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 مةمقد 

ين جتاه الفلسطينيّ تصعيدهاو ةتفاقم العنصريّء على وْالضّ 2016/مارس آذارياسيّ لشهر صد السّ تقرير الرّيسلّط 

ة عبيّ ة الشّغذّي وتتغذّى من العنصريّالتي تُة، شريعات الرسميّياسات والتّ السّ واملتمثّلة يف  ،املواطنين يف إسرائيل

يف  وعقله، جسد الفلسطينيّ ،ياسات اجلديدةيف القوانين والسّ ،ةتستهدف العنصريّ .اإلسرائيليّ للمجتمع اليهوديّ

 .، وجلمهاإسرائيلة يف ة الفلسطينيّويّيطرة على الهُحماولة للسّ

 ةسياسات عنصري 

 اجلديد فتيش اجلسدي ة لقانون الت عليمات امليداني الت  .1

لشهر  ،الرصد السّياسيتناول تقرير اجلديد.  فتيش اجلسديّة لقانون التّ عليمات امليدانيّالتّ ةاإلسرائيليّرطة نشرت الشّ

، 2016 /فبرايرشباط 1تاريخ ب الكنيست الذي أقرّته ،فتيش اجلسدي اجلديدقانون التّ ، موضوع 2016/فبراير شباط

 ،عن منطقة اإلعالنمكن ي ،اجلديدة عليماتا للتّوفق   1جتاه الفلسطينيّين. ةاإلسرائيليّوجذوره املغروسة يف العنصريّة 

كان هناك  إذابالشخص،  مباشر وعينيّ  /اشتباهشخص دون شكّ يّ أل جسديّ تفتيش إجراء يستطيع فيها شرطيّ

يستطيع  ،"يف املنطقة املعلنة ،ا للتعليماتة. ووفق لعمليات عدائيّ اتكون مصدر  أنمكن ينة املنطقة املعيّ أنّشك 

، وما هب عينيّ اشتباه يكون هناك أنحتى دون  ،مالبسه أو أمتعتهعلى جسد شخص، يف  تفتيشا جري يُ  أن رطيّ الشّ

، حسب رطيّيبدو للشّ ،شخص جتاه كلّ ة الشرطيّ هو العثور على سالح. تسري صالحيّ اجلسديّ  التفتيشدام هدف 

ه نّ أخص يشرح للشّ أن رطيّ على الشّهذا، إىل باإلضافة  2البحث ضروري". أنّمان، والزّ ،املكانوياق، تقديره للسّ

يتم  أنخص عارض الشّ وإذا .العثور على سالحجل أوذلك من  ،عليه دون شك عينيّ جسديّ تفتيش إجراء سيتمّ

 أنّعليمات اجلديدة وتقضي التّ . معقولباستخدام عنف  التفتيشيجري  أنرطي على جسده، يُسمح للشّ التفتيش

من  شرطيّ اجلسديّ التفتيشيجري  أنذلك، يجب  إىل باإلضافةوسكاكين اجليب.  ،كاكينتعريف سالح يشمل السّ 

 ايشكّل تهديد   التفتيشتأجيل  أنّ وكان هناك شك يف  ،فعل هذا باإلمكانمل يكن ذا إخص املشتبه به، إالّ جنس الشّ

                                                   

الرابط التايل:  انظر(. 2015 –من أجل منع العنف  ة تفتيش لشرطيّصالحيّ – 5ات من أجل احلفاظ على أمن اجلمهور )تعديل رقم قانون صالحيّ 1
Mada.pdf-IPS-Report-2016-ruarybstudies.org/sites/default/files/Fe-http://www.palestine. 

 ، من:15/3/2016مستقاة بتاريخ . israelhayomين: ممكن البحث على جسم شخص بدون اشتباه. آذار(. التعليمات للشرطيّ  2، 2016ألون، جدعون. ) 2
http://www.israelhayom.co.il/article/361343.  

