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 רקע 

 

  מהימין   ישראלים  ואזרחים  ישראל  משטרת  מצד  קשה   לאלימות  קורבנות  הפלסטינים  ישראל  אזרחי  היו  האחרונים  בימים

  מניעת   כולל  -   ירושלים  במזרח  פלסטינים  של אסיפות  נגד  המדינה  של  כדיכוי  שהחל מה.  מתנחלים  כולל,  כנופיות,  הקיצוני

  של  לשרשרת  מדרגה עלה  -   ראח'ג  שייח  משכונת   פלסטינים  גירוש  נגד  ההפגנות  ודיכוי  שכם  שער ברחבת  הרמדאן   חגיגות

;  הרמדאן  תפילת  במהלך  מתפללים  מאות  ופצעו  ותקפו  אקצה- אל  מסגד  על  פשטו  ישראליים  כוחות.  אלימים  אירועים

 של  הפגנות,  מכן  לאחר  קצר  וזמן;  אקצה- אל  ולמסגד לירושלים  ישראל  אזרחי  פלסטינים  של  הגישה  את  הגבילה  המשטרה

  דיכאה   ישראל  משטרת.  ישראל  ברחבי  התפשטו  ובעזה  ירושלים  במזרח  המדכאת  המדיניות  נגד   ישראל  אזרחי  פלסטינים

 באזור.  ולוד  עכו,  יפו,  נצרת,  חיפה  כגון  שונות  בערים  אנשים  עשרות  ועצרה  ופצעה,  לגיטימיות אלה  הפגנות  באלימות  ופיזרה

 המשפט לבית  הובאו  אדם  בני 66 לפחות כאשר , מפגינים  של  מעצרים  151 על המשטרה  דיווחהלבדה,  במאי  11 - ב, הצפון

  בכמה   הסתיימו  דבר  של  ובסופו,  ההפגנות  את  העצימה  רק  מפגינים  נגד  המדינה  של  האכזרית   האלימות.  מעצר  להארכת

  תגובה כ  רקטות  ירה  חמאס  כאשר,  עזה  ברצועת  החריפה  המתיחות,  במקביל.  המשטרה  כוחות  עם  אלימים  עימותים

  שהרגו ,  עזה  על  קשות  אוויריות  בתקיפות  הגיבה  ישראל.  ופגיעה במתפללים  אקצה- אל  על  ישראל  משטרת  של  לפשיטות

 .האחרונים הימים בארבעת, ילדים 27 כולל, אדם בני 100 מעל

 

  שסובל  מיעוט הם. המדינה מאוכלוסיית% 20 או, איש מיליון 1.6 - כ המונהמולדת  מיעוט מהווים הפלסטינים ישראל אזרחי

- דה לעשות ובנחישות בעקביות   פעלו האחרונות השנים 12- ב נתניהו ממשלות . התחומים בכל וגזענות ממלכתית  מאפליה

 .שלהם האזרח לזכויות גיטימציהל

 

 כנופיות  אלימות

 

 פלסטינים  אזרחים  לתקוף  עצמן  על  ולקחו  התאספו,  הכבושים  הפלסטינים  מהשטחים  מתנחלים  חלקן,  יהודיות  כנופיות

 מוסא,  חמוש  לא  פלסטיני  אזרח,  במפגין  למוות  ירה  חמוש  יהודי  אזרח,  בלוד(  במאי  10)  שני  ביום.  רכושם  ואת  בישראל

,  בעיר  האלימות  של  משמעותית  להסלמה  גרמה  וכתוצאה,  בהלוויה  אבלים   עם   ישראל  משטרת   התעמתה  למחרת.  חסונה

  בהם ,  קיצוניים  ימנים  מתנחלים  התארגנו(  במאי  12)  רביעי  ביום.  הפלסטינים  האזרחים  על  רק  שחל  עוצר  עם ,  חירום  והכרזת

, ברחובות  לשוטט  החלו  אלה  המונים.  ורמלה  לוד,  יפו,  עכו,  חיפה  כגון,  יהודים- ערבים  של  מעורבות  ערים  במספר,  חמושים

 פלסטינים  אזרחים  נגד  מרובות  מתועדות  התקפות.  לתקוף  פלסטיניות  ומשפחות  אזרחים  וחיפשו"  לערבים  מוות"   קראו

  באזרח'  לינץ  מבצעים  יהודים  של כנופיה  שידרה הישראלית  הטלוויזיה.  החברתית  במדיה  שותפו  פלסטינית  בבעלות  ורכוש

  עמוק   כעס  יצרו  אלה התקפות,  כמובן.  הפרעה  ללא  בוצע המעשה   אך  במקום  נכחה  ישראל  משטרת .  ים  בת  בעיר  פלסטיני

