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 فقوم ةقرو

23يطسلفلا ملعلا عفر ة%عضو
4 53

 4<%ئا>إلا نوناقلا 4

 ٢٠٢٣ سرام,راذآ

 ةمدقم

 بعشلا تانXو ءانبأل ةTسSلاOPّ RعN وهو .<=>يطسلفلا بعشلل ةIJكرملا ةFنطولا زومرلا دحأ وه <=>يطسلفلا ملعلا

lش دقف ،لFئاgإ ةلود ماFق ذنمو .ةFنطولا مهتbJهو <aامجلا مهئامتنا نع <=>يطسلفلا
m

 sع ضqJحتلل ًةاعدم ملعلا ل

=w .مهتقحالمو =tuيSيطسلفلا
=w ملعلا اذه عفر رظحل ةرركتم تاوعد دهش{و تاقحالملا قاطن عسzا ةOuخألا ةنوآلا <

> 

 .ماعلا =Ouّحلا

=wالتئالا قافتالا sع عيقوتلا مت ،وهاFن�ن =tuماSFب ةسائرب =tuثالثلاو ةعRاسلا ةموكحلا لFكش�ل �ادFهمت
 بزح =tuب <

=w" هنأ sع ،ىرخأ رومأ =tuب نم ،صني يذلاو ،دوكFللا بزحو تNدوهي امسzوع
 ةموكحلا لمعتس رهشأ ةتس نوضغ <

=w رqJحتلا ةمظنم مالعأ ضرع وأ �و ةSFيطسلفلا رqJحتلا ةمظنم ملع عفر رظحN نوناق نس sع
 <�>لا تاسسؤملا <

 ردصأ هنأR نلعأ ،<�وقلا نمألل اًرJزو Ouفغ نب رامتيا تس�ن�لا وضع =tuيعت روف 1".ةFلحملا تاطلسلا وأ ةلودلا اهمعدت

=w ةSFيطسلفلا ةطلسلا مالعأ لازن¥ب ...هت¤تر تنا  امهم ةط£g طRاض ل " ضbJفت �إ فدهي �اموسرم
 "ماعلا =Ouحلا <

lش¨ ةSFيطسلفلا رqJحتلا ةمظنم ملع عفر" ّنأ ةعJرذR كلذو
m

 2." ةFباهرإ ةمظنمل �امعد ل

=w عافترالا �اتفال نا  ،كلذ دعR ة£gاTمو
 ءانثأ تالاقتعالا دادعأو <=>يطسلفلا ملعلا عفر عنم ةط£»لا تالواحم <

=w ،لاثملا لF¤س sع .ملعلا عفر < ةدFحولا =tuيط£»لا عفاود تنا  ثFحR ،تارهاظملا
 ،٢٠٢٣ رياني�<̄=اثلا نونا  ٢٧ <

=w ةFجاجتحا ةفقو لالخو
=tu= wنجل <Fsئاgإلا ش�جلا ماحتقا sع افFح <

 مت ،نويSيطسلف ة£»ع لتقو عbبسألا كلذ <

=w ةط£g طRاض بلاط نأ دعR نqJهاظتم ةسمخ لاقتعا
 دق" ملعلا نأ aداو ةSFيطسلفلا مالعألا لازن¥ب ناlملا <

=w ب´س�ي
=w ب´س�ي ]لعفلاR[ هنا ،زازفتسالا <

 3." باهرإلا معدN هناو ،زازفتسالا <

=w معدت نأ ٥,٣,٢٠٢٣ موي ةJرازولا ةنجللا تّرقأ دقو
 تم=�Oلا امم ةروطخ دشأ نوناق حا�Oقا ةNدFهمتلا ةءارقلا ةلحرم <

Rةموكحلا ه w=
=wالتئالا قافتالا <

 بزح نم نهوك غbملأ تس�ن�لا وضع هحرط يذلاو ،حا�Oقالا OPتعN .ەالعأ روكذملا <

 ةلودR ف�Oعت" ال ةئيهل مالعأ وأ "داعم ناFك" مالعأ هFف عفرُت OÀ¿أ وأ صاخشأ ةثالثل رهمجت يأ نأ 4،تNدوهي امسzوع

 Ãس¨ ام  .هtu= Rكراشملا sع ماع ةدمل نجسل ا ضرفJو <̄=وناق Ouغ اًرهمجت ،"ةFطارقمNدو ةNدوهي ةلودك لFئاgإ

 ."بغش لامعأ"ـك هفqJعتو اذهك رهمجت يأ قqJفتب ةط£»لا لbJخت �إ حا�Oقالا

                                                             
=wالتئالا قافتالا ،لFئاgا ةموكح 1

=w دوكFللا ةلتك =tuب ةFموقلا ةموكحلا لFكش�ل <
=w ]ةNدوهيلا ةوقلا[ تNدوهي امسzوع ةلتك =Xtuو ٢٥-ـلا تس�ن�لا <

> 
 طRارلا OPع رفوتمو ،)٢٨,١٢,٢٠٢٢ موي هFلع ةقداصملاو هتغاFص تمت( ةFفالتئالا تاقافتالاو ةضqJعلا طوطخلا :تس�ن�لا عقوم "٢٥-ـلا تس�ن�لا
 . Otzma.pdf-ts/CA37https://main.knesset.gov.il/mk/government/Documen :)يOPع(
 ةكTشلا sع فJراعم عقوم ،"ماعلا =Ouحلا نم ف.ت.م مالعأ ةلازإل ةط£»لل ماعلا ش�فملا �ا هتاهجbJت ردصOu Nفغ نب رJزولا" ،نومخح نولأ 2
 .https://www.maariv.co.il/news/law/Article-971076  :)يOPع( طRارلا OPع رفوتمو )٨,١,٢٠٢٣(
=w ةFجاجتحالا ةرهاظتلا نع ةط£»لا هت£»{ ويدFف طg£J لالخ نم 3

 :)يOPع( طRارلا OPع رفوتمو ،٢٧,١,٢٠٢٣ خــــJراتب افFح <
https://www.adalah.org/uploads/uploads/Haifa_demonstration_27_01_2023.mp4. 

 :)يOPع( طRارلا OPع رفوتمو ،٢٠٢٢ ،)داعم نا�Fل ملع عفر رظح – لNدعت( تاbXقعلا نوناق حا�Oقا 4
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1384615.docx. 
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=w <=>يطسلفلا ملعلا عفرل <̄=وناقلا عضولا sع ءوضلا طFلسz وه ەذه فقوملا ةقرو نم ضرغلا
 ام  ،ةماعلا ن¿امألا <

=qJõحتلاو <ô̄ادعلا باطخلا ضرعنس
 ملعلا عفرب قلعتي امFف =tuنسلا ىدم sع ةFموكحلا تاسرامملا كلذكو ،<

 نم <�احلا <̄=وناقلا عضولا اهيلع موقN <�>لا ةFساسألا تاFّضرفلا ةهجاومR موقنس ،كلذ �ا ةفاضإلاR .<=>يطسلفلا

=Jöراتلا فصولا لالخ
 .<=>يطسلفلا بعشلا ملع ەراTتعاR <=>يطسلفلا ملعلا روطتل <

=w دجوي ال هنأ ركذلا بجN ،ركذ امFف بهس{ نأ لTق
 قداصتو ام  ،<=>يطسلفلا ملعلا عفر sع رظح <Fsئاgإلا نوناقلا <

 نمو ؛هعفرل عنم دجوي ال هنأ sع ،ولسوأ تاFقافتا دعR هنع تردص <�>لاو ،ةموكحلل <̄=وناقلا راش�سملا تاهيجوت

=w انغلTت مل هنيح
 ءانثأ ملعلا عا=�Oنا ةط£»لا تالواحم نإف ،هFلع ًءانب .ملعلا عفر اهب¤س ةFئانج ةنادإ ةNأ ةلادع <

lشzو ةFنوناق Ouغ تالواحم < ،هعفر ةجحR تالاقتعاR ماFقلاو ،تارهاظملا
m

  .اهتاFحالصل ارفاس �اقرخ ل

 راش�سملا تاهيجوت نإف ،كلذ نم مغرلاXو ،<=>يطسلفلا بعشلا ملع اFًخJرات وه <=>يطسلفلا ملعلا نأtuّ= RبSس ام 

=w تسسأت <�>لاو )ف.ت.م( ةSFيطسلفلا رqJحتلا ةمظنم ملع هّنأ نم قلطنت ةموكحلل <̄=وناقلا
 ،ةج�Fنك .١٩٦٤ ماعلا <

Rش�ت تأدl
m

=w ]ةFلFئاgإ ةFنوناق[ ةFجاودزا ل
 ملع وأ <=>يطسلفلا بعشلا ملع هتفصR ءاوس ،ەرهوج �ا ةرظنلا <

