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 :ملخص
، عرض تليات العنصريفة االسراتيليفة تاه الفلسطينيين يف 7102 سبتمبريواصل تقرير الرصد السياسى لشهر أيلول/ 

 ويرصد التقرير احلايلكما انعكست يف املمارسات السياسية والقانونية ويف اخلطاب اإلعالمى واجلما يري.  إسراتيل،
السياسات العنصرية ويندرج طمنه مستويان: مستوى سياسات التضييق يف  ،العنصرية، يف ثالثة أبواب رتيسية: األول

وزيرة  أعدتهيف النقب، وخمطط جديد املستمرة طمنها سياسات الهدم ويبرز احلين املكاين وعمليات التخطيط العنصري، 
قيادات السلسل مالحقة طبط احليفن السياسى العام واستمرار م؛ ومستوى القضاء آيليت شاكيد "ملكاف،ة البناء العربى"

 .العرب والنشطاء السياسييفنالسياسية 
اد من خاللها تبنفى حنب "االحتويبرز ويتوقف الباب الثاين عند العنصرية التى تتجلف  يف الت،ريض الرسمى والشعبى،  

تطرح و ،عضو الكنيست من حنب "البيت اليهودي" بتسلئيل سموترشالتى قدمها القومى" باإلجما  خطة "احلسم" 
 .  للفلسطينيين مواعنى إسراتيل "التهجير االختياري"

 الباب الثالث التشريعات العنصرية وتوسي  تطبيقها. بينما يعرض 

يظهر  ذا التقرير، إىل جانب تقاريرنا السابقة، أن العنصريفة  ى نتاج بنيوي جململ االستراتيجيات السياسية 
 اإلسراتيليفة. 
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 سياسات عنصري ةالباب األول: 

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

 :الهيمنة االثني ة ضد املناطق العربية-ياسات تخطيطس 1..1

أماعت وزيرة القضاء اليمينيفة آيليت شاكيد اللثام عن شاكيد تكشف خمططها ملواجهة "البناء العربى غير القانوين":  0.0.0
لة وذلك خالل مقاب ،مكاف،ة البناء العربى غير القانوين""خطتها ملواجهة طاتقة تفاقم السكن يف اجملتم  العربى، حتت شعار 

حماولة لتعنين بصفتها ، طمن مل،ق ص،يفة "يسراتيل  ايوم". وتعرض شاكيد اخلطة 7102أيلول  77خاصفة نُشرت يف 
دون من من  ذه الغرامات يُفرض جنء أن عل  ىل فرض غرامات ماليفة با ظة عل  كل خمالفة بناء، إترمى إذ  ،اذ القانون"ف"إن

 . سابق إنذار

ماتة منرعة ن،و يسع  جملس "سلطة أراطى إسراتيل" اىل املصادقة عل   ر  الفرديفة لليهود يف النقب:شرعنة املنا 0.0.7
بل قرف قأالذي  "درب النبيذ"،عل  حساب األرض العربيفة يف النقب، وذلك طمن خمطط قانون أقيمت ومنارعين يهود  ملستثمرين
ن الكنيست أمصادرة أكبر مساحة ممكنة من األرض العربيفة. يذكر واليهودية جلب أكبر عدد من االستثمارات بغية  سنوات 
عل  األراطى استيالء منارعين يهود يف األساس بغية حماية أقر الذي  قانون "تطوير النقب"،، عل  7101سنة يف  ،صادقت

 قانونيفة.العربية بصورة غير 

 الهدم: سياسات 1.1

تاه املواعنين العرب يف النقب، وذلك تنامنا م  خصوصاً صورة متنايدة، بتستمر السلطات االسراتيليفة باتفبا  سياسة الهدم 
أصدره  الذي التقرير األخيريتفضح ذلك جليا من خالل واستالم حنب "البيت اليهودي" املتطرفف ملف "تسويفة االستيطان البدويف". 

 فهذا ، حول الهدم يف النقب.7102منتدى "التعايش السلمىف يف النقب"، يف مطل  أيلول 
سنة بيتا يف النقب خالل  0011يفة قامت بهدم "مفاوطات يف ظل النيران"، يُظهر أن السلطات االسراتيل، الذي حمل اسم التقرير
 مواعنين.للكمأوى تُستخدم  تمبن  كان 111 امن بينه ،7102