ראש    של  ההסתה  כמו   שלא.  רכושם  ועל  יהודים  על  התקפות  של  בודדים  מקרים  לכמה  שהוביל,  הערבי  הנוער  בקרב 

 . הקהילה של  העממי המאבק את מייצגות שאינן, הללו  ההתקפות את  לעצור קראו  ערביים מנהיגים, הממשלה ושריו
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 פוליטיקאים  מצד  וההסתה ישראל משטרת של  השותפות

 

 גיבוי  נתנה  ישראל  משטרת  כי  נראה  שבהם  מקרים  מראים  בטלוויזיה  ומשודרים  חברתית  במדיה  המשותפים  סרטונים

 פוליטיקאים.  פלסטינים  אזרחים  לתקוף  הברורה  במטרה  ברחובות  מסתובבים  כשהם,  חמושים  כולל,  היהודים  לכנופיות

  הגנה   מתוך  פעל"  הנראה  ככל"ש  כמי  חסונה   מוסא  לרוצח  בסיס  ללא  שהתייחסו  בכך  הבריונים  התנהגות  את  עודדו  ישראלים

 שפעלו, וחבריו בלוד היורה מעצר, "' כי אמר, אוחנה אמיר, פנים לביטחון השר, כן על יתר. ראיות שום להציע מבלי, עצמית

  הם   נשק  הנושאים  חוק  שומרי  אזרחים,  יודע  לא  עדיין  שהציבור  דברים  יש  אם  גם.  נורא  הוא,  עצמית  בהגנה  הנראה  ככל

  את   לעצור  צריך  היה  לא  מלכתחילה  כי  והציע  המשיך  אוחנה''.  וסכנה  איום  של   מיידי  לניטרול,  הרשויות  בידי  כוח  מכפיל

  אזרחים   על  להגן  הצליחו  לא  שוטרים ,  הארץ  ברחבי  התרבו  פלסטינים  אזרחים  נגד  ואלימות'  לינץ  שמעשי   מכיוון.  היורה

  יוזמות   של  אלים  דיכוי תוך,  יהודיות  כנופיות  המלווים  משטרה  כוחות  נראו  רבים במקרים,  למעשה.  מפשע  חפים  פלסטינים

  12)  רביעי  ביום  בחיפה  ניסנאס  ואדי  בשכונת  שקרה  כפי,  אחרת  הגנה  חסרות  קהילותיהם  על   להגן  מקומיות  פלסטיניות

  להתכנסויות  ומיקומים זמנים עם החברתיות ברשתות הודעות רבים ומתנחלים יהודיות כנופיות פרסמו במאי 13 ב־ (. במאי

  את   היטב  מכירות   החוק  אכיפת   רשויות.  ערבים  לתקוף  מנת  על  נשקם  את   להביא  למשתתפים  וקראו,  מעורבות  בערים

 .הללו הקבוצות

 

 וביטחונה בישראל הפלסטינית הקהילה של האדם  זכויות על להגן מנת על להתערבות קריאה

 

  באופן ,  הפלסטינים  האזרחיםאירעו מזה זמן רב.  ש ערבית- יהודית  אלימות של  ביותר   הקשים  המקרים   הם  האלה  האירועים

 מגנים  החוק את ולאכוף  הגנה להעניק שצריכים הגופים  כי  נראה כאשר, מתעצם רק   זה חשש. לחייהם חוששים, קולקטיבי

  בישראל   החוק  אכיפת  שרשויות  בכך  ובהתחשב ,  לעיל  האמור  על  בהתבסס.  המתנחלים  קבוצות  ועל  היהודית  הכנופיות  על

  הערבים   ישראל  אזרחי  נציגי  אנו,  יהודים  אזרחים  של  בריונית  אלימות מפני  פלסטינים  אזרחים  על  ביעילות  להגן  הצליחו  לא

  אדם   זכויות   והפרות   אלימות   התקפות   מפני שלנו  הקהילה  על  להגן  כדי.  מיידי  באופן   להתערב   הבינלאומית  לקהילה  קוראים 

 על  להגנה  מידיים  בצעדים  לנקוט  ישראל  את  לאלץ  כדי  האמצעים  בכלנקוט  ל  מבקשים  אנו.  כאחד  ופרטיים  מדינה  גורמי  מצד

 . נגדם האלימות להפסקת ולהביא בתוכה הפלסטינים האזרחים

 

-------------------- 

  ערים  ראשי, ערבים כנסת  מחברי המורכב , פרלמנטרי חוץ גג ארגון הינה בישראל הערבי הציבור של  העליונה המעקב ועדת

  ברמה   הפלסטינים  ישראל  אזרחי  את   המייצג  ביותר  הגבוה  הפוליטי  הגוף  זהו.  ערבים  ממשלתיים- לא  וארגונים  תנועות  ומנהיגי

 . הלאומית


