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مقدمة
الحتالل واالستیطان، حالة تصاعد التطرف یعكس التقریر السنوي الثاني للقوانین العنصریة والداعمة ل

الھیئة التنفیذیة إلىي، من الھیئة التشریعیة (الكنیست)، سرائیلالمستفحل في رأس الھرم السیاسي اإل
(الحكومة). فما اعتبرناه "ذروة غیر مسبوقة"، في التقریر األول الصادر بعد عام على االنتخابات البرلمانیة 

. تجاوزه الواقع إلى حّد كبیر، 2016نااألخیرة، وقدمناه في نیس
، قوانین أقرت بالقراءة النھائیة6قانونا، من بینھا 66دراج رى الحدیث في التقریر األول، عن إففي حین ج

قانونا 25قانونا، من بینھا 136إلىلرفع الذروة ا"كافیكان "شھر عمل)، (ثمانیة أالعام البرلماني الثانيفإن
واحد ما قانونإلىضافة باتت بنودا في ثالثة منھا. إ4قانونا رسمیا، و21النھائیة، مدمجة في أقرت بالقراءة 

قوانین تم تجمیدھا، بعد استبدالھا 3قانونا بالقراءة التمھیدیة، من بینھا 14القراءة األولى، وزال في مرحلة 
ن التسویات". بقانون آخر، وھو قانون نھب األراضي الخاصة في الضفة، المسمى "قانو

قوانین. وفي 6)، أقر الكنیست بالقراءة النھائیة 2009-2006(17وللمقارنة، ففي الوالیة البرلمانیة الـ 
قوانین. بینما في غضون عامین برلمانیین، 8) أقر الكنیست نھائیا 2013-2009، (18الوالیة البرلمانیة الـ 

أن ھذا العدد سیواصل تسجیل قفزات حتى االنتخابات تدل علىقانونا، وكل المؤشرات24أقر الكنیست 
المقبلة.

على طرح المزید من القوانین ،جدا ومنافسة بین النواباكبیراوالحظنا من خالل رصد القوانین، تسارع
فرض ما إلىقانونا تھدف 30قانونا مباشرا، من بینھا 37لصالح االستیطان مباشرة، إذ یجري الحدیث عن 

قوانین تم تجمیدھا بعد 3بینھا یة"، على المستوطنات، أو على الضفة ككل، منسرائیلادة اإلیسمى "السی
راضي المسمى "تسویات". وھذا ال یشمل قوانین محاربة لتمھیدیة، لتستبدل بقانون نھب األقرارھا بالقراءة اإ

انین تستھدف مراكز حقوقیة ، بقوالمرفق في التقریرالمقاطعة للمستوطنات، التي صنفناھا في الجدول الخاص
وناشطین أجانب.

ل عطلة الربیع یوم الكنیست، لعقد جلسة استثنائیة خال،واستدعت الحكومة بإیعاز من رئیسھا بنیامین نتنیاھو
، في قضیة البناء، أو ما 48، كي یقر بالقراءة النھائیة مشروع قانون یستھدف فلسطینیي 2017نیسان5

" االضطراري، بسبب قلة مساحات ومناطق البناء. ویھدد القانون آالف البیوت یسمى "البناء غیر المرخص
كمة بوقف أوامر الھدم، كما یفرض غرامات باھظة جدا، الھدم، دون أن تكون صالحیة للمحبتسریع أوامر

على أصحاب تلك البیوت.
تنكیلي، ضد كل من یختلف ، القوانین ذات الطابع االستبدادي وال2017-2016وتزایدت في الدورة الشتویة 

ن السیاسات الحكومیة، ومع أجندات االئتالف. وعلى رأس ھذه المبادرات، قانون حظر أذان المساجد، الذي ع
قره الكنیست بالقراءة التمھیدیة، بالصیغتین الشاملة الجارفة، و"المقلصة" التي تقتصر على أذان الفجر أ

راس كنائس تقرع في السادسة صباحا یومیا لبعض الطوائف.  أجأیضاولكن تطبیقھ الفعلي، سیطال ؛أساسا
وعلى ؛ویدفع بنیامین نتنیاھو شخصیا، في اتجاه تشریع القانون كلیا، رغم اعتراضات كالمیة في االئتالف

في أیضاو،الرغم من أن سن ھذا القانون وتطبیقھ، ستكون لھ تبعات خطیرة، خاصة في مدینة القدس المحتلة
أغلبیة یھودیة.ذات یافا وحیفا وعكا واللد والرملة، التي باتت :التاریخیة على الساحلمدن فلسطین 

تواطؤ الكذلك یتبین لنا من رصد المبادرات، والتصویت على القوانین، في مراحل مختلفة، استفحال 
تقاربا أظھرت ةوالمشاركة الفعالة لكتلتي المعارضة، "المعسكر الصھیوني" و"یوجد مستقبل"، واألخیر

وانخراطا أكبر في مشاریع الیمین األشد تطرفا.
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والحظنا في حركة المبادرة لطرح القوانین على جدول أعمال الكنیست، حالة تسابق بین النواب، وكأن األمر 
ات ذشد تطرفا، ولھذا فإننا نرى في العدید من األحیان، عدة قوانین بات شھادة "حسن سلوