاذ  الشرطة وآخرون انتحروا على إثر سوء معاملتهم رجال بعضهم مباشرة على أيديقُتل -الشرطة 

 .(12)"القانون

 

ل واللجنة الوزارية المشتركة للقضاء على العنصرية ضد اإلسرائيليين من أص، 2015ب احتجاجات العام في أعقاأنشئت 

 بيانات اللجنة ادعاءاتوقد أكدت  .وتقديم توصيات للتدخل في هذا الخصوصييز حاالت التمعن جمع معلومات  بغية ،ةيإثيوب

أن "النسبة المئوية للقضايا الجنائية المرفوعة  اللجنة وجدتاستخدام القوة. كما في اط الشرطة فرإحول ي ثيوباإل المجتمع

مع نسبتهم ضمن عدد  ،غير طبيعي بشكلو ،ناسبةي وعدد لوائح االتهام الموجهة إليهم غير متإثيوبضد مواطنين من أصل 

-2014 العام فيفإنه ، القصر سكانال٪ من 2وحوالي  إجمالي السكان،٪ من 1.6يون ثيوبل اإلبينما يشك   البالد. و" سكان

٪ 3.5 ما نسبته ، فإنوعالوة على ذلك. إسرائيليين/يينإثيوبضد  ع السجالت الجنائية مفتوحة٪ من جمي3.2 كانت نسبة 2015

 كانواحيث  ؛فكان أسوأ يينثيوباإلأما الوضع بالنسبة للقصر من  .يينإثيوبضد  االتهام الجنائية في إسرائيل قُيدتمن لوائح 

الُمقيدة ٪ من جميع لوائح االتهام 8.5و ضد متهمين قُصر، السجالت الجنائية الجديدة التي تم فتحها ٪ من جميع7.6 يمثلون

 .(13)2015عام ضد القصر 

 

واستئصال  ـ"منعفت بلكُ و ،العنصرية مكافحةحكومية لتنسيق جهود وحدة  ،2017في عام  ،نشئ، أُ ستجابة لتوصيات اللجنةا

والجنسية والدين  رقامة، على أساس لون البشرة والع  في المكاتب الحكومية والمؤسسات العالقائمة العنصرية المؤسسية 

ز المساواة تعزي بهدف ر السياسات والممارسات التنظيميةعن طريق تغييوذلك  ،في إسرائيل المجتمعية تجاه جميع الفئاتوا

  ". واتفق على أن تكون مجاالت نشاط اللجنة الثالث على النحو التالي:دولة إسرائيل والتماسك االجتماعي داخل

 

الشكاوى إلى ا عليها، وإحالة تلك الت العنصرية المؤسسية أو كانوا شهود  . تلقي شكاوى من المواطنين الذين عانوا من حا1

  سير التعامل مع الشكاوى.السلطات المختصة ومراقبة 

 

، وتحديد ارات الحكومية المتخذة ضد العنصريةقرمختلف ال. العمل على تحقيق تغييرات منهجية من خالل "متابعة تنفيذ 2

رات ، وقيادة هذه التغيياا منهجي  لتي تتطلب تغيير  صرية ا، والممارسات العنتنشئ أو تكرر أو تسمح بالعنصرية السياسات التي

 في المكاتب الحكومية والقطاعات الخدمية العامة. 

 

، كأساس نية والبحثية حول موضوع العنصريةمن خالل "تطوير المعرفة المهنية والقانو وعي واإلدراكال . رفع منسوب3

 .(14)"ةالخدمية العامة وداخل مختلف وزارات الحكوم اتقطاعاللتطوير التدريبات والمشاورات وعمليات التغيير في 

 

من ف .الشرطة من قبل ستهدافالو يمنهجي ال يزال يتعرض لتمييز ثيوبالمجتمع اإل أن 2018أظهر تقرير نشاط الوحدة لعام 

يون إثيوب% تقدم بها 40 فإن ما نسبته 2018قتها الوحدة في عام ز تلحاالت تمييممارسات عنصرية و نشكوى ع 230بين 

، وقد شملت هذه الممارسات: حوادث التمييز في الحصول على الخدمات ن عرب(تقدم بها مواطنو٪ 32وإسرائيليون )

رت بيانات أظهكما  .والتمييز في التوظيف والبيانات والمنشورات العنصرية وسلوك الشرطة والعنصرية في نظام التعليم

ا في عمليات االعتقال وفتح السجالت الجنائية  2018عام التي جمعتها الوحدة وة الشرط والتهم الجنائية المرفوعة انخفاض 

 اأيض   نفسها البيانات وكشفت. اسبة مع أعدادهم من مجموع السكانمعدالت غير متنأنها ال تزال ب يين، إالثيوباإل ضد القصر
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 4.1و 4)انظر الشكلين  يين قد زادتثيوبوعة ضد البالغين اإلالتهم الجنائية المرفسجالت الجنائية التي تم فتحها وأن عدد ال

الدينية  وهي: التوظيف والتعليم والمؤسسة ،وأكد التقرير على وجوب التغيير المنهجي في أربعة مجاالت. (15)(أدناه

، 2018 األول كانون/بريين في ديسمثيوبتقرير صادر عن جمعية اليهود اإل رصد، شرطة. وفيما يتعلق بمعاملة الشرطةوال

 .(16)2017-2014ي بين إثيوب٪ في التهم الجنائية المرفوعة ضد مواطنين من أصل 20زيادة بنسبة 

 

 (17)2018-2015: بيانات الشرطة 4.1و 4الرسمان البيانيان رقم 

 

 

 

 واإلقصاء وتناقضات مكافحة العنصرية في إسرائيل اإلدماج
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الشكاوى المقدمة  ؤكد صحةيخاصة بالتمييز أو مكافحته ما صدر من بيانات ن أ ،ومن الوهلة األولى يمكن استخالصهما  

جة من موجات على كل مو ،، كان رد فعل الجمهور والحكومةواعتراف ا بهذه الحقيقة بشكل كبير.و يثيوبلمجتمع اإلا من

ا لها إلى حد كبيرثيوبالمجتمع اإل احتجاجات  ،كانت محدودة اتخاذ إجراءات ملموسة، وإن صحب ذلك. وي في إسرائيل، داعم 

  اإلسرائيلي./يثيوبالمجتمع اإل غضباالستجابة لقضايا محددة أثارت  أو ولحلإيجاد اللمحاولة 

 

من قبل  اامتعاض  و اقد لقيت انتقاد  مع الشرطة  ااشتباك  طرق والتي شملت قطع  2019ام ما قبل ع وهذا ال ينفي أن احتجاجات

إلى ، وما جاء من انتقادات فقد تركز و"الُمبررة" اهشكاوي عن ثيوباإل المجتمع يرعبت القليل عارضفقط  ولكنعامة الناس، 

 ر وحدة تنسيق جهود، كما يتضح من تقرينفسها. وفي الوقت الذي كان فيه التقدم بطيئ ا للغاية حد كبير على طريقة االحتجاج

ا ب  ع -ووزراء آخرون ،بنيامين نتنياهو ،رئيس الوزراءبمن فيهم - ات ممثلي الحكومةتصريح، فإن العنصريةمكافحة  رت دائم 

يين ثيوباإل اتاحتجاج، وكما فعل على إثر 2019 زوتم/في يوليو ،وقد سارع نتنياهوي. ثيوبالمجتمع اإلمع  عن التعاطف

وكما . (18)محاربة حاالت العنصرية ضدهموالتزامه ب يثيوباإل لمجتمعا، إلى التعبير عن دعمه لالسابقة أيض   اإلسرائيليين

ا ما فشلت في تحقيق األهداف غالب  المجتمع " شكاوى فإن السياسات العالجية المتبعة للنظر في، ديفيد بارترام ،يالحظ الباحث