 ةFجاودزالا ەذه نأ �ا Ouش{ ام  ."هعم الثامتو <P̄اهرا مFظنتل �امعد" سكعN هنأ sع هعفر Ouطأتل اFعس كلذو ،ف.ت.م

=w ةFنوناقلا أدTم عم =wان�ت
 .<ô̄انجلا لاجملا <

 

=Jöراتلا روطتلا .أ
 <=>يطسلفلا ملعلل <

 ،ةساردلا بسحXو ١٩٧٠.5 ماع ةFمساق ةOuJخ .د ةخرؤملا اهترجأ <=>يطسلفلا ملعلا خــــJراتب ةطاحإ OÀ¿ألا ةساردلا

 دض ةروثلا عالدنا نم ماع دعR ةqXFعلا ةFموقلا ةكرحلا هتن¤ت يذلا <P̄رعلا ملعلا وه <=>يطسلفلا ملعلا لصأ نإف

=w دمتعملا ملعلا sع هسفن <P̄رعلا ملعلا زكتري .�وألا ةFملاعلا برحلا ءانثأ )١٩١٦-١٩١٨( ةFنامثعلا ةJروطاOPمإلا
> 

 ضFبألاو =ýخألا نوللاR ةFقفأ طوطخ ةثالث نم نّوكتي يذلاو ،ةاتفلا ةqXFعلا ةFعمجلا لTق نم ١٩١٤ سرام�راذآ

=w بقح ةثالث لثمتو ،دوسألاو
 ام  ،)دوسأ( ةFساTعلاو ،)ضFبأ( ةbJمألاو ،)=ýخأ( ةFمطافلا :ةFمالسإلا ةفالخلا <

أو
þ

=w ملعلا �إ رمحألا ثلثملا فFض
 ەراTتعاR ملعلاR فا�Oعالا مت ام ناعgو .ةFمشاهلا ةgألا لFثمتل ١٩١٧ ماعلا <

=ÿارألا sع ماقتس <�>لا ةqXFعلا ةلودلا ملعو ةqXFعلا ةروثلا ملع
 .<̄=امثعلا مlحلا نم ررحت�س <�>لا <

 

 ١٩١٤ ةاتفلا ةqXFعلا ةFعمجلا ةكرح ملع

 

 ١٩١٧ <P̄رعلا ملعلا

 ماشلا دالR اتمسق =tuتللا اس{رفو اFناطqJب نم ةطشSلا ةضراعملا ب´س" كلذو ققحتت مل ةqXFعلا ةلودلا ةJؤر نأ الإ

=w ةqXFعلا لودلا ترمتسا ،ةFلاتلا تاونسلا لالخو ،كلذ عمو .امهن#ب
=w ةقطنملا <

=w ءاوس ،<P̄رعلا ملعلا مادختسا <
> 

                                                             
 .)١٩٧٠ ،ةSFيطسلفلا رqJحتلا ةمظنم ،ثاحRألا زكرم ،٢١ مقر – ةSFيطسلف ثاحRأ( <=>يطسلفلا ملعلا ،ةFمساق ةOuJخ 5
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=w وأ ةFلصألا هتخس{
=w ًالbJط مدت مل <�>لا ةqXFعلا ة�لمملا لالقتسا نالعإ عم ،لاثملا لF¤س sع .ةثّدحملا خسSلا <

> 

 ملعلا دامتعا مت ،)=tuطسلفو ندرألاو قارعلاو نانبلو اJروس( ماشلا دالR ءاحنأ عيمج �إ اهدودح تدتما <�>لاو ،اJروس

=w عقN مجن ةفاض¥ب <P̄رعلا
=w .رمحألا ثلثملا <

 ةلقتسم ةSFيطسلف ةموكح س�سأتب نويSيطسلفلا بلاط ،١٩١٩ ماعلا <

=w ى�OPلا ةJروسلا ةلودلا نم اًءزج نوكت
=w ةqXFعلا ة�لمملا لالقتسا نالعإ لTقتسا ،كلذل .<�اردFف داحتا <

 اJروس <

Rماع وحن دع Rتالافتحا w=
=w اورمتسا =tuلفتحملا ن�ل ،<=>يطسلفلا عراشلا <

 ،=tuنسلا رم sع .<sصألا <P̄رعلا ملعلا عفر <

ةصاخ ،اSFًيطسلف اFًلحم اًزمر <P̄رعلا ملعلا حبصأ
ً

=w هنم ةثدحم خس{ دامتعا ب´س" 
 .قارعلاو ندرألا <

=ÿاملا نرقلا تانJ£»ع ذنم هنأ لوقلا نكمN ،ملعلا عفر نم دحلل ةFناطOPJلا تاطلسلا <aاسم نم مغرلا sع
 حبصأ <

=w اهقح لجأ نم تXراح <�>لا ةFلحملا ةSFيطسلفلا ةFنطولا �إ زمري اًملع
 بادتنالا تاطلس مامأ Ouصملا رqJقت <

 :ةFمساق .د بسحXو .ةFنويهصلا ةكرحلا هلlشz يذلا رطخلا دضو <̄=اطOPJلا

 <P̄رعلا ملعلا ةلاصأ sع ظفاحو هR اصاخ املع ذختي نأ <=>يطسلفلا بعشلا ضفرو
 دFحولا Ouيغتلاو ،ةqXFعلا مFلاقألا ةFقR تلعف ام  Ouيغت يأ هFلع لخدN نا نود لوالا
 ý=.6خألاو دوسألا =tuب ضFبألا لعجو ةFقفألا هناولا ب�ترت لNدTت وه هFف ثدح يذلا

=w ةم'احلا تاطلسلا لTق نم <=>يطسلفلا ملعلا مادختسا رمتسا دقف ،١٩٤٨ ماعلا دعR رمألا اذك
 لوخد �إ ةزغ عاطق <

=wو .ةýJملا ةqJكسعلا تاوقلا
=w <=>يطسلفلا <=>طولا رمتؤملا دقعنا ،هسفن ماعلا <

> z«£Jت¿أ( لوألا نbXح ،)رFمت ث 

 ةروثلا دعtu=. Rطسلفل اًملع <P̄رعلا ملعلا دامتعا ررقتو لR ،بادتنالا دودح نمض =tuطسلف لالقتسا نالع¥ب رارق ذاختا

=w يýملا ملعلا بناج �إ عفOuُل <=>يطسلفلا ملعلا داع ،١٩٥٢ ماع ةýJملا
=wو ةFمFلعتلا تاسسؤملا <

 تاTسانملا <

=wو ،ةFلافتحالا
=w يýملا ملعلا بناجR ملعلا عفر مت ١٩٥٨ ماعلا <

 .ةFموكحلا <̄=اTملا عيمج قوف ةزغ <

 

=tu= wطسلف مومع ةموكح ملع
 ١٩٤٨ ةزغ <

=wو ةSFيطسلفلا رqJحتلا ةمظنم ماFق عم
=w دقع يذلا رمتؤملا <

=w سدقلا <
 ملعلا =>ب�ت نأ تررق ،١٩٦٤ ويام�راNأ <

=)ف ،كلذ عمو .اهل اًملع <=>يطسلفلا
=Ou wيغت ءارجإ مت ،ماعلا كلذ نم OPمس¨د�لوأ نونا  <

 نوكN ثFحR ناولألا ب�ترت <

 روتكدلا ثحTل اًقفو ،ەالعأ روكذملا ب�ت�Oلا راFتخا مت .=ýخأ <sفسلاو ،ضFبأ طسوألاو ،دوسأ يولعلا طJ£»لا

=tu= wيلصألا دالTلا لهأ همدختسا يذلا ملعلاو ،<P̄رعلا ملعلل <sصألا مFمصتلا صحف دعR ،ةFمساق
 =tuطسلف <

=w امR ،ةFبادتنالا
=w كلذ <

 ملعلا نع <=>يطسلفلا ملعلا =Ouيمت ةلواحم قلطنم نم اًضNأو ،١٩٤٨ ماعلا دعR ةزغ عاطق <

 .اًهباشم اًمFمصت اًضNأ =>بت يذلاو يروسلا ثعTلا بزح ەدمتعا يذلا

                                                             
 .ەالعأ روكذملا ثحTلل ٢٧ .ص 6
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 )نوناقلا بسح تOuغت هFف ثلثملا س�ياقم( ٢٠٠٦ – ١٩٦٤ <=>يطسلفلا ملعلا

w=
=wو ،١٩٨٨ ماعلا <

=w <=>يطسلفلا لالقتسالا نالعإ راطإ <
=w <=>يطسلفلا <=>طولا سلجملل £»ع عساتلا رمتؤملا <

> 

 عيقوت دعR .ةنلعملا ةSFيطسلفلا ةلودلا ملع ەراTتعاR <=>يطسلفلا <=>طولا ملعلا ةناlم دF¿أت مت ،ةمصاعلا رئازجلا

