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  ملخص

الفلسطينيين يف الداخل جتاه   جتليات العنصريّة االسرائيليّة   2017 يونيو/يتابع تقرير الرصد السياسي لشهر حزيران

يؤكد هذا . كما انعكست يف املمارسات السياسية والقانونية ويف اخلطاب اإلعالمي واجلماهيري والعنف املوجه ضدهم

رسات االسرائيليّة جتاه املواطنين واملماالسياسة التقرير، مضافا اىل تقاريرنا السابقة أن العنصريّة هي مكون بنيوي يف 

يتضمن : جتليات السياسات العنصرية من خالل رصدها يف ثالثة أبواب رئيسية يركّز التقرير احلايل على . الفلسطينيين

مستوى سياسات التضييق يف املكان وضبط احليز ومساعي : ناضمنه مستويويندرج  السياسات العنصرية  الباب األول 

العرب،  اًيف سياسات الهدم التي تستهدف حصرياالستمرار ىل إرجعي يف النقب إضافة بأثر على األرض شرعنة السيطرة 

املستوى الثاين  جتليات العنصرية عبر سياسات التحكم باحليز الثقايف واخلطاب السياسي بما يتواءم مع خطاب يرصد و

ويتوقف  ؛وزيرة الثقافة ميري ريغيفالتي تنتهجها  الء بالوالنشاط الثقايف   تمويل اشتراطسياسة اليمين، وتندرج ضمنه 

و عبر اخلطاب ألفلسطينيين سواء العنف اجلسدي ا ملمارس ضدعند جتليات العنصرية املباشرة عبر العنف ا الباب الثاين 

فيما يتابع الباب الثالث واألخير التشريعات العنصرية  ؛العام العنصري واملمارسات العنصرية يف املؤسسات العامة

  .وتطبيقها

  سياسات عنصرية: الباب األول

  سياسات املكان وممارسات التضييق يف األرض املسكن: املستوى األول.1

  : خطة شاكيد 1.1

انتهى مكتبها يف األسبوع األول من إذ  .قرارا  بتسجيل أراضي النقب الغربي باسم الدولةأصدرت وزيرة القضاء اييليت شاكيد 

بداية تمت مصادرتها  يف ألف دونم  180يقرب من ما يقضي بتسجيل عداد مرسوم إ، من )04.06.17( يونيو/شهر حزيران

الدولة جتريها  " تسويّة"أي  عملياً قطع الطريق، علىاالجراء ويعني هذا ". النقب الغربي"ات من أراضي ما يعرف بمنطقة اخلمسيني

و االستئناف من أجل تسجيل أالترافع القضائي جلوئهم إىل أمام إمكانية  ،مع السكان العرب البدو يف النقب حول أراضيهم

التي وقعت يف  ،الف الدونمات من منطقة النقبآاالستيالء على مئات تشرعن الدولة  و .بأسماء مالكيها  األصلييناألراضي 

، الذي يتيح للسلطات 1952لسنة  "امتالك األراضي"قانون باللجوء إىل ، 1948يف سنة  بفعل التهجير واالقتالع أيديها 

http://www.maariv.co.il/journalists/Article-586552
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p214_002.htm
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معظم األراضي العربية  ، وهو القانون الذي صودرت، بحكمه، "تطويريّة"أو " استيطانيّة"، "عسكرية"رض ألغراض أأي مصادرة 

  .على خطوة تسجيلها باسم الدولةمن دون أن تُقدم أي حكومة من احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة إىل اآلن يف النقب، 

  :الهدم سياسات1.2

  :114هدم العراقيب للمرة 1.2.1

أقــدمت إذ مــا زالــت مســألة الهــدم مــن املمارســات العنصــرية التــي يتعــرض لهــا املواطنــون الفلســطينيون يف الــداخل بصــورة دائمــة ، 

ــة العراقيــب  ،2017 يونيــو/يــوم الرابــع عشــر مــن حزيــرانالقــوات اإلســرائيلية  للمــرة الرابعــة  -غيــر املعتــرف بهــا  –علــى هــدم قريّ

علــى تواصــل السـلطات منــذ سـنوات حمــاوالت حتــريش األراضـي املتبقيــة مـن قريــة العراقيـب يف النقــب، و). 114(بعــد املائـة  ةعشـر

  .بعد اًمل حتسم قضائي فيها ن ملكيّة األراضيمن أالرغم 

  :استمرار أوامر الهدم يف البلدات1.2.2

 خـالء إم احليـران وألصـقت أوامـر هـدم وأقريّـة  ،2017 يونيـو/احلـادي عشـر مـن حزيـراناقتحمت القوات اإلسرائيلية صباح األحـد، 

التــي وتشــريدهم هلهــا أالتبــرّع بهــا إليــواء ســكان أهــايل أم احليــران بعــد عمليــة هــدم بيــوت بيتــين مــن البيــوت املتنقّلــة التــي تــم علــى 

كمـــــا قامـــــت الســـــلطات  .2018ينـــــاير/كـــــانون الثـــــاين 18 ىل استشـــــهاد املربـــــي يعقـــــوب أبـــــو القيعـــــان يفإأدت وجـــــرت قبـــــل أشـــــهر 

يف  -غيـــر املعتـــرف بهـــا  – أوامـــر هـــدم غيـــر مســـبوقة يف قريّـــة رخمـــةبإلصـــاق  ،2017 يونيـــو/منتصـــف حزيـــران، يف اإلســـرائيلية

يف  مـواطن عربـي مـر هـدم منـزلأ .2017 يونيـو/حزيـران 27صـدر، يف كـذلك . لـت مسـاكن ومعرشـات إيـواء حيوانـاتوالنقب، ، طا

  .املواطن رافع حمود يف كابول، ومنزل  مدينة اللد

  :سياسات التمييز يف التخطيط واإلسكان1.3

يقــرب قائمــة بأســماء البلــدات التــي ســتتم فيهــا قرعــة إلســكان مــا  ،2017 يونيــو/وزارة املاليّــة يف الرابــع عشــر مــن حزيــراننشــرت 

 ةأســماء البلــدات األربعــ بهــذا اخلصــوصيف القــرار املنشــور وتظهــر . بلــدة 24 ـلــ اً تــابعينســكانيإ اًمشــروع 85 ـألــف شــقة بــ 15مــن 

http://www.arab48.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9/2017/06/14/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8-%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-114
http://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2017/06/14/%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7
http://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2017/06/18/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%B1%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8
http://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2017/06/29/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://www.themarker.com/realestate/1.4174526
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للمشـاريع هي األكثر احتياجـاً  ن البلدات العربيّة أواً، خصوصاً صارخ زاًوهو ما يعدّ تميي ،أي بلدة عربيّةال تشمل ن التي يعشرالو

  .سكانيّة بسبب أزمة األرض واملسكن املتراكمة منذ عقودإلا

  :سياسات تقييد حرية الوصول للمكان1.4

ئيليّة قامت بإغالق الشارع املؤدي اىل املدخل الرئيسي سراإلن السلطات اأعالم إأفادت وسائل  ،2017 يونيو/حزيران 4يف 

من مائة طالب بمن فيهم أكثر  ،ىل تقييد حركة سكان القرّيةإ الذي أدَى يف النقب، األمر -غير املعترف بها  –" م بدونأ"لقرية 

  .مسّا باحلق يف التعليم" ام بدون"يف قريّة احلركة يعدّ هذا التضييق على  ،على املسّ بحرية التنقلوعالوة  .وطالبة

  :ضبط احليز العام الثقايف والسياسي وفق خطاب اليمين: املستوى الثاين.2

  :اشتراط التمويل يف جمال الثقافة بالوالء.2.1

عن اتباع اإلجراءات ما انفكت الثقافة والرياضة، وزارة نيط بالوزيرة اإلسرائيلية اليمينية ميري ريغيف مهام أن أمنذ 

، أي اشتراط املعونات "الوالء"ـ بعُرفت إجراءات وهي  ضد املؤسسات والشخصيات الثقافية الفلسطينيّة، تمييزية  الالعنصرية 

  .بالوالء للتوجهات السياسية االسرائيليّة احلاكمةيف اجملال الثقايف  احلكومية الرسميّة 

مؤسسة امللحّنين والكّتاب واملوسيقيين ”أرسلت برقية  إىل نها أصرّحت ريغيف  ،2017يونيو /انفي احلادي عشر من حزيرف

غنية للشاعر أمغنيّة ميرا عوض عن لل  هاحدى جوائزإ منحقيام هذه املؤسسة بعن استنكارها وغضبها لفيها  تعبر " يف إسرائيل

. قرارها منح اجلائزةباملؤسسة احتجاجاً على تمسك ، ة احلفلكانت الوزيرة ريغيف قد غادرت قاعو. الفلسطيني حممود درويش

، العربالً بالشعراء وسه الًأه: " التواصل االجتماعي،  قائلةلها على هذا املوضوع نشرته على مواقع خر آ يف تعقيب  ،صرحّت ثم

  ".ليس بدرويش  ولكن

 ،"وفيرأ"توزيع جوائز ثناء أففي  .على حممود درويش اًالوزيرة ريغيف هجومتشن فيها  املرة األوىل التي هي مل تكن هذه و

ويف واقعة . شعار حممود درويشأمن أغنية  تضمنت مقطعًا  الفلسطينية " الدام"فرقة تأدية  ثناء أخرجت غاضبة من القاعة 

سرى أ" عرض   ايف مقدمه،  من املسرحيّات والعروضعدد  غاء إلقرر رئيس بلديّة عكا شمعون النكري سياق متصّل،  يف أخرى 

  ."العرش اليهودي"، للمخرجة عنات فايتسمان، كان من املفترض تقديمها ضمن مهرجان عكا السنوي للفنون يف عيد "االحتالل

http://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2017/06/04/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-100-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://www.20il.co.il/%D7%A8%D7%92%D7%91-%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2-%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2-%D7%A9%D7%99%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A9-%D7%91%D7%98%D7%A7/
https://www.facebook.com/miri.regev.il/videos/1365893250174153/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4858560,00.html
http://www.20il.co.il/%D7%A8%D7%92%D7%91-%D7%9C%D7%9C%D7%A0%D7%A7%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%91%D7%90%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%99-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%A4/
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  ":بالدنا"شاكيد تالحق : ضييق على اجلمعيات الوطنيةالت.2.2

وذلك  ،)بلدنا( "العربجمعيّة الشباب "بالتحري عن نشاط طالبت وزيرة القضاء اييليت شاكيد، املستشار القضائي للحكومة، 

نشر تقرير على الطلب بعد أيام معدودة هذا وقد جاء . على رفض اخلدمة العسكريّة واملدنيّة الشبابنها حترّض بحجة أ

جمال  اليمينيّة حول نشاط اجلمعيّة يف " ام ترتسو"معطيات جمعتها حركة تضمن ، "يديعوت احرونوت"لصحيفة حتريضي 

بين أبناء الذي يعنى بشؤون رفض التجنيد االجباري " حميكيارفض شعبك "تعاون مع حراك بال ،رفض اخلدمة العسكرية

  .الطائفة املعروفيّة

  :ات/استمرار املالحقة السياسية للناشطين.2.3

في الثالث عشر من ف. وذلك بغية التضييق على حرية النشاط والتظاهر ،يستمر مسلسل املالحقات السياسية للناشطين

كما تمّ استدعاء  حمد ملحم،  أيف عارة،  "اللجنة الشعبية للدفاع عن األرض واملسكن"تم استدعاء رئيس  ، 2017 يونيو/حزيران

، يف إطار يف مظاهرةقبل أسبوع وذلك على خلفية مشاركته  ،الشعبية السابق يف أم الفحم حممود اغباريّةاللجنة رئيس  

بحجة على بعض النشطاء املركزيين  اتفرض غرامومن جهة ثانية، تمّ . االحتجاجات التي نظمتها اجلماهير العربيّة يف الداخل

  .عرقلة السيرقيامهم ب

  والعنصرية املؤسساتية والعامةجتليات العنف : الباب الثاين

 العنصرية والعنف يف جهاز الشرطة.1

  : قيام الشرطة بقتل مواطن عربي

ثناء اقتحام القرية أاملأساوية التي ذهب ضحيتها الشهيد يعقوب أبو القيعان، " م احليرانأ"حداث أبعد أقل من نصف عام على 

على  2017 يونيو/مساء اخلامس من حزيراناملواطن الفلسطيني حممود طه بقتل الشرطة اإلسرائيلية قامت  ،بغية تدميرها

اربة اجلريمة والعنف يف بلدة كفر حميف   تقاعس الشرطة يف أداء واجبها لالحتجاج على اثر مظاهرة نظمتها اللجنة الشعبية 

أعضاء  اًمن الداخلي، غلعاد اردان، بالتحريض على القيادة العربية، متهمألقام وزير ا ي،وبعد قتل املواطن العرب. قاسم