 يهود اإلسرائيليين )بمن فيهمال هناك إجماع بينيين ... وثيوبانتماء اإل فقط على مستوى رمزي كدليل علىتعمل  المعلنة، وهي

يين إلى إدانة عامة فورية ثيوبوعادة ما تؤدي حاالت العنصرية ضد اإلإسرائيل.  يين إلىثيوبالنخب السياسية( على انتماء اإل

 .(19)وواسعة النطاق وإلى عكس السياسات"

 

في سياق من حيث المفهوم والممارسة، قصاء" ا وجود تحديات تتصل "بالعنصرية" و"اإلالردود أيض   تؤكد هذه ،ولكن

-ي ثيوبنفس السياسيين الذين ينتقدون العنصرية والتمييز ضد المجتمع اإل. فاإلسرائيلي اإلسرائيلية والنظام السياسيالسياسة 

 -، على سبيل المثال ال الحصراليت شاكيدأي ،وزير العدل السابقو ،جلعاد أردان ،ووزير األمن العام ين نتنياهومثل بنيام

ضد العرب ، وبشكل أكثر منهجية كثر المؤيدين لإلقصاء والتمييز ضد المجتمعات األخرىمن بين أنجدهم في نفس الوقت 

نين العرب الفلسطينيين في . إلى جانب تصريحاتهم العدائية الصريحة ضد المواط"مواطني إسرائيل"الفلسطينيين من 

،  مزاج عامعلى إشاعة  حكم نتنياهو، شجعواألشخاص، تحت هؤالء ا ، فإنإسرائيل يبرر  ا مشروع قانونوا أيض  بل وتبن  معاد 

 لشعب اليهوديدولة إسرائيل الوطنية ل يعتبر 2018عام  أساسينون قان إقرار ا. ربما كاويضفي عليه طابع ا رسمي  التمييز 

طابع من ال وغير مسبوقة، رفع ة النطاقواسع هذا القانون التي حظي بتغطية إعالمية .(20)هو أهم هذه القواعد وأبعدها مدى

بادئ األخرى المنصوص عليها في إعالن االستقالل اإلسرائيلي مثل الديمقراطية والمساواة اليهودي للدولة مع تهميش الم

صراحة  على تفضيل  ،على وجه الخصوصوقد نص القانون، ن والعرق والجنس. النظر عن الدي بين جميع المواطنين بغض   

 .(21)المستوطنات والمجتمعات اليهودية على المستوطنات غير اليهودية

 

فإن ظاهرة التمييز والعنصرية ستكون مكروهة ، "ألمة اليهوديةـ "اوديتها وانتمائها لية تؤكد على يهثيوبالجالية اإل ما دامت

. ل في نهاية المطافص  ستأ  وستُ  ،االستئصال واجبةسياسي في إسرائيل، والمناخ المن عموم ويين السياسيين اليمينمن قبل 

ر اليهودية في البالد. في لجماعات غيدى الية التي تشدد على االنتماء إلسرائيل من النادر أن توجد ثيوبوهذه االستراتيجية اإل

تراتيجيات مختلفة اس ، في كل يوم جديد،يين والعرب يتبعونثيوبمواطنين اإلأن ال 2016جريت عام ، وجدت دراسة أُ الواقع

ا من تفرقة عنصرية إنما يون أن ما يعايشونه يومي  ثيوباإل يعتبرففي حين " ضدهم،والتمييز  التفرقة العنصرية للغاية لمواجهة

كأفراد  محاوالت إثبات قيمتهمق ا لذلك مع ، ويتفاعلون وفهاجرت حديث ا من دولة نامية جزء من وضعهم المؤقت كمجموعة هو

