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 مدخل 

التي  من وثائق االئتالف واالتفاق�ات  �ظهر  .  29/12/2022ة بتار�خ  أدت الحكومة اإلسرائیل�ة السا�عة والثالثون ال�مین الدستور�

الیهودي والفصل العنصري العرقي  ف في عمل�ة تعمیق و�رساء التفوق  متطرّ الو   متسارعالتصعید  ال،  تم وضعها على طاولة الكن�ست

إلى تعمیق   المضّي بها،تعتزم الحكومة القادمة    والتشر�عات التيفي إسرائیل. یهدف جزء �بیر من الس�اسات    ناظم للحكمكمبدأ  

قو�ة آل�ات التمییز المنهجي  عن تعز�ز وت، فضالً المناطق الخاضعة للس�طرة اإلسرائیل�ةالفلسطینیین في جم�ع    تجاه القمع والس�طرة  

 1عر�ضة للحكومةال  والخطوطوتستند االتفاقات االئتالف�ة  �ما  المحتلة.    المناطقوسكان    ضد الفلسطینیین من مواطني اسرائیل

رًا للشعب األردن وفي الجوالن السوري المحتل �منح حصنهر  و المتوسط  على الموقف القائل �أن حق تقر�ر المصیر بین ال�حر  

 قابلیر  غالتأس�س�ة للحكومة على أن "للشعب الیهودي حق حصري  الخطوط العر�ضة  األول من وث�قة    البندالیهودي. ینص  

في جم�ع مناطق أرض إسرائیل. ستعمل الحكومة على تعز�ز وتطو�ر االست�طان في جم�ع أنحاء أرض إسرائیل في    للتصرف

   ."الجلیل والنقب والجوالن و�هودا والسامرة

الیهودي وم�ة للشعب  الدولة الق  - : إسرائیل  أساسقانون  (ج) من    1توس�عًا للبند    في وث�قة االئتالف الحكومي  األساسالمبدأ  �شّكل  

  حصريّ أمر    يتقر�ر المصیر القومي في دولة إسرائیل هموج�ه "ممارسة حق  ي �، والذة")ا یلي بـ "قانون القوم�ف�م  (المشار إل�ه

، جنً�ا إلى جنب مع التر�یز  ل" إلى "جم�ع أنحاء أرض إسرائیل""دولة إسرائیالمفهوم الجغرافي من  ع  �توس. إن  "للشعب الیهودي

�شكل    1967على جم�ع األراضي المحتلة منذ عام   لقوم�ةالحكومة تنوي تطبیق م�ادئ قانون ا  یوضح أنّ   ،مبدأ الحصر�ة على  

ترتكز علیهما الس�اسة التي تنوي هذه الحكومة    ر�یزتین. �فترض هذا القسم في الم�ادئ التوجیه�ة األساس�ة  2القانون الدولي ینافي  

  - تجاه الفلسطینیین  والقهر والقمع   إنكار حق تقر�ر المصیر للشعب الفلسطیني، واإلخضاعنیین: أ.  ف�ما یتعلق �الفلسطی   تعم�قها

التفوق    سواء �انوا مواطني في دولة إسرائیل أو فلسطینیین خاضعین لنظام احتالل عسكري أو الجئین فلسطینیین؛ ب. مبدأ 

 طقة الخاضعة للس�طرة اإلسرائیل�ة. الیهودي والفصل العنصري بین الیهود والفلسطینیین في �امل المنالعرقي 

لجنة  توصیات و�لغاء عرقّ�ة ة�ّ رطِ شُ س�اسة  )1(: ، منهاأمور في عدة �المضّي ُقُدماً الحكومة  تعّهدت، هذه الس�اسة �غ�َة تطبیق 

  ومنح رجال الشرطة والجنود حصانة من   ناریة)  –أسلحة قاتلة  (  فتاكةأدوات  استخدام    )2(النار.    إطالق  بتعل�مات  الخاصةأور  

.  االعتقال�ة  وضاعهمأ�ساءة  و   الفلسطینیین   سرى أالتضییق على ال(�ما في ذلك عقو�ة اإلعدام) و عقو�ات عنصر�ة    )3( .  اءلةالمس

تعمیق س�اسة   ) 5(  . أساسالفلسطین�ة في إطار قانون    العائالت شمل  ، �ما في ذلك حظر لمّ س�خ قوانین الهجرة التمییز�ةتر   )4(

المحل�ة العر��ة.   السلطات  میزان�اتالتمییز في    )7(.  في التعل�مو العامة  التمییز في الخدمات    )6(.  العنصري   والفصلالحیز  تهو�د  

 
 .  https://www.adalah.org/uploads/uploads/Guiding_principles_government.pdfالخطوط العر�ضة للحكومة السا�عة والثالثین  1
  2018لدولي، أنظر/ي ورقة الموقف الصادرة عن عدالة، تموز/یولیو عن إعمال قانون القوم�ة في منطقة محتلة �اعت�ارات القانون ا 2

https://www.adalah.org/uploads/uploads/nation%20bill.pdf . 

https://www.adalah.org/uploads/uploads/Guiding_principles_government.pdf
https://www.adalah.org/uploads/uploads/nation%20bill.pdf
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  ) 10(تقیید نشاط منظمات حقوق اإلنسان.    )9(في انتخا�ات الكن�ست.    الق�م العنصر�ة والحد من الق�م الد�مقراط�ةإتاحة    )8(

مناطق وتوس�ع المستوطنات �ما في ذلك مصادرة األراضي في البناء  �مواصلة    تعهدال )11(ح�ات المحكمة العل�ا.  تقل�ص صال

 .1967المحتلة عام 

؛  �مبدأ الفصل بین السلطات  تتعلق على سبیل المثال�شأن انتهاكات أكثر شموًال    وتعهداتم�ادئ    �ة�ات االئتالفق االتفاتتضمن  

االسقاطات على حقوق  ، إال أن ورقة الموقف هذه ستر�ز على  والمثلیین؛ والحقوق المدن�ة �ما في ذلك النساء  والدولةالدین  وعالقة  

 .الفلسطینیین

 و�لغاء استنتاجات لجنة أور  ط�ةرَ عنصر�ة الشُّ ال

�منح التعدیل صالح�ات واسعة لوز�ر "األمن   3الشرطة.   قانون، تمت المصادقة على تعدیل  الحكومة، و�شرط لذلك  تشكیل  قبل

ن�غي النظر  ، یفهم معنى التعدیل المذ�ور أعاله  ع الشرطة للس�اسة التي س�حددها. من أجلخِض ، و�ُ المستحدثة  وزارته القومي" في  

وسائل  لتصر�حاته  ، �ما یتضح من  ریفغ، سواء في ضوء التصر�ح الواضح لنوا�ا الوز�ر المكلف إیتمار بن  إل�ه في س�اقه الكامل

عمل الشرطة ف�ما یتعلق �المواطنین الفلسطینیین �ما انعكست في اتفاق ل  المخططاتو�النظر إلى تفاصیل    ،اإلعالم وفي الكن�ست

 عوتسما یهودیت البرلمان�ة. �تلةاالئتالف مع 

. وهكذا نص االتفاق ااسترات�ج�  اتهدیدمواطنین الفلسطینیین في إسرائیل �صفتهم  إلى ال  التفاق االئتالفيل  الرؤ�ة المفاه�م�ةشیر  ت

، والتي  ن الشخصي في جم�ع أنحاء إسرائیل"یوما "�شأن حملة وطن�ة شاملة الستعادة األم  60على أن تتخذ الحكومة قرارا خالل  

جبهة داخل�ة خالل  "التهدید االسترات�جي الناتج عن    مع  " المصمم للتعاملى الجر�مة القوم�ة" و "بناء القدراتتشمل "القضاء عل

 في مفهوم  رؤ�ة تمییز�ةإن تصن�ف المواطنین الفلسطینیین في إسرائیل على أنهم "تهدید استرات�جي" �جسد في داخله    4". ملةالح

رفض و�لغاء استنتاجات لجنة أور التي أعقبت جلّ�ًا ب  اً إعالن  التوّجه هذا  �شكل  .  وأعداء  غر�اء�رعا�ا  ، والتعامل معهم  المواطنة

فرادها  أالشرطة أن تغرس في    علىین�غي  ، والتي �موجبها "متظاهرًا على ید قوات الشرطة  13  ومقتل  2000  اكتو�ر  أحداث

، فقد نص االتفاق االئتالفي على و�الفعل  5دوًا لهم، وال ین�غي معاملتهم �أعداء".الجمهور العر�ي �كل ل�س ع  �أنّ   اإلدراك العمیق

 
 ، وهن اعتراض عدالة :  2022) (صالح�ات) 73الشرطة (رقم عن قانون تعدیل أمر   3

https://www.adalah.org/ar/content/view/10762  . 
 .28.12.2022والموقع بتار�خ ع �تلة "عوتسما یهودیت" ممن االتفاق االئتالفي  82البند  4 
ال�اب السادس، استنتاجات   2000للنظر في المواجهات التي وقعت بین قوات األمن و�ین مواطنین إسرائیلیین في اكتو�ر تقر�ر لجنة التحقیق الرسم�ة    5

   .15وتوص�ات البند 

https://www.adalah.org/ar/content/view/10762
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من بین أمور أخرى،  ، "ات التي تم اتخاذها �عد لجنة أور، ستعمل على تحدیث القرار ر "الحملة" التي أعلنتها الحكومةأنه في إطا

  6أعمال االخالل �النظام و�شأن س�اسة فتح الطرقات الرئ�س�ة و�غالقها". معالشرطة   تعامل �عقیدةف�ما یتعلق 

  مخصصة ضاف�ة  إإنشاء وحدة    و�ذلك تسّوغ،  "الجر�مة القوم�ة"  تحت ٌمسّمى  الحكومة �إدراج محار�ة المنظمات اإلجرام�ةتقوم  

الفلسطینیین في إسرائیل.   لھذا الھدف في  الیوم  �ما أن الشا�اك �عمل    7في جهاز األمن العام (الشا�اك) تعمل ضد المواطنین 

الفلسطینیین،  أوساط   إالمواطنین  من دون  ،  طار مع�اري منفصل عن إطار الشرطة�موجب صالح�ات واسعة ممنوحة له في 

هذه الخطوة   ، فإنّ الخاضعین للتحقیق والموقوفینوسائل وأسالیب تحقیق سر�ة وصالح�ات واسعة تجسد انتهاك حقوق و�، شفاف�ة

تحمیل  اإلفالت من  ُمساءلة و - القانون" مع تعمیق ثقافة الال  ذ"إلنفا للیهود والعرب  نظامین منفصلین    ستمرار في تأس�سإتشكل  

بینیتعلق  في �ل ما    والعقاب  المسؤول�ة التماس  الفلسطینیین.التحقیق والش  منظوماتبین    بنقاط  ،  هذا �ل    8رطة والمواطنین 

، 9اي""سینالمستعر�ین  ، مثل وحدة  حصرً�ا ضد المواطنین الفلسطینیینوحدات الشرطة المخصصة التي تعمل الیوم  لى  إضافة  إ�ال

 10.البدو في النقبالفلسطینیین ووحدة "یوآف" التي تعمل ضد السكان 

إلى ذلك االتفاق�ات قراًرا �فصل  �اإلضافة  الحدود" ات "قو ، تتضمن  الشرطة حرس  لوز�ر األمن    اإخضاعه  ِ�َقوَنَنة  تعّهداً ، و عن 

ة والثالثون  الحكومة السادس  أقّرتهي  والذ،  جهازال  یهدف هذا  11اإلسرائیلي".  القومي�جزء من إجراءات تنظ�م "الحرس    ،القومي

التعاون بین المواطنین المسلحین والشرطة في أعقاب    مأسسةالمتطوعین المدنیین لغرض  من  ، إلى دمج قوات  برئاسة نفتالي بینیت

المواطنین المسلحین    بینُیذَ�ر في هذا الس�اق �أّن "المدن المختلطة" قد شهدت تعاونًا    2021.12مایو  هّ�ة الكرامة أ�ار/أحداث  

  قاتلة ، وهو ما أدى أ�ضا إلى نتائج  للشرطةة"  وّ قُ ضاِعف  ، والتي وصفها وز�ر األمن الداخلي حینها بـ "مُ والشرطة في هذه األحداث

 
 .8.12.20222ع �تلة "عوتسما یهودیت" والموقع بتار�خ ممن االتفاق االئتالفي  82البند  6 
في االتفاق االئتالفي مع �تلة الصهیون�ة   161. أنظر/ي ا�ضا البند 28.12.2022من االتفاق االئتالفي مع �تلة عوتسما یهودیت بتار�خ  91البند  7

   . 28.12.2022الدین�ة بتار�خ 
الجر�مة في المجتمع العر�ي، فقد حّذر مر�ز   محار�ة في اعقاب إعالن الحكومة السادسة والثالثین عن نّیتها �االستناد الى الج�ش والشا�اك لغرض   8

  عدالة من أّن هذا القرار �شكل خرقًا �بیرًا لصالح�ات الشا�اك والج�ش التي �حددها القانون: 
https://www.adalah.org/ar/content/view/10428 . 

البلدات العر��ة هو   �أّن إنشاء وحدة مستعر�ین تعمل في  2021للحكومة في ن�سان/ابر�ل  القانوني ر احاجج عدالة امام المفتش العام للشرطة والمستش  9
 .  https://www.adalah.org/ar/content/view/10286: غیر قانوني

:  طالب مر�ز عدالة �إ�قاف نشاط وحدة یوآف والتي �قع اساس دورها في اطار التصن�ف اإلثني العرقي المرفوض  10
_Final.pdfhttps://www.adalah.org/uploads/uploads/Letter_Yoav_Unit_5.11.2020  . 

 . 28.12.2022من االتفاق االئتالفي مع �تلة عوتسما یهودیت بتار�خ  90البند  11
12 https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_discussion120522  . 

https://www.adalah.org/ar/content/view/10428
https://www.adalah.org/ar/content/view/10286
https://www.adalah.org/uploads/uploads/Letter_Yoav_Unit_5.11.2020_Final.pdf
https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_discussion120522
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مواطنین فلسطینیین، �ما حدث على سبیل المثال في حالة الشهید موسى حسونة في  عن قتل    للمسؤولین  دون مالحقة قضائ�ة

 .تتمثل مهمتها األساس�ة في العمل ضد الفلسطینیین  ،�سلطات شرط�ة  مستقلة تتمتعنشاء قوة مسلحة  إ  لى أنإ�شیر  . �ل هذا  13اللد 

 اءلةمن المسلإلفالت وتوفیر الحصانة  أدوات قاتلة استخدام

المقاتلین والشرطة لمحار�ة    �سناد، و القوات األمن�ة  عز�زالحكومة على تستعمل    : "الخطوط العر�ضة للحكومة ما یلي  في  ورد

هو أنه ال یوجد حال�ا إسناد لرجال الشرطة والجنود، وذلك على الرغم من    بنداالفتراض الضمني في هذا ال  14اإلرهاب ودحره".

االتفاق�ات   التعهد ضمنتم    ین أو قتلهم.  شرطة أو جنود �حاكمون على اعتداءاتهم على الفلسطینی  أفرادحق�قة أنه �كاد ال یوجد  

  نشاط خالل “و  أ  "�مهام میدان�ة"ق�امهم    أثناءأفعالهم    جراءللجنود ورجال الشرطة  القضائ�ة  حصانة  ال  قانون �ضمنسن    أن یتم

إّن مجّرد البوح �النوا�ا �إجراء تعدیالت قانون�ة على    15.المیداني�التحقیق  ، �حیث �كون من الممكن االكتفاء  "ضد عمل إرهابي

القانون الدولي"، تشّكل ضوءًا    ّن القانون الجدید �ستند "على أسسالرغم من المحاذیر المدمجة في االتفاق، والتي �موجبها و�أ

من شأن التعامل مع الفلسطینیین.    رقا�ة فيدونما أ�ة �وا�ح ودونما أ�ة    الممیتهأخضر لقوات األمن �أن تواصل استخدام القوة  

وذلك نت�جة    وسالمتھم  مر أرواحهم وصحتهمأهذا األمر أن یؤدي �الضرورة الرتفاع عدد الضحا�ا الفلسطینیین والذین س�كلفهم ال

إعفاء نفسها من   إلسرائیل�ما هي الیوم، والتي تت�ح  للغا�ة  شكال�ة  إالنار، والتي هي    إطالقوامر  أالمزمعة �شأن    التعدیالتمن  

، بل منحهم حصانة قصوى  للقانون   جراء التحقیق ومنع وتحمل المسؤول�ة �شأن انتهاكات قواتها المسلحةإفي    التزاماتھا، كدولة،

 .المحاكمةالتحقیق و  من

إطالق النار و�جراء تغییرات    أوامر   النظر في األمن القومي س�عید  وز�ر    �أنلهذه الرسالة وجد أ�ضا في االتفاق    ضافيإز�ز  تع

�أن مطل�ه هذا �أتي إلست�عاد التخّوف  ر أكثر من مرة فیغلقد أوضح الوز�ر بن  16.من المناسب الق�ام بذلكرأى  في حالعلیها 

�ما تم   18".قتیل  مخرِّب�ولضمان أن �ل حادثة یتعرضون فیها للهجوم "ستنتهي    17لشرطیین من إطالق النار.او الجنود  لدى  

، �حیث ُ�سمح في حاالت اقتحام الممتلكات الخاصة  الممیتةیز استخدام القوة  " الذي �جدرومي"قانون  نطاق  االتفاق على توس�ع  

 19.أ�ًضا اتفي حاالت سرقة الس�ار  في حاالت السرقة من قواعد الج�ش، وسیتم النظر في تطبیق هذا المع�ار النار �إطالق

 
 . https://www.adalah.org/ar/tag/index/2148لتفاصیل اضاف�ة عن اغالق ملف التحقیق في قض�ة موسى حسونة وعن استئناف عدالة:   13
 . https://www.adalah.org/uploads/uploads/Guiding_principles_government.pdf :الخطوط العر�ضة للحكومة السا�عة والثالثین 14
 .12.202228.من االتفاق االئتالفي مع �تلة عوتسما یهودیت  115البند  15
 .28.12.2022من االتفاق االئتالفي مع �تلة عوتسما یهودیت  103البند  16
 . 15.11.2022بن غفیر: سنقوم بتغییر اوامر اطالق النار �ي ال یتردد أحد اثناء العمل�ات" واینت  17
  https://omny.fm/shows/kan-2971/23-12-  : 23.12.2022ت بیت ش ر�-مقابلة مع ایتمار بن غفیر "هبو�ر هز�ه"، �ان 18 