=wو ملعلا ةSFيطسلفلا ةطلسلا تن¤ت ،ولسوأ تاFقافتا
 .<=>يطسلفلا نوناقلا بجومR هفصو دNدحت مت ٢٠٠٦ ماعلا <

=w <=>يطسلفلا ملعلا عفر مت ،٢٠١٥ OPمت¤س ٣٠ نم اًراTتعا
=w ةدحتملا ممألا رقم <

 ةلود تحنُم نأ دعR ،كروbJين <

=w بقارم وضع ةفص =tuطسلف
=w ةمظنملا <

 .٢٠١٢ ماع <

 

 ٢٠٠٦ ذنم <=>يطسلفلا ملعلا

 دقف .<P>عشو يوضع لlش" اروطت دق ،ةFنطولاو ةIJمرلا هتيمهأ كلذكو ،ەانعم ّنأR ملعلا خــــJرات رهظNُ ،هFلع ًءانب

 نا و ،ةSFيطسلفلا رqJحتلا ةمظنم ءاش{إ لTق �>ح =tuطسلف بعش ملع �إ ةqXFعلا ةFموقلا ةكرحلا ملع نم لّوحت

 .لFئاgإ ةلود ةماقإ لTق �>ح لالقتسالاو Ouصملا رqJقتو ةqJحلا �إ <=>يطسلفلا بعشلا تانXو ءانبأ علطت �إ زمري

=w – نا  امنيأ <=>يطسلفلا بعشلل ةFعامجلا ةbJهلا نع <*اسألا Ouبعتلاو <=>طولا زمرلا ملعلا مويلا لlش¨
 ةفضلاو ةزغ <

=wو =ýخألا طخلا لخادو ةFق£»لا سدقلاو ةqXFغلا
 .تاتشلا <

 اFًمFظنت اًملع ەراTتعاو <=>يطسلفلا ملعلا =>عم حيطس�ب <Fsئاgإلا باطخلا ماق دقف ،يOÀلا خــــJراتلا اذه نم مغرلا sع

=w تسسأت <�>لاو ،ف.ت.م �ا هTس{ متي
 �إ فدهت ةFباطخلا ةوطخلا ەذه نإف ،�اقحال =tuّبSس ام  .١٩٦٤ ماعلا <

=w اهزIJعتو ةFنوناقلا ل'اFهلا sع ظافحلا
 ةFنطولا ةbJهلا ةFع£g راlنإ sع ةمئاق ةFساFس ةFجولويدNأ ةمدخ <

=w ةNدوهيلا ةSFثالا ةFقوفلا sع ظافحلاو ،اهعمقو ةSFيطسلفلا ةFعامجلا
 .مئاقلا يروتسدلا ماظنلا <

لَعلا رظح .ب
-

 عمقلاو ضqJحتلاو م

 ةسرامملاR رظحلا .١.ب

 ملعلا sع رظح ضرفل ةFلFئاgإلا ةFنمألا ةسسؤملا <aاسم نم د¿أتلا نكمN نا  ،١٩٦٧ ماع لالتحا ةNادR ذنم

=w ةقTطملا �وألا تاروظحملا دحأ نا  ،لاثملا لF¤س sع .<=>يطسلفلا
 لامعأ رظح نأش" رمألا" وه ةqXFغلا ةفضلا <
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=w <*اFسلا طاشSلا sع لماش رظح ضرف هنم دصقلا نا و ،اJًراس لازي ال يذلاو ،"ةFئادعلا ةNاعدلاو ضqJحتلا
> 

 تاراش وأ مالعأ تFب.ت وأ ،عفر ،ةزاFح زوجN ال" هنأ sع موسرملا صني ،ملعلا صوصخR امأ .ةلتحملا قطانملا

 ل  حنمت تامFلعت كانه ،روكذملا رمألا �إ ةفاضإلاR 7."يركسعلا دئاقلا نع رداص صFخرت بجومR الإ ةFساFس

 امTسح راقع sع دوجوم وأ ضورعم زمر يأ ،ةFطغت وأ وحم وأ ةلاز¥ب" صخش يأ رمأN نأR تاFحالصلا يدنج

Nاتك وأ ناهد وأ ،زمر وأ ،ملع وأ ،ةتفال" زمرلا نمضتي ،ضرغلا اذهلو ،"]يدنجلا[رمأR8."راعش وأ ة 

=w �اضNأ �اFلعف رظحلا قيبطت مت ام 
=w ةFنمألا ةزهجألا نأ =tuّبتو ،ةزغ عاطق <

 ەراTتعاR ملعلا عم تلماعت =tuحلا كلذ <

=w ،لاثملا لF¤س sع .نآلا اهفقوم هFلع وه ام  "ف.ت.م ملع" س�لو "A3@طسلف ملع"
 �إ كاRاشلا اهلسرأ ةلاسر <

=w ةFلFئاgإلا ةط£»لا
=w قيقحت جئاتن نع غالRإلا ةط£»لا نم بلُط ،١٤,١١,١٩٦٨ <

 ةسردم بلاط اهيف ماق ةFضق <

Nافا w=
 9."ةسردملا رادج sع ملع =tuطسلف ملع" قيلعتب ةزغ عاطق <

 

 )توفFكع دهعمل ركشلا عم( ١٤,١١,١٩٦٨ ةط£»لا �ا كاRاشلا ةلاسر

w=
=w <=>يطسلفلا ملعلا =0ح ،عقاولا <

=ÿاملا دقعلا <
> Rم مامتهاO�=اNد w=

=w <*اFسلاو ماعلا نOuّ=Jحلا <
=w .لFئاgإ <

 سامتلا <

=w اFلعلا ةمlحملا �إ نطاوملا قوقح ةFعمج هتعفر
 دNدعلا تنمضت تانّ#بلا نم =tuتم ساسأ مNدقت مت ،٢٠٢٢ ماعلا <

=w نqJهاظتملا sع ةط£»لا تاءادتعا نم طمن دوجو دكؤت <�>لا ويدFفلا عطاقمو تاداهشلا نم
 حارج خيشلا <1 <

Rام نمض نم 10.ملعلا عفر ب´س" سدقلا zاضملا ەذه هلمشNهاظتملا لاقتعا :تاقqJءانثأ ملعلا ةرداصمو ،ن 

                                                             
 مالعالا عفر ٥ دنبلا رظح ،١٩٨٣ ةNاغل .١٩٦٧ ،)١٠١ مقر( )ةqXFغلا ةفضلا ةقطنم( ةFئادعلا ةNاعدلاو ضqJحتلا لامعا رظح نأش" رمألا نم ٥ دنبلا 7
 .اهتزاFح رظح ةفاضإ ّمت ١٩٨٣ ماعلا ذنمو ،اهت#ب.تو اهضارعتساو ةFساFسلا زومرلاو
=w رمألا اذه ءاغلإ مت ؛١٩٧٠ ،)٣٧٨ مقر( )ةرماسلاو ادوهي( نمألا تامFلعت نأش" رمألا نم أ٩١ دنبلا 8

 تامFلعت نأش" رمألاR هلاد�Tساو ٢٠٠٩ ماعلا <
=w �اقRاطم ارمأ لمش¨ يذلاو ٢٠٠٩ ،)١٦٥١ مقر( )ةرماسلاو ادوهي( )ةجمدم ةغFص( نمألا

 .٣٢٠ دنبلا <
 .<=>يطسلفلا-<Fsئاgالا عاýلا تاسارد زكرم – توفFكع نم ةقFثولا sع ةلادع زكرم لصح 9

 .)٢٢,٢,٢٠٢٢ ،سامتلالا صن( لFئاgإ ةط£»ل ماعلا ش�فملا دض باNد ١٣٨٦,٢٢ مقر اFلعلا لدعلا ةمlحم 10
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لعلا هتزوحR نم دض فنعلا مادختساو ةرهاظملا ءدR لTق مالعألل ةFقا�Tسالا ةرداصملا �>حو ةرهاظملا
-

 كلذو م

  .هترداصمو ەراهظإ عنم فدهب

=wو
 ملعلا عفر نع نqJهاظتملا عانتما1P> Rاجتحا طاش{ مFظنت طا�OشاR ةط£»لا موقت ،تالاحلا نم دNدعلا <

=w ،لاثملا لF¤س sع ،اذكهو .<=>يطسلفلا
 ةط£g زكرم دئاق بتكم لTق نم ١٤,١٢,٢٠٢٢ خــــJراتب اهمFلسz مت ةلاسر <

=w ةرهاظم <3ظنم �إ افFح
 ،طاشSلا مFظن�ب ةقفاوملا يونت ال اهنأtu= Rمظنملا غيلTت �ا ةط£»لا تعس ،ةنيدملا <

=w امR ،اذهو
 :ةFلاتلا تامل5لاR ةلاسرلا ماتتخا مت ."ف.ت.م مالعأ" عفر متي فوس نأR عقوتلا ةFفلخ sع ،كلذ <

=w ةرهاظملا ءارجإ sع م راFتخا عقو ام اذإ هنأ ،ىرخأ ةرم دكؤأو دوعأ"
 عمو هنع متنلعأ يذلا راسملل اقفوو ،لاح ل  <

=w رمألا كلذك 11."اهماFق عنمنو ةط£»لا تاءارجإلو نوناقلل �اقفو فýتن فوس اننإف ،ف.ت.م مالعأ عفر
> 

=w ةرهاظم لالخ ،٢١,١,٢٠٢٣
 مالعألا عفر ةط£»لا تعنم ،ةFنوناقلا تاOuيغتلل ةFلاحلا ةموكحلا ططخم دض افFح <

 ەاجت نوناقلا قيبطت تاطلس لTق نم رفاسلا ءادعلا رهظ ام  12.ةرهاظتلا رارمتسال اط£g عنملا تOPتعاو ةSFيطسلفلا

 فنعلا مادختساR توباتلا نع ملعلا ةلازإ اولواح امدنع ،ةلقاع وبأ نOuJش ةموحرملا ةFفحصلا ةزانج لالخ ملعلا

 Ou.13خألا اهاوثم �إ اهولمح نم ەاجت طرفملا

=w هنأ ودTي ،تامولعملا ةqJحل ةكرحلل ةط£»لا اهتمدق <�>لا تامولعملا نم
 ةط£»لا تماق ٢٠١٥-٢٠١١ =tuب ام ة�Oفلا <

Rانطاوم ٩٦ لاقتعا� Rع اًدر 14.<=>يطسلفلا ملعلا عفر ةجحs ع لوصحلل بلطs دقت مت تامولعمNف اهمFقلعتي ام 

Rدقت ةط£»لا تضفر ،ةقحاللا تاونسلاNلعلا نأش" ةددحم تامولعم م
-

=w تافلاخملا بbJب�ب تفت¿او م
 مئارج راطإ <

 ٢٤ ةداملل اًقفو ،هRاش امو ةFباهرإ لامعأل عيجش�لا وأ فطاعتلا وأ حيدملا نع Ouبعتلاو ،ةFباهرإ ةمظنم عم لثامتلا

 15.باهرإلا ةحفاlم نوناق نم

لَعلا مادختسا .٢.ب
-

 <=>يطسلفلا عمتجملا عمقل م

=w دهش{
 .ملعلا عفر نيدت <�>لاو =tuيلFئاgالا روهمجلا <P>ختنم لTق نم صاخ لlش" ةFساق تاحýJت ،ةOuخألا ةنوآلا <

 sع ."<P̄اهرإ ملع" هنأXو "ف.ت.م ملع" هنأ sع <=>يطسلفلا ملعلا Ouطأت �إ ةرم نم OÀ¿أ تاحýJتلا ەذه تدن�ساو

=w ،لاثملا لF¤س
 بالطلا )دوكFللا( سzا  لFئا»¨ تس�ن�لا وضع دده ،تس�ن�لا ةصنم sعو ،٢٠٢٢ ويام�راNأ <

=w <=>يطسلفلا ملعلا عفرب اوماق مهنأل ةFناث ةTكنب =tuيSيطسلفلا
 ،ةTكنلا ىركذ ءاFحإ ةطش{أ لالخ <Ãماجلا مرحلا <

 :هلوق دح sعو

 ؛م5لوح نم نسلا راTك اولأسا .مlتبكنو انلالقتسا برح اوركذت ،٤٨ ]ماعلا[ اوركذت
=w هنأ م5ل نوح£»¨ فوس نيذلا مهو ،مlتادجو م دادجأ

 دوهيلا قيفتس¨ ةNاهنلا <
                                                             

 طRارلا OPع ةرفوتمو ،"كارحلا" <sثمم �ا ،افFح ةط£g ةطحم دئاق ،مFياح درزأ طRاضلا نع ةرداصلاو ١٤,١٢,٢٠٢٢ خــــJراتب ةلاسرلا نم ٩ دنبلا 11
 . https://www.adalah.org/uploads/uploads/Police_letter_protest_Haifa_Hirak_14_December_2023.pdf :)يOPع(

=w دجاوت ةلادع زكرم نم ٍماحم ةداهشل �اقفو 12
 ،ةSFيطسلفلا مالعالا عفر مدعR ةرهاظملا طا�OشاR رارق ذاختا مت" هنأR هل دF¿أتلا مت نا دعXو ،ةرهاظملا <

lشz نا ملعلا عفر نأش نم هنأXو
m

 دئاق مFياح نب <1اسz ة=ýحل ٢٤,١,٢٠٢٣ـR ةخرؤم دFشرا مالس ةFماحملا ةلاسر نع ."روهمجلا رعاشمR ا9سم ل
g£ماحملاو ،]لحاسلا[ فوح ءاول – £»�ن ةطFنوناقلا ةراش�سملا نيال  رادمس ةFح ةط£»ل ةFع ةرفوتمو ،افOP ارلاRع( طOPي(: 

https://www.adalah.org/uploads/uploads/Police_letter_protest_Haifa_Hirak_14_December_2023.pdf. 
 :)يOPع( طRارلا OPع رفوتمو ،)٢٥,٥,٢٠٢٢( ت%موكم اح%س ،״اهنونج ّنجN اذهلو ،=tuطسلف ملع �)لتتو �اضFبا �املع دqJت لFئاgا" ،يون <�روأ 13
-%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%94-omit.co.il/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9Chttps://www.mek
-%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%9F-%D7%93%D7%92%D7%9C

%D7%95/-%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9F-%D7%93%D7%92%D7%9C%D7%99. 
 طRارلا OPع رفوتمو ،"=tuطسلف ملع عفر ب´س" ماهتا حئاول مNدقتو تالاقتعا" ،ةموكحلل <̄=وناقلا راش�سملا �ا ٢٦,٩,٢٠١٦ خــــJراتب ةلادع هجوت 14
d293-ource/7990ed951d74da7ebc2a/res-bc52-40d0-526f-https://www.odata.org.il/dataset/a3d571fc- :)يOPع(

968b35e16482.pdf-a8c0-4918-a3b8-e44b5b223aa3/download/21f32059-b0e3-48ad. 
 طRارلا OPع رفوتمو ،)٢٠,٧,٢٠٢١( =tuطسلف ملع عنم قيبطت تالاح لوح تامولعم :٧٥٥�٢١ تامولعملا ةqJحل ةكرحلا هجوت sع درلا ي�رظنأ 15
 .https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/police_134/he/police_info.pdf :)يOPع(
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 OÀ¿أ لTحلا اوّدشz ال .ةNدوهيلا ةلودلا ةركف نعو مهسفنأ نع نوعفادN فFك نوفرعJو
 SA.16ُي ال اًسرد مlنّقلن فوسف ،اوأدهت مل اذ@و ... مزاللا نم

=w ملعلا عفر فSFصتب ماق )دوكFللا( تنالاغ فآوي تس�ن�لا وضع
 نم دّدهو ،<P̄اهرإلا طاشSلاو فنعلا لامعأ راطإ <

 :هعفري

=w ثدح ام
=Ou wخألا مويلا <

=w ب�بأ لت <�>عماج <
 مالعألا عفر نم ،عبسلا Oôب <

=w برع باونو ،ةط£»لا لاجرو <Fsئاgإلا ش�جلا دونج عم تاهجاومو ،ةSFيطسلفلا
> 

=w رJزوو ،ةط£»لا لاجر ب=Rý نوموقN تس�ن�لا
 ةنجلR بلاطN لFئاgإ ةموكح <

 جارخإ �إ اهيف رطضنس <�>لا ةطقنلا �إ انب متعفد ام اذإ ... لFئاgإ ةلود دض قيقحت
 17.ا�ظهاR نمثلا نوكN فوسف – انتازافق عIن وأ انbXيج نم انيدNأ

 نإ هلوقR نامFلس اموت ةدNاع تس�ن�لا وضع ةمل  )دوكFللا( <aرا  ومولش تس�ن�لا وضع عطاق ،ةسلجلا لالخ

 ّنإ" :)دوكFللا( س�نو¿أ Ouفوأ تس�ن�لا وضع لصاو امن#ب 18."ضرألا هجو نع هلO==Jسو <P̄اهرإ ملع وه ف.ت.م ملع"

=tu= wطسلف .ةروطسا اذكه دجوت ال .نوكN نلو �ادوجوم نكN مل ]...[ "=tuطسلف مالعأ" Ouبعتلا
=w ،مlتلFخم <

> 

 تO�Jيش نqJتا  <�>يك تس�ن�لا وضع امأ tu=".19طسلف ملع س�لو ف.ت.م ملع وه ملعلا نإف كلذل ]...[ .مlتالFخم