بين األغلبية إلى الخط الفاصل بينهم و ينظرون نفإن الدراسة وجدت أن "الفلسطينيي،  إلى استيعابهم في النهاية"صوال  و
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ويرون في ، هم بالكامل لن تكون مجدية في الغالبدماجوبالتالي فإن محاوالت إ ،انسبي   محكم اإلغالقعلى أنه اليهودية 

  .(22)التعليم سبيلين لتحسين مكانتهم داخل المجتمعفي و فيما بينهم التضامن

 

يمكن أن يتشابك وبل مشابه، رون أن كفاحهم ي، في السنوات األخيرة، يينثيوبالناشطين اإلالشباب من  بدأ بعضفقد  ومع ذلك،

المواطنين العرب  وذلك على غرار، العنصرية والتهميش الُممنهجفي مواجهة  مجموعات أخرى غير يهوديةمع كفاح ا أيض  

اط ال تزال شعلى الرغم من أن هذه التفسيرات واألشكال المتقاطعة من النو. الفلسطينيين في إسرائيل وطالبي اللجوء األفارقة

اليهودية والمجموعات  بين الجماعات ،الفروق الدقيقة والواضحةي، إال أنها تجعل ثيوباإل المجتمع محصورة لدى أقلية في

 .(23))القائم على يهودية الدولة( اإلسرائيلي الحكم نظامفي سياق  ، بالغة التعقيدير اليهوديةغ

 

نة واستبعاد  ظهرت مفارقات وحدود مكافحة العنصرية، والعمل على إدراج اإلثيوبيين في سياق ثقافة سياسية عنصرية مهيم 

خرى مثل طالبي اللجوء اليهود وكذلك المجموعات األعلى وجه التحديد: المواطنون الفلسطينيون غير -مجموعات أخرى 

 يون اإلسرائيليون يغلقونثيوبن اإلالمتظاهرو فبينما كان، 2019 تموز/احتجاجات يوليوخالل التعامل مع من  -األفارقة

شرعية من  النيليحاولون نيين وشخصيات إعالمية يبعض السياسيين اليمة، كان مع الشرط ات الرئيسية ويشتبكونالطرق

 حقوق ز الحقوق المدنية المتساوية للجميع )بما في ذلكيعزربطهم بالجماعات والمنظمات المطالبة بتمن خالل  المحتجين

 ،اكمن حزب الليكود الحعمدة القدس السابق وعضو الكنيست ععى اد  وقد واطنين غير اليهود والمقيمين داخل إسرائيل(. الم

"يذكي  ،والمساواة في الحقوق داخل إسرائيل وهو مؤسسة تدعم الديمقراطية ،"جديدالصندوق إسرائيل "أن  نير بركات،

 -من ضمنهم يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء-وشخصيات يمينية أخرى  كما أشارت منصات .(24)يثيوباإل نيران" التظلم

كانت أن االحتجاجات  ، معتبرةالمظاهراتيين ومنظمات المجتمع المدني التي شاركت في ثيوبإل الصندوقى تمويل إل اأيض  

على وجه كان االدعاء يقوم، . (25)لحكومة اليمينيةا أنها جزء من مؤامرة تستهدف، وفي الواقع غير شرعية ومسيسة

نضال الفلسطينيين العرب من أجل المساواة في ية وبين ثيوبالجالية اإل ، على ربط تلك المنظمات بين مطالبالخصوص

ا مذيع   ،اإلعالميالحقوق. أما  لحركة العالمية لعالمية الحالية المناهضة في الحملة اإل اا رئيسي  أفري جلعاد، الذي يعمل أيض 

طالبي  هم عنتمييزتسمح للشرطة بقبعات خاصة  يونثيوبيرتدي اليهود اإلأن  -امازح  - ، فقد اقترح (BDS)إسرائيل مقاطعةل

 .(26)إجرامية أنهم جماعاتهود، الذين ادعى اللجوء األفارقة غير الي

 

تأثير سلبي على إدراك  ،ر اليهوديةغي ،ي بالمنظمات التي تدافع عن حقوق الجماعات األخرىثيوبكان لربط االحتجاج اإل