2022?t=64m11s .   
 .28.12.2022من االتفاق االئتالفي مع قائمة عوتسما یهودیت  104البند  19

https://www.adalah.org/ar/tag/index/2148
https://www.adalah.org/uploads/uploads/Guiding_principles_government.pdf
https://omny.fm/shows/kan-2971/23-12-%202022?t=64m11s
https://omny.fm/shows/kan-2971/23-12-%202022?t=64m11s
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رئ�سي  تشر�ع  للفلسطینیین ودونما محاكمة، من خالل    لتأس�س منظومة إعداماتین�غي النظر إلى مجمل هذه اإلجراءات �محاولة  

  أفراد �منحها �لٌّ من قسم التحقیق مع  ش�ه المطلقة التي  واإلفالت من المسؤول�ة  ثقافة الحصانة  وجود  نظًرا ل  .وتشر�عات ثانو�ة

إذ أنه من    – المحكمة العل�ا  �ذلك  ، و على قرارات ماحاش  ل�ه تقدم االستئنافاتإللحكومة  والمستشار القانوني  ،  (ماحاش)  الشرطة  

، لم تتدخل المحكمة العل�ا إال 2000 كتو�رأ/منذ تشر�ن األول مواطنین فلسطینیینالشرطة فیها  تتلعشرات الحاالت التي قبین 

هذه النتائج ال تكتفي بیبدو أن الحكومة الجدیدة    -   20تحقیقعلى إغالق ملف  مرة واحدة و�حالة استثنائ�ة ضد رفض استئناف  

 .في إطار نّص قانوني ال �قبل التأو�لاإلفالت من المسؤول�ة وذلك حصانة بل تسعى إلى توس�عها مع منح القاتلة 

 األسرى الفلسطینیین أوضاع  �ساءةو  وعقو�ات عنصر�ةعقو�ة اإلعدام 

�ستهدف   بناء عل�ه  2023.21قبل إقرار قانون موازنة  وذلك  عقو�ة اإلعدام  لفرض    قانون التزاًما �سن    �ةتفاق�ات االئتالفاالتشمل  

وعي  إلحاق الهز�مة في  "، وذلك "من أجل "بدولة إسرائیل �دولة للشعب الیهودي  المسالقانون المعني "عمل إرهابي یهدف إلى  

  22،وحرّ�ته  : �رامة اإلنسانومخالفة لروح القانون الدولي وقانون أساس  ". هذه العقو�ة ل�ست فقط غیر شرع�ةالذین �قومون �عمل�ات

توجد  حیث ال �، هذا الس�اق س�كون على أساس ِعرقيفإن نص االتفاق�ة یوضح �شكل ال ل�س ف�ه أن تطبیق عقو�ة اإلعدام في 

 .ة إجرام�ةة الستخدامه في حاالت األعمال اإلرهاب�ة ضد الفلسطینیین وال ضد القتلة على خلف�ن�ّ 

الجدیدة    ذلك،عالوة على   الحكومة  لتر�د  تعرفهم  الجنس�ة واإلقامة وترحیل    �سحبتشر�ع إضافي �سمح  الدفع  "اإلرهابیین  �ما 

لذلك �جب االفتراض أن الحكومة تعتزم أن تخلق في التشر�ع المعني نطاًقا أوسع للعمل في هذا المجال وأن ذلك   23ومعاونیهم".

 .من هذا النوع خطواتالسلطة القضائ�ة على   رقا�ةس�قلل من إمكان�ة 

خالل   مهااستخدقد تّم ، 24ر مر�ز عدالة من عدم دستور�ةالذي حذّ و ،  2016عام لتجدر اإلشارة إلى أن قانون مكافحة اإلرهاب ل

  �أداة للتمییز، واآلن ُیتوقع استخدامه  و�صرامة  �شكل ش�ه حصري   �وسیلة لمعاق�ة العرب  2021أحداث هّ�ة الكرامة في أ�ار/مایو  

منع توظ�ف المعلمین بتشر�عات ت، تشمل االتفاق�ات االلتزام  ًضا. على سبیل المثالبین الیهود والعرب في هذا الجانب أ�العرقي  

 
  ناؤور ضد رأفت أمارة حمدان  7491/ 19 النظر  إلعادةالتماس  )؛ 2019(  حمدان ضد المستشار القانوني للحكومة  4845/ 17 محكمة العدل العل�ا 20
 لم یتم تقد�م الئحة اتهام ضد الشرطي المسؤول عن اطالق النار وقتل حمدان في نفس الحدث. محكمة ). على الرغم من قرار ال2020( 

 . 28.12.2022من االتفاق االئتالفي مع �تلة عوتسما یهودیت،  116البند  21
 . https://www.adalah.org/ar/content/view/9620: 2018اعترض مر�ز عدالة على مقترح قانون شب�ه على جدول اعمال الكن�ست عام   22
من االتفاق االئتالفي مع �تلة الصهیون�ة الدین�ة   162؛ والبند 28.12.2022عوتسما یهودیت، من االتفاق االئتالفي مع �تلة  127البند  23

عالء ز�ود ضد   8277/ 17والذي یت�ح ذلك (استئناف اداري  . �ل ذلك على الرغم من أن المحكمة العل�ا قد أتاحت تعدیل قانون سابق28.12.2022
 . https://www.adalah.org/ar/content/view/10660)، للمز�د: وز�ر الداخل�ة

أنظر/ي ورقة موقف الصادرة عن عدالة بهذا الصدد:    24
 https://www.adalah.org/uploads/uploads/Anti_Terror_Law_Position_Paper_final.pdf . 

https://www.adalah.org/ar/content/view/9620
https://www.adalah.org/ar/content/view/10660
https://www.adalah.org/uploads/uploads/Anti_Terror_Law_Position_Paper_final.pdf
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بتشر�ع    الكتل االئتالف�ة المختلفةطالب  ت�ما    25إلرهاب".ما عّبروا عن "دعًم اوالمحاضر�ن في جهاز التعل�م والتعل�م العالي إذا  

  27، "الجر�مة الزراع�ة"  مخالفاتو  26المنسو�ة إلى ظاهرة الجر�مة في المجتمع العر�ي  المخالفاتالحد األدنى من العقو�ات على  

  ذلك، �اإلضافة إلى    28.أنها ارتكبت "على خلف�ة قوم�ة وعنصر�ة"لى  إالمخالفات التي سیتم نسبها  إلى جانب تشدید العقو�ة على  

القادمة   الحكومة  السجون    إساءةتعتزم  في  أمنیون"  "أسرى  أنهم  على  المصنفین  الفلسطینیین  األسرى  آالف  سجن  ظروف 

 29.اإلسرائیل�ة

لعقو�ة التمییز�ة وغیر المتناس�ة التشدید المنهجي ل، تظهر صورة واضحة مفادها أن هذه الحكومة تعتزم  وُذِكرمن �ل ما سبق  

 .على أسس عرق�ة والتي تمارس �الفعل الیوم

 إطار قانون أساس في العائالت الفلسطین�ة  شمل التمییز في قوانین الهجرة وحظر لمّ ترس�خ 

، والذي تم سّنه في  ي قانون المواطنة �ص�غته الجدیدة، من المتوقع أن تنتهي صالح�ة األمر المؤقت ف2023مارس  /في آذار

د مهندسي االتفاقات المتعلقة �األمر ، الذي �ان أح)(الصهیون�ة الدین�ةعضو الكن�ست سمحا روتمان  ُیذَ�ر أّن    24.30الكن�ست الـ

 25الـ�الفعل على طاولة الكن�ست    أدرجَ ، قد  " الذي ینص على الغرض الد�موغرافيالهدف"  بند، �ما في ذلك إضافة  المؤقت

الهجرةمشروعَ  أساس:  قانون  إقراره  ،    یتم  �أن  االتفاق  تم  الحالي. والذي  الكن�ست  القانون هو تكر�س اقتراح  الهدف من    31في 

س�ة للمهاجر�ن  في منح الجن  االستمرار، و طار قانون أساسإالحفاظ على األغلب�ة الیهود�ة، وفي    لى إتهدف  جراءات الهجرة التي  إ

البالد فور وصولهم  تدر�جي  ،  الیهود  ذلك    فرادألوضمان تجن�س  العائالتهم. �ل  استمرار  لم شمل  مع  المفروض على  حظر 

معرفة  ،  زواجهن/زوجاتهم من الضفة الغر��ة وغزة ودول أخرى أمع  الفلسطینیین وسكان القدس الشرق�ة  سرائیل  إمواطني  عائالت  

ق في  "دول معاد�ة". في قرارات سا�قة للمحكمة العل�ا، تقرر أن التسو�ة في إطار أمر مؤقت تنتهك الح  وفق القانون االسرائیلي

 
 .28.12.2022تسما یهودیت من االتفاق�ة االئتالف�ة مع �تلة عو  122البند  25
�شأن مخالفات السالح مؤ�دًا ان هذا ال �ساعد في محار�ة الجر�مة بل یؤدي الى المس �حقوق   ى أدنلقد اعترض مر�ز عدالة على تحدید عقو�ة حد   26

 . nt/view/10500https://www.adalah.org/en/conteالمتهمین: 
لالتفاق االئتالفي مع �تلة الصهیون�ة الدین�ة   160، والبند 28.12.2022من االتفاق االئتالفي مع �تلة عوتسما یهودیت  102البند  27 

