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والتي أفرزت إحدى أكثر  9002ابات اإلسرائيلية التي جرت في شباط منذ االنتخ

االئتالفات الحكومية يمينية في تاريخ إسرائيل، بدأ سيل عارم من التشريعات التمييزية 
التي ُطرحت في الكنيست والتي تستهدف المواطنين العرب الفلسطينيين في 

يع قوانين جديدة تستهدف ونحن نشهد مشار. إسرائيل، في مجاالت واسعة ومتعددة
الفلسطينيين في إسرائيل وفي المناطق المحتلة والالجئين الفلسطينيين، مباشرة أو 
بشكل غير مباشر، بوتيرة قد تصل تقريًبا إلى مشروع واحد في األسبوع، حيث أّن 

ومن . األجندة التشريعية لالئتالف الحكومي اليميني تتعزز وُتدفع من خالل الكنيست
تسعى إليه هذه القوانين ومشاريع القوانين، تجريد وإقصاء المواطنين العرب ضمن ما 

عن األراضي؛ تحويل مواطنتهم من حق إلى امتياز مشروط؛ تقويض قدرة المواطنين 
العرب في إسرائيل وممثليهم البرلمانيين على المشاركة في الحياة السياسية في 

الدولية اليهودية أو   التي تتحدى طبيعة الدولة؛ تجريم النشاطات والتجليات السياسية
وقد ُبلور . الصهيونية؛ ومنح المواطنين اليهود امتيازات خاصة في توزيع موارد الدولة

البعض من هذه التشريعات خصيًصا الستبدال أو التحايل على قرارات المحكمة العليا أو 
 .االلتفاف على هذه القرارات، التي توفر الحماية لهذه الحقوق

 
 

قانونًيا مركزًيا جديًدا ومشاريع قوانين  واحد وثالثينتوفر هذه الورقة القصيرة قائمة ب
مطروحة اآلن والتي تميز جميعها ضد األقلية الفلسطينية في إسرائيل وتهدد حقوقهم 
كمواطني الدولة، وتنتهك في بعض الحاالت حقوق السكان الفلسطينيين في المناطق 

أو العنصرية /مل هذه الورقة جميع التشريعات التمييزية ووفيما ال تش 1 .المحتلة
المطروحة حالًيا في الكنيست، فإنها ُتعّدد مشاريع قوانين تتمتع بقسط كبير من الفرص 

أو أن تحمل ضرًرا جسيًما بحقوق الفلسطينيين، /لنجاح تشريعها وتحولها إلى قوانين و
خطوات القانونية التي يتبعها مركز كما تقوم هذه الورقة بتفصيل ال. في حال تشريعها

ومبادرات المرافعات الدولية والتي تهدف جميعها إلى رفع الوعي بهذه " عدالة"
وتترافق هذه القوانين ومشاريع  2 .التشريعات، أمام األمم المتحدة واالتحاد األوروبي

العام القوانين التمييزية بسلسلة من لوائح االتهام الجنائية التي يقدمها المدعي 
وبوسائل تحريضية وعقابية يقودها الكنيست اإلسرائيلي في إطار مالحقة أعضاء 

في هذه األيام على تمثيل أعضاء الكنيست محمد " عدالة"ويعمل  3 .الكنيست العرب
 .بركة وسعيد نّفاع وحنين زعبي في هذه القضايا

 
 

                                                 
:9002حزيران  4والمؤسسة العربية لحقوق اإلنسان في " عدالة"ُينظر أيًضا إلى ورقة استعراضية وضعها   1  

http://www.adalah.org/features/var/Adalah_HRA_EU_upgrade_letter_FINAL_4.6.09%5B1%5D.p
df;  

 :9000قوانين تمييزية جديدة، حزيران  00: الخاص" عدالة"تقرير 
http://www.adalah.org/newsletter/ara/oct10/Adalah%2010%20New%20discriminator

y%20laws.pdf 
 :9000إلى لجنة حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، حزيران " عدالة"تقرير : ُينظر مثال  2

http://www.adalah.org/newsletter/eng/jun10/docs/hrc_response.pdf;  
 :9000إلى لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في األمم المتحدة، تشرين األول " عدالة"تقرير 

http://www.adalah.org/newsletter/ara/oct10/Adalah%20CESCR%20Report%20October%202
010.pdf     

تقييدات على تنظيمات حقوق اإلنسان والنشاطات الشرعية للقيادات العربية السياسية في "االستعراضية، " عدالة"ة ُينظر إلى ورق 3

 :9000، ُقدمت إلى البرلمان األوروبي، لجنة العالقات الخارجية، اللجنة الثانوية لحقوق اإلنسان، حزيران "إسرائيل
http://www.adalah.org/newsletter/eng/jun10/docs/bp.pdf.  

بركة ضد  7574/00التماسات إلى المحكمة العليا باسم عضو الكنيست محمد بركة التماس العليا " عدالة"منذ نشر هذه الورقة قدم 

 .زعبي ضد الكنيست 8048/00المحكمة المركزية في تل أبيب وآخرين، وعضو الكنيست حنين زعبي التماس العليا 

http://www.adalah.org/features/var/Adalah_HRA_EU_upgrade_letter_FINAL_4.6.09%5B1%5D.pdf
http://www.adalah.org/features/var/Adalah_HRA_EU_upgrade_letter_FINAL_4.6.09%5B1%5D.pdf
http://www.adalah.org/newsletter/ara/oct10/Adalah%2010%20New%20discriminatory%20laws.pdf
http://www.adalah.org/newsletter/ara/oct10/Adalah%2010%20New%20discriminatory%20laws.pdf


تحاصر سلسلة التشريعات الحالّية حرّية التعبير عن الرأي وحرّية التنظّيم، تخلق تمييًزا 
على أساس انتماٍء قومي، ما يعكس، لألسف الشديد، الخطاب الشعبي والسياسي 
في إسرائيل، والذي يرى بالفلسطينيين مواطني إسرائيل وممثليهم في الكنيست، 

دها، وعلى هذا األساس توّجه تهم جنائية وإجراءات تهديًدا على طابع الدولة ووجو
مركز عدالة يتابع هذه التطورات المقلقة عن كثب، . قابّية بحق أعضاء الكنيست العربع

قوانين مع قوانين وقّدم للمحكمة العليا التماسات كثيرة يّدعي فيها تناقض هذه ال
 . األساس
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، وهو يؤّسس لخصخصة واسعة 9002آب  3شرعت الكنيست هذا القانون في 
التي )معظم هذه األراضي بملكية الالجئين الفلسطينيين ومهّجري الداخل . لألراضي

، فيما تتبع ملكية بعضها إلى قرى عربية "(أمالك الغائبين"تديرها الدولة تحت تعريف 
مواطنين الفلسطينيين، ويمكن بيع هذه األراضي ُهدمت وُهجرت، وأراٍض صودرت من ال

كما يسمح . وفًقا للقانون كما ُيمكن استثناؤها من أية مطالب مستقبلية باستردادها
، "(كيرن كييمت)"القانون بتبادل األراضي بين الدولة وبين الصندوق القومي اليهودي 

حاسًما لممّثلي  ويمنح القانون وزًنا 4.وهي أرض مخّصصة حصرًيا للشعب اليهودي
في مجلس سلطة األراضي الجديد، والذي ( 33من أصل  6)الصندوق القومي اليهودي 

 .من أراضي دولة إسرائيل% 23سيستبدل مديرية أراضي إسرائيل، التي تدير 

2321010293

أغراض "هذا القانون الذي يعود إلى عهد االنتداب يخّول وزير المالية مصادرة أرض لـ 
وقد استخدمت الدولة هذا القانون بشكل واسع لغرض مصادرة أرض فلسطينية، ". عاّمة

وقانون أمالك الغائبين ( 3293)ثل قانون شراء األراضي بالتناغم مع قوانين أخرى م
، بالتصديق على ملكية 9030شباط  30ويقوم التعديل الجديد الذي ُسّن في (. 3290)

وهو . الدولة لألراضي المصادرة، حتى لو لم تخدم الغرض األصلّي الذي صودرت ألجله
عاًما،  31درت ألجله لمدة يخّول الدولة عدم استخدام األراضي للغرض األصلي الذي ُصو

ويحرم مالكي األراضي من الحق في المطالبة باألرض المصادرة منهم والتي لم 
ويوسع التعديل من صالحية وزير المالية في مصادرة . ُتستخدم لغرض مصادرتها األصلي

، والتي تشمل وفق القانون تأسيس أو تطوير بلدات، ويسمح "ألغراض عامة"األراضي 
ويهدف القانون الجديد لمنع المواطنين العرب (. للمصادرة)الن أغراض جديدة للوزير بإع

سنة منذ  99فقد مرت أكثر من : من تقديم دعاوى قضائية الستعادة األراضي المصادرة
مصادرة غالبية األراضي الفلسطينية المصادرة، وقد تم تحويل مساحات كبيرة منها إلى 

 ".كيرن كييمت"ونية، مثل أطراف ثالثة، بما فيها مؤسسات صهي

3921010220

 كأداة لنقل مئات الدونمات وأحيانا اآلالف من" الشخصيةاالستيطانات "تستخدم الدولة 
األراضي إلى عائالت يهودية خاصة الستخداماتها الحصرية، وُتبقي هذه األراضي خارج 

وثمة قرابة الستين مستوطنة عائلية فردية في . متناول المواطنين العرب في النقب
دونم، وبعضها يقام أحياًنا من دون تصاريح  030000النقب، تمتّد على ما مساحته 

بجميع هذه  9030رف التعديل الموضوع في تموز ويعت. وخالًفا لقوانين التخطيط
االستيطانات العائلية الفردية في النقب ويمنح سلطة تطوير النقب الحق في التوصية 

وقد سبق هذا . أمام مديرية أراضي إسرائيل بتخصيص أراٍض الستيطانات عائلية فردية
بالسماح باالعتراف  9030التعديل قرار صادر عن المحكمة العليا اإلسرائيلية في حزيران 

وقد أصدرت ". مسار النبيذ"باستيطانات عائلية فردية في النقب تمتد على طول 

                                                 
هذا االلتماس إلى " عدالة"قدم (. التماس عالق)عدالة ضد مديرية أراضي إسرائيل وآخرين  2907/04التماس للعليا : ُينظر إلى 4 

مطالًبا بإلغاء سياسة مديرية أراضي إسرائيل التي تسوق وتخصص األراضي التي تديرها المديرية  9004المحكمة العليا في العام 

 .فقط عن طريق عطاءات ُتطرح لألفراد اليهود( جهة حكومية)

http://www.adalah.org/newsletter/ara/jul09/land_reform_-_position_paper_arabic_final.doc
http://www.adalah.org/newsletter/ara/jul09/land_reform_-_position_paper_arabic_final.doc
http://www.adalah.org/ara/pressreleases.php?pr=11_02_10
http://www.adalah.org/ara/pressreleases.php?pr=11_02_10


" منتدى التعايش في النقب"و" بمكوم"و" عدالة"المحكمة القرار رًدا على التماس قّدمه 
وفي الوقت الذي يوفر فيه التعديل مكانة رسمية  5 .9006في العام " مسار النبيذ"ضد 

انات العائلية الفردية التي تتمتع بجميع الخدمات األساسية، فإّن القرى العربية لالستيط
البدوية غير المعترف بها في النقب ال تحظى بأية مكانة رسمية مما يضطر سكانها 

نسمة وجميعهم من مواطني إسرائيل، إلى العيش من دون  00000البالغ عددهم 
كور، لم تتطرق المحكمة إلى ادعاء وفي قرارها المذ. معظم الخدمات األساسية

الملتِمسين المتعلق بتوزيعة األراضي غير العادلة وبالتمييز الالحق بالقرى غير المعترف 
 . بها

9

 92أمام الكنيست للقراءة األخيرة في " لجان القبول"قانون من المقرر أن ُيطرح مشروع 
ويقوم التشريع الجديد . ، ومن المتوقع أن يجري تصديقه كقانون9030تشرين الثاني 

قانونًيا، وهي جهات تقوم باختيار المرشحين للسكن في " لجان القبول"ببلورة عمل 
وفي أحياء أهلية في بلدات " البلدات التعاونية"وحدات سكنية أو شراء قطع أراٍض في 

ممثال عن الوكالة "وتشمل اللجان ". أراضي دولة"زراعية في إسرائيل، والمقامة على 
، وهي أجسام شبه حكومية، وُتستخدم في "اليهودية أو الكونغرس الصهيوني العالمي

. هدف من أهدافها لغربلة المتقدمين العرب، إلى جانب مجموعات أخرى مهمشة
بلدة زراعية وتعاونية، تشكل سوية ما مجموعه  629القبول حالًيا في  وتنشط لجان

ووفًقا للقانون . من مجمل قراها% 09من جميع البلدات في إسرائيل وقرابة % 60.9
الجديد، ستقوم لجان القبول بالنظر في الطلبات المقدمة إليها وفق مدى مالءمة هذه 

للنسيج االجتماعي "ومالءمتها " شتركةللحياة االجتماعية في الجماعة الم"الطلبات 
إضافة إلى شروط عينية أخرى تضعها الشراكات األهلية في كل  6في البلدة،" والثقافي

االعتباطي في القانون الجديد " المالءمة االجتماعية"ويؤدي تحصين معيار . بلدة وبلدة
ة أراضي إلى تكريس التمييز الممارس ضد مواطني إسرائيل الفلسطينيين في منالي

وقد  7 .الدولة وفي بلدات وقرى ممأسسة الفصل على خلفية عرقية في أنحاء الدولة
بغية االلتفاف على قرار " المالءمة االجتماعية"أسست مديرية أراضي إسرائيل معيار 

حيث قضت المحكمة بأّن  9000،8المحكمة العليا المفصلّي في قضية قعدان العام 
ليهودية من أجل إقصاء العرب عن أراضي الدولة أّسس التمييز استعانة الدولة بالوكالة ا

بغية تحّدي  9001المحكمة العليا في العام " عدالة"وقد التمس . على أسس قومية
عمل ونشاط لجان القبول باسم عائلة زبيدات العربية، التي رفضت لجنة القبول طلبها 

مالءمتهم "لمهينة المتعلقة بـ ، على الخلفية ا"ركافوت"بالسكن في البلدة التعاونية 
" عدالة"ويخطط  9 .، أسوة بالمجموعات اليهودية الشرقية وبالمثليين جنسًيا"االجتماعية

 .لتحّدي القانون في حال سنه أمام المحكمة العليا

 
 
 
 

                                                 
 (.9000حزيران  07صدر القرار بتاريخ )، عدالة وآخرون ضد اللجنة القطرية للتنظيم والبناء وآخرين 9805/00التماس للعليا  5 
 .من مشروع القانون( أ)ج0البند رقم    6
 :تشرين الثاني 4، "عدالة"ُينظر إلى تحيين إخباري من  7 

http://www.adalah.org/eng/pressreleases/pr.php?file=04_11_10_2   
 .9000، صدر القرار في آذار 978( 0)74. د.قعدان ضد مديرية أراضي إسرائيل وآخرين، ب 0028/27التماس للعليا   8

التماًسا " عدالة"، قدم 0303في أيار . مديرية أراضي إسرائيل وآخرين، فاتنة إبريق زبيدات وآخرون ضد 6308/30التماس للعليا  9 
ُينظر إلى تحيين ". المالءمة االجتماعية"معداًل يتحدى قراًرا جديًدا صدر عن المديرية يسمح بعمل لجان القبول واستخدامها لمعيار 

 :0303تموز  00، "عدالة"إخباري من 
http://www.adalah.org/ara/pressreleases.php?pr=28_07_10 

http://www.adalah.org/ara/pressreleases.php?pr=23_06_10
http://www.adalah.org/ara/pressreleases.php?pr=23_06_10
http://www.adalah.org/ara/pressreleases.php?pr=28_07_10
http://www.adalah.org/ara/pressreleases.php?pr=28_07_10
http://www.adalah.org/newsletter/eng/jun10/docs/news/addmition.pdf
http://www.adalah.org/eng/pressreleases/pr.php?file=04_11_10_2
http://www.adalah.org/ara/pressreleases.php?pr=28_07_10


321000291  

خاصة أو )، يمنع أي فرد أو مؤسسة 9033 الخامس من نيسانالقانون، الذي ُصّدق في 
و تمرير أو توريث حق من بيع أرض أو إيجار ملك لفترة أطول من خمس سنوات،  أ( عامة

 ". غرباء"الملكية الخاصة في إسرائيل لـ
هو كل إنسان ليس مقيًما في إسرائيل أو مواطًنا فيها، أو ليس " غريب"وفًقا للقانون، 

بحسب . صاحب الحق التلقائي بالقدوم إلى إسرائيل بحسب قانون العودة -يهودًيا
ض األصليين الذين يحق لهم العودة أصحاب األر –القانون، فإن الالجئين الفلسطينيين 

، مثل كل إنسان "غرباء"هم   -إلى أرضهم واستالم أمالكهم بحسب القانون الدولي
 . ليس مواطًنا أو ساكًنا في إسرائيل -عدى اليهود -آخر

، وإسرائيل "ئبينغا"في السابق رأى القانون اإلسرائيلي بالالجئين الفلسطينيين كـ
، لتحافظ على حقوقهم حتى التوّصل إلى "وصًيا"اعتبار الدولة ب همأمالكتوّلت مسؤولية 

.حل سياسي للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين
457457

62102

المصادقة على توصيات عقب  9039كانون الثاني  3في " قانون مخطط برافر"قّدم اقتراح 
لجنة "، المعروفة باسم "استيطان البدو في النقب" اللجنة الحكومية المعّينة لتنظيم

ت اآلالف من العرب البدو مواطني دولة افي حال إقرار القانون سُيطرد عشر". برافر
 . هم وأراضيهم في القرى غير المعترف بهاإسرائيل  من بيوت

 
من قبل قيام دولة إسرائيل، وقرى أخرى أقيمت  من القرى غير المعترف بها قائمة جزء

 30الذي ُفرض على المواطنين في إسرائيل في الـ–نتيجة ألوامر الحكم العسكري 
لقانون يمس ا. باقتالع السّكان ونقلهم من قراهم -سنة األوائل بعد قيام الدولة

، كومًيا ال تالئم نمط حياتهمبالمواطنين البدو إذ أنه يؤدي لحصرهم في بلدات مخططة ح
 . كما أن التعويضات المعروضة غير مناسبة البّتة

 
يستحق تقديم دعوى  شروط تحدد منيشمل اقتراح القانون ثالث مركبات أساسية؛ 

ضه، ترسيم حدود سكن على أر -ولو بحّدها األدنى–ملكية والحصول على تعويضات 
العرب البدو في مناطق محددة ومحصورة في النقب، وأخيًرا، تفصيل مخطط تطوير 

تنوي  السكان الذيناجتماعي واقتصادي للبلدات البدوية القائمة لتتمكن من استيعاب 
كية ؛ وهي تلك التي تقرر ما هي معايير تقديم دعاوى ملم من قراهمالحكومة إخالئه

  . ا هي التعويضات التي يستحقونهاى األراضي، ومعل
 

بإدارة الوزير بيني  ضاتعترابعد نشر اقتراح القانون، بادرت الحكومة لتحديد مدة تلقي اال
 ة حقوق المواطن، تقّدم باعتراض مفصل، باالشتراك مع جمعّي"عدالة"مركز . بيغين

 . 9039على اقتراح القانون في نيسان 
 
 

http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2291/2291.pdf
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وهو يمنح الحكومة اعتباًرا ". مناطق األفضلية القومية"يتعلق أحد فصول هذا القانون بـ 
فضفاًضا لتصنيف مدن وقًرى ومناطق كذات أفضلية قومية وتخصيص الكثير من موارد 
 الدولة، من دون معايير، وذلك خالًفا لقرار المحكمة العليا اإلسرائيلية المفصلي الصادر

والذي  3220، الذي قضت فيه المحكمة بأّن قرار الحكومة من العام 900610في العام 
قًرى عربية صغيرة، فقط، بتلك الصفة، هو  4بلدة يهودية كذات أفضلية قومية و 993صّنف 

، وبعد مرور أربع سنوات من عدم امتثال 9030حزيران  39في . قرار غير دستوري
دعوى بشأن تحقير المحكمة إلى " عدالة"رى، قّدم الحكومة وتقديم دعوى قضائية أخ

المحكمة العليا ضد رئيس الحكومة في أعقاب فشل الحكومة في تطبيق قرار المحكمة 
 11 .وبالتالي التكريس الناتج للتمييز ضد مواطني إسرائيل العرب

، حيث أّن القانون "مخّصصات األطفال"من هذا القانون تتعلق بتوزيع  فقرة إضافية
وزارة  الجديد يشترط توفير الدعم االقتصادي لألطفال بتلقي التطعيمات التي توصي بها

ويضّر هذا التشريع، أساًسا، باألطفال العرب البدو الذين يعيشون في النقب، . الصحة
ألّن غالبية األطفال الذين ال يتلقون تطعيمات هم من هذه المجموعة، نتيجة لعدم 

وبالتالي، فإن هذا التشريع يمّيز ضّدهم على . منالية وتوفر الخدمات الصحية لهم
لعناية األم "وقد قام وزير الصحة مؤخًرا بإغالق عيادات . أساس انتمائهم القومّي

في ثالث قرى عربية بدوية توفر مثل هذه التطعيمات، وأعاد فتح اثنتين منهما " والطفل
" عدالة"وقّدم مركز  12 .للمحكمة العليا في هذا الشأن" عدالة"فقط بعد التماس 

، مطالًبا 9030من تشرين األول  التماًسا إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية في السابع
 13 .9030كانون األول  39بإبطال التعديل المذكور، والذي سيبدأ سريانه في 

80229022101

، فإّن أّي طالب مسجل في جامعة 9030إستناًدا إلى هذا القانون الذي ُسّن في تموز 
منطقة أفضلية "أو كلية أنهى خدمته العسكرية  ويسكن في منطقة معرفة على أنها 

لجليل أو المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، سُيمنح كالنقب أو ا" قومية
األجر الدراسي الكامل للسنة الدراسية األكاديمية األولى؛ : تشمل" رزمة تعويضات"

سنة تحضيرية مجانية للدراسة العليا؛ ومحظيات أخرى في مجاالت مختلفة مثل 
صال اليوم لرزمة وتزيد هذه الرزمة من المحظيات الممنوحة أ. السكن الجامعي

وعموًما، فإّن . المساعدات التعليمية الممنوحة للجنود المسرحين في إسرائيل
الفلسطينيين مواطني إسرائيل معفّيون من الخدمة العسكرية وبالتالي فإنهم مقصيون 

                                                 
، لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية في إسرائيل ضد رئيس حكومة 00002/02والتماس العليا  9552/28التماس العليا  10 

 .اللتماسعدالة قدم ا. 9000صدر الحكم في شباط . إسرائيل
 .9000شباط  9تقرر إجراء مداولة في المحكمة بتاريخ   11
لتفاصيل أخرى ُينظر إلى الخبر الصحافي الذي أصدره . ، وداد هواشلة وآخرون ضد وزارة الصحة00074/02التماس العليا  12

 ":عدالة"

 http://www.adalah.org/ara/pressreleases/pr.php?file=11_08_10  
 .9000تشرين الثاني  92تقرر إجراء مداولة في (. ملف عالق)، عدالة ضد وزير الرفاه 5947/00التماس العليا   13
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ويأتي . عن تلقي هذه المحظيات الحكومية وُيميز ضدهم على أساس انتمائهم القومي
على قانون استيعاب الجنود  9000عقاب التعديل الجاري في العام القانون الجديد في أ

المسرحين الذي يكرس استخدام معيار الخدمة العسكرية في إبراز أهلية استحقاق 
المساكن الطالبية في المعاهد العليا في ضمن القانون، ويمنح مؤّسسات التعليم 

ود مسّرحين من دون عالقة العالي اعتبارات واسعة بخصوص تقديم فوائد اقتصادية لجن
كما أّن هناك عدًدا من مشاريع القوانين  14 .بما يتّم تقديمه لهم وفًقا ألّي قانون آخر

المدنية، ال تزال / التي تشترط تقديم المساعدات االقتصادية بتأدية الخدمة العسكرية
 15 .مطروحة على طاولة البحث في الكنيست

2

على أعضاء  ، 9033الذي صادقت عليه الكنيست في شباط  يؤثر هذا القانون
أو حاليين أعلن النائب العام كونهم مشتبهين محتملين أو متهمين  كنيست سابقين

في المحكمة أو مدانين بارتكاب مخالفات جنائية، لم يمثلوا في المحاكمة الجنائية 
الجارية ضدهم، وهم رهن التحقيق على مخالفات تصل عقوبتها إلى خمس سنوات 

الكنيست السابق عزمي  وُقدم مشروع القانون رًدا على نفي عضو. حبس على األقل
بعد أن  9001، الذي غادر إسرائيل في آذار "(التجمع الوطني الديمقراطي)"بشارة 

ومع . أعلنت الشرطة االشتباه في تزويده حزب اهلل بمعلومات أثناء حرب لبنان الثانية
ذلك، لم ُتشر الدولة إلى أّي دليل واضح ضد بشارة، وفي حال وجود مثل هذه األدلة 

وتشير هذه الحقائق إلى ماهية . ظلت سرية ومخفية ولم ُتقدم الئحة اتهام ضدهفإنها 
مشروع القانون االعتباطية؛ فحتى أعضاء الكنيست الذين ال يواجهون أدلة واضحة وبّينة 

صوتت  9030في التاسع من تشرين الثاني . يمكن أن يتأذوا وأن يخسروا تعويضاتهم
انون بالقراءة األولى وتحويله إلى الهيئة العامة لجنة الكنيست على تصديق مشروع الق

  16 .للكنيست

010101

، األفراد 9030تموز  9التمهيدية في الكنيست بتاريخ  القراءةبحسب االقتراح الذي مّر ب
هذه . إضافّية تالخدمة المدنية يحصلون على امتيازارية أو الخادمين في الخدمة العسك

 نأوسع بكثير من تلك الممنوحة بموجب قانون استيعاب الجنود المسرحي االمتيازات
 . 9030، (39وتعديل رقم  1تعديل رقم )
 

اقتراح القانون يتطرق لعدد من العالوات، ومنها دفع أقساط التعليم الجامعي، الحق 
فمثاًل، بحسب اقتراح القانون، الشخص الذي . شراء األمالك أو األراضيب والحق بالعمل

                                                 
دمه مركز عدالة باسم طالبات ُصدق على التعديل في أعقاب قرار غير مسبوق صدر عن المحكمة المركزية في حيفا، قبل بالتماس ق  14

وقضت المحكمة بأّن اللجوء إلى معيار الخدمة العسكرية للبت في مسألة استحقاق الطالب . جامعيات عربيات تعلمن في جامعة حيفا

نود وادعي في االلتماس أّن الجامعة غير مؤهلة إلضافة محظيات للج. لغرفة في المساكن الطالبية هو تمييز الغ ضد الطالب العرب

. ، نعامنة وآخرون ضد جامعة حيفا905/07أ .ع. المسرحين بما يتعدى المحظيات الممنوحة لهم وفق قانون استيعاب الجنود المسرحين

 .9000صدر قرار الحكم في آب 
  :9002حزيران  4عدالة والمؤسسة العربية لحقوق اإلنسان، تحيين إلى االتحاد األوروبي، : ُينظر إلى 15

http://www.adalah.org/features/var/Adalah_HRA_EU_upgrade_letter_FINAL_4.6.09%5B1%5D.p
df  

 .9000تشرين الثاني  2، هآرتس، "ائيلعضو كنيست سابق سيخسر تقاعده بعد هربه من إسر"ُينظر مثال إلى تسفي زرحياه،   16
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يستحق دعًما اقتصادّية لكي يتمكن من دفع  أو الخدمة المدنية خدم في الجيش
 .أقساط التعليم الجامعي

 
في السنة األولى بعد تسريحه من الخدمة  الضرائبهذا الشخص ُيعفى من دفع 

، أو من خدم في الخدمة المدنية يتلقون دعًما المسرحينالجنود . أو المدنيةالعسكرية 
تخصيص قسائم أرض  ن الممكنباإلضافة، إذا ما مّر القانون، سيكون م. لشراء بيت

المذكورة تتأسس على االفتراض  متيازاتبحسب هذا القانون، اال. وبيوت لجنود سابقين
يتم إقصاء العرب . ةبأن الخدمة العسكرية أو المدنية هي تعبير عن الوالء للدول

، ألن أغلبيتهم الساحقة معفّية من الخدمة اطنين في إسرائيل من هذه االمتيازاتالمو
 . العسكرية ألسباب تاريخية وسياسية

000112

، الخادمين في 9033كانون الثاني  96التمهيدية بتاريخ  القراءةبحسب االقتراح الذي مّر ب
االقتراح ينّص على أن  .ة المدنية يتلّقون أفضلية بالقبول لوظائف الدولةالجيش أو الخدم

خدمات الدولة، سلك قدرات متساوية ويتنافسون على وظيفة عمل في  مرشحين ذوي
وواحد منهما خدم في الجيش أو في الخدمة المدنية، وآخر لم يخدم، تكون األفضلية 

ذه الخدمة ذات عالقة بالوظيفة لألول دون التطرق لماهية خدمته، وإذا كانت ه
 . المقترحة

 
( أ)أ  39اقتراح القانون يعطي أفضليات أخرى للجنود المسرحين، بما يتعارض مع البند 

كل  على ، الذي يقر بأن(9000ُعّدل في العام ) 3292، (تعيينات)لقانون خدمة الدولة 
 . في إسرائيل تحصل على تمثيل مالئم في مكتبهضمان تمثيل وزير 

 
اقتراح القانون يمّيز ضد أبناء األقلية العربية، الذين ال يخدمون، بأغلبيتهم الساحقة، في 

العرب المواطنين في إسرائيل يعانون من مستوى . الجيش ألسباب سياسية وتاريخية
تمثيل منخفض في خدمة الدولة، وبالواقع، لم يتم ترقيتهم لمناصب ذات صالحية اتخاذ 

 عن معارضتهن المستشار القضائي للحكومة أعل. ةاتب الحكومقرارات حاسمة في مك
 . قتراح القانونال

http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/2405.rtf
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إرجاء االنتخابات األولى لمجلس إقليمي بعد بسلطة مطلقة يمنح وزير الداخلية 
 لقد نّص القانون في السابق أن االنتخابات. تأسيسه لفترة غير محددة من الزمن

وقد . يجب أن تعقد في غضون أربع سنوات منذ تأسيس مجلس إقليمّي جديد األولى
لمجلس أبو بسمة مّررت الكنيست القانون قبيل االنتخابات التي كان يجب أن تعقد 

 990000: مجموع سكانها)اإلقليمي، الذي ضّم عشر قًرى عربية بدوية في النقب 
وأدى القانون إلى . ست سنوات أكثر منب سن القانونوالتي تأسست قبل ( نسمة

عدم إجراء انتخابات وعدم وجود تمثيل للسكان المحليين في جهاز الحكم المحلي 
يضم أغلبية من األعضاء  لي المعين من قبل الحكومةالمجلس الحا. الذي يدير شؤونهم

في . اليهود اإلسرائيليين عّينهم وزير الداخلية، وال يزالون يشغلون مناصبهم حتى اليوم
المحكمة  "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل"و" عدالة"التمس  9030نيسان  91

بأمر وزير الداخلية  العليا اإلسرائيلية بطلب إلغاء هذا التعديل، مطالبين المحكمة
وادعت 17 .باإلعالن عن إجراء انتخابات ديمقراطية فورية في المجلس اإلقليمي

المنظمتان في االلتماس أن القانون يمثل انتهاًكا خطيًرا لقيم الديمقراطية وواجب الدولة 
خالل جلسة االستماع في االلتماس . ضمان اجراء انتخابات دورية شفافة وديمقراطية

، أمرت المحكمة العليا بإجراء انتخابات للمجلس اإلقليمي 9033ت في شباط التي جر
، شهرين قبل االنتخابات المرتقبة، 9039أكتوبر في . 9039كانون األول  4ابو بسمة قبل 

 التابعة لوزارة الداخلية، والذي يقترح فصل" لجنة الحدود"قرر وزير الداخلية تبّني تقرير 
المجلس اإلقليمي أبو بسمة لمجلسين منفصلين، ما يمكنهم من تأجيل االنتخابات 

 .لسنوات أخرى

0301

مواطنة  سحبب يسمح ،9033ليه الكنيست في آذار صادقت ع لذيا قانونالمشروع 
جسس أو مساعدة العدو في وقت الحرب أو ارتكاب نشاطات شخص ما أدين بالت

تشرين األول  96في  18 (.9009)إرهابية كما هي معرفة في قانون منع تمويل اإلرهاب 
برسالة إلى رئيس لجنة الداخلية وشؤون البيئة التابعة " عدالة"بعث مركز  9030

أّن المسار " دالةع"وادعى . للكنيست مطالًبا إياه بعدم دعم مشروع القانون هذا
الشرعّي للتعامل مع مثل هذه االتهامات والجنايات هو القانون الجنائي، وأّن مشروع 
القانون يأتي كجزء من سلسلة قوانين ومشاريع قوانين تستهدف المواطنين العرب 
بحيث يسعى إلى جعل مواطنتهم مشروطة وذلك تماشًيا مع الشعار السياسي 

ويأتي هذا التعديل في أعقاب تعديل سابق ُأدخل ". ن والءال مواطنة من دو"اليميني 
، ونّص على أّنه يمكن إبطال المواطنة لدعوى 9000على قانون المواطنة في العام 

وُيعّد إبطال المواطنة واحًدا من أكثر الوسائل  19".خيانة األمانة أو عدم الوفاء للدولة"
ن أن تؤدي إلى ممارسة عقاب قاٍس العقابية تطرًفا الموضوعة تحت تصرف الدول، ويمك

وغير متكافئ، خصوًصا عند ممارسته ضد مجموعة معينة من المواطنين، وهم مواطنو 
وقد ُطرح مشروع القانون المذكور في أعقاب . إسرائيل الفلسطينيين في هذه الحالة

                                                 
17  

 .9000شباط  2تقرر إجراء مداولة في المحكمة في (. ملف عالق)، حسين الرفايعة ضد وزير الداخلية وآخرين 2082/0التماس العليا 

 .9000أيار  2، ُقدم في 9200/08مشروع قانون تشريعي رقم   18
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وزير المالية بتقليص  ،9033الذي صادقت عليه الكنيست في آذار  "قانون النكبة"يخول 
ف دولة اسرائيل ييعارض تعر بنشاط قومالتمويل الحكومي أو الدعم للمؤسسة التي ت

وم تأسيس الدولة على يوم استقالل الدولة أو ي أو يحيي" يهودية وديمقراطية"كدولة 
ويدرج الفلسطينيون على إحياء يوم استقالل إسرائيل الرسمّي  20 ."أنه يوم حزن وحداد

يمس القانون و. على أنه الذكرى الوطنية للحداد وينظمون نشاطات تذكارية مختلفة
حق الفلسطينيين ويقيد حريتهم بالتعبير عن ارائهم وسيسبب ضرر كبير لمؤسسات 

كما سيلحق القانون ضرًرا  .ة وسيرسخ التمييز الالحق بالمواطنين العربثقافية وتربوي
ويحر . كبيًرا بمبدأ المساواة وبحق المواطنين العرب بالحفاظ على تاريخهم وثقافتهم

مالقانون المواطنين العرب من حقهم في احياء ذكرى النكبة التي تعتبر جزًءا ال يتجزأ 
 .من تاريخهم

010100

أو ، يمنع الموطنين اإلسرائيليين 9033تموز  33، الذي ُصّدق في تاريخ "قانون المقاطعة"
المنظمات اإلسرائيلية من العمل ألجل فرض المقاطعة على المؤسسات اإلسرائيلية أو 

تقديم ل يتيح المجالانون الق. المستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية
أو " ظلًما مدنًيا"يسبب ة ضد كل شخص ينادي بالمقاطعة بحجة أن ذلك دعاوى مدني
 امتيازاتالقانون يمّكن من إلغاء تخفيضات بالضرائب أو إلغاء حقوق قضائية و. ضرًرا جديًدا

لتي أخرى ممنوحة للجمعيات اإلسرائيلية وللمؤسسات األكاديمية، الثقافية والعلمية ا
 . تتلقى تموياًل من الدولة، في حال دعت لمقاطعة إسرائيل

 
تعويضات من كل شخص أو يمكن للمحكمة أن تقرر بوجوب تعويض، أو تطالب بدفع ال

. الدعوةفي حال لم يتم إثبات وقوع أضرار بسبب هذه  حتىلمقاطعة، مؤسسة تدعو ل
ي تقدمه الدولة لمؤسسات إلى جانب هذا، يقر القانون بإمكانية إلغاء العالوات الت

تجارية إسرائيلية في حال أعلنت أنها ترفض شراء مواد خام أو بضائع منتجة في 
بهذا، يقلص القانون بشكل جدي حرّية التعبير ويمس بالمعارضة . المناطق المحتلة

باالشتراك مع جمعية " عدالة"قّدم مركز  9039في آذار .  السياسية والسلمية لالحتالل
منظمات  باسمواطن، التماًسا للمحكمة العليا إلبطال القانون، وذلك من حقوق الم

 . حقوق إنسان رائدة في إسرائيل ومنظمات فلسطينية متضررة من القانون
39

                                                 
 2، ُقدم في 0402/08، مشروع قانون رقم 9002، (مصروفات محظورة -تعديل)من قانون أساس الميزانية ( 0()أ)2البند رقم   20
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 من العقاب ، يعفي9030كانون الثاني  39في الكنيست بتاريخ  الذي مر" قانون العفو"
في وذلك ، 9009ضد فك االرتباط من غزة في العام  نشاطهكل شخص أدين بسبب 

 االستباقي الذي منحهالقانون يوّسع العفو . الحكم بالسجنيفرض عليه حال لم 
ة، والذي أوقف االجراءات القضائية ضد أشخاص يقدمون كومالمستشار القضائي للح

بحسب القانون، تشطب لوائح االتهام . "غير هامة"للمحكمة ألول مرة على مخالفات 
القانون يقيم إجراء . وتشطب المخالفات من السجل الجنائي، بحسب طلب المتهم

وألشخاص  تباط،باالشتراك بمظاهرات ضد خطة فك االر اتهمواقانوني مختلف ألشخاص 
وهو يحّول التمييز على خلفية  متهمين بالمشاركة بمظاهرات سياسية أخرى،

أيديولوجية إلى واقع، حيث أن العرب الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل يعانون من 
التنكيل الجسدي والكالمي عندما يخرجون للتظاهر، خاصًة بما يتعلق بالمواقف 

ا ، رفضت المحكمة العليا التماًس9039شباط  33في تاريخ . السياسية واأليديولوجية
 .إللغاء

0212

يطالب تعديل مقترح على قانون المواطنة جميع الراغبين بالحصول على الجنسية 
ومواطني إسرائيل الذين يتقدمون  اإلسرائيلية من غير اليهود عبر مسار التجّنس،

بأداء  (36وهو أمر إلزامي لكل مواطني يبلغ جيل )للحصول على بطاقة الهوية األولى 
 ، لرموز الدولة وقيمهاوديمقراطية ، صهيونيةيهودية"يل كدولة قسم الوالء لدولة إسرائ

وخدمة الدولة بأي شكل من األشكال ومن خالل الخدمة العسكرية أو خدمة بديلة كما 
ومن المقترح أن يستبدل هذا القسم النص الحالي للقسم، والذي ". يعرفها القانون

وعملًيا، فإّن ". ة إسرائيلأنا أعلن بأنني سأكون مواطًنا مخلًصا لدول: "ينص على
يؤدي إلى " دولة يهودية وديمقراطية"مطالبة بأداء قسم الوالء إلسرائيل على أنها ال

 .تهميش مكانة مواطني إسرائيل العرب، عن طريق اعتبار إسرائيل دولة لليهود فقط
ويمكن أن يتضح أّن تشريع مثل هذا التعديل ليس إال منحدًرا زلًقا؛ ففي ضوء مشاريع 
القوانين العديدة األخرى المطروحة في الكنيست، يمكن أن ُيصبح مطلب قسم الوالء 
إلسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، قريًبا، مفروًضا على جميع الوزراء وأعضاء الكنيست 

برسالة إلى رئيس الحكومة " عدالة"وقد بعث مركز 21 .وموظفي الدولة وغيرهم
، اّدعى فيها أّن 9030تشرين األول  1القضاء في  والمستشار القضائي للحكومة ووزير

 ن، المتزوجين من مشروع القانون يستهدف بشكل عيني مواطني إسرائيل الفلسطينيي
ألنهم  -ىفلسطينيين من المناطق الفلسطينية المحتلة والدول العربية األخر–أشخاص 

تصديق الحكومة وقد حظي مشروع القانون ب. قسم الوالء هم من يقع عليهم واجب أداء
ال  لكنه شريطة أن تدخل عليه بعض التعديالت،  ،9030تشرين األول  30عليه في 

لم تطرح بعد صيغة جديدة من  .يتمتع في الوقت الحالي بدعم األغلبية في الكنيست
 . القانون

                                                 
، (9002نيسان  0، ُقدم في 08/7مشروع قانون رقم )قسم الوالء  -الحكومة: ُينظر مثال إلى التعديل المقترح على قانون أساس  21

" دولة يهودية، صهيونية وديمقراطية"مع بدء تسلم مهامهم ُيلزم جميع الوزراء بإدالء قسم الوالء إلسرائيل على أنها : والذي ينص على

ديل ويقترح مشروعا قانون مشابهان يسعيان لتع. وُيطلب من الوزراء اليوم إدالء قسم والء للدولة فقط. وللقيم والرموز الخاصة بالدولة

يطالب أعضاء ( 9002نيسان  0، ُقدم في 08/5مشروع قانون رقم )األول . الكنيست، إلزام أعضاء الكنيست بقسم اليمين: قانون أساس

مشروع قانون رقم )الثاني . ، ولقيمها ورموزها"دولة يهودي، صهيونية وديمقراطية"الكنيست بإدالء قسم الوالء للدولة على أنها 

تفرض ". دولة يهودية وديمقراطية"يطالب أعضاء الكنيست اإلدالء بقسم الوالء للدولة على أنها ( 9002نيسان  0، ُقدم في 08/990

 .مشاريع القوانين هذه تقييدات خطيرة على حقوق العرب مواطني إسرائيل وعلى قدرتهم على المشاركة في النقاش السياسي
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تعديل ( )أمر مؤقت( )المشتبهين بتهم أمنية)اإلجراءات الجنائية " يرمي مشروع قانون
الخاصة بالمشتبهين  قاسيةإلى توسيع سريان إجراءات االعتقال ال "903022( 9رقم 

ول وهلة، إال أنه سُيطبق ورغم أّن هذا المشروع يبدو محايًدا أل. بارتكاب مخالفات أمنية
. فعلًيا وباألساس ضد الفلسطينيين من سكان غزة والفلسطينيين مواطني إسرائيل

وتسمح اإلجراءات الخاصة لسلطات تطبيق القانون بتأجيل عرض المشتبه األمني أمام 
(. ساعة بخصوص المعتقلين اآلخرين 40بدال من )ساعة بعد اعتقاله  26القاضي إلى 
بدال )يوًما في كل مرة  90محكمة بتوسيع اعتقال المشتبه األمنّي حتى كما تسمح ال

وبما . وبإجراء مداوالت تتعلق بتمديد اعتقاله من دون مثوله في المداولة( يوًما 39من 
يخص هذه النقطة، فإّن القانون يسعى إلى االلتفاف على قرار المحكمة العليا الصادر 

من قانون اإلجراءات الجنائية  9انونية البند رقم والذي أعلن عن عدم ق 9030في شباط 
، الذي نّص على أّنه 23 (9006( )أمر الساعة( )المعتقلون المشتبهون بمخالفات أمنية)

 .يمكن إجراء مداولة بتمديد اعتقال المشتبهين أمنًيا قبل محاكمتهم في غيابهم

مونة للمعتقل، وبالتالي ويجرد هذا القانون عدًدا من اإلجراءات الوقائية الهامة المض24
، ما يؤدي لزيادة االعترافات الكاذبة تعريضهم لخطورة أكبر لتعذيبهم وإساءة معاملتهم

رسالة إلى لجنة الدستور والقانون التابعة " عدالة"وقد أرسل مركز  .ألجل وقف التعذيب
وقد مّر . ، مطالًبا برفض مشروع القانون المذكور9030تشرين األول  93للكنيست، في 

ومن . لقانون التابعة للكنيستمشروع القانون بالقراءة األولى في لجنة الدستور وا
.9030كانون األول  34المقرر أن ُيطرح للقراءة التالية في 

02

لمصلحة السجون اإلسرائيلية بمنع  المقدم هذاالحكومي سيسمح مشروع القانون 
من لقاء محاميهم في حال اشتبهت سلطة " المتورطين بجرائم أمنية"األسرى 

السجون أن هذا اللقاء من الممكن أن يؤدي إلى نقل معلومات ذات صلة بمنظمة 
أسير فلسطيني تعتبرهم  4300، تعتقل إسرائيل في سجونها 9039 حتى آب. يةإرهاب

يستهدف مشروع القانون هذا السجناء المصنفين كأمنيين وهم . "أسرى أمنيين"
لبيتهم البيتهم الساحقة من الفلسطينيين باإلضافة إلى محاميهم وهم أيًضا بغابغ

 .الساحقة من الفلسطينيين

اح القانون سلطة السجون اإلسرائيلية من منع المحامين لقاء السجناء يمكن إقتركذلك، 
: المحكومين، سواء كانوا من المصنفين كأمنيين أو جنائيين، وذلك ألسباب عديدة منها

مخالفات الطاعة، المس بأمن السجن أو السجناء أو المس بأمن الجمهور أو الدولة، 
بإمكان سلطة السجون من منع السجناء في هذه الحاالت . ويكون ذلك لفترات مطولة

                                                 
ُبحث في المشروع في لجنة . 9000، (9تعديل رقم ()أمر الساعة()معتقل مشتبه بمخالفة أمنية)تحت عنوان قانون الترتيبات الجنائية  22 

 .9000تشرين األول  97الدستور والقانون في الكنيست في 
 .لثالث سنوات 9008جرى تمديد سريان القانون في كانون الثاني . شهًرا 08كان سارًيا لـ " أمر ساعة"ُصدق في الكنيست كـ   23
ُسحب االلتماس في آذار )اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل وآخرون ضد وزير القضاء  9098/08التماس العليا  24

 :"عدالة"لخبر الصحافي الذي صدر عن لتفاصيل إضافية ُينظر إلى ا(. 9002
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ويمكن تمديد هذه ( ساعة 94القانون الحالي يسمح ب )ساعة  26لقاء محاميهم لمدة 
 9بحسب القانون الحالي مجمل المدة المسموحة هو )يوم  34المدة إلى ما مجمله 

كزية وبحسب اقتراح القانون بإمكان المحكمة المر. ، بموافقة المدعي العام للدولة(أيام
ولمدة سنة كاملة ( يوم وفًقا للقانون الحالي 93بداًل من )تمديد المنع لمدة ستة أشهر 

عملًيا، تم تطبيق القانون الحالي بالغالبية (. بداًل من أشهر بحسب القانون الحالي)
 ". سجناء أمنيين"العظمى من الحاالت ضد فلسطينيين 

20

2100

، 9033ست في شهر كانون األول الذي ُطرح على جدول أعمال الكني اقتراح القانون،
للشرطة والشاباك من ضرورة توثيق مجريات التحقيق  تثبيت اإلعفاء الجارف يرمي إلى

، والذين هم بأغلبيتهم الساحقة فلسطينيين من المناطق مع المشتبهين بتهم أمنية
  .المحتلة أو فلسطينيين مواطني دولة إسرائيل

، بتوثيق 9009، منذ العام (التحقيق مع المشتبهين)قانون اإلجراءات الجنائية  يلزم
التحقيقات بالصوت والصورة مع مشتبهين بتهم خطيرة التي تصل عقوبة السجن 

جدول زمني للتنفيذ ويحدد نص القانون . بصددها إلى عشر سنوات من سجن وما فوق
، ُيلزم المحققين بتوثيق 9000ن العام من القانون، بدًءا م 31بحسب البند . التدريجي

قانون في ذات السنة وافقت الكنيست على ". مخالفات أمنية"التحقيق مع المتهمين بـ
 عشر سنوات بعد سن القانون -9039مؤقت، يمدد اإلعفاء من التوثيق حتى تموز 

ى من الجدير بالذكر أن طلب توثيق التحقيقات بالصوت والصورة ال ينطبق عل. األصلي
 . تحقيقات الشاباك

عدالة، أطباء لحقوق اإلنسان في "، تقدم مركز 9033كانون األول  93في تاريخ 
، بالتماس واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيلإسرائيل، جمعية الميزان، 

في الجلسة التي عقدت في شهر نيسان . للمحكمة العليا طالبوا فيه إبطال هذا العفو
جديدة التطورات ال النيابة العامة أن تقدم لها معلومات عن حكمة العليا، أمرت الم9039

 . 9039أيلول  4متعلقة باقتراح القانون حتى ال
 
 
 

ثمة عدة مشاريع قوانين مطروحة اليوم أمام لجنة الكنيست، تسعى كلها إلى فرض 
المزيد من التقييدات المتشددة على األسرى األمنيين الفلسطينيين المعتقلين في 

وقد مّرت جميع هذه المشاريع التصويت األولي في الهيئة العامة . يةالسجون اإلسرائيل
وتتمثل الغاية من وراء . للكنيست وهي تتمتع بدعم واسع وقوي بين أعضاء الكنيست

هذه التقييدات الجديدة المفروضة على األسرى الفلسطينيين في ممارسة الضغط 
وُتعتبر . سير غلعاد شليطإلطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األ" حماس"على حركة 

هذه غاية سياسية الغية ال يمكن االستعانة بها لتبرير انتهاك حقوق األسرى 
وفي حال تصديق الكنيست على مشاريع القوانين المذكورة فإّن األسرى . األساسية

الفلسطينيين سيكونون معرضين ومكشوفين أمام استخدامهم كرهائن أو ورقة تفاوض 

 .رية على تبادل األسرىفي المفاوضات الجا

http://www.knesset.gov.il/laws/heb/OneResDoc.asp?Type=4&LawNum=558&SubNum=1
http://www.knesset.gov.il/laws/heb/OneResDoc.asp?Type=4&LawNum=558&SubNum=1


يسعى إلى فرض حظر تاّم على األسرى الذين  900225 -مشروع قانون منع الزيارات ●
ينتمون إلى تنظيمات ُمعّرفة على أنها تنظيمات إرهابية، من التمتع بزيارات في 

 قانون بالعبريةاقتراح ال 26.السجن

ينّص على أّن أّي أسير  903027 -مشروع قانون تقييد الزيارات لألسرى األمنيين ●
ينتمي إلى إحدى التنظيمات المعرفة على أنها تنظيمات إرهابية تحتجز رهائن 
 .إسرائيليين، يجب أن ُيمنع من تلقي الزيارات في السجن ومن حقه االلتقاء مع ُمحاٍم

 اقتراح القانون بالعبرية

في حال ُصنف  900228 -مشروع قانون إطالق سراح األشخاص المخطوفين واألسرى ●
تنظيم معين على أنه تنظيم إرهابي يحتجز رهائن إسرائيليين ويطالب بإطالق سراح 

عزل تام "لية، يجب عندها وضع هذا األسير في أسير عينّي يقبع في السجون اإلسرائي

 اقتراح القانون بالعبرية". ويجب منعه من التواصل مع أّي إنسان آخر

ينص على أّن أّي أسير يجري اشتراط  900229 -مشروع قانون سجن أسرى مطلوبين ●
حه بإطالق سراح إسرائيلي محتجز لدى تنظيم ُمعرف على أنه تنظيم إطالق سرا

إرهابّي، يجب أن ُيحرم من أّي حق ُيقّيد ألسباب أمنية، كما يجري اعتقاله في العزل 
وعند تجزية هؤالء األسرى . ألجل غير مسمى وُيمنع إطالق سراحه المبكر أو المشروط

 حاقترا .هم كمعتقلين واستمرار احتجازهملمحكومياتهم الكاملة، يجب عندها اإلعالن عن
 القانون بالعبرية

232100

صفحات، يهدد بقوننة  309أكثر من هذا القانون الموّسع الذي يمتد على  اقتراح
ضد الفلسطينيين التي تستخدم للتمييز جديدة  إجراءاتالمختلفة وتثبيت  اإلجراءات

بحّجة وذلك واطني دولة إسرائيل، سكان المناطق المحتلة وأيًضا الفلسطينيين م
 ". مكافحة اإلرهاب"

قوانين الطوارئ الكثير التي يجري استخدامها اليوم،  إلى شملاقتراح القانون يرمي 
في القانون اإلسرائيلي،  األمر التي يعود جزء كثير منها إلى فترة االنتداب البريطاني، 

 . ن بتهم أمنيةبحقوق المعتقلين المشتبهي مس خطيرالذي يؤدي إلى 
مع مشتبهين  القانون أساليب وحشية إضافية يمكن استخدامها في التحقيقويتضمن 
قّيد إمكانية واسع ألدلة سرية في المحكمة، ياستخدام يسمح ب ،"بتهم أمنية"متهمين 

، ويبتكر بكشف األدلةضعف مطلب الدفاع من االدعاء صول المعتقلين لنقد قضائي، يو
التعبير عن "أو " التعبير العلني عن تأييد منظمة إرهابية"دة مثل مخالفات أمنية جدي

مع هكذا منظمات؛ كما يشدد بشكل جذري العقاب الذي يمكن فرضه على " التعاطف
 . المتهمين المدانين بهذه المخالفات
بشكل فضفاض " المنظمة اإلرهابية"و " اإلرهاب"باإلضافة، اقتراح القانون يعّرف 

أشخاص تقوم بأعمال إرهابية أو مخالفات إرهابية خطيرة بحسب  مجموعة: "وهالمي
مل اإلرهابي أو المخالفات و من يعمل بهدف تعزيز إمكانية الع، أ42تعريفها في البند 

، 9030نيسان  93اقتراح القانون ُنشر من قبل وزارة العدل في تاريخ ." السابق ذكرها
 . 9033آب  3وقد مر القانون بالقراءة األولى في تاريخ 