، الذي يراقب خطاب بيرل كاتزنيلسون أبلغ مركزوقد  ،هذا العام لالحتجاجات وعلى ردود الفعل تجاهها كذلك. الشارع

لدى ي ثيوب، عن ارتفاع حاد في خطاب الكراهية الذي يستهدف المجتمع اإلالتواصل االجتماعي العبرية وسائلالكراهية على 

التعليقات العنصرية ضد  أنه "في حين تمثل كما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست المظاهرات،لسكان القريبين من موقع ا

ات خطاب من المركز رصده ما مجموع من ي المتوسط % فقط ف1على وسائل التواصل االجتماعي اإلسرائيليين /يينثيوباإل

حدد المركز تسييس وقد ".  أعلى ذروة لهال  مسج %40هذا الرقم إلى  األسبوع الماضي شهد ارتفاع الكراهية، فإن

كسبب لبلوغ منسوب خطاب  ،من قبل السياسيين الذين ربطوا بين تلك االحتجاجات وبين المنظمات اليسارية ،اتاالحتجاج

ا من الكراهية عبر اإلنترنت ضد إ :رئيس المركز ةنائب تقالو. الكراهية ذروته ن "السبب في وجود مستوى منخفض عموم 

ا ضمن اعتبارات نه كان يُنظر إلى تلك االحتجاجاتاإلسرائيلي حتى اآلن هو أ/يثيوبالمجتمع اإل أن و ،غير سياسية دائم 

تم في هذا األسبوع كسر " غير أن نائبة رئيس المركز أوضحت أنهالمجتمع اإلسرائيلي".  جزء أصيل منيين اليهود ثيوباإل

 .(27)"الدروز مع وحتى يين، بلمع العرب واليسارليلتقي  ي نفسه خارج حدود إسرائيلثيوباإل، ووجد المجتمع الحدود
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 خاتمة

 التمييز المنهجيسياسة سياسة الحكومة و إخفاق إسرائيل كانت نتيجة ية فيثيوبالجالية اليهودية اإل قضية إنكار أن ال يمكن

الهيئات الحكومية ومعاهد البحوث والمنظمات المجتمعية تكشف  جانب . من الواضح أن البيانات المتاحة منعلى حد سواء

 عن االستهداف ، فضال  وبقية السكان اليهود في إسرائيل يثيوباإل بين المجتمعالقائمة الفجوات االجتماعية واالقتصادية الحادة 

، وحاالت العنصرية ية اليهودية في إسرائيلثيوبب من قبل الشرطة والنظام القضائي للجالية اإلغير المتناسالمباشر و

م ووسائل اإلعالم سات الدولة وأرباب العمل ورجال التعليمن قبل مؤس يثيوباإل ضد أفراد المجتمع المتعمد التمييزوالصريحة 

، وديةمن األمة اليه اتبر جزء  يع يثيوباإل فإن المجتمع األفراد. وكونه يهودي االنتماءالمعامالت اليومية وعلى مستوى في حتى 

قبل الحكومة القومية  من شه وتحسين وضعه المهم  تكاملتهدف إلى  ا، كما تُبذل جهودا ظاهري  م  لتالي فإنه يتلقى احتراوبا

كشفت احتجاجات فقد ، سواء. ومع ذلك إسرائيل على حد   المناخ السياسي القومي في ا ومن قبل كمة حالي  حاالمتشددة ال

من قبل حكومة  يثيوباإل ضد المجتمعلجهود مكافحة العنصرية  الطبيعة المعقدةعن  ،بوضوح شديد ،2019 تموز/يوليو

 ستبعاد وتمييز مجموعات أخرى داخل النظام السياسي اإلسرائيلي.با ملتزمتين سائدة وثقافة

 

مشاركتهم معدالت بالتأكيد على ، على سبيل المثال-ألمة اليهودية على انتمائهم ل يؤكدوناإلسرائيليون /يونثيوباإلوما دام 