 ةFنويهصلا( نامطور احمس تس�ن�لا وضع معزو 20."اذه باهرإلا ملع"ـR <=>يطسلفلا ملعلا تتعن دقف )دوكFللا(

 :ةلودلا ةداRإل معد وه هتاذ دحR <=>يطسلفلا ملعلاR حــــbJلتلا نأ )ةSFيدلا

 طFس" ب´سل كلذو نqJمألا =tuب قرف الو ،=tuطسلف مالعأ تس�ل < ف.ت.م مالعأ
 كانه نوكت ال نأ وه <=>يطسلفلا بعشلا ملح .<=>يطسلف بعش دجوي ال ذا ؛ةNاغلل
=w هعفر حي�ي نم .لFئاgإ ةلود بارخ <=>عN ملع هنإ .لFئاgإ ةلود

 <Ãماجلا مرحلا <
 21.لFئاgإ ةلود ةداRإ اJؤر عم نواعتي

w=
 ءارج نجسلاR ةFلعف ماlحأ رادص@و ملعلا عفر مqJجت �إ تفده =tuناوق عــــJراشم ةثالث مNدقت مت ،٢٠٢٢ ماعلا <

=w رظح دجوي ال ،اهيح�Oقم مهفل اًقفو هنأ ەذه =tuناوقلا عــــJراشم مNدقت �إ ةجاحلا رهظُت 22.كلذ
 <Fsئاgإلا نوناقلا <

=w �>ح ملعلا عفر دFيقتب ةTلاطملا نم فارطألا فلتخم عنمN ال اذه نإف ،كلذ عمو .<=>يطسلفلا ملعلا عفر sع
 ةلاح <

=w ملعلا عفر ةFفلخ sع ،لاثملا لF¤س sع .رظحلا اذه لثم دوجو مدع
 تاFلاعف لالخ نوJروغ نب ةعماج مرح <

 ةرادإ �إ ةلاسرب ،ش�يفولFناد كXFور ،عبسلا Oôب ةNدلR س�ئر لسرأ ،برعلا بالطلا لTق نم ةTكنلا موي ىركذ ءاFحإ

=w هعفر sع اًجاجتحا ةعماجلا
 Ã>.23ماجلا مرحلا <

                                                             
 :)يOPع( <�اتلا طRارلا OPع باطخلا ةدهاشم نكمJو ام  .١٤٣-١٤١ .ص ،٢٣,٥,٢٠٢٢ تس�ن�لا لامعأ 16

https://www.adalah.org/uploads/uploads/Israel_Katz_Knesset_25_5_2022.mp4. 
 :)يOPع( <�اتلا طRارلا OPع باطخلا ةدهاشم نكمJو ام  .٢٩٦-٢٩٥ .ص قباس ردصم 17

https://www.adalah.org/uploads/uploads/Knesset_Yoav_Gallant_25_5_2022.mp4.  
 ٦٦ .ص قباس ردصم 18
 ١٥٥ ص قباس ردصم 19
 ١٦٣ .ص قباس ردصم 20
 ٢٧٩ .ص ،قباس ردصم 21
 - لNدعت( تاbXقعلا نوناق حا�Oقا ؛٢٠٢٢ ،)داعم ناFك راعش وأ ملع مادختسا رظح - لNدعت( تاbXقعلا نوناق حا�Oقا :لاثملا لF¤س sع ي�رظنا 22
=w ةSFيطسلفلا ةطلسلل وأ ةNداعم ةلود ملع عفر رظح - لNدعت( تاbXقعلا نوناق حا�Oقا ؛٢٠٢٢ ،)ةNداعم ةهج ملع عفر رظح

 وأ اهلومت <�>لا تائيهلا <
 فالتئالا نأ الإ ،ةضراعملا نم تس�نك وضع نع ةRاFن صاخ نوناق عو£»م  همNدقت مت Ouخألا حا�Oقالا اذه نأ نم مغرلا sع .٢٠٢٢ ،)ةلودلا اهمعدت

=w ەرqJمت لعفلاR  متو ەرqJمت تالامتحا نم Ouبك لlش" تداز ةقqJطR هFلع تbJصتلا ةqJحR هئاضعأل حمس
=w ةFلوأ ةءارق <

 ناروم :رظنا .تس�ن�لا <
=w ةSFيطسلفلا مالعألا عفر رظحN يذلا نوناقلا sع تbJصتلا ةqJح :ءارزولا حاتأ" ،دادح <AلRارط رامتو يالوزأ

 ٢٩( Ynet News ،"تاعماجلا <
 .https://www.ynet.co.il/news/article/rk81dtloc :)يOPع( طRارلا OPع رفوتمو ،)٢٠٢٢ ويام�راNا

=w ةSFيطسلفلا مالعألا عفر sع جتحN .عبسلا Oôب ةNدلR س�ئر" اNدافوع يرداق اOuشو تفاN <̄�ان 23
 سzرGه ،"بالطلاR نوروخف :نوJروغ نب ةعماج <

 :)يOPع( طRارلا OPع رفوتمو ،)٢٣,٥,٢٠٢٢( عمتجملاو مFلعتلا راTخا
-a5b4-d469-f6c5-article/.premium/00000180-23/ty-05-https://www.haaretz.co.il/news/education/2022

f6fd3f740000. 
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=w ةTغرلا �إ روهمجلا <P>ختنم لTق نم ضqJحتلا اذه دن�س¨
 لlش¨ هنإ .ةSFيطسلفلا ةFعامجلا ةbJهلا ةFع£g راlنإ <

 ةFقوفلا ةbJقتو خيسرتو ةSFيطسلفلا ةFنطولا ةbJهلا عمقل ةممصملا تاعJ£»�لاو تاءارجإلا نم ةلما  ةكTش نم اًءزج

=w ةNدوهيلا
 ،ةTكنلا نوناق .25ةFموقلا :ساسأ نوناقو 24ةTكنلا نوناق نآلا �>ح تلمش <�>لاو ،مئاقلا يروتسدلا ماظنلا <

=w هعz«£J ّمت يذلاو
 قدوص يذلاو ،ةFموقلا :ساسأ نوناقو ،ةSFيطسلفلا ةTكنلا ءاFحإ ةFع£g ركنُي ،٢٠١١ ماعلا <

=Ou wصملا رqJقت قح نأ sع صني ٢٠١٨ ماع هFلع
 لهأ نامرح <�اتلاXو ،طقف يدوهيلا بعشلل ٌّيýح وه لFئاgإ <

=w تنلعأ =tuح رومألا ةFلاحلا ةموكحلا تمقاف 26.ةFعامجلا مهقوقح نم =tuيلصألا دالTلا
 اهطوطخ نم لوألا دنبلا <

=w هFف لادج ال يýح قح يدوهيلا بعشلل" :نأR ةضqJعلا
 زIJعت sع ةموكحلا لمعتس .لFئاgإ ضرأ ءاحنأ عيمج <

=w ناط�Fسالا رbJطتو
=w لFئاgإ ضرأ ءاحنأ عيمج <

 27." ةرماسلاو ادوهــJو نالوجلاو بقنلاو لFلجلا <

 

 <=>يطسلفلا ملعلل ةFنوناقلا ةFعضولا .ج

=w دجوي ال
 <̄=وناقلا راش�سملا تامFلعت ّنإف ،اًقحال حضونس ام و .<=>يطسلفلا ملعلا عفر sع حــــIJ رظح نوناقلا <

 عنمل تاFعجرم ةدع sع دامتعالا ةط£»لا لواحت ،كلذ عمو .ملعلا عفر sع لماش رظح دجوي ال هنأR دكؤت ةموكحلل

 .تاجاجتحالاو تارهاظملا ءانثأ تاذلاXو ،هضارعتساو <=>يطسلفلا ملعلا عفر

zشlص[ ةط£»لا رمأل ٨٢ ةداملا لFئرلا عجرملا ١٩٧١ ،]ةجمدم ةغ�A> اهتطلس مادختسال w=
 لخاد مالعألا عفر عنم <

=wو =ýخألا طخلا
 عفر رظحN نأ ةط£»لل ماعلا ش�فملل زوجN" هنأ sع ٨٢ ةداملا نم )أ( <aرفلا دنبلا صني .سدقلا <

 زوجN" هنأ sع )ج( <aرفلا دنبلا صني ام  ."]ماعلا[ مالسلاR لالخإلا Ouثي نأ هنأش نم زمر وأ ملع قيلعت وأ ضرع وأ

=w وأ ەالعأ ةروكذملا تامFلعتلا فالخR هقFلعت وأ هضرع مت زمر وأ ملع ةلازإ <g£J ل5ل
 Ouثت نأ لمتحN <�>لا فورظلا <