28.12.2022 . 
 .28.12.2022من االتفاق االئتالفي مع �تلة عوتسما یهودیت  132البند  28
 . 28.12.2022من االتفاق االئتالفي مع �تلة عوتسما یهودیت  130و  129البندان  29
عدالة ضد   7717/ 22 محكمة العدل العل�ا:  1.1.2022�ا ل ضد االمر المؤقت والتي تم تداولها في محكمة العدل الع  عالقةالتماسات  9ال تزال  30

 . https://www.adalah.org/ar/content/view/10752 وز�رة الداخل�ة
 .28.12.2022من االتفاق االئتالفي مع �تلة الصهیون�ة الدین�ة  93البند  31

https://www.adalah.org/en/content/view/10500
https://www.adalah.org/ar/content/view/10752
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واآلن تر�د الحكومة أن تجعله جزًءا ال یتجزأ من   32.وذلك لكون األمر مؤقتاً ، ولكن �شكل متناسب  الكرامةواة والحق في  المسا

 .الدستور نفسه

 الفصل وتهو�د الحّیز تعمیق س�اسة 

االتفاق�ات   لتوفر  ت  ،لحكومةالتأس�س�ة  التي  العامة  للس�اسة  �بیًرا  في   حّركمجاًال  العنصري  والفصل  التهو�د  عمل�ات  وتوسع 

رأتقف  .  اإلسكان الس�اقعلى  هذا  في  األولو�ات  قائمة  والجلیل ،  س  النقب  أنهمناطق  على  تحدیدها  تم  التي  مناطق  ،  تتسم ا 

أغلب�ة  ضمان  رئ�س�ة: أوًال ،    أهداف على ثالثة  بناًء    ، وذلكالتهو�دلتعمیق  عل�ه استهدافها استرات�ج�ا  ، و ة"د�مغراف�ال  �اتتحدال"بـ

، توس�ع اإلطار القانوني من قبل السلطات المحل�ة الیهود�ة؛ ثانً�ا  األراضي والس�طرة على معظم    ،في هذه المناطقواضحة  یهود�ة  

تفضیل المجموعات السكان�ة الیهود�ة �شكل  ،  ح �الفصل السكني على أسس عرق�ة و/ أو قوم�ة و/ أو دین�ة؛ ثالًثاالذي �سم

على سبیل   "المهاجرون الجدد"و  33"موظفو قوات األمن"  -  لهمفي تسو�ق األراضي والمساكن    دعم وال  االمت�ازات  وفیرت، و واضح

 .المثال

طا�ًعا قانونً�ا مدنً�ا �عد انتهاء    ،النك�ة وأثناء الحكم العسكري   على أثر بلورتها  مماثلة تمت  على مر السنین، اتخذت إجراءات  

قانون  و ،  ات سلطة أراضي إسرائیلقرار مثل    –   1966  -  1948الحكم العسكري الذي تم تطب�قه على المواطنین الفلسطینیین بین  

: عل�ا من خالل سن قانون أساسر�ة  والفصل العنصري ق�مة دستو خذ التهو�د  اتّ   2018عام  ال. اعت�اًرا من  غیرهالجان القبول و 

االست�طان الیهودي ق�مة  في تطو�ر    ترى "الدولة    على أنّ   7في المادة    الذي نّص و ،  الدولة القوم�ة للشعب الیهودي  -  إسرائیل

التزام  تطبیق هذا المبدأ األساسي في  لواضح  التعبیر  ال  عند  التوّقف. �مكن  34"قوم�ة، وستعمل على تشج�عه وتطو�ره وترس�خه

 �ما یلي: الحكومة، من بین أمور أخرى 

 
 .زهافا غالئون ضد المستشار القانوني للحكومة  466/ 07 العل�امحكمة العدل  32
لقد حّذر مر�ز عدالة من عدم قانون�ّة بناء اح�اء سكن�ة التي یتم تسو�قها حصر�ا لمجندي األجهزة األمن�ة    33

/10267https://www.adalah.org/ar/content/view 
العل�ا   تا�عة لجنة الم 5866/ 18  دل العل�ا المذ�ور أعاله (محكمة الع 7�ما في ذلك البند   القوم�ة،رفضت المحكمة العل�ا التماًسا ضد دستور�ة قانون  34

 . https://www.adalah.org/ar/content/view/10377:  معلوماتمن الللمز�د  )) 2021(   العر��ة في إسرائیل ضد الكن�ست للجماهیر
أخرى في العالم. على سبیل  ، مع الفترات العنصر�ة واالستعمار�ة لبلدان والتي التزمت بها الحكومة، في مفهومها وعواقبها تتوافق الس�اسة المذ�ورة أعاله 

 The Native Land Act قانون أراضي السكان األصلیین�ان  ، من بین القوانین التي برزت في جنوب إفر�ق�ا حتى إلغاء الفصل العنصري المثال 
 The Urbanمناطق المخصصة لهم، وقانون المناطق الحضر�ة أراضي خارج ال  ) الذي منع السكان السود من الحصول على 1936و  1913( 

Areas Act  )1923 (طراف الحیز  ، والتي جاءت بهدف إنشاء مناطق سكن منفصل للسود ونقلهم من مناطق سكن�ة مختلطة إلى مناطق على أ
، ونقل  ل السود إلى المناطق المخصصة لهم ، والذي �موج�ه تم نقGroup Areas Act ، تم سن "قانون مناطق المجموعات"1950الحضري. وفي عام 

 االخذة �التوسع المدن السوداء القر��ة من المناطق الب�ضاء  

https://www.adalah.org/ar/content/view/10267
https://www.adalah.org/ar/content/view/10377
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.  ةالوطن�  الحصانة" برئاسة وز�ر تطو�ر النقب والجلیل و ةالوطن�  المناعة تشكیل "لجنة الوزراء لتطو�ر النقب والجلیل و  .1

 .35اإل�جاب�ة" إلیهاوتشج�ع "الهجرة ا، فیه ست�طاناالو المناطق  بتطو�ر هذهستتناول هذه اللجنة القضا�ا المتعلقة 

وال .2 والجلیل  النقب  لوز�ر  تسمح  تشر�ع�ة  تعدیالت  إسرائیل   حصانةإجراء  أراضي  مجلس  في  ممثلین  بتعیین  الوطن�ة 

وتتحكم،   مؤتمنةهذه الهیئات الثالث    36للتخط�ط والبناء ولجان التخط�ط والبناء في النقب والجلیل.   لُقطري والمجلس ا 

 .سة األراضي والتخط�ط في دولة إسرائیل، في س�ا�طر�قة مر�ز�ة للغا�ة

 37.إقامة مستوطنات جدیدة في النقب والجلیل .3

العر��ة)   البلداتلسد الفجوات في    2021عام  لل  550الیهود�ة (غیر المدرجة في القرار الحكومي رقم    المحل�ةالسلطات   .4

 38.الوزارات قبل جم�ع وذلك من في مجال اإلسكان، سیتم تحدیدها �مناطق است�طان مفضلة وأولو�ة وطن�ة لإلسكان 

الغالب�ة العظمى    -   39جنود االحت�اطلاألراضي    تسو�قتعدیالت تشر�ع�ة لتوس�ع نطاق اإلعفاء من المناقصات في   .5

 40.وجم�عهم من الیهود -والمهاجر�ن الجدد  -منهم من الیهود 

 41."قوات األمن"  للمق�مین في النقب والجلیل من الخادمین فيمساعدات امت�ازات و  .6

القبول في   .7 لتوس�ع نطاق    قانون من خالل تعدیل    الجماهیر�ة"  بلداتال"توس�ع نطاق عمل لجان  التعاون�ة  الجمع�ات 

 یت�ح ذ�ر أن القانون  یُ   42القانون الیوم.   وفق  400أسرة مقابل    1000التي تصل إلى  جماهیر�ة    بلداتتطب�قه ل�شمل  

السكن   طل�ات  متقّدمي  العل�ا    و�انت.  "ةاالجتماع�  المالءمةعدم  "و  "ثقاف�ة" ألس�اب  إقصاء  رفضت  المحكمة  قد 

 43.دستور�ة قانون لجنة القبولااللتماسات ضد 

 44[دیني] حر�دي"ذات "طا�ع مدینة إقامة  .8

 45ًا للخطوط العر�ضة للحكومة ولس�استها".وفق "الوطن�ة األفضل�ةیث خارطة مناطق تحد .9

إجراءات    ، سیتم تسر�عتوازن الد�موغرافي". في غضون ذلكعراد من أجل "تحسین ال  سهلتعز�ز االست�طان الیهودي في   .10

سن قانون �موج�ه یتاح  "  أو  "لتعدیل القانون �شأن حظر التمییزووفًقا    القوم�ةقانون    �اس�ف "بناًء علىالتخط�ط لمدینة  
 

 .28.12.2022من االتفاق االئتالفي مع �تلة عوتسما یهودیت  99البند   35
 .28.12.2022من االتفاق االئتالفي مع �تلة عوتسما یهودیت  99البند   36
 .28.12.2022تالفي مع �تلة عوتسما یهودیت من االتفاق االئ 100البند   37
 .28.12.2022من االتفاق االئتالفي مع �تلة عوتسما یهودیت  109البند   38
 .28.12.2022من االتفاق االئتالفي مع �تلة عوتسما یهودیت  110البند  39
 . 28.12.2022من االتفاق االئتالفي مع �تلة الصهیون�ة الدین�ة  151.1البند   40
 . 28.12.2022من االتفاق االئتالفي مع �تلة الصهیون�ة الدین�ة  151.2البند   41
 .28.12.2022من االتفاق االئتالفي مع �تلة عوتسما یهودیت  111البند   42
 .https://www.adalah.org/ar/content/view/1762  : ن�ست عدالة ضد الك 2504/ 11 محكمة العدل العل�ا   43

 . https://www.adalah.org/ar/content/view/10591لمز�د من المعلومات حول اعتراض عدالة على اقتراح القانون: 
 .28.12.2022من االتفاق االئتالفي مع حزب شاس  176البند   44
 .28.12.2028من االتفاق االئتالفي مع الصهیون�ة الدین�ة  143البند   45

https://www.adalah.org/ar/content/view/1762
https://www.adalah.org/ar/content/view/10591
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الهدفتسو�قها وفًقا    �أن یتموحدة سكن�ة    2000  ولغا�ةالبناء    للبلدات في طور الذي تم تحدیده في قرار   لجمهور 

 46". البلدةقامة �إالحكومة 

 47.المختلطة شا�ة" في المدن سكان�ة  تجّمعات تطو�رسكان [و] "تشج�ع است�عاب  .11

 توفیر الخدمات والتعل�مالتمییز في 

المنتجات ما یتعلق �قانون حظر التمییز ف�"حظر التمییز �موجب  �شأن  على خلف�ة الصعو�ات المختلفة التي تواجه أحزاب االئتالف  

ى تعدیل القانون �حیث س�سمح، من بین أمور ، تم االتفاق عل2000واألماكن العامة" للعام والخدمات ودخول األماكن الترفیه�ة 

مجتمعات سكان�ة ، س�سمح هذا التغییر أ�ًضا "�إنشاء  عالوة على ذلك  48�سبب المعتقد الدیني"."   أخرى، برفض تقد�م خدمات

 .)ورقة الموقف هذه السكنيالخاص �الفصل  قسم" (راجع ال مغلقة على أساس دیني

  مت�ازات توس�ع اال، هي  العنصري خر من التمییز  آ  محورالمصممة لمواصلة وتوس�ع    االتفاق�ات االئتالف�ةأداة مر�ز�ة أخرى في  

، من بین  المدنیةالخدمة  خر�جي  تقرر أن الحكومة ستعمل على ز�ادة المنح الدراس�ة �شكل �بیر للطالب  اذ    49للجنود المسرحین.

، تم االتفاق على أن الحكومة  عالوة على ذلك  199450.  عدیل قانون است�عاب الجنود المسرحین للعامأمور أخرى من خالل ت

ح لصالح خر�جي الج�ش �جابيإال فضیلستقوم �الت  51.التعل�م العالي عاهدفي الكل�ات المطلو�ة في م المصحِّ

تفاق�ات االئتالف�ة اتجاها واضحا لتفضیل تحو�ل المیزان�ات لصالح مؤسسات ومضامین اال، تعكس  الخطوات�اإلضافة إلى هذه  

الجدیدة �ص�اغة خطة لهذا الغرض    "المهام الوطن�ة"ذات الصلة بـ "تعمیق الهو�ة الیهود�ة". على سبیل المثال، تقرر أن تقوم وزارة  

وة أن تز�د من حدة التمییز العمیق في مجال الثقافة والتراث و�مكن لهذه الخط   52.مل�ار ش�كل 2�أكثر من  میزانیتهاستخصص 

 وتصل �ه إلى أ�عاد غیر مسبوقة.

 
 .28.12.2022من االتفاق االئتالفي مع الصهیون�ة الدین�ة  144البند   46
 .28.12.2022من االتفاق االئتالفي مع الصهیون�ة الدین�ة  152البند   47
والبند   28.12.2022من االتفاق االئتالفي مع �تلة "نوعم"  19؛ و�ند 28.12.2022من االتفاق االئتالفي مع �تلة عوتسما یهودیت  133البند   48

 . 28.12.2022من االتفاق االئتالفي مع الصهیون�ة الدین�ة  97
التعل�م". لالطالع على موقف عدالة من االمت�ازات التي �منحها   صادق الكن�ست على تعدیل قانون "من الجند�ة الى 2022في شهر ا�ار/مایو   49

 . https://www.adalah.org/he/content/view/10633قانون الجنود المسّرحین: 
 .28.12.2022من االتفاق االئتالفي مع الصهیون�ة الدین�ة.  18من االتفاق االئتالفي مع �تلة عوتسما یهودیت؛ البند  18البند   50
 .28.12.2022من االتفاق االئتالفي مع الصهیون�ة الدین�ة.  20من االتفاق االئتالفي مع �تلة عوتسما یهودیت؛ البند  20البند   51
 .28.12.2022تفاق االئتالفي مع الصهیون�ة الدین�ة من اال  103البند   52

https://www.adalah.org/he/content/view/10633
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 العر��ة والبلد�ة المحل�ة  السلطات یزان�اتالتمییز في م

حتى   الفجواتلتقل�ص  للمجتمع العر�ي  الخطة االقتصاد�ة  والتي تندرج ضمن "  53تعتزم الحكومة إلغاء االلتزامات متعددة السنوات

. �ما تقرر تعدیل الخطة �حیث 54") 550ف�ما یلي: "الخطة    ، 2021أكتو�ر    24بتار�خ    550" (قرار الحكومة رقم  2026عام  

ر�یز على توج�ه المیزان�ة ، و "تضمن االستخدام المناسب واألمثل لألموال" من خالل التتتك�ف مع س�اسة الحكومة الجدیدة""

  بدًال من،  55"لى أنشطة لتشغیل الشبی�ةإ  �اإلضافة ،  الحفاظ على القانون والنظام في المجتمع العر�ياألمن الشخصي و   "لمتطل�ات

سلطات المحل�ة العر��ة والیهود�ة، میزان�ات التخط�ط والتنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة والبنى التحت�ة وسد الفجوات بین ال  حو�لت

 .550هذه الس�اسة سیؤدي إلى اإللغاء الكامل اللتزامات الدولة في المیزان�ة تجاه المجتمع العر�ي في إطار خطة  طبیقت فإنّ 

التنموي. على    دعم الحكوميوال  مت�ازاتالعر��ة من اال  البلدات  ستثناءإلسالف الذ�ر    550استخدام القرار    كما تنوي الحكومة

ضمن خارطة    ،)(أي البلدات الیهود�ة  550  خطةفي ال  مدرجةفي الجلیل غیر ال  لداتبال  دراجإ، تم االتفاق على  سبیل المثال

المدرجة في  البلدات    استثناءفیها  تم  التي  ،  المت�ازات والمیزان�اتوجد الیوم سلسلة من اوت  56. لإلسكان  القومیة  األفضل�ةمناطق  

أ�ًضا    550یتم استخدام المیزان�ة في الخطة    المثال،على سبیل    57وغیرها من الخطط المخصصة للسكان البدو.  550الخطة  

طة  العر��ة في وادي عارة من خار   لبلداتا  العالق أمام المحكمة العل�ا �موضوع استثناءكواحدة من حجج الدولة في االلتماس  

 58.القومیةفضل�ة مناطق األ

التي �ان من  و ، 550ل خطة  االستمرار في الس�اسة اإلشكال�ة الحال�ة التي تحوّ   تهدف، یبدو أن الحكومة  بناء على �ل ما سبق

 .تضمّنته الخطة إللغاء أي التزام    و�ذلك،  من المیزان�ات األخرى   االستثناء، إلى أداة للتمییز و فترض استخدامها �میزان�ة تكمیل�ةالم

 
 .28.12.2022من االتفاق االئتالفي مع �تلة عوتسما یهودیت  94البند   53
54https://www.gov.il/he/departments/policies/dec550_2021   . 
 .28.12.2022من االتفاق االئتالفي مع �تلة عوتسما یهودیت  94البند   55
 .28.12.2022من االتفاق االئتالفي مع �تلة عوتسما یهودیت  109البند   56
  ، من "مخطط اإلقالع" الذي اطلقته وزارة الداخل�ة550عدم ادراج البلدات المشمولة في الخطة  انظر/ي مثال توجه عدالة �شأن 57

https://www.adalah.org/uploads/uploads/hamraa_plan_270622.pdf ;  و�ذلك توجه عدالة �شأن است�عاد البلدات المدرجة في خطة
من مخطط دعم البلدات في النقب والجلیل ومناطق االطراف االجتماع�ة للحصول على منح:   550

scholarship_plan_250722.pdfhttps://www.adalah.org/uploads/uploads/   ومن الخطط الحكوم�ة االخرى، مثل "الخطة لتشج�ع
 . االنتعاش الدمغرافي والتطو�ر االقتصادي المستدام في بلدات منطقة النقب الشرقي"

ت اضاف�ة عن االلتماس التي سیتم رفعه من قبل عدالة:  . لمعلومابلد�ة أم الفحم ضد رئ�س الحكومة  5510/ 20 محكمة العدل العل�ا   58
https://www.adalah.org/he/content/view/10300  . 