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/February-2016-Report-IPS-Mada.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/February-2016-Report-IPS-Mada.pdf
http://www.israelhayom.co.il/article/361343
http://www.israelhayom.co.il/article/361343
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 أنب كشف عورة املشتبه به يجب الذي يتطلّ التفتيشفإنّ اجلمهور. يف حال عدم وجود خطر،  ةغير معقول لسالم

 يف مكان مستور. يتمّ

 رطةشات الشّين )املواطنين وغير املواطنين يف إسرائيل( عرضة لتحرّيكون جميع الفلسطينيّ ،عليماتهذه التّ يف ظلّ

مصدر نها "أا، في  من يتواجد يف "منطقة" تمّ اإلعالن عنها، تعسّ  ين. فكلّفلسطينيّ ، وذلك فقط لكونهم ومضايقاتها

ين يف إسرائيل "مذنبون" ذن، جميع الفلسطينيّإاشتباه.  دون أيّ مذلٍّ بتفتيش جسديّ اد " سيكون مهدّةات عدائيّلعمليّ 

 حتى تثبت براءتهم.

 ةتشريعات عنصري 

 اإلسرائيلي  طو ع يف اجليش الت اقتراح قانون يُجر م الدعوة لرفض  .1

حريض لرفض التّ –اقتراح قانون اجلنايات )تعديل  ،بالقراءة التمهيديّة ،2016آذار/مارس  9يف  ،أقرّت الكنيست

من قانون اجلنايات.  109على بند رقم  ،بالذات ،عديلويأتي التّ 2015.3 –ع يف قوة مسلّحة( اخلدمة ضد متطوّ

أو أالّ  ،أالّ يخدم بها على خص اجملبور بخدمة يف قوّة مسلّحةشّال يحرّض أو يحثّ شخص"كل  (أ)109حسب البند 

يجدر تعديل هذا البند  ،قتراح القانون اجلديدال وفق ا". سنوات خلمس السجن –عقوبته ة، ة عسكريّيشارك يف عمليّ

ة ة اإلجباريّوبما أنّ اخلدمة العسكريّ .ةاإلجباريّة، ليس فقط املدرجون للخدمة عين للخدمة العسكريّليشمل املتطوّ

ين واملسلمين. بكلمات أخرى، يستهدف ن من املسيحيّ ووالشركس، يكون املتطوع ،الدروزومفروضة على اليهود، 

ة سة اإلسرائيليّ واملناهضة جلهود املؤسّ ،ة يف إسرائيلة الفلسطينيّاقتراح القانون الفعاليات واحلمالت الشعبيّ

 رئيس، جرجورة رائقنوات األخيرة. يرى يف السّ ،بشكل خاصّ  ،ينة بين املسيحيّ ة العسكريّبتوسيع حجم اخلدم

ياسة هو زرع الفتنة بين الهدف من وراء هذه السّ" ، أنّالفلسطينيّ  اخلالدّ يف ثوذوكسيّراأل للمؤتمر ةنفيذيّالتّ الهيئة

 ةالقوميّ بند استبدال ]... حماولة[ هو ياسةالسّ لهذه الثاين بب]...[ والسّ  ق تسدباع سياسة فرّتّ اعب الواحد، وأبناء الشّ 

 وروايتهم ين[وعيهم ]املسيحيّ على ضروس حرب ]... هذه[. الطائفيّ باالنتماء ةالهويّ بطاقة يف القوميّ باالنتماء

 4".شعب أشالء إىل وحتويلهم ،القوميّ النتمائهم تشويه حماولةو ؛ةالقوميّ تهمويّ وهُ ،ةالتاريخيّ

                                                   

 . 20/1563/ف. 2015  –ع يف قوة مسلّحة( متطوّ ضد اخلدمة لرفض التحريض –اقتراح قانون اجلنايات )تعديل  3
 ، من:15/3/2016مستقاة بتاريخ . arab48. اإلسرائيليّ اجليش يف يناملسيحيّ  العرب جتنيد حماوالت حول(. أيار 23 ،2014. )رائق، جرجورة 4

http://goo.gl/mfrvNz. 

http://goo.gl/mfrvNz
http://goo.gl/mfrvNz
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 أوضحوامقترحي القانون  أنّ" يف بيان لها من باب العرب بلدناحذّرت فيه جمعيّة الشّقتراح القانون، اعلى  ردٍّ يف 

غير املفروض عليهم  ،]الفلسطينيون املواطنون يف إسرائيل[ الهدف من وراء القانون هو زيادة املنتسبين العرب أنّ

ما يُسمّى "منتدى جتنيد الطائفة  أنّوتوفير األمان واحلماية لهم. ويُذكر،  ،جليش االحتالل ،ةاخلدمة العسكريّ

 ،بالدعوة للقاءات يف الكنيست ،كيشف آيو ، مثلكنيست أعضاءمع  ،عاونبالتّ  املسيحيّة" جليش االحتالل، قامَ

  5.حريض" ضد املتطوّعين يف جيش االحتالل، أنتجت هذا القانون"صدي ملا يطلقون عليه "التّللتّ

  "إرهابي "قتل يف سياق بدان مُلِعدام اإلعقوبة اقتراح قانون  .2

 عقوبة –اجلنايات )تعديل ح قانون اراقت ،2016آذار/مارس  20تاريخ ب ،شريعالتّ  ة لشؤونجنة الوزاريّناقشت اللّ

من قانون اجلنايات.  300على بند رقم  ،اتبالذّ ،عديلويأتي التّ  2015.6 –( يف قتل يف سياق إرهابيّ دانٍـُملِاإلعدام 

يأتي  ".املوت –، عقوبته ةإرهابيّة يف سياق عمليّ ]...[)ج(: "من تتم إدانته 300يُضاف البند  ،حسب اقتراح التعديل

ة يف تشرين ة الفلسطينيّمنذ اندالع الهبّة الشعبيّ املتفاقمة ةة اإلسرائيليّة العنصريّعلى خلفيّ ااقتراح القانون هذ

 –ة ة الفلسطينيّ"العنصريّة اإلسرائيليّة خالل الهبّة الشعبيّ مدى الكرمل . كما جاء يف تقرير2015أول/أكتوبر 

 7ين.يف شرعنة قتل الفلسطينيّ  سرائيليّيف اجملتمع اإل صعيد العنصريّا التّنعكس هذي :"2015 /أكتوبراألوّل تشرين

على األبرياء  يعتديا أو على سبيل املثال، صرّح قائد شرطة القدس امليجر جنرال موشيه إدري أنّ: "من يقتل يهودي 

خمرّب أن يعلم أنّه لن ينجو  جلعاد أردان عن موقف مشابه: "على كلّ وزير األمن الداخليّ  كما عبّر ؛"املوت عقابه –

 عهدمن امل ،دخاي كرمنيتسر وعمير فوكسمر ،ينالة من احلقوقيّ وجاء يف رس 8.ذها"ي سينفّة التّ من العمليّ

 إىل إسرائيليضيف  أن بإمكانهاقتراح القانون هذا  أنّ (The Israel Democracy Institute) ةللديموقراطيّ اإلسرائيليّ

عودية، السّ والعراق، و، إيرانومالية، كوريا الشّوكعادة، مثل الصين،  اإلعدامدول التي تستخدم عقوبة ال"نادي 

                                                   

5 momken( .2016 ) من:  ،15/3/2016بتاريخ  مستقاة. اإلسرائيليّ "بلدنا" حتذّر من اقتراح قانون يُجرّم الدعوة لرفض التطوّع يف اجليش
http://goo.gl/uy107X؛ 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZZfOgVOuQgo :، من15/3/2016مستقاة بتاريخ . فيديو كلمة ريوفين كيش يف الكنيست
 20/2221/ف. 2015  –( إرهابي سياق يف قتل يف مُدان اإلعدام جزاء –اقتراح قانون اجلنايات )تعديل  6
 .15/3/2016. تم الدخول إىل املوقع بتاريخ http://goo.gl/0Xxp99نظر الرابط التايل: ا 7
 نفس املصدر. 8

http://goo.gl/uy107X
http://goo.gl/uy107X
https://www.youtube.com/watch?v=ZZfOgVOuQgo
http://goo.gl/0Xxp99
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طالب بتنفيذ يو ،كرامة اإلنسان ،بشدّة ،"اقتراح القانون يضرب ون أنّقيّم احلقوقيّ ،هذا إىلباإلضافة  9واليمن".

شريع يف هذه ة التّوالتي ال تصحيح لها يف حالة اخلطأ ]؛ و[ ال توجد للكنسيت صالحيّ ،ةإنسانيّ-ة واليّشعقوبة وح

فاع أن يأمر قائد املنطقة تأمر وزير الدّ أنال تستطيع  ،ليست لها سيادة هناك، ولذلك املنطقة ]الضفة الغربية[.

 ".تعسّفية بشكل بإصدار أوامر عسكريّ

 اإلسرائيلي  اجليش  ناشطة حملاكمة جنودات جمعي   تفكيك اقتراح قانون .3

اجلمعيات )تعديل اقتراح قانون  ،2016آذار/مارس  21تاريخ ب ،من حزب الليكود ،يوآف كيش قدّم عضو الكنيست

 ات، اخملتصّ من قانون اجلمعيّ 49البند رقم  تعديليقترح كيش . 2016 –اشطة حملاكمة جنود( ة النّمعيّاجل -

ة من أجل حماكمة جنود (: "تعمل اجلمعي6ّ)49ويقترح إضافة الفقرة  .بقرار حمكمة اتتفكيك اجلمعيّ أسباب ب

 نّأي أ 10ة".ات قاموا بها خالل خدمتهم العسكريّة، على عمليّة ويف دول أجنبيّدوليّ، يف حماكم اإلسرائيليّ اجليش 

للمحاكم إسرائيليّين د والعمل على تقديم جنأو  ،من املطالبةة اإلسرائيليّات اقتراح القانون يأتي كي يمنع اجلمعيّ

  بقيامهم بجرائم حرب.كان هناك شبهات أو  ،يف حال قام اجلنود بارتكاب جرائم حربإسرائيل  خارج

 اإلرهابسبب تعاطفه مع بمرش ح رفض اقتراح قانون  .4

اقتراح  ،2016آذار/مارس  14تاريخ ب ،من حزب يش عتيد )هناك مستقبل( ،قدّم عضو الكنيست اليعزر شطرن

إىل يرمي اقتراح تعديل القانون  11(.اإلرهابعاطف مع التّ بسبب ترشيح رفض –: الكنيست )تعديل أساسيّ قانون

، ويقترح يترشّحوا للكنسيت أناألشخاص الذين ال يمكن ف الذي يعرّ : الكنيست، أ من قانون أساسي7ّالبند  تعديل

يستهدف اقتراح  ".إسرائيلة ضد كفاح مسلّح لدولة معاديّأو  ،ةإرهابيّة دعم عمليّ: "إىل أ)أ(7يف البند  3الفقرة  تعديل

 أو تفهّم ،كمّ األفواه بكل ما يتعلّق بدعم ،بواسطة تعديل هذا البند ،يحاولو ،ين يف إسرائيلالقانون الفلسطينيّ

  12.ة لالحتالل اإلسرائيليّاملقاومة الفلسطينيّ

                                                   

. 2015 –( إرهابي سياق يف قتل يف ملُدان اإلعدام عقوبة – تعديل) اجلنايات قانون املوضوع: اقتراحآذار(.  17، 2016) .عمير، مردخاي وفوكس ،كرمنيتسر 9
 من: ،15/3/2016بتاريخ  مستقاةة. للديموقراطيّ اإلسرائيليّ رسالة. القدس: املعهد

http://www.idi.org.il/media/4442884/death_penalty_1732016.pdf.  
 .20/2824/ف. 2016–ة الناشطة حملاكمة جنود( جمعيّ -ات )تعديل اقتراح قانون اجلمعيّ 10
 .20/2782/عاطف مع اإلرهاب(. فالتّ بسبب ترشيح رفض –: الكنيست )تعديل اقتراح قانون أساسيّ 11
http://www.palestine-نظر الرابط التايل: ا ،. ملزيد من التفاصيلمشابهقتراح قانون ال شباطلشهر  الرصد الّسياسيتطرّق تقرير  12

Mada.pdf-IPS-Report-2016-ruarybstudies.org/sites/default/files/Fe. 

http://www.idi.org.il/media/4442884/death_penalty_1732016.pdf
http://www.idi.org.il/media/4442884/death_penalty_1732016.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/February-2016-Report-IPS-Mada.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/February-2016-Report-IPS-Mada.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/February-2016-Report-IPS-Mada.pdf
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  خطاب عنصري 

 ين من إسرائيلين يوافق مع طرد الفلسطيني  استطالع: نصف اليهود اإلسرائيلي   .1

 2014 أكتوبرول/األبين شهر تشرين  ،كبير أجراهعن نتائج استطالع رأي  (بيو) األبحاث األمريكيّ مركزكشف 

 ،ة(فة الغربيّمستوطنين يف الضّشمل ت) إسرائيليّ-يهوديّ 5601عيّنة تشمل  على ،2015وشهر أيار/مايو 

 ،يناإلسرائيليّ يرى نصف اليهود " ،حسب نتائج االستطالع وسكّان شرقي القدس. ،إسرائيلين مواطنين يف وفلسطينيّ

 أو ترحيلهم من إسرائيل ،[وسكّان شرقي القدس ،إسرائيلين املواطنين يف ]الفلسطينيّ  يجب طرد العربه بأنّ ،اتقريب 

 ( أنّ %79ين )و"يرى أغلب اليهود اإلسرائيليّ  13".هذا الرأي علىة وواحد من كل خمسة يهود بالغين يوافق بشدّ ]؛[

 ه تمّ"أفاد واحد من كل ستة مسلمين بأنّهذا،  إىل باإلضافة .ة يف إسرائيل"اليهود يستحقون معاملة تفضيليّ

( بسبب %15ا )عليهم جسدي  االعتداء أو تمّ ،(%15فر )منعهم من السّ  (، أو تمّ%17استجوابهم من قبل رجال أمن )

ام، يف ممتلكاتهم. وبشكل ع اهم عانوا أضرار بأنّ %13 السابقة، بينما أفاد ا شهر 12فترة الـ دوا بذلكأو هُدّ  ،ديانتهم

نة املاضية شكال  على األقل من أشكال التمييز هذه بسبب هم قد عانوا خالل السّ( بأنّ%37) تقريبا   أفاد ثلث املسلمين

 14.ة"ينيّتهم الدّويّهُ

 يف اإلعالم اإلسرائيلي   فلسطيني ال غياب .2

ين تمثيل الفلسطينيّ الذي يركّز على  ،مثيل"بعنوان "مؤشر التّ مشروع بنشر نتائج (Markerweek)قامت صحيفة 

 ابعة" وصندوق بيرل كتسنلسون.تديره جمعية سيكوي بالتعاون مع موقع جملة "العين السّ ،يف اإلعالم اإلسرائيليّ 

والعاشرة، وكذلك  ،انيةوالثّ  ،األوىل :الثة الثّة املركزيّلفزة اإلسرائيليّ، قنوات التّبشكل خاصّ ،ر"يتناول املؤشّ

 .ة(ة العامّو"ريشت بيت" )اإلذاعة اإلسرائيليّ ،(املركزيتين "غايل تساهل" )إذاعة اجليش اإلسرائيليّتي اإلذاعة حمطّ

 ،ا لنتائج املسحوفق  15.منها" ة يف كلّة املركزيّباإلضافة إىل املقارنة ما بين البرامج اإلخباريّ ،ويقارن فيما بينها

يف حين  ،فقط من جممل الذين تمّت مقابلتهم يف اإلعالم %2.2الـ ة ين يف مقابالت إعالميّال يتعدّى تمثيل الفلسطينيّ

                                                   

13 pewforum( .2016).  من: ،15/3/2016بتاريخ  مستقاة. ااملنقسم ديني   اإلسرائيليّ اجملتمع 
http://www.pewforum.org/files/2016/03/israel_survey_overview.arabic_final.pdf  

 .25 .صاملصدر السابق.  14
15 madarcenter( .2016).  من: ،15/3/2016بتاريخ  مستقاة !أو نمطيّ  ويتعامل معه بشكل سلبيّ  يتجاهل اجملتمع العربيّ  اإلسرائيليّ اإلعالم 

http://goo.gl/9TetpV.  

http://www.pewforum.org/files/2016/03/israel_survey_overview.arabic_final.pdf
http://www.pewforum.org/files/2016/03/israel_survey_overview.arabic_final.pdf
http://goo.gl/9TetpV
http://goo.gl/9TetpV
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ين الذين ظهروا يف مقابالت من الفلسطينيّ %10وفقط  من جممل املواطنين. %20سرائيل إون يف يشكّل الفلسطينيّ

 ،ج البحثيف تعقيب على نتائ 16ين.كونهم فلسطينيّ بدون عالقة  –إعالمية عُرّفوا على أنّهم "خبراء" يف جماالتهم 

مقابلة مع  إجراء ةإمكانيّ ي تظهر يف حتليل البحث هي أنّقاط التّ النّ "أهمّ من مؤسسة سيكوي أنّ  ،قال عيدان رينج

ال  ،يالعربّ-راع اليهوديّ الصّ أو اجملتمع العربيّ  ،بشكل مباشر ،واضيع التي ال تخصّامللين عرب عن خبراء وحملّ

، ةإيجابيّ أوة مون عن مواضيع حياديّا يتكلّال نرى عرب   ،تخطر ببال العاملين يف جمال اإلعالم. ونتيجة هذا الشيء