 نص االقتراح

                                                 
 .، وممتنع واحد00مقابل  79، مّر في الكنيست بأغلبية 08/527/مشروع قانون رقم ف 25 
مشروع، يحق لهؤالء األسرى تلقي زيارات من الصليب األحمر فقط، وحتى هذه الزيارات تتم مرة واحدة في كل ثالثة بحسب هذا ال  26

 .أشهر
 .00مقابل  70، مّر في الكنيست بأغلبية 08/9202/مشروع قانون رقم ف 27 
 
28

 .2مقابل  72، مّر في الكنيست بأغلبية 08/892/مشروع قانون رقم ف 
 .وامتناع صوت واحد 00مقابل  74، مّر في الكنيست بأغلبية 08/578/م فمشروع قانون رق  29

http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/17/3375.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/2396.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/2396.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/829.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/758.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/758.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/758.rtf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/77CD3245-3A1D-4F8E-AA54-5D8C25344888/29272/611.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/77CD3245-3A1D-4F8E-AA54-5D8C25344888/29272/611.pdf


2112 30

292101

مشروع القانون الوحشي هذا بدعم الحكومة وقد مّر بالقراءة  تمتعت الصيغة األولى من
وقد شكل مشروع القانون تهديًدا على عمل . 9030التمهيدية في الكنيست في شباط 

؛ إجبار ممثلي "جهات سياسية"ووجود تنظيمات حقوق اإلنسان عبر تعريفها على أنها 
ومات األجنبية في كل المؤسسات األهلية على اإلعالن عن تلقي التمويل من الحك

ظهور جماهيري؛ إلغاء مكانة المؤسسات الضريبية كمؤسسات خيرية؛ وطلب تسجيل 
ومنذ ذلك الحين، جرى تعديل مشروع القانون مرتين . أرقام هويات األعضاء وعناوينهم

مع ذلك، تفرض الصيغ األخيرة من مشروع . وتم إلغاء بعض التقييدات الخطيرة منه
عدوانية في تقديم التقارير حول دعم الحكومات األجنبية، مبا في ذلك القانون متطلبات 

تفاصيل هدف المنحة، المبلغ، هوية المتبرع وتفاصيل جميع التعهدات المبرمة بين 
ويجب على هذه التفاصيل أن ُتنشر على المأل أيًضا في موقع . المتبرع وصاحب المنحة

 31 .اتالجمعية الشبكي ووزارة القضاء ومسجل الجمعي

وفي حين أّن الغاية المعلنة من مشروع القانون هي زيادة الشفافية، إال أنه مشروع 
قانون زائد وغير الزم كون جميع المؤسسات غير الربحية في إسرائيل مجبرة بتقديم 
قائمة بهوية المتبرعين لها، بما في ذلك الحكومات األجنبية، في مواقعها الشبكية 

 32 .دمة إلى الحكومةوتقاريرها السنوية المق

فالهدف من وراء هذا المشروع هو إعاقة عمل الجمعيات األهلية واإلضرار بقابليتها 
كما . المالية، حيث أّن هذه التقييدات قد تقلل بشكل كبير من دعم الحكومات األجنبية

أنه يستهدف جمعيات حقوق اإلنسان، والمجموعات التي تتلقى الدعم من الحكومات 
وهكذا، لن يلحق مجموعات اليمين والمستوطنات أي أذى كونها . ي إسرائيلاألجنبية ف

كما أّن . وهكذا، فإّن مشروع القانون يحمل تمييًزا جوهرًيا مالزًما. ُتمول بدعم خاص
الجمعيات الفلسطينية والجمعيات التي تدعم الحقوق الفلسطينية هي األكثر عرضة 

تي من المصادر الحكومية اإلسرائيلية وهي تتمتع للخطر، كونها تفتقر عموًما للتمويل اآل
وقد مّر مشروع القانون بالقراءة األولى في الكنيست . بمنالية محدودة للتمويل المحلي

 .9030تشرين األول  30في 

  (باإلنكليزية)موقف ورقة 

                                                 
 :9000ُينظر مثال إلى معهد ريئوت، تحدي نزع الشرعية عن إسرائيل، خلق واٍق سياسّي، آذار  30 

http://www.reut-institute.org/data/uploads/PDFVer/20100310%20Delegitimacy%20Eng.pdf  
 :ُينظر مثال إلى 31 

http://www.jnews.org.uk/news/modified-bill-to-monitor-funding-of-israeli-ngos-discussed 
حذرت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل من االستخدام غير الالئق لنظم الشفافية والتبليغ، في سبيل التأثير سلًبا على النشاطات   32

دوات لتقييد وإخراس معارضين سياسيين القانونية والشرعية الخاصة باألفراد والمجموعات أو األجسام المختلفة، وضد استغالل هذه األ

  :، ُينظر9000شباط  92مذكرة الموقف الخاصة بالجمعية تتطرق إلى اقتراح القانون، . أو إيديولوجيين
http://www.acri.org.il/Story.aspx?id=2558  

http://www.adalah.org/newsletter/eng/jun10/docs/bp.pdf
http://www.reut-institute.org/data/uploads/PDFVer/20100310%20Delegitimacy%20Eng.pdf
http://www.jnews.org.uk/news/modified-bill-to-monitor-funding-of-israeli-ngos-discussed
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، بين اقتراحّي القانون 9033تشرين الثاني  30اقتراح القانون هذا، الذي ُقدم في  يدمج
اقتراح القانون المشترك يمكنه أن يؤدي إلغالق . اتالسابقتين بشأن تمويل الجمعّي

جمعيات، وخاصًة منظمات حقوق إنسان، عن طريق التقييدات الجدّية على إمكانية 
إلغاء وجود "العمل مع صناديق من حكومات أجنبية، إذا ما كانت الهدف من نشاطهم 

ة المسلحة ضد إسرائيل كدولة يهودّية وديمقراطّية؛ التحريض للعنف؛ دعم المقاوم
إسرائيل؛ تأييد محاكمة ضباط الجيش اإلسرائيلي وشخصيات جماهيرية منتخبة في 

الخدمة في الجيش؛ يدعمون مقاطعة دولة إسرائيل  محاكم دولية؛ ينادون لرفض
 ". ومواطنيها

 
الجمعيات ( 3: اقتراح القانون هذا يقّسم الجمعيات المسجلة في إسرائيل لثالث أجزاء

منظمات "إذا ما اعتبرتهم)التي ستمنع بتاًتا من تلقي أي تمويل من حكومات أجنبّية 
الجمعيات التي ال تعد منظمات سياسّية، لكنها ال تتلقى دعًما من (9؛ "(سياسّية

ضريبة على كل تمويل مصدره من الخارج؛ % 49فإنها تدفع الحكومة اإلسرائيلية وعليه 
، والتي يمكنها أن (أو تلقت في السابق)الجمعيات التي تتلقى تمويل حكومي ( 3

هذا القانون يمس بحرية التنظموحرية التعبير  لمنظمات . تستمر بتلقي تمويل أجنبي
ن بطرق ديمقراطية د التمييز ويعملوحقوق اإلنسان في إسرائيل، والذين ينشطون ض

أو دعم /لفلسطينيي الداخل و السياسية، القانونية واالجتماعية انةلتحسين المك
ُجّمد اقتراح القانوني في كانون األّول . التوّجه الذي يرى بإسرائيل دولًة لجميع مواطنيها

 .على غرار الضغوطات الدولّية التي واجهته 9033من العام 
 

 اقتراح قانون كرشنباوم | اقتراح قانون أكونيس|  اقتراح القانون|  بيان صحفي
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وهو يسعى ليخرج عن القانون، المؤسسات  9030ُقدم مشروع القانون هذا في شباط 
أو أنها ضالعة في دعوى قضائية في خارج البالد ضد /التي توفر المعلومات لألجانب و

ين رفيعين في الحكومة اإلسرائيلية أو ضباط في الجيش متهمين بارتكاب جرائم مسؤول
توفرت األرضية المعقولة "وقد يمنع مشروع القانون تسجيل أية جمعية إذا  33 .حرب

لالستنتاج بأّن المؤسسة توفر معلومات لجهات أجنبية أو أنها ضالعة في إجراءات 
رفيعين أو ضباط في الجيش اإلسرائيلي،  قضائية خارج البالد ضد مسؤولين حكوميين

ويمكن إغالق جمعية قائمة وفق صالحيات القانون المقترح ". بتهم ارتكاب جرائم حرب
ويشير نّص مشروع القانون مباشرة إلى . في أعقاب الضلوع في النشاطات المذكورة

لمطاف وألّن هذا المشروع يهدف في نهاية ا. تقرير غولدستون كي يبرر بنوده وشروطه
إلخفاء المعلومات أو الشبهات بارتكاب جريمة ما، فإنه يناقض المناهج المعيارية 

كما أنه يشّكل . المعمول بها في القوانين الجنائية الدولية والقوانين اإلنسانية الدولية
. هجمة خطيرة على تنظيمات حقوق اإلنسان وعلى أّي شخص يعارض جرائم الحرب

 .مشروع القانون الخاص حتى اآلن من طرف الحكومةولّما يجري التصديق على 

  نبذة صحافية

                                                 
 