 28.<=>يطسلفلا ملعلا صوصخR ةط£»لل ماعلا ش�فملا نم ةددحم تامFلعت يأ دجوت ال ."]ماعلا[ مالسلاR لالخإلا

=w هنأXو ،هتاذ دحR <=>يطسلفلا ملعلاR عفر sع رظح دجوي ال هنأR ەالعأ ٨٢ ةداملا صنل اقفو حضاولا نم
 مدع لاح <

 ترفوت اذا ام رارقا ةFحالص <J£»لا كلمN الف ،)أ( ٨٢ ةداملا صنت ام  ةط£»لل ماعلا ش�فملا نم تاهيجوت دوجو

=w �>ح ،اFًناث .29.�اFنادFم ةFتاذلا هتاريدقتل �اقفو ملعلا لازنإل تاF.يحلا
=w �اموسرم ةط£»لل ماعلا ش�فملا ّرقأ لاح <

> 

=w ،هقح نم نوكN نلف ،لTقتسملا
=wو لR .هتاذ دحR <=>يطسلفلا ملعلا عفر رظح ،انيأر <

 فوسف ،موسرم ردص لاح <

                                                             
 .١٩٨٥ ،ةFنا=Ouملا سسأ نوناق نم )٤(ب ٣ دنبلا 24
=w اورظنأ كلذك .يدوهيلا بعشلل ةFموقلا ةلودلا لFئاgا :ساسأ نوناق 25

 ةلودلا لFئاgا :ساسا نوناق حا�Oقا – فقوم ةقرو ،ةلادع :ددصلا اذه <
 .https://www.adalah.org/uploads/uploads/nation%20bill.pdf :طRارلا sع ةرفوتم )٢٠١٨ ويلوي�زومت( يدوهيلا بعشلل ةFموقلا

 .يدوهيلا بعشلل ةFموقلا ةلودلا لFئاgا :ساسأ نوناق نم ١ دنبلا ي�رظنأ 26
 قوفتلا ماظن قيمعتل قqJطلا ةطراخ :=tuثالثلاو ةعRاسلا ةموكحلل ةFفالتئالا تاقافتالاو ةموكحلل ةضqJعلا طوطخلا – فقوم ةقرو .ةلادع :ي�رظنا 27

 :طRارلا OPع ةرفوتمو ،)٢٠٢٣ رياني�ناث نونا ( يدوهيلا
https://www.adalah.org/uploads/uploads/37_govt_position_paper_AR_100123.pdf.  

28 w=
=w دلFفOuك ناف لFجFبأ ،حلصلا ةمlحم ةلجسم تامل  ،لاثملا لF¤س sع ،ي�رظنا ،ةلأسملا ەذه <

=w حلصلا ةمlحم( ةJرادا ةFندم ىوعد <
 )سدقلا <

=w £»ُ{( ٦ ل%ئا>إ ةلود دض ناتSب ١٨-٠٧-١٥٥٦٧
=w ةط£»لل ماعلا ش�فملا نم رماوأ ضرع متي مل" :)١٧,٩,٢٠١٩ ،وب#ن <

 متي ملو ةلأسملا ەذه <
 دئاق لئُس امدنعو ،)٧ .رطسلا ٢.ص( ةطحملا دئاق نع ةRاFن ةFنوناق Ouغ تامFلعت رادصإ مت هنأ <aدملا aدا .موسرملا اذه لثم دوجوب ءاعدالا
=w ملعلا عفرل دح عضو ةFغR بولطم وه ام  نذإ sع لوصحلل بلطR مدقت دق نا  اذإ امع ةط£»لا ةطحم

 ةbXلطم ةقفاوملا نأR باجأ ،ةقطنملا <
 طقف ةbXلطم ماعلا ش�فملا ةقفاوم نأ sع لFلد دجوي ال .)اهيلN امو ٦ رطس ١٢ ص( جاجتحالا مFظنتل مظنم بلط مNدقت مت هنأ ضا�Oفا sع طقف

w=
=a wدا ام  اهنأش" مظنم بلط مNدقت متي <�>لا تارهاظملا <

 ".عامتسالا ةسلج <
=w قحلا ةFعضو نأ راTتعا sع Ouسفتلا اذه ةرو=I <̄�أت 29

=w .ةط£»لا تاFحالصل دودحملا Ouسفتلا بجوتسOu، zبعتلا ةqJحو رهاظتلا ةqJح <
 اذه <

53 م[حلا ةدوجل ةكرحلا )اFلعلا لدعلا ةمlحم( ٦٥٣٦�١٧ مقر فلم لاثملا لF¤س sع اونراقو اورظنا ،ددصلا
=w £»ُ{( ل%ئا>إ ةط̂> دض ل%ئا>إ 4

> 
 اًقفو اهل ةحونمملا تاFحالصلل اًددحم اًقFض اOuًسفت تدمتعاو ةط£»لا هتدمتعا يذلا عسوملا Ouسفتلا ةمlحملا تضفر ثFح ،)٨,١٠,٢٠١٧ ،وفFن
=w ،ةرهاظمل صFخرت sع لوصحلا بوجو نأش" �اطو£g لمش¨ يذلاو ةط£»لا رمأ نم ٨٤و ٨٣ =tuتداملل

 لوصحلل لماشلا ط£»لا" نأ تركذ =tuح <
=OÀ، w¿أ وأ اًصخش ٥٠ اهيف كراش¨ ةرهاظم ةNأل اًقTسم صFخرت sع

 "رهاظتلا ةqJح sع بسانتم Ouغ ءبع لFمحت هFف ،روهمجلا مهت ةFضق يأ <
 .)تويح ةFضاقلا مlح نم ٣٩ ةرقفلا ،هسفن عجرملا(
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Nصفت ح£»¨ نأ ،�امّزلم نوكFلFو اLشlعفو سوملم لs> نأ اهيف ملعلا عفر نأش نم <�>لا فورظلا Nةمالس" سملا �ا دوق 

 Iانع لعف دودر نع اًجتان ماعلا ماظنلاR سملا نم فّوختلا نا  ام اذإ هنأ sع دF¿أتلا مهملا نمو ام  .روهمجلا

=w نqJهاظتملا قح دض س�لو مهدض فýتت نأ ةط£»لا sع بجFف ،<=>يطسلفلا ملعلل ةNداعم
 30.ملعلا عفر <

 ،نوناقلا عم ضراعتي امXو عسوتب اهتاFحالص »فت ةط£»لا نأ =tuب�ي ام اTًلاغ هنأ الإ ،نوناقلا صن نم مغرلا sع

 ،هنأش نم نا  اذإ <=>يطسلفلا ملعلا عفر عنمل ەدرفمR رارقلا ذاختا ةطلس هسفنل "حنمN" ةط£g طRاض ل  نإف اFًلمعو

w=
 Ouغ ةFحالصلا ەذه مادختسا متي ."مالسلاR لالخإلا Ouثي" نأ ،ةqJيدقتلا هتطلس بسحو <=>يعلا فرظلا لظ <

 لالخ نم ،ةرهاظملا ثودح ةظحلXو �اFنادFم Ouبعتلا ةqJح نم دحلاو رهاظتلا ةqJح عمقل ةط£»لا لTق نم ةFنوناقلا

=w لمش¨ يذلاو ملعلا عفر نع عانتمالاR ةTلاطملا
 .لاقتعالاو يدسجلا فنعلا فFظوت تالاحلا نم Ouث�لا <

=w ةصاخ ةFّعضو <=>يطسلفلا ملعلل
 مت <�>لاو ،ةSFيطسلفلا رqJحتلا ةمظنمR هطXر ب´س" كلذو ،<Fsئاgإلا نوناقلا <

=w اهفSFصت
 نم )ز(٤ ةداملا ي»z ،كلذل ةج�Fنو .باهرإلا عنم نوناقل اًقفو ةFباهرإ ةمظنم اهنأ sع ١٩٨٦ ماعلا <

=w امR ،اهعم فطاعتلا وأ ةFباهرإ ةمظنم عم لثامتلا راهظإ رظح sع صنت <�>لاو ،ةط£»لا رمأ
 عفر قqJط نع كلذ <

=w اهملع
=w باهرإلا عنم نوناق ءاغلإ دعR .ماع ناlم <

 ٢٤ ةداملا ذافنإ ّمت ،٢٠١٦ باهرإلا ةحفاlم نوناق نس باقعأ <

RدNقبس ام و ،امن#ب .هنع ًال g£الا تاطلسلا تطش{ دقف ،هحgئاFلFق �>ح <=>يطسلفلا ملعلا دض ةTصت لSFمهف 

فو دقو .١٩٦٤ ماع ةمظنملا ءاش{إ لTق �>حو ،ةFباهرإ ةمظنم  ةSFيطسلفلا رqJحتلا ةمظنمل
ّ