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec550_2021
https://www.adalah.org/uploads/uploads/hamraa_plan_270622.pdf
https://www.adalah.org/uploads/uploads/scholarship_plan_250722.pdf
https://www.adalah.org/he/content/view/10300
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 الد�مقراط�ةالق�م العنصر�ة والحد من الق�م إ�احة  –الترّشح الحق في 

البند  تعهدت الحكومة الجدیدة   احتمال مستقبلي  أي  من أجل منع    ، وذلك: الكن�ستأ من قانون أساس  7�العمل على تعدیل 

بن تسیون غو�شتاین  شطب ترش�ح �لٍّ من لحال مع ، �ما �ان اتصر�حات وأفعال عنصر�ة بناًء على الست�عاد المرشحین الیهود

�حسب   59.حزب "عوتسما یهودیت"  قائمة المرشحین عنمن  ض   2019في العام    ي الذین �انوا خایل بن آر �اروخ مارزل وم�و 

قضیتهم في  الصادر  منهجي وحرضواعّبر  فقد  ،  الحكم  �شكل  الفلسطینی عل  الثالثة  العنصر�ة ضد  أنشطتهم ینى  أن  وتقرر   ،

تنظر الحكومة لكن�ست.   عدم أهلیتهم لخوض انتخا�ات اًال معل،  المحظورة �التحر�ض على العنصر�ة   في المنطقة  تقع  وتصر�حاتهم

جراء غیر سل�م و"تمییزي" ضد مرشحین یهود و�تطلب األمر التصح�ح من أجل إمنعهم من خوض االنتخا�ات على أنه  إلى  

و أ"است�عاد قائمة المرشحین أو المرشح الذي ینكر وجود دولة إسرائیل �دولة یهود�ة دمقراط�ة؛ أو �حّرضون على العنصر�ة  

ت�عاد طرف واحد فقط وال یتم است�عاد ینتج وضع یتم ف�ه التمییز ضد جمهور واحد [الیهودي] و�تم اس  وأالرهاب،  إیدعمون ال

 60مؤ�دي اإلرهاب".

المشار�ة في  ضد الفلسطینیین  ض على العنصر�ة  �تحر ال�  �قومون الذین  ، إلى وضع �مكن ف�ه لمرشحین وقوائم  تعدیلس�قود هذا ال

ففي الوضع الدستوري هدید س�اسي للدولة. االنتخا�ات، بینما ُینظر إلى المرشحین الذین یدافعون عن ق�م الد�مقراط�ة على أنهم ت

دولة جم�ع مواطنیها، من خوض    من أجل رؤیةوتعمل    اإلشكالي القائم فعل�ًا الیوم، والذي �موج�ه یتم منع قائمة مرشحین تدعو

في حال تم    61.ةاالنتخا�ات �سبب المفهوم �أن تتعارض الدولة الد�مقراط�ة �مفهومها الواسع والعام مع تعر�ف الدولة �دولة یهود�

الواردقبول   فالتعدیل  دستورً�ا  إنه  ،  �حمي  تعدیًال  و�حدّ   ئم�ادس�كون  مشار�ة    عنصر�ة  وفق  من  �عملون   الم�ادئ مرشحین 

  .ن نفسها دستورً�ادفاع�ة تحّص تخا�ات الكن�ست. �كلمات أخرى، عنصر�ة الد�مقراط�ة في ان

وتشیر االتفاق�ات أ�ضا إلى أن الحكومة الجدیدة ال تكتفي بتقیید حق المواطنین الفلسطینیین في االنتخاب والعمل في الساحة  كما  

 تقدمالبرلمان�ة، ولكنها تنوي أ�ضا نزع الشرع�ة عن التعبیر عن هو�تهم الوطن�ة. على سبیل المثال، نصت االتفاقات على أن  

 62أنها فرض قیود على رفع العلم الفلسطیني.الحكومة التشر�عات التي من ش

 
ضد د.   21الـ لجنة االنتخا�ات المر�ز�ة للكن�ست   1806/ 19 تصدیق انتخا�ات)،  2019(  س�غل ضد بن غفیر 5485/ 19 انتخا�ات استئناف   59

 ).  2019(  عوفر �س�ف 
 .28.12.2022من االتفاق االئتالفي مع �تلة عوتسما یهودیت  131البند   60
، قبلت المحكمة العل�ا استئناف قائمة التجمع الوطني الدمقراطي، التي است�عدتها لجنة االنتخا�ات والمر�ز�ة، وسمحت  25في انتخا�ات الكن�ست ال     61

حایوت في حكمها �أن تقد�م قانون أساس مقترح: دولة جم�ع مواطنیها �شكل "انتقاال من  ض�ة  القاالمحكمة  لها المحكمة �الترشح. ومع ذلك، علقت رئ�سة  
" �مكن أن یؤدي  الكالم الى الفعل" لرفض وجود إسرائیل �دولة یهود�ة ود�مقراط�ة، و�التالي حذرت من أن مثل هذا اإلجراء س�كون "عبورا لنقطة الال عودة

التجمع الوطني الد�مقراطي ضد لجنة االنتخا�ات    6668/ 22استئناف انتخا�ات  من حكم الرئ�سة حایوت،    21-20رات  ئمة االنتخاب�ة. (الفقا إلى شطب الق
 .  ) 25المر�ز�ة النتخا�ات الكن�ست ال 

 .28.12.2022 من االتفاق االئتالفي مع �تلة عوتسما یهودیت  135البند   62
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 المنظمات الحقوق�ة ةطأنش التضییق على

. ینظر الوزراء في الحكومة  رفعت الحكومة الحال�ة را�ة مواصلة العمل على تضییق مساحات عمل منظمات حقوق االنسان

  ، و�التالي التزمت الحكومة   63.طر�تشسمو   بتسیلئیل  للوز�ر، وفًقا  ارها "تهدیًدا وجودً�ا" إلسرائیلالجدیدة إلى هذه المنظمات �اعت� 

إن   64على التبرعات المحولة من الحكومات األجنب�ة إلى هذه المنظمات. قیودًا ضریبیةفرض من بین أمور أخرى، �سن قانون �

،  منظمات حقوق اإلنسان في إسرائیل  األكبر من میزان�ات  الجزء  تشّكل، والتي  أعالهعلى التبرعات    ھذه القیود الضریبیةفرض  

 .�بیرجوهري و وقدراتها �شكل  ة المنظماتتقل�ص نطاق أنشطسیؤدي عملً�ا إلى تجف�ف هذه المیزان�ات و 

 تقل�ص صالح�ات المحكمة العل�ا

لتشر�ع: من صالح�ات المحكمة العل�ا، �ما في ذلك سن قانون أساس ا تحدّ  ، �التشر�عات التي"كأولو�ة مطلقة" الحكومة،لتزمت ا

التشر�ع�ة و   صالح�ات  عني منح�التي    بند التغلب والتشر�ع   الممطلقة للسلطة  إمكان�ة  للتشر�عاتتضییق  القضائ�ة  ، إن  راجعة 

، ترى العدید من منظمات حقوق  الحكم واإلدارة، �ما هو معروف  أنظمةهذه القض�ة على . �اإلضافة إلى تداع�ات  أصالً   جدتوُ 

التشر�عات ذات الطب�عة العنصر�ة أو التي    لتحديهو استرات�ج�ة مهمة  الذي تقوم �ه  اإلنسان في إسرائیل أن التحدي القانوني  

التي تقود المحكمة العل�ا هي  . على الرغم من أن  حر�ته: �رامة اإلنسان و وتنتهك قانون أساس�حقوق اإلنسان    تمّس �مكن أن  

ى عدم التدخل في  لمحكمة إلالعام ل میل  ال  على من العقود الماض�ة    تدّل التجر�ةو   ،س�اسة ض�ط النفس المفرط في هذا الس�اق

ومن خالل  ،  الضیقهامش  الحتى إلغاء هذا  التضییق و �سعى إلى مز�د من  له    التشر�ع الجدید المخطط  فإنّ   تشر�عات الكن�ست،

  إلى دولة القانون   لعودةالحكومة الى ا   و�ذلك تسعىمطلقة دون مراجعة قضائ�ة.  ار دستوري للكن�ست �صالح�ات تشر�ع�ة  منح إط

التشر�ع   مثل هذا: حر�ة العمل.  قانوني الذي �ان قائمًا قبل سّن قانون أساس: �رامة اإلنسان وحر�ته وقانون أساسوالنظام ال

المنصوص علیها في قوانین   قوق األساس�ة، للحولو �انت محدودة النطاق، حتى  إلغاء الحما�ة القائمةیؤدي أ�ًضا إلى  �إمكانه أن  

 .المذ�ورة أعاله األساس

 1967جرائم الحرب في األراضي المحتلة منذ عام نطاق االلتزام �استمرار وتوس�ع 

اتفاق�ات االئتالف ال  تعّهدت،  كجزء من  الدولي ف�ما یتعلق بوضع األراضي  القانون  انتهاك  محتلة منذ عام  الحكومة �مواصلة 

  الفلسطین�ة والحرمان ، ومصادرة األراضي  لة في بناء المستوطنات وتوس�عها، واالستمرار في س�اسة جرائم الحرب المتمث1967

المبدأ األساسي الذي  إّن . في تقر�ر مصیره الفلسطیني لشعباحق المطلق ل نكارمن استخدامها، واإللسكان الفلسطینیین الكامل ل

 
 .  https://youtu.be/NIJoB4cx_mg?t=1770 21.11.2022بتار�خ في الكن�ست خطا�ه في مؤتمر منظمة "عد �ان" (إلى هنا)   63
 ..202228.12من االتفاق االئتالفي مع �تلة عوتسما یهودیت  136البند   64

https://youtu.be/NIJoB4cx_mg?t=1770


14 
 

، تعهد وعل�ه  65طب�عي في أرض إسرائیل".الحق  الیوجه الحكومة ف�ما یتعلق �س�استها في هذه المناطق هو أن "لشعب إسرائیل  

بینما یتم  ،  في أراضي الضفة الغر��ة  66الس�ادة"  فرض�أنه س�قود "إلى ص�اغة وتعز�ز س�اسة یتم من خاللها    الحكومةرئ�س  

الدول�ة. من أجل تحقیق المبدأ األساسي المذ�ور أعاله،  على الساحة  مصالح إسرائیل "الوطن�ة" و وعت�ارات  توقیت ذلك وفًقا ال

 :ومنها ،ومة �عدد من اإلجراءات التنفیذ�ةالتزمت الحك

منّسق   مجاالت عملوتحت مسؤولیته ستكون  األمن  وز�ًرا إضافً�ا في وزارة    س�كون عضو الكن�ست سموطر�تش .1
  11  تعدیل رقم  27.12.2022بتار�خ  تّم  ،  لهذا الغرض   67�ة واإلدارة المدن�ة.في الضفة الغر�الحكومة    عملیات

تعیین وز�ر إضافي في وزارة حكوم�ة �كون مسؤوًال عن مجاالت معینة یت�ح  �شكل    ،: الحكومةعلى قانون أساس
�ما ذ�رنا من أجل تمكین   الكن�ست سموطر�تشتعدیل القانون المذ�ور وتعیین عضو  لقد جاء  في تلك الوزارة.  

راضي  ع المستوطنات في األالس�اسة المعلنة والموقف الس�اسي لحزب "الصهیون�ة الدین�ة" ف�ما یتعلق بتوس�  طبیقت
جوهري   تطابق، والتشر�عات العسكر�ة التي ستؤدي إلى  " وضع�ة المستوطنات والبؤر االست�طان�ة، و"تنظ�مالمحتلة

، المستوطنین في الضفة الغر��ةعلى على المواطنین اإلسرائیلیین الذین �ع�شون في إسرائیل و  السار�ةبین القوانین 
 التفصیل�ة التال�ة. ات وهو أمر ینعكس في االلتزام

  المهمات ) لتطو�ر وتقو�ة المستوطنات في الضفة الغر��ة یتم وضعها من قبل وزارة  2027-2023س�ة (اخطة خم .2
 68.الوطن�ة ودائرة االست�طان

لى حین  إ  69.وشرعنتھا   " في المستوطناتالخاضعة للتنظ�مالبؤر االست�طان�ة واألح�اء "غیر  (وضع�ة)  تنظ�م"  " .3
"حل إنساني" �سمح بتوصیل البؤر االست�طان�ة في أراضي الضفة    على تطبیق، ستعمل الحكومة  ذ�رتنظ�م ما  

 70". لسكانلالضرور�ة الغر��ة �الكهر�اء "لغرض توفیر الظروف المع�ش�ة األساس�ة 

في التشر�عات  المالءمة  إسرائیل من خالل    المطّ�قة فيتلك  قة على المستوطنین مع  المط�ّ الجوهر�ة    لقوانیناتوحید   .4
 71.في الضفة الغر��ة السار�ةاألمن�ة 

 1948.72  یهود قبل عام"إعادة" األراضي التي اشتراها  بـ لسماحل أمر عسكري لتغییر التشر�ع األمني تشر�ع .5

 
 . 28.12.2022 من االتفاق االئتالفي مع الصهیون�ة الدین�ة 118 والبند 28.12.2022 من االتفاق االئتالفي مع �تلة "نوعم" 26البند  65
 .28.12.2022من االتفاق االئتالفي مع �تلة "نوعم"  26البند   66
 .1.12.2022الدین�ة من االتفاق االئتالفي مع الصهیون�ة . 6.4 البند 67
 .28.12.2022من االتفاق االئتالفي مع �تلة عوتسما یهودیت  123البند   68
 .28.12.2022من االتفاق االئتالفي مع �تلة عوتسما یهودیت  151البند  69
 . 28.12.2022من االتفاق االئتالفي مع حزب شاس  180لبند  70
 .1.12.2022الدین�ة من االتفاق االئتالفي مع الصهیون�ة  21.6البند   71
 . 28.12.2022الدین�ة من االتفاق االئتالفي مع الصهیون�ة  127البند     72
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بتنفیذ وتسجیل    �ةاألمن التشر�عات  تعدیالت على   .6 یتعلق  ف�ما  ترتی�ات عادلة وفعالة  أجل ضمان   الصفقات"من 
 73.العقار�ة

 74.واستخدام المحاجر التنقیبس�اسة لتنظ�م  بلورة .7

�ة (شارع التخط�ط والتنفیذ للمحور الرئ�سي للضفة الغر�  75لتطو�ر الطرق في الضفة الغر��ة.  مخطط إسترات�جي .8
 76.للطرق  ) ودمج المشروع ضمن المخطط االسترات�جي60

التخط�ط في االعت�ار أ�ًضا االحت�اجات اإلنسان�ة الناشئة   �ةأخذ مدیر وف ت، سالُقطري   كجزء من إجراءات التخط�ط .9
 77.الضفة الغر��ةااللتقاء مع المخططات في عن 

التي تمت لخطة  ، و�ناًء على المنع االستیالء على المنطقةوذلك  خطة لزراعة أشجار الز�تون في المناطق (ج)   .10
 2018.78- 2017الزراعة في  األمن و  تيبین وزار  بلورتها

الشروط والحقوق والمنح" ف�ما یتعلق �الزراعة والرعي في الضفة الغر��ة من أجل "المساواة" بینهم و�ین    مساواة " .11
 79.المزارعین في إسرائیل

  یل إلى ئأر�مستوطنة  من    505األردن من خالل التخط�ط التفصیلي لتوس�ع طر�ق    غور تقو�ة المستوطنات في   .12
 80.غور األردن

 81." شمال الضفة الغر��ةحومش مستوطنة "ب�قاء �ما �سمح  فك االرت�اطتعدیل قانون  .13

 82.الخاصةراضي  أال مزارع فرد�ة على "أراضي الدولة" و  .14

والتعداد السكاني لحما�ة "أراضي الدولة"    المسحوالتسجیل األول و�جراءات    راضيألتنظ�م ال ص�اغة توص�ات �شأن   .15
 83.في الضفة الغر��ة

 
 .28.12.2022الدین�ة من االتفاق االئتالفي مع الصهیون�ة   321البند   73
 .28.12.2022الدین�ة من االتفاق االئتالفي مع الصهیون�ة   341البند   74
 .28.12.2022الدین�ة من االتفاق االئتالفي مع الصهیون�ة   129البند  75 
 .28.12.2022یهودیت من االتفاق االئتالفي مع �تلة عوتسما  98البند  76 
 .28.12.2022یهودیت من االتفاق االئتالفي مع �تلة عوتسما   118البند  77 

 .28.12.2022یهودیت من االتفاق االئتالفي مع �تلة عوتسما  143البند     78
 .28.12.2022یهودیت من االتفاق االئتالفي مع �تلة عوتسما   471لبند ا  79
 .28.12.2022" من االتفاق االئتالفي مع �تلة "نوعم 27البند   80
 .28.12.2022" من االتفاق االئتالفي مع �تلة "نوعم 28البند   81
 .28.12.2022الدین�ة من االتفاق االئتالفي مع الصهیون�ة   131البند   82
 .28.12.2022الدین�ة من االتفاق االئتالفي مع الصهیون�ة  139بند  83



16 
 

، �ما في ذلك إح�اط  ة الكاملة و�حكام السلطة فیهاسرائیل [و] الحفاظ على الس�ادإ�عاصمة  وتطو�رها  القدس  تعز�ز   .16
 84".أنشطة السلطة الفلسطین�ة في القدس

واصلت  ، وطالما  ل في األراضي المحتلةدول�ة ضد س�اسات إسرائیمحافل    أماماإلجراءات  حصول تقّدم في  في محاولة لمنع  

الفلسطین�ة   لالسلطة  الهسعیها  في  إسرائیل  ضد  اإلجراءات  المحاتعز�ز  في  أو  األخرى   فلاي  الحكومة  الدول�ة  التزمت  فقد   ،

 85.اقتصاد�ة�ما في ذلك عقو�ات ، الفلسطین�ة وأنشطتهاضد السلطة  وتدابیر�ص�اغة س�اسات االسرائیل�ة 

 

 واستنتاجات  خالصة

الخطوط الس�اس�ة الواضحة للحكومة الجدیدة �ق�ادة بن�امین نتن�اهو نحو تعمیق نظام اإلقصاء والتمییز والفصل العنصري   تدفع

 جاالت الح�اة، والتي تنعكس أساسًا �ما یلي: موالس�طرة والقمع ضد الفلسطینیین في �ل 

وفي   س�اسة العزل والفصل والتمییز العنصري تجاه الحقوق األساس�ة وحصر�ًا في مسائل المواطنة والحق �ح�اة ُأَسرّ�ة،  .أ

 .الشرطةعمل س�اسات األراضي واإلسكان والموازنة والخدمات و 

العرق�ة   .ب الس�طرة  تعبیرًا عنها  س�اسة  والقمع  التي تجد  �أوامر إطال  �ما�العنف  التصعید  في  النار، و یتجلى  تعمیق ق 

ومنظومة إنفاد القانون، و�عفاء ض�اط وجنود الشرطة من المسؤول�ة الجنائ�ة، وتصعید األحكام  �شكل للشرطة التسی�س

 .العقاب�ة �حق الفلسطینیین

 .لألنظمة القانون�ة المختلفة �حیث تمّیز بین الیهود والفلسطینیین من جانبي الخط األخضر المؤسسيتوس�ع التنظ�م  .ت