يف اجملتمع  "حالة الفوضى يف تطبيق القانون" أنهم يدعمون ب ،اجليش اإلسرائيليإذاعة  أجرته معه  حوار، يف البرملان العرب

http://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2017/06/23/%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%86%D8%A7-
http://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2017/06/14/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://972mag.com/palestinians-are-the-only-group-that-risks-getting-shot-for-protesting/127894/
http://glz.co.il/1087-101613-HE/Galatz.aspx
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مت الشرطة قا ،عالوة على ذلك. "احللّ من جزء من األزمة وليسهم  "أعضاء الكنيست العرب بأن  اً كما صرّح حمرّض. العربي

ويف سياق متصل ، قّرر . بقتل املواطن حممد طه اًتنديدجرت  باعتقال ستة شبان عرب على خلفية االحتجاجات الشعبية التي 

غالق ملف الشهيد خير حمدان من إ، 2017 يونيو/املستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، يوم اخلامس عشر من حزيران

 وجاء قرار. 2014 نوفمبر/ثناء مداهمة منزله يف تشرين الثاينأعلى يد احد أفراد الشرطة الذي كان قد قُتل ، بلدة كفركنا

 ،وهكذا ينضم حمدان اىل قائمة طويلة من املواطنين الفلسطينيين الذين قتلتهم الشرطة. بزعم عدم توفر األدلة هذا  االغالق

  .فراد الشرطةأضد أي من  و عقابالوائح اتهام من دون تقديم 

 تصريحات عنصرية يف اخلطاب العام.2

 :حاخام صفد من جديد2.1

صدار إاملواطنين العرب، عاود احلاخام الرئيسي ملدينة صفد شموئيل الياهو بحق  ن سبق وأصدر عدة فتاوى عنصرية أبعد 

باستباحة قتل "فتوى عنصرية تقضي  ،يونيو/رين من حزيراناحلادي والعشيف أصدر إذ  التصريحات العنصرية، 

ن الراب الياهو معروف أيذكر و. التواصل االجتماعيمواقع على صفحته على نشرها ، "الفلسطينيين وتطهير البالد منهم

ن مل ينفع قتل إ": الًقائ "للجروساليم بوست"، وفقا 2007سنة  أفتى يف إذ  عنصريته يف الفتاوى احملرّضة ضد العرب، ب

 ".وحتى مليون ،ن مل يتوقفواإألف،  100أو ، 10000فلعله ينفع قتل فلسطيني،  1000

 ":تكاثر البدو خطر ديمغرايف: "نتنياهو2.2

التكاثر  له مع كبار املسؤولين يف االئتالف احلكومي، صرّح رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنتماع  اجيف 

كان ذلك و". تتطلب خطة قوميّة للتعامل معها" لدولة إسرائيل، " وجوديّة"ومسألة  ،"خطر ديمغرايفّ"الطبيعي للسّكان البدو هو 

 .اجلدد يف اجملتمع العربي البدوي يف الداخلاملواليد  نشر أعداد تعقيباً  على  

 ممارسات عنصرية يف مؤسسات عامة.3

" قانون منع التمييز يف املالهي"صدار إنه منذ أ، "جل حريّة املعلوماتأاحلركة من "مركز   طلب صادر بناء على  تقرير أفاد  

تمييز صارخ يف وجود  احلاالت التي تدلّ على  مئات وذلك على الرغم من  بروز  قدّم أي الئحة اتهام، تُ، مل 2000لسنة  

http://www.israelhayom.co.il/article/482463
http://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2017/06/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://www.defenddemocracy.press/leave-no-one-alive-senior-rabbi-calls-execution-palestinians/
https://electronicintifada.net/content/top-israeli-rabbis-advocate-genocide/6974
http://www.bokra.net/Article-1369472
http://www.bokra.net/Article-1369472
https://mekomit.co.il/%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/
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غالبيتهم اً، ُأغلقت  ملف 119يف سوى  مل يتم التحقيق  املذكور،  نه منذ سنّ القانونأويفيد التقرير . واملالهي ةاألماكن العام

كانوا يستجمون على ن ، تفاجأ مواطنون عرب شبّانفسه ويف السياق. الساحقة، كما مل يتم تقديم أي الئحة اتهام يف هذا الصدد

عليهم تحرير خمالفات باهظة قيامه بليهم وإ، بتوجه مراقب الشاطئ 2017 يونيو/حزيران 28يف  ،نتانيايف " هرتسل"شاطئ 

يف الشواطئ اللجوء إليه  اًتعليمات الشاطئ، وهو بند من النادر جد على ذلك كما تنصّلباسهم لباساً مالئماً، ذريعة عدم ب