  .08/947/مشروع قانون رقم ف 33

http://adalah.org/?mod=articles&ID=1075
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http://www.adalah.org/ara/pressreleases.php?pr=29_04_10_2
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يمكن لمشروع القانون الخاص هذا أن يخّول مسجل الجمعيات ومسجل األحزاب 
كونها صالحية إغالق جمعيات أو أحزاب إذا كانت أهدافها أو نشاطاتها مناهضة للدولة ب

وهو يناقض الحق  9002ُطرح مشروع القانون في العام . 34"دولة يهودية وديمقراطية"
في حرية التنظم وحرية التعبير الخاصتين بجميع المؤسسات العربية في البالد والتي 
تسعى عبر وسائل ديمقراطية لتحدي التمييز وتحسين المكانة السياسية والقانونية 

في إسرائيل، ولدعم وتعزيز مبدأ كون إسرائيل دولة واالجتماعية للفلسطينيين 
فهذا المشروع يطلب منهم التعبير عن والئهم للدولة . ديمقراطية لجميع مواطنيها

ويشابه مشروع القانون البند . اليهودية وبالتالي يسعى لتقليص حقوق األقلية العربية
عربية سياسية بعدم الذي يطالب كل قائمة  3290 -الكنيست: أ من قانون أساس1رقم 

، وهو شرط غير ديمقراطي جرى "دولة يهودية وديمقراطية"إنكار وجود إسرائيل كـ 
استغالله في كل انتخابات لمحاولة شطب مشاركة األحزاب العربية السياسية في 

ويسعى مشروع القانون إلى تقويض األداء اليومي للجمعيات العربية ووضعها . االنتخابات
وقد أقرت . قات قوموية وإيديولوجية، مع تهديد نشاطاتها الشرعيةتحت طائلة تحقي

بوجوب تعديل النّص بالتنسيق  9030اللجنة الوزارية للتشريع في مطلع تشرين الثاني 
 .يوًما 30مع وزير القضاء وإعادة طرحه ثانية بعد 

  نبذة صحافية

                                                 
 .9000تشرين الثاني  5جرى التداول في مشروع القانون في لجنة التشريع الوزارية في . 08/0990/مشروع قانون رقم ف 34 

http://www.adalah.org/ara/pressreleases.php?pr=04_11_10
http://www.adalah.org/ara/pressreleases.php?pr=04_11_10
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ا التعديل يضع عقبات من غير الممكن تجاوزه. 2162حزيران  67في  هذا تعديل القانون صادقت الكنيست على 

اإلسرائيلية في المناطق  وى األمنلتحقيق العدالة، المسؤولية، وتعويض المواطنين المتضررين من عمليات ق

 . المحتلة، وهي عمليات تخرق القانون الدولي وتعرض إسرائيل لدعاوى تعويضات من قبل الغزيين

 

يعفي إسرائيل من مسؤوليتها تجاه اإلصابات الجسدية واألضرار التي الحقها الجيش اإلسرائيلي  القانون

األعمال "بدايًة يغّير التعديل تعريف . بالفلسطينيين في المناطق المحتلة، أو بفلسطينيين من المناطق المحتلة

يليين، ويستبدل التعريف بآخر يقضي التي تقر بحاجة وجود خطر فعلي على حياة وجسد الجنود اإلسرائ" الحربّي

ذات طابع عسكري، إذا ما نظرنا لكل الظروف المحيطة بها، خاصًة أهداف "بأنه األعمال الحربّية هي أعمال 

 ".العملية ذاتها، موقعها الجغرافي، والتهديد الذي يمكن أن يواجه الوحدات التي تنفذها

  

كادعاٍء استباقي، وعلى " م المسؤوليةعد"ق في استخدام ادعاء لة الحثانًيا، يضيف التعديل أمًرا بموجبه تمنح الدو

ثالًثا، قبل التعديل، تكون . إلبراز أدلة من أي نوعالدفاع المحكمة أن تدرسه وتتطرق إليه في قرارها، دون حاجة 

أما بعد " دول العدو"الدولة معفية من مسؤوليتها عن اإلصابات الجسدية واألضرار التي تسببت بهم لسّكان 

كل من هو ليس مواطًنا في دولة إسرائيل، ويسكن في "ذلك إعفاء الدولة من مسؤوليتها اتجاه التعديل فُيضاف إلى 

، حيث ينطبق هذا التعريف مثاًل على قطاع غزة التي "مناطق عدو"لنتها الحكومة ئيل، أعمنطقة خارج إسرا

 ".مناطق معادية"أعلنتها الحكومة 

 

ولة بشكٍل الذي يلغي أمًرا سابًقا يعفي الد، و2115العليا في العام  يتناقض تعديل القانون الجديد مع حكم المحكمة

جارٍف من مسؤوليتها بما يتعلق باألضرار واإلصابات الجسدية نتيجة األعمال الحربية في المناطق التي أعلن 

سبتمبر  62عفاء يبًدا بأثر رجعي يعود حتى عالوًة على هذا، فإن هذا اإل". مناطق صراع"عنها وزير الدفاع كـ

رابًعا، . ، موعد فك األرتباط في إسرائيل وقطاع غزة، كما يمّكن من شطب اإلدعاءات العالقة في المحكمة2115

هذا التعديل يقضي بأن المحاكم في منطقة الجنوب والقدس هي الوحيدة المخّولة بالبت في هذه الدعوى، رغم أن 

 . ذين يمثلون المتقدمين يسهال عليهم الوصول إلى محاكم في مناطق أخرىمعظم المحامين ال
35
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ي ُبنيت قانونية، بأثر رجعي، للمستوطنات الت راحا القانون يطلبان بإعطاء ومكانةاقت

كل المستوطنات في األراضي المحتلة  على أراضي فلسطينية خاصة، مع العلم أن
 .نون الدوليهي غير قانونية بموجب القا

أمرت من  ،مؤخًرا المحكمة العلياصدرت عن ظهر االقتراحات عقب سلسلة من قرارات 
 ير القانونية التي بنيت على أراضبإخالء المستوطنات والبؤر االستيطانية غ خاللها

سلطة  تجاوزاقتراحات القوانين تحاول االلتفاف على القرار القضائي و. فلسطينية خاصة
 . هناك نقد الذع لقرارات المحكمة قتراحينسير البنود المدرج باالفي تف. القانون

عضو  34عكوف كاتس واألول، الذي قّدمه عضو الكنيست يبحسب اقتراح القانون 
، يحدد بأن كل بناء في المستوطنات نال تصريًحا حكومًيا أو دعًما حكومًيا ينكنيست آخر

إعالن حول بناء  أصدرت محفزات أو تهحبناه التحتية أو منالحكومة وبشكل عام، طّورت –
أيًضا، أن كل إنسان ظن ويعلن اقتراح القانون . ر أرًضا للدولةُتعتب -المباني الجديدة

القانون ُقّدم . أنه مالك األرض التي بنى عليها بيته، ُيعتبر صاحب األرض" بصدق"
 .، ولكنه ُأّجل نظًرا للضغوطات الدولّية9039أيار  93للتصويت في تاريخ 

 اقتراح القانون

 -تعديل)اقتراح قانون منع التمييز في المنتوجات، الخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه واألماكن العامة 30

 2100 -(منع التمييز على خلفية مكان السكن

المعايير التي يمنع أن يتخذ قرار  قائمةل" مكان السكن"القانون يطالب بإضافة اقتراح 
القانون يوّفر معايير واضحة لفحص وجود تمييز أو . بتزويد الخدمات العامة أو المنتوجات

بحسب الفحص، يمكن اعتبار الحالة حالة تمييز . فحص البعد المشابه: عدم وجوده
ض المدعى عليه تزويد الخدمات العامة أو على خلفية مكان السكان في حال رف

المنتوجات لمن طلبها في مكان سكنه أو عمله، ولم يرفض المدعى عليه، بذات 
في هذه . الظروف وذات الشروط أن يزّودها في مكان آخر، الموجود على بعد مشابه

تفرقة عدم ال. فيه المناطق المحتلةالدولة بما  يضم كل مناطق" مكان السكن"الحالة 
بين دولة إسرائيل واألراضي المحتلة مرفوض، اقتراح القانون يتجاهل الحقيقة أنها بكل 

إضافًة، اقتراح القانون يتجاهل أن اإلنسان . المناطق المحتلة يوجد جهاز قانون مغاير
يمكنه أن يرفض الدخول إلى المناطق المحتلة ألسباب أيديولوجية أو أمنية، أو يرفض 

الكنيست . المستوطنات ألسباب أيديولوجّيةبيع والشراء من منتوجات التعامل أو ال
  . 9039صادقت على اقتراح القانون بقراءة تمهيدية في تموز 

 اقتراح القانون

http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CEIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.knesset.gov.il%2Fprivatelaw%2Fdata%2F18%2F3643.rtf&ei=3S7PT930MIec0QX97pnKCw&usg=AFQjCNGsjU8fMGSadagYerMNvZfB7Sm5nQ
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CEIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.knesset.gov.il%2Fprivatelaw%2Fdata%2F18%2F3643.rtf&ei=3S7PT930MIec0QX97pnKCw&usg=AFQjCNGsjU8fMGSadagYerMNvZfB7Sm5nQ
http://knesset.gov.il/committees/heb/material/data/kalkala2012-07-18.doc
http://knesset.gov.il/committees/heb/material/data/kalkala2012-07-18.doc