 فSFصتلا اذه ر

ةFعجرم تاطلسلل
ً

 Jôاخلا =>عملا �ا دن�سz ەذه ةFنوناقلا ل'اFهلا نإف ،كلذ عمو .هعفر وا هقFلعت وا .هتزاFح مqJجتل 

=Ou wشأ ام و .ف.ت.م ملع هنأ sع <=>يطسلفلا ملعلا عم لماعتي يذلا
 ملعلا ةناlم ّنإف ،ةقرولا ەذه نم لوألا ءزجلا <

Rاهت#ب.ت مت دق <=>يطسلفلا بعشلل <=>طولا ملعلا هتفص w=
 .نJ£»علا نرقلا نم لوألا فصنلا <

Rاضقلا راش�سملا =>بت ،ولسوأ تاقافتا دعô̄> س ةموكحللFةاضاقملا مدع ةسا RرذJدحت مت امن#ب ،ملعلا عفر ةعNد 

=w نا  اذإ :ةساFسلا ەذهل تاءانث�سا
 نوكtu= Nح وأ ،اهعم فطاعتلا راهظإ وأ ،ةFباهرا ةمظنم عم لثامتلل" ٌةاعدم هعفر <

 ةساFسلا تقلخ 31."روهمجلا ةمالسل ظف كاهتنا �إ ملعلا عفر يدؤي نأ لامتحا نم ٍلاع ىوتسمR فّوخت كلانه

=J> w£»لل اqJًيدقت �اJراTتعا اًشماه ەالعأ ةروكذملا
لعلا مqJجت ةلأسم لعج امم ،نادFملا <

-
 ةهجو نم ةNاغلل ةFلاlشإ م

=J> w£»لا اهددحN <�>لا فورظلا sع دمتعت اهنأل ،ةFنوناقلا رظنلا
 اًضومغ تثدحأ دقف ،كلذ �إ ةفاضإلاR .نادFملا <

 <=>طو ملع هنأR <=>مضلا كاردإلا بناج �إ :=>عملا اذه ەاجت جودزم فقوم <=>بت لالخ نم ملعلا نومضمR قلعتي امFف

 لثامتلا sع ءاقRإلا متي ،هعفرب =tuيSيطسلفلا =tuنطاوملل حامسلا ةرو=Rý اFًنمض فا�Oعالا عمو ،<=>يطسلفلا بعشلل

 ال ،كلذ عمو ."ةFباهرإ ةمظنم عم اFًهامت" كانه نأJô Rاخلا ضا�Oفالا sع ظافحلا عم ف.ت.م عم ملعلل <F3ظنتلا

 .ةموكحلل <̄=وناقلا راش�سملا تاهيجوت £»{ ذنم كلذو هتاذ دحR ملعلا عفر درجمل ةFئانج ةنادإ دجوت

=w اًضNأ ةFجاودزالا ەذه نع Ouبعتلا مت دقل
 ةلأسم �إ اFلعلا ةمlحملا تقرطت ،لاثملا لF¤س sع .م'احملا تارارق <

=w كلذو ،ملعلا
=w رظنلا راطإ <

=w تاRاختنالا ةنجل س�ئر رارق ةFنوناق <
 ةFباختنالا تاNاعدلا ثR ءاغل¥ب ٢٠٠٣ ماعلا <

                                                             
30 w=

=)ني ال ماظنلاR لالخإلا �إ يدؤي دق ةرهاظم دوجو نأ ةقFقح" نأ ررقت ،قاFسلا اذه <
 ماعلا ماظنلاR سملا نم ةنيعم ةجرد نإ .رهاظتلا ةqJح <

=w هعفدل نيدعتسم نوكن نأ انيلع نمث وه
=w قحلا قيقحت لF¤س <

 نqJهاظتملا نم رطخلا هFف عقوتي ال امنيح دNدحتلا هجو sع كلذ ي»¨ .رهاظتلا <
=w <*اسألا قحلا ةسرامم ةلقرع يداعملا روهمجلل ةوقلا ءاطعإ نإ .ةرهاظملل ضراعملا روهمجلا لعف در نم لR مهسفنأ

 اOuًطخ �اّسم لlش�س رهاظتلا <
Rو هJlاw=ô و فنعلاNام ل  لعفت نأ نمألا تاوق بجاو نم .هعجش w=

 لدعلا ةمlحم( ٤٧١٢�٩٦ مقر فلم ." ةمFخولا ةج�Fنلا ەذه عنمل اهعسو <
 .)١٩٩٦( ٨٣٣ .ص ،ل%ئا>إ ةط̂>و ،ةطf̂لل سدقلا ةقطنم دئاق دض سÀaم ةلتك )اFلعلا

 ةFباهرا تامFظنتو ف.ت.م مالعأ عفر صوصخR <̄=وناقلا عضولا" ،فغJر يOuم تس�ن�لا وضع �ا ةموكحلل <̄=وناقلا راش�سملا ةلاسر نم ٥ ةرقفلا 31
w=
40d0-526f-https://www.odata.org.il/dataset/a3d571fc- :)يOPع( طRارلا OPع رفوتمو ،١,٩,٢٠١٤ خــــJراتب ةلاسرلا ،"لFئاgا ةلود <

1.9.14.pdf-15ace44336a6/download/-8074-469f-1f09-1d74da7ebc2a/resource/79bc45f3-bc52. 
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 نأ نم مغرلا sع 32.<=>يطسلفلا ملعلا اهيف رهظ ثFح ،ةدحوملا ةqXFعلا ةمئاقلاو <JارقمNدلا <=>طولا عمجتلا <P̄زحل

 قلعتي امFف حــــIJ <̄=وناق رظح يأ �إ ةراشإلا نود نمو ،تاRاختنالا ةنجل س�ئر رارق عامجإلاR تضقن ةمlحملا

Rحملا نأ الإ ،<=>يطسلفلا ملعلاlع هنأ تحضوأ دق ةمs ب لثامتلا نم مغرلاtu= داعم تاهج"و ملعلاNملعلا نإف ،"ة 

"w=
 هFف رهظô̄> Nاعد ثR لصف لجأ نم هنأ ررقت ،اًقحالو 33."<=>يطسلفلا بعشلل ةFنطولا ةbJهلا زمر وه عقاولا <

=STÃي" ،ملعلا
=w روهمجلا رعاشمل اًدNدشو اًقFمعو اFًقFقح اًر=I ب´س¨ دق ىوتحم sع ضرعلا يوتحN نأ <

 لFئاgإ <

=w مدختسملا ناحتمالل اًقفو ةRاقرلل �اناحتما تمّمصو ،ملعلل ةTسSلاR =>عملا ةFجاودزا انه ةمlحملا تد¿أ ."...
> 

 ناحتمالا اذه ةلlشم عبSت ."ةNاغلل اOuًطخو اًقFمعو اFًقFقح" ر=ýلا نوكN امدنع ؛"روهمجلا رعاشم" ـل ةلثامم لئاسم

 ةقالع ال ناحتمالا اذه نأ نم مغرلا sع ،ةNدوهيلا ةFبلغألا رعاشمR ةطو£»م <=>يطسلفلا ملعلا ضرع ةFع£g نأ نم

=w اهOuياعم طTضو اهمظن متي <�>لا تارهاظملا لئاسمR هل
 اًرخؤم ةط£»لا دارفأ مدختسا دقف – لصفنم عــــz«£J راطإ <

  34.ملعلا لازنإل "روهمجلا رعاشم" حلطصم <̄=وناق Ouغ لlش"

 ماهتا ةحئال رادص¥ب <OتSت ال ملعلاR حــــbJلتلا ةط£»لا اهيف عنمت <�>لا تالاحلا نم 3ظعلا ةFبلاغلا نأ نم مغرلا sع

Nرذ وه ملعلا عفر نوكJحولا اهتعFةط£»لا دارفأ نإف ،ةد w=
=)سعت لlش" مهتطلس نوسرامN نادFملا <

فالخو ،<
ً

 ا

 Ouمأ <aامتجالا طشانلا اهعفر ةFندم ىوعد نم ءزجك ،لاثملا لF¤س sع .ةموكحلل <ô̄اضقلا راش�سملا تامFلعتل

=w نات#ب
 اولواح نيذلا ةط£»لا دارفأ ەدض همدختسا يذلا فنعلا نع ضbJعتلل لFئاgإ ةط£g دض ٢٠١٨ ماعلا <

=w ةFجاجتحا ةفقو لالخ هلمحN نا  يذلا <=>يطسلفلا ملعلا ةرداصم
 يذلا عاTطنالا ناlف ،سدقلاR حارج خيشلا <1 <

=w هنأR حلصلا ةمlحم ةلّجسم ىدل رولTت
 صوصنملا ةماOÀ I¿ألا ناحتمالا طو£g لlش�ت" مل ثدحلا تاF.يح <