مننل مواعن  ا، من بينهبهدم منازل يف منطقة النقب، 7102ويف سياق متفصل، قامت جرافات الهدم، يف الراب  عشر من أيلول 
ريفة ققبل ذلك بيومين، قامت السلطات اإلسراتيلية بهدم مننل مواعن من    دمه للمرة الثامنة عل  التوايلف. مفم قبو، تأمن قرية 
بها اعترفت من القرى التى وذلك عل  الرغم من كونها ، ثالثة منازل يف قرية أبو قريناتفضال عن  دم  ،يف النقب األعرش
 .0111سنة احلكومة 

http://www.israelhayom.co.il/article/506359
http://www.israelhayom.co.il/article/506359
https://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%A9/2017/09/18/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8
https://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%A9/2017/09/18/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8
https://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%A9/2017/09/18/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8
http://www.local.co.il/beer-sheva/72471/article/
http://www.local.co.il/beer-sheva/72471/article/
https://www.nevo.co.il/law_html/Law16/knesset-286.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law16/knesset-286.pdf
http://www.dukium.org/wp-content/uploads/2017/08/HDRheb2017.pdf
http://www.dukium.org/wp-content/uploads/2017/08/HDRheb2017.pdf
https://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%A9/2017/09/14/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8-%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-
https://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%A9/2017/09/14/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8-%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-
https://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%A9/2017/09/12/%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8
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https://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%A9/2017/09/26/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8-%D9%87%D8%AF%D9%85-3-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://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%A9/2017/09/26/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8-%D9%87%D8%AF%D9%85-3-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
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 فسه،ن  دم مننله بنفسه. ويف اليومعل  ، يف التاس  عشر من أيلول، قرية بير  داجمن  كما أجبرت السلطات االسراتيليفة مواعناً
قرية عل   دم مننله. وأقدمت السطات االسراتيليفة، قبلها بيومين، عل   دم  باط الصراعيفةاخر من قرية  أجبرت مواعناً

ام تريف حظاتر األغنشرعت  ذه السلطات يف كما  ،بعد املاتة ة، غير املعترف بها إسراتيليا، وذلك للمرة الثامنة عشرالعراقيب
قرب ر ط يف النقب، وذلك يف اخلامس  وتريف حظيرة لألغنامهدم بذ قامت، ب،ماية قوات كبيرة من الشرعة، إيف النقب، 

 .7102والعشرين من أيلول 

 املستوى الثاين: ضبط احليز الثقايف والسياسي العام وفق خطاب اليمين.1

 الحقة ناشطين سياسيين وقيادات سياسية: م 1.1

، اعتقال الشيخ راتد صالحيف تستمر السلطات االسراتيليفة اعتقال الشيخ راتد صالح حت  انتهاء اإلجراءات القانونيفة:  1.1.1
هاء حت  انت االعتقالفترة تمديد أقدمت احملكمة االسراتيليفة عل  إذ رتيس احلركة االسالميفة الشماليفة احملظورة اسراتيليفا، 

عالن إطافيفة. يأتى  ذا التمديد رغم إاءات القانونيفة، أي قبل النطق باحلكم النهاتى ب،قفه، ما يعنى اعتقاله لشهور اإلجر
ن األمر يف أاملوجفهة للشيخ راتد"، ما يثير الشك أكثر التهم ن تهمة "الت،ريض عل  اإلر اب ال تنطبق عل  جمي  االقاطية 

 تضييق عل  نشاط قيادات احلركة االسالميفة بعد حظر ا.ال إىلمتعلفق بالقرار السياسى الرامى 
نه يقب  معظم الوقت يف زننانة صغيرة جدا بأصرفح  و ، والشهر شهر ونصفيقرب من ن الشيخ راتد صالح معتقل منذ ما أيذكر 

 ءات من قبل السجفناء، ويتعرض العتداإىل تأدية صلواته فيهامن حين حياته اليومية فيها، حيث يضطر  اًيشكل املرحاض جنء
 اليهود.

وات دا مت قإذ تواصل السلطات االسراتيليفة حمالت االعتقال ب،قف الناشطين السياسيفين، اعتقال ناشطين سياسييفن:  1.1.1 
شابيفن بعد تفتيش البيوت واعتقلت نة عمرة يف اجلليل ، بيوت شبفان من مدي7102فجر اخلامس عشر من أيلول  الشرعة

وذلك عل  خلفية  ،ثالث مرات الشابين  ذينعتقال اتمديد ب احملكمة االسراتيليفة وقامت ومصادرة بعض احلواسيب واألجهنة. 
 . اعتقالهما  حظر النشر ما زال ساريا يف ملف ، علماً بأنيف االحتجاجات السياسيفةومشاركتهما السياسىف  انشاعهم

يفة حد املعتقلين الثمانية يف قضأفراج عن الدكتور سليمان اغباريفة، إلما زالت احملكمة االسراتيليفة ترفض ا ،ويف سياق متفصل
أي احلركة االسالميفة احملظورة )النيابة اإلسراتيلية تهمة " العضوية يف منظمة حمظورة" إليهم تنسب إذ  ،"عشفاق األقص "

 . وكان قد أُفرج عن املعتقلين اآلخرين بعد أن فُرطت عليهم قيود معيفنة. اسراتيليفا(
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سراتيليفة، يف جلستها املنعقدة يف السادس من أيلول إقررت حمكمة دانة الشيخ صيفاح الطوري من قرية العراقيب: إ 1.1.2
واحد من أ م أص،اب البيوت وأحد القيادات يف قريفة بأنه ، من أ ايل العراقيب، واملعروف صيفاح الطوريدانة الشيخ إ، 7102
تهمة  01شملت بتهم عديدة، دانت احملكمة الشيخ صياح أمرة. وقد  001التى تم  دمها وسراتيليفا إغير املعترف بها  ،العراقيب

 اعتداء عل  "أمال  الدولة" وغير ا. 