  . عامةال

 يونيو/نشر يف العشرين من حزيرانوالعاشرة االسرائيليّة، يف حتقيق أجرته القناة : "كريات اونو"يف كلية بين الطالب فصل 

كريات " ن كلية أاكتشف إذ يف الكلية بصورة خفّية، قومي،  تتم  على أساس  بين الطالب،  اللثام عن عملية فصل  ، كُشف2017

وتتم عملية . ، ال يُرسل إليه الطالب والطالبات العرب"ور يهوداأ"يف البلدة اجملاورة  اًكاديميفرعًا  ألك تكاديمية تمألا" اونو

وجّه وقد . بالكلية طلب االلتحاق تقديملدى  يبدأ الفصل إذ إرادة الطالب أنفسهم، بناءً على وليس  ،بمبادرة اإلدارةهذه الفصل 

  .قانونيّة الفرع املذكور فيها بعدمبلغها يالكلية إىل إدارة العايل رسالة  جملس التعليم

لتغطية القناة، أعضاء طاقم من   ةثناء حضوره مع ثالثأ، القناة الثانيّة علي ونوس مصوّرتفاجأ املصوّر  :إهانة مصوّر عربي

مل يستمر أكثر من  بعد تفتيش اآلخرين إىل املستشفى أعضاء الطاقم بدخول زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي مستشفى صفد، 

اً ملدة ربع عارٍ تمامأن يجلس وفُرض عليه حوايل ساعتين، استمر حرس نتنياهو بينما خضع هو لتفتيش من عشر دقائق، 

  . ساعة تقريباً

 واوأن تعامل ، إذ سبق نتنياهو بصورة عنصريّة مع صحفيين عرب حرس حماية فيها  ها ليست املرة األوىل التي يتعامل أنيُذكر 

  .قبل أكثر من عاميّن "اجلزيرة"قناة مراسلة مع  ، وكذلك "أي بي ايه"مع صحفي وكالة بالطريقة نفسها 

  تشريعات عنصرية وتطبيق تشريعات عنصرية: الباب الثالث

 :تشييد قانون اجلمعيات.1

التحضير لسنّ قانون يشدد الضغط نه ينوي أه يف االئتالف احلكومي ءأبلغ رئيس احلكومة اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو زمال

معتبراً  حصول جمعيات إسرائيلية على تبرعات من دول اجنبية، إىل منع  القانون إذ يرمي ، والرقابة املفروضين على اجلمعيّات

http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1252142
https://www.facebook.com/LondonKirsh10/videos/1360806933974634/?hc_ref=NEWSFEED
http://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2017/06/11/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2017/06/11/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D8%


 2017 يونيو/، حزيران6العدد                                          تقرير الرصد السياسيّ 

_________________________________________________________________________ 

                               
 

9 
 

بنشاط املؤسسات واجلمعيات الفلسطينية يف ة  بصورة مباشررض، وهو ما سيمس غاحلايل ال يفي بال" اجلمعيات "ن قانون أ

  .اسرائيل

 :تطبيق قانون اآلذان.2

رض الواقع، الذي كان تقرير الرصد أعلى " ذانألمنع ا"ىل تطبيق قانون احلاالت  إسارعت الشرطة االسرائيليّة يف العديد من 

 حضرت ،2017، يونيو/ففي األول من حزيران. بصورة تفصيلية قد تطرّق اليه ،2016،يناير/، كانون الثاين1العدد  :السياسي

ىل منزل املواطن ماهر خديجة من مدينة قلنسوة، وأجبرته على إزالة بعض مكبّرات صوت األذان ، مهددة إياه إالشرطة  وحدة من

  .عليه إن مل يمتثل لألمر بفرض غرامة ماليّة

 :تمديد قانون منع مل شمل العائالت الفلسطينية.3

بقانون منع ملّ شمل العائالت  تمديد العمل  .2017، يونيو/يوم الرابع عشر من حزيرانأقرّت الهيئة العامة للكنيست اإلسرائيلي 

أو يكون عمر الزوجيّن فيها من سكان الضفة الغربيّة أو قطاع غزّة، أحد الفلسطينيّة، وهو ما يحول دون ملّ شمل عائالت يكون 

  . اًعام 14أحد األبناء  فوق  

  .سنوّيا العمل به  ويجري تمديد ،2003سنة  سنّ ألول مرة  ن القانوويذكر أن هذا 

  

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/January-2016-Report-IPS-Mada_0.pdf
http://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2017/06/01/%D9%82%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%A7%D9%86
http://www.bokra.net/Article-1369040
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_180.htm