توس�ع نطاق القیود المفروضة على حر�ة التعبیر ونزع الشرع�ة عن الهو�ة الوطن�ة الفلسطین�ة ومنع النشاط الس�اسي  .ث

 .المشروع

 .مواصلة إجراءات الضم الفعلي في الضفة الغر��ة .ج

الدولي، و�شكل اساسي    توّسع هذه اُألسس نطاق انتهاكات دولة اسرائیل المتواصلة للمحظورات المطلقة التي تقع في صم�م القانون 

 تنتهك ما یلي:

 
 . 28.12.2022الدین�ة من االتفاق االئتالفي مع الصهیون�ة  157 – 156البندان   84
 .28.12.2022الدین�ة من االتفاق االئتالفي مع الصهیون�ة   158البند   85
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العنصري  .1 التمییز  أشكال  للقضاء على جم�ع  الدول�ة  التمییز والفصل  االتفاق�ة  أي شكل من أشكال  التي تحظر   ،
وتتعهد �أن تنتهج، �كل الوسائل  "بل    العنصري،فقط �إدانة التمییز  من االتفاق�ة تلزم الدول ل�س    2العنصري. المادة  

  …"التمییز العنصري �كافة أشكاله  علىالمناس�ة ودون أي تأخیر، س�اسة للقضاء 

تنتهك س�اسة الفصل والتمییز المؤسسي   االتفاق�ة الدول�ة للقضاء على جر�مة الفصل العنصري والمعاق�ة علیها: .2
اء األراضي الخاضعة لس�طرة الحكومة اإلسرائیل�ة محظورات  واله�منة العنصر�ة ضد السكان الفلسطینیین في جم�ع أنح

 :التال�ة من االتفاق�ةالبنود التي تعرف ممارسات الفصل العنصري �جر�مة ضد اإلنسان�ة. و�شمل ذلك  ةالمعاهد

  -   ، التي تنص على أن الحظر ینطبق على األفعال التي تنشئ وتحافظ على عالقات ه�منة2المادة   .أ
domination   -  قمع منهجي ل إلى  أو اإلثن�ة والتي تؤدي  العرق  أخرى على أساس  مجموعة على 

 للحقوق األساس�ة والجوهر�ة. 

اتخاذ أ�ة تدابیر، تشر�ع�ة وغیر    "(ج) التي تنص على أن جر�مة الفصل العنصري تشمل    2المادة   .ب
تشر�ع�ة، �قصد بها منع فئة أو فئات عنصر�ة من المشار�ة في الح�اة الس�اس�ة واالجتماع�ة واالقتصاد�ة  

وخاصة �حرمان أعضاء   والثقاف�ة للبلد، وتعمد خلق ظروف تحول دون االنماء التام لهذه الفئة أو الفئات
 ...".  ان وحقوقه األساس�ةفئة أو فئات عنصر�ة من حر�ات اإلنس

تشمل    2المادة   .ت العنصري  الفصل  جر�مة  أن  على  تنص  التي  التدابیر(د)،  �ل  ذلك  اتخاذ  في  �ما   ،
عن طر�ق إنشاء مناطق منفصلة إلى  وفق معاییر عنصر�ة  تقسم السكان  والتي تهدف الى  التشر�ع�ة،  

 مجموعات عرق�ة.

المادة   .ث العنصري    2تنص  الفصل  جر�مة  أن  على   المنظمات ]  Persecution[  اضطهاد"تشمل  (و) 
 .واألشخاص، �حرمانهم من الحقوق والحر�ات األساس�ة، لمعارضتهم للفصل العنصري"

 
الحرب من خالل االستمرار   جرائم�شأن  انتهاك الحظر المفروض    نظام روما األساسي المنشئ للمحكمة الجنائ�ة الدول�ة: .3

في توس�ع وتعز�ز المستوطنات ومصادرة األراضي، في انتهاك للحظر المعّرف �جر�مة حرب في نظام روما األساسي  
)؛  �اإلضافة إلى تدابیر الضم الفعل�ة، وضمن هذه الخطوات توحید القوانین الجوهر�ة  النظاممن    ) 8()(ب)2(   8(المادة  

في معارضة تامة لقوانین االحتالل، وهو ما �شّكل جر�مة    -مع اولئك الموجودین في إسرائیل  المط�قة على المستوطنین  
)  ي ) (1(   7عنصري (ابرتهاید) وفقًا للمادة  الفصل  ال)(أ)؛ وجر�مة  2(  8�موجب المادة    )crime of aggression(  عدوان

 .من نظام روما األساسي
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�اإلضافة إلى ذلك، فإن الس�اسات التي تدعو إلى عدم مساءلة ض�اط الشرطة والجنود تتعارض مع القانون الدولي، الذي   .4
�فرض إلزامًا إ�جاب�ا على الدول للعمل �منع اإلضرار �ح�اة الخاضعین لس�طرتها، �ما في ذلك مقاضاة المسؤولین، وتوفیر  

 86.لدولي في حاالت انتهاك القانون ا االنتصافسبل 
 

فإن الخطوط العر�ضة للحكومة الجدیدة تشهد على الن�ة الجنائ�ة والشخص�ة ألعضاء االئتالف الذین وقعوا علیها، بناًء عل�ه،  
وعلى رأسهم رئ�س الحكومة بن�امین نتن�اهو، وذلك الرتكاب جرائم جنائ�ة �موجب نظام روما، والتي یتم تعر�فها على أنها 

 اإلنسان�ة (جرائم فصل عنصري/ابرتهاید) وجرائم حرب.جرائم ضد 

على ضوء �ل ما تقّدم، من الضروري اتخاذ إجراءات فور�ة وعاجلة من جانب الهیئات الدول�ة المخّولة، �ما في ذلك محكمة  
�ما و�تطّلب األمر إعادة تنش�ط لجنة األمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل     87الجنا�ات الدول�ة ومحكمة العدل الدول�ة.

 88العنصري/االبرتهاید.

 

 
86 International Covenant on Civil and Political Rights, art. 2§3; Rule 149, Customary IHL Database (A State is 
responsible for violations of IHL attributable to it, including those committed by its armed forces); Rule 150, 
Customary IHL Database (A State responsible for violations of IHL is required to make full reparation for the loss or 
injury caused); The Hague Convention IV, art. 3 (A belligerent party which violates the provisions of the said 
Regulations shall, if the case demands, be liable to pay compensation. It shall be responsible for all acts committed by 
persons forming part of its armed forces.); Additional Protocol (I) to the Geneva Conventions, art. 91 (A Party to the 
conflict which violates the provisions of the Conventions or of this Protocol shall, if the case demands, be liable to 
pay compensation. It shall be responsible for all acts committed by persons forming part of its armed forces.); UN 
General Assembly, Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross 
Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, 21 March 
2006, A/RES/60/147. 

، اعتمدت الجمع�ة العامة لألمم المتحدة قرارا طلب ف�ه من المحكمة إبداء رأیها في العواقب القانون�ة الناجمة عن  2022د�سمبر  �انون أول/   30في       87
، �ما  1967ائیل المستمر لحق الشعب الفلسطیني في تقر�ر المصیر، واحتاللها المطول، واست�طان وضم األراضي الفلسطین�ة المحتلة منذ عام  انتهاك إسر 

 :ي/ في ذلك التدابیر الرام�ة إلى تغییر التر�ی�ة السكان�ة واعتماد تشر�عات وتدابیر تمییز�ة. لالطالع على مشروع القرار، انظر
-unga-of-report-settlements-rights-human-ngaffecti-practices-https://www.un.org/unispal/document/israeli

400/-77-a-resolutions-draft-ga-to-fourth-committee-decolonization-and-political-special 
إلنشاء اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري، والتي ظلت نشطة حتى   1761، اعتمدت الجمع�ة العامة لألمم المتحدة القرار 1962في العام     88

  العرق لحكومة جنوب أفر�ق�ا و�بالغ الجمع�ةاساس  . وتمثلت وال�ة اللجنة الخاصة، من بین أمور أخرى، في رصد الس�اسات القائمة على 1994عام 
 .العامة أو مجلس األمن أو �لیهما، عند الحاجة

https://www.un.org/unispal/document/israeli-practices-affecting-human-rights-settlements-report-of-unga-special-political-and-decolonization-committee-fourth-to-ga-draft-resolutions-a-77-400/
https://www.un.org/unispal/document/israeli-practices-affecting-human-rights-settlements-report-of-unga-special-political-and-decolonization-committee-fourth-to-ga-draft-resolutions-a-77-400/

	مدخل
	العنصرية الشُّرَطية وإلغاء استنتاجات لجنة أور
	استخدام أدوات قاتلة وتوفير الحصانة للإفلات من المساءلة
	عقوبة الإعدام وعقوبات عنصرية وإساءة أوضاع الأسرى الفلسطينيين
	ترسيخ التمييز في قوانين الهجرة وحظر لمّ شمل العائلات الفلسطينية في إطار قانون أساس
	تعميق سياسة الفصل وتهويد الحيّز
	التمييز في توفير الخدمات والتعليم
	التمييز في ميزانيات السلطات المحلية والبلدية العربية
	الحق في الترشّح – إباحة القيم العنصرية والحد من القيم الديمقراطية
	التضييق على أنشطة المنظمات الحقوقية
	تقليص صلاحيات المحكمة العليا
	الالتزام باستمرار وتوسيع نطاق جرائم الحرب في الأراضي المحتلة منذ عام 1967
	خلاصة واستنتاجات