باحتجاز عالب قام جهاز األمن العام االسراتيلى "الشابا " لقاء حمام: تمكينه من دون من ز عالب ملدة شهر احتجا 1.1.2
تهمة "التواصل م  إليه تنسب النيابة إذ ملدفة شهر عل  خلفيفة " تهم أمنية خطيرة".  ، األردنيدرس الطب يف ،من النقب جامعى

زميل له ومساعدة منظمة الطالب اجلامعيين التابعة حلركة إىل تقديم مواد تعليميفة بناءً عل  قيامه بعميل أجنبى"، وذلك 
 شهر.عوال الفراد عاتلته أأو حماميه من لقاء مُن  ن الشاب أ"حماس". يُذكر 

عل  خلفية أداته صالة الغاتب عل  الشيخ حممد مهدي عاكف، املرشد  الت،قيق م  رتيس اجمللس اإلسالمى لإلفتاء: 1.1.2
فوفاز مشهور، رتيس اجمللس اإلسالمى لإلفتاء الدكتور   باستدعاءالعام  السابق لإلخوان املسلمين ، قامت السلطات االسراتيليفة 

 .7102وذلك يف الثالث والعشرين من أيلول  معه، من أم الف،م، للت،قيق

 :يف احلي ز الثقايف والتربوي   سياسات التحك م 1.1

ر النقص الكبينشرت ص،يفة "سي،اة ميكوميت" تقريرا حول  :حمرومين من رياض األعفالالف عفل يف النقب آخمسة  1.1.1
 نية، أ، تبينف، لدى افتتاح السنة الدراسوفقا للتقريرفغير املعترف بها إسراتيليا.  العربية النقبقرى يف يف أعداد رياض األعفال 

لنامى فوق سن إلقانون "التعليم اعل  الرغم من وذلك  ال تتوفر لهم رياض أو حضانات يف قرا م، عفل 1111يقرب من ما 
 .رياض وحضانات األعفالقرية بدويفة، غير معترف بها، خالية من  71ن أيتفضح من التقرير كما الثالثة". 

من خمتلف الفئات العمريفة، من غياب الكهرباء  عالب، 0111يقرب من  يعاين ما الكهرباء: ال تصلها مؤسسات تعليميفة  1.1.1
 .بشركة الكهرباءنتيجة رفض السلطات ربط املؤسسات التعليميفة يف وادي النعم يف مؤسساتهم التعليمية 
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https://mekomit.co.il/%D7%94%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%A2-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%91%D7%93%D7%95%D7%90/
https://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%A9/2017/09/18/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
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 العنف والعنصرية يف اجملال العامالباب الثاين: جتليات 

 عنصرية وخطاب عنصري يف اجملال العام  .1

 ": أو االختياري اجمللس املصغ ر حلزب "االحتاد القومي" يتبن ى خطة "التهجير  الصامت 1.1

يف مداوالت جملسه املركنيفة حلنب "البيت اليهودي" الشريك يف اتتالف نتنيا و(، املكوفنات أحد  و و) اد القومى""االحتحنب أقرف 
 إسراتيل، باملواعنين الفلسطينيين يفيتعلق تهدف، فيما واليمينى بتسلئيل سموتريتش، الناتب التى قدمها ، "احلسم"تبنفى خطة 

من احلقوق  ،"الترحيل باإلرادة"، وذلك من خالل حرمان العرب يف إسراتيل، الذين ال يتنازلون عن "عموحاتهم القومية"إىل 
باإلجما  يف الثاين عشر من  ذه اخلطة لدولة. وقد تمف تبنفى الهجرة" من ايختاروا عوعاً "السياسيفة كالتصويت وغير ا، حت  

 .7102أيلول 

  على السك ان العرب: اًحتريضي اًحزب "قو ة يهودي ة" ينظم مهرجان 1.1

نظفم حنب "عوتسماه يهوديت" )قوة يهودية(، ) و و حنب مل يجتن نسبة احلسم يف االنتخابات األخيرة، ويتنعفمه عضو الكنيست 
يف مدينة اللد، يف اخلامس والعشرين  حتريضياً مهرجاناًطرف السابق ميخاتيل بن آري واملتطرف باروخ مارزل(، اليمينى املت
"اعتداء املواعنين العرب عل  رتيس بلديفة اللد يف جام  د مش عندما قدم إلسكات بد سمفوه أما إثر ، وذلك عل  7102من أيلول 