 17كتهديد". جتاه العرب. اعتاد اليهود على رؤية العربيّ  ر على نظرة اجملتمع اليهوديّيؤثّ ،بدوره ،وهذا

 يف الش ارع اإلسرائيلي  ة العنصري 

 ةسرائيلي إة ة يف ثانوي العربي غة دروس يف الل  .1

ة بشكل خاص. بغضّ النظر غة العربيّة يف املدارس بشكل عام، ويف حصص تعليم اللّ ة اإلسرائيليّ تتجلّى العنصريّ

إعداد كادر من أجل جتنيده بهيئة أتي من أجل "ية للطالّب اليهود يف إسرائيل غة العربيّعن كون تعليم اللّ 

املثال تعليمها.  ا باملضامين التي يتمّة أيض تتجلّى العنصريّ 18"،ليكونوا جواسيس املستقبلة االستخبارات العسكريّ

، ة يف ريشون لتسيون )مدينة جنوب يافا(انويّيف إحدى املدارس الثّ ة غة العربيّللّن اامتحاألخير على هذا جاء يف 

 الية:التّ األسئلةة. اشتملت استمارة االمتحان على العربيّ املصطلحاتترجمة بعض حيث طُلب 

 .عسكريّ . ال يوجد حل1ّ
 .سياسيّ . يوجد حل2ّ
 الم؟. هل يريد العرب الس3ّ
 .. هم يريدون احلرب4
 .. أريد أن أموت5
 .األقصى رأحرّ. أريد أن 6
 ا.قتل يهود أ. أريد أن 7
 .. أنا ضابط باجليش8

                                                   

 مثل حنين زعبي أو قَتَلَة". –العرب جميعهم نفس الشيء  ، سيستمر اجلمهور بالظن أنّآذار(. "بدون عرب يف اإلعالم اإلسرائيليّ 11، 2016طوكر، ناتي. ) 16
themarker . من: ،15/3/2016مستقاة بتاريخ http://www.themarker.com/markerweek/1.2879474  

  املصدر السابق. 17
 من: ،17/3/2016مستقاة بتاريخ . youm7". 1973م "اللغة العربية" بدأ بعد حرب أكتوبر االهتمام بتعلّ آب(. " 28، 2015. )حممود، حميى 18

http://goo.gl/HOf7t2. 

http://www.themarker.com/markerweek/1.2879474
http://goo.gl/HOf7t2
http://goo.gl/HOf7t2
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  19و"طعن". ،"دهس"و، "ةإرهابيّطُلب من الطالب ترجمة "عملية إىل ذلك، فقد  باإلضافة

ين الفلسطينيّ  ة التي ترى أنّالعنصريّو(؛ 4-3ة )األسئلة هات املعلّم األيديولوجيّضح من خالل هذه اجلمل توجّتت

 (.8ة )سؤال (؛ والعسكري7ّ-5"يريدون املوت من أجل األقصى من خالل قتل اليهود" )األسئلة 

 تلخيص
 ،يف األشهر األخيرة ،اإلسرائيليّ  عبيّ اخلطاب الشّ كما يف ، اإلسرائيليّةة شريعات الرسميّياسات والتّ رصد السّ  ظهريُ

، اإلسرائيليّجديدة على املشرّع ة العنصريّة نَنَ وْمل تكن قَ. ين املواطنين يف إسرائيلة جتاه الفلسطينيّتفاقم العنصريّ

بكلمات أخرى، تهدف  والفكر. رعبيالتّ حريةّ، فإنّها اليوم تستهدف األرض واحليّزتستهدف  القوانينكانت بينما  لكن

 ،اليومَكما وتهدف، ، ةا الفلسطينيّمأي حمو هويته – يطرة على األرض واحليّزالسّإىل اإلسرائيليّة ة القوانين العنصريّ

 جميع مركّباتها.ب ةالفلسطينيّ ماويتهحمو هُو ين،العقل الفلسطينيّو اجلسد يطرة علىالسّ إىل

                                                   

 ،12/3/2016مستقاة بتاريخ . walla .سيونة يف ريشون لتثانويّة يف ": وظيفة الترجمة العنصريّقتل يهودأأريد أن آذار(. " 9، 2016شطاينمتس، موشيه. ) 19
 .http://news.walla.co.il/item/2942195 من:

http://news.walla.co.il/item/2942195