=w اهيلع
 ام  .)روهمجلا ةمالسLو ماظنلاOu Rطخو مFسج ر=I قاحلإ دوصقملاو( 35"يروفلاو <sعفلا ّسملاR مlحلا <

لجسم تد¿أ
m

 ةمظنم عم <امتلا ضرغل مت دق ملعلل <aَّدملا عفر ّنأR تاTثإلا متي ملو ءاعدالا متي مل" هنأR ةمlحملا ة

=)ف ،ەالعأ ركذ ام و ،اهعم فطاعتلا ءادRإ وأ ةFباهرإ
 نم ةFلاع ةجردR فّوخت �اضNأ كلانه نكN مل ةمlحملا يأر <

=w ةروطخ OÀ¿ألا ةلأسملا 36."روهمجلا ةمالسل Ouطخ كاهتنا �إ ملعلا عفر يدؤي نأ لامتحالا
 ءاعدا < ةلاحلا ەذه <

 ءاعدالا ةمlحملا ةلجسم تضفر ."ەذخأFلف ملعلا ظحل اذإ" ەدافم رمأR ةرهاظتلا �إ =ýح هنأ ةط£»لا طاTض دحأ

Rحالص اهيدل ةط£»لا نأFة Rملعلا ةلاز¥ب رمألا RرذJباهرا ةمظنم ملع" هنأ ةعFءاعدالا تضفرو ،"ة Rش¨ ملعلا عفر نأlل 

R37.ةفلاخم هتاذ ّدح 

 ةدمتعملا ةFنوناقلا ةSFبلا نإف ،هتاذ دحR ملعلا عفر رظحت ال ةموكحلل <ô̄اضقلا راش�سملا تامFلعت نأ نم مغرلا sع

 كئلوأ لTق نم هFلإ بوسSملا =>عملا زواجتي =>عم يأ لثمN زمرك <=>يطسلفلا ملعلا ةرولR .ةOuبك ةFلاlشإ نم <̄=اعت اهب

لَع هنودمتعN نيذلا
-

 <Fsئاgإلا لاFخلل ةج�Fن وه ،<=>يطسلفلا بعشلل مهمعد نع اOuًبعت وأ <�وقلا مهئامتنا نع OPّعFل �ام

 ت´ث تنا  �اNأ ةFئاضق ةلاح نع ملعن ال( <3هو وه ملعلا عفر ةج�Fن ماعلا ماظنلاR لالخإلا نم فوختلا ،اFًناث .الإ س�ل

 ملعلا عفر دّرجمR هنأ ءاعدالا نا  اذإ ،كلذ عمو .)ماعلا ماظنلاR لالخإلاR بّ´سz دق هتاذ دحR ملعلا عفر نأR اهيف

                                                             
 .)٢٠٠٣( f̂ع ةسداسلا تسmنsلل ةqrكرملا تاpاختنالا ةنجل سmئر دض نطاوملا قوقح ة%عمج ٠٣�٦٥١ اFلعلا لدعلا ةمlحم 32
 .٧٤ .ص ,قباس عجرم 33
=)ف ،�افنأ درو ام  34

=w ترج <�>لا ةرهاظملا <
=J> w£»لا رّرب دقف ،٢١,١,٢٠٢٣ خــــJراتب افFح <

 ملعلا عفر رظح ،ةلادع زكرم <�احم مامأو ،ثدحلا عقوم <
 .ەالعأ ٧  ةحفص ي�رظنا .روهمجلا رعاشمR سملا ساسأ sع <=>يطسلفلا

 .)١٧,٩,٢٠١٩ موي ردص ،£»Sي مل( ٥ ل%ئا>ا ةلود دض ناتSب ١٥٥٦٧-٠٧-١٨ ،ةJرادا ةFندم ىوعد 35
 .٦ .ص ،قباس عجرم 36
 .٥ ص ،قباس عجرم 37
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 دض س�لو مهدض لمعلا ةط£»لا بجاو نم نوكFف ،نqJهاظتملا sع يدتعت فوس ةفرطتم Iانع نإف ،<=>يطسلفلا

 38.نqJهاظتملا

=w يدؤي دق زمرك <=>يطسلفلا ملعلا ّنأR مئاقلا باطخلا sع ظافحلا نإف ،�اFلمع
 ازمر هنأ وأ فنعلا �إ ةنيعم فورظ <

=w هنع Ouبعتلا متي يذلاو ،نqJهاظتملا ەاجت ءادعلا نم دIJي ،"باهرإلل"
=w ةط£»لا دارفأ كولس <

 طقف س�ل نادFملا <

 لالخ نم ،<�Aئر لlش" امXرو ،اًضNأ امن@و ،ةموكحلل <ô̄اضقلا راش�سملا نع ةرداصلا تامFلعتلا تامل  لالخ نم

 ةقqJط sع يOuبعتو £gاTم Ouثأت اهل ملعلا =>عم ةFجاودزا ةروطسأ نإف ،كلذل .=tuيئادعلا =tuيساFسلا لدجلاو باطخلا

 39.ضرألا sع اهجئاتنو تامFلعتلا ذFفنت

 

 ةصالخلا

=w ةط£»لل تاFحالص الو .<=>يطسلفلا ملعلا عفر عنمN نوناق يأ دجوي ال ●
 .ملعلا اذه عفر نم صخش يأ عنم <

 لR <̄=وناق Ouغ رمأ وه <=>يطسلفلا ملعلا مهعفر ب´س" مهباوجتسا وأ مهفFقوت وأ صاخشألا لاقتعا نإف كلذل

  .ملعلا اذه عفر sع رظح دجوي ال هنأ حضوت <�>لاو ةموكحلل <ô̄اضقلا راش�سملا تامFلعتل فلاخمو

=w ةدراولا تاءانث�سالا ●
 =>عم وهو – ملعلل جودزم =>عم sع دمتعت <�>لاو ةموكحلل <ô̄اضقلا راش�سملا تامFلعت <

Nئاقو ساسأ يأ رقتفÃ>-راتJö=
=w ةط£»لا دارفأ لTق نم مادختسالا ءوسل لاجملا حتفت – <

=w ،نادFملا <
 ال =tuح <

=w نا  ملعلا عفر دّرجمR هنأ ناFب نم ةط£»لا اهيف تنكمت ةدحاو ةلاح ولو �اFلعف دجوت
 ماظنلل كاهتنا عقاولا <

=w نما5لا حbضولا مدع ."باهرإلل ًمعد" وأ ماعلا
 دوجو دّرجم نم عبSي يذلاو ،تامFلعتلا ەذه ساسأ <

=w تاءانث�سالا
 نوكت نأ بلطتت <�>لا ةFنوناقلا ةFع£»لا أدTم عم ضراعتي ،ةموكحلل <ô̄اضقلا راش�سملا فقوم <

=w ةّ»فمو ةحضاو تاqJحلا sع ةضورفملا دويقلاو تاروظحملا
  .نوناقلا <

=w ملعلا عفر رظحN نوناق نس مت ام اذإ ●
 قاFس نمض ىرخأ ةلواحم لlش�س نوناقلا اذه نإف ،ماعلا ءاضفلا <

=w مهقح نم =tuيلصألا دالTلا لهأ نامرح تالواحم
 س�ل ا�'اهتنا لlش�س <�اتلاXو ،ةFعامجلا مهتbJه نع Ouبعتلا <

=w امR ،<�ودلا نوناقلل اًضNأ امن@و ،<sحملا يروتسدلا نوناقلل طقف
 ةFندملا قوقحلاR صاخلا <�ودلا دهعلا كلذ <

 امFف ةدحتملا ممألا قيثاوم كلذكو يýنعلا =Ouيمتلا لاlشأ عيمج sع ءاضقلل ةFلودلا ةFقافتالاو ،ةساFسلاو

  .ةFموقلاو ةFقرعلا تاFلقألاو ،ةFنالصألا بوعشلا قوقحR قلعتي

=tu= wيSيطسلفلا قح ●
=w �اFساسأ �اýنع ەراTتعاR ملعلا ةناlم نم هتbJيح دمتس¨ مهملع عفر <

 .ةFنطولا مهتbJه <

 تاءارجالل عضاخ Ouغ وهف <�اتلاXو ،ةمألاو بعشلا ةbJهو صخشلا ةbJهب طTترت اهنوك <FÃبط قح قحلا اذه

=w ةFبلغألا فقاوم نع ةجتانلا
 .تس�ن�لا <

                                                             
 .�افنآ ٣٠ مقر عجرملا ي�رظنا 38
39 w=

=w عقاولا باطخلا ةلأسم sع اضNأ قبطنت ،نوناقلل ةOuJبعتلا ةFفFظولا ددصR ةqJظنلا نإف ،قاFسلا اذه <
 :اورظنأ .ةFئاضق ةساFس ل  ساسأ <
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