نيفة، كما عُرطت الذين ال يرطون بالهيمنة الصهيو ترحيل العربإىل خطابات تدعو ألقيت يف املهرجان صالة العيد"، حيث 
. راحملاص غنةقطا  جمموعة من األفالم القصيرة احملرفطة عل  املواعنين العرب الذي يتضامنون م  أبناء شعبهم يف خالله 

بالسياسات و م، ب،سب منظمى املهرجان، من ال يقبلون " تهجير األعداء"، شعاراً يدعو إىل  ملصق املهرجانوتضمن 
 االسراتيليفة العنصريفة.

  :املصلين تكبيراتإسكات والعيد اقتحام مسجد دهمش ملنع صالة  1.2

تكبيرات العيد وإسكات صالة ، مسجد د مش بغية إيقاف 7102يفيفو"، فجر األول من أيلول دا م رتيس بلديفة اللد، ياتير ر
ن املصلفين واملؤذووجفه تهديدات إىل حاول ريفيفو إيقاف صالة العيد بالقوفة و وذلك برفقة قوات حماية من الشرعة. ،املصلين

 ن مل يتوقففوا عن أداء الصالة والتكبيرات.إبصورة علنيفة 
 

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.812011?=&ts=_1505299680684
http://www.20il.co.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%AA-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95-%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A5-%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%92%D7%99/
http://www.20il.co.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%AA-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95-%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A5-%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%92%D7%99/
https://www.facebook.com/pg/MichaelsonSonLion/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/MichaelsonSonLion/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/photos/a.704104372997170.1073741830.703857626355178/1653256644748600/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/photos/a.704104372997170.1073741830.703857626355178/1653256644748600/?type=3&theater
https://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%A9/2017/09/01/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%B4-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://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%A9/2017/09/01/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%B4-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF
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  حاخام صفد يحر ض على العرب من جديد: 1.2

نين م  املواععاعفية االمتنا  عن إقامة أي عالقة إىل فتاوى جديدة تدعو  شموتيل اليا و،صدر احلاخام الرتيسى ملدينة صفد أ
تنطوي تصري،ات ،  7102مطل  أيلول ، يف علقأكما  .واملواعنات العرب، وذلك من خالل برناجمه اإلذاعى "موجة إسراتيل"

ن بتصري،اتهم العنصريفة تاه العرب، وقدمت يوفعل  العرب.  يُذكر ان اليا و  و من رجال الدين املعرعل  حتريض واطح 
 دون أن يتم تقديمه للم،اكمة يف أي منها.من ب،قفه عشرات الشكاوى 

 .  عنصري ة يف الشارع اإلسرائيلي1

ملتصف،ين إسراتيليين، عل  خبر نشره عدد من وساتل  ،عجفت وساتل التواصل االجتماعى "الفايسبو " بتعقيبات عنصريفة
التعقيبات عل  وانطوت تلك جناة عضو الكنيست أحمد الطيبى من حادثة الطاترة التى كان عليها، اإلعالم العبيرية بشأن 

 .باملوت والقتلعليه حتريض 
  

http://almasar.co.il/art.php?ID=90428
http://almasar.co.il/art.php?ID=90428
http://www.bokra.net/Article-1375090
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 تشريعات عنصري ة وتطبيقهاالباب الثالث: 

اد عطلة األعياإلسراتيلى بسبب  عل  الرغم من توقف نشاط الكنيست: عليه للمصادقةتمهيداً تعديالت عل  قانون القومية 
دق ن صوأبعد وذلك بغية عرحه للقراءة األوىل،  ،قانون "القوميفة" يف جلنة الدستورإلعداد حماوالت حثيثة تري فإن ، الطويلة
منذ منتصف  ،يعكف أعضاء كنيستإذ  . 80ومعارطة  اً ناتب 81بأغلبيفة  7102يف العاشر من أيار  بالقراءة التمهيديفةعليه 
الدينى اليهودي" يف  القانون" إىل الرجو بتلنم احملكمة العليا  صيغة من طمنها  عليه،  تقديم تعديالتعل  ، 7102أيلول 

 مكانة اللغة العربيفة يف قانون "القوميفة" ونفىف الصفة الرسمية عنها.  فضالً عن حتديد حالة غياب تشري  يف مسألة معينة، 

 

http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press10.05.17h.aspx
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press10.05.17h.aspx
https://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%B1/2017/09/17/-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9--%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://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%B1/2017/09/17/-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9--%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A