فقد يستمرون في  -ي إسرائيلالقومية وتضامنهم مع األغلبية اليهودية فعلى مشاعرهم و المرتفعة في الخدمة العسكرية

المسجلة لفعل ردود اوكما توضح ، من ناحية أخرى .من الحكومة اإلسرائيليةمعلن دعم وعامة الحصول على مواقف تعاطف 

اليمينيون ووسائل اإلعالم،  ن، أو إذا قام السياسيونفسه يثيوباإل إذا قام بعض أفراد المجتمعفإنه  ،االحتجاج األخير تجاه

وربط  الدولة وقوات األمن التابعة لها يين من أجل المساواة في الحقوق وضد سوء المعاملة من قبلثيوباإل ن نشاطاتبط بيبالر

 بشكل كبير.  ي يمكن أن تتأثرثيوباإل المجتمع لشرعية الممنوحة لمطالبكل ذلك بحقوق الجماعات غير اليهودية، فإن ا

 

في التعبير عن مكافحة العنصرية والتمييز بعبارات شاملة تؤكد  يثيوباإل المجتمع مكن بالفعل أن تبدأ أعداد أكبر منمن الم

هو مجتمع عنصري  ،القومية أو الدين أو الخلفية بسبب العرق ،أن المجتمع الطبقي الذي يعامل فيه الناس بشكل مختلف

. لقد بدأ هذا االتجاه بالفعل بين بعض ءأن االعتراف بوجود التمييز وتحقيق المساواة سيسير حينها ببطحتى لو ، وبطبيعته

مطالبة بالمساواة في وقوبل بالتضامن من قبل جماعات حقوقية أخرى مناهضة للعنصرية وي ثيوباإلالنشطاء داخل المجتمع 

ا ما  الربط جاء ذان رد الفعل المناوئ له، فإالحقوق. ومع ذلك  ربطيين اإلسرائيليين عن ثيوبقد يثني غالبية اإلمكثف ا أيض 

 ن. اآلخري بمطالبات مطالباتهم

 

 ،ي من تحقيق مكاسب معتبرة على صعيد مؤشرات التقدم االجتماعي واالقتصاديثيوبحتى لو تمكن المجتمع اإل، والحال هذه

ق بكثير ما حققه فو، وبما يإلسرائيليوالتقبل داخل المجتمع ا ة،العامفي المؤسسات والتمثيل  ،معاملة الشرطةعلى صعيد و

 ،ي(ثيوبالمجتمع اإل ا متطابق إلى حد بعيد مع وضعفي هذه المؤشرات حالي   وضعهمن إ )حيثالمواطنون العرب الفلسطينيون 

ا على العنصرية. بالضرورة انتصا ذلك لن يكونف عن النضال من  ي اليهودي في إسرائيلثيوبفصل نضال المجتمع اإلألن ر 

رفع مستوى هذا المجتمع بالنسبة إلى المجموعات  إلى ببساطة سيؤديحقوق المدنية والسياسية للجميع، الأجل المساواة في 

ألن  في إسرائيل العنصرية لن ينهي كنهل ،األغلبية المهيمنة إلى وضع أعلى بقليل ضمناألخرى المهمشة، ويرتقي به 

ظل على هامش المجتمع وستظل تواجه نفس أشكال ست ،ال ينتمون إلى الجسم الوطني الوهمي ،مجموعات من المواطنين

 ا.   اإلسرائيلي حالي  /يثيوبالتمييز التي يواجهها ويعاني منها المجتمع اإل

___________________ 

 .جامعة جورجيا -ون العامة والدوليةؤالشكلية دراسات ، أستاذ مساعد ،شطريت ليهي بن*
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د  النص في األصل لمركز مالحظة  الجزيرة للدراسات باللغة اإلنجليزية وترجمه إلى العربية د. كريم الماجري.: أُع 
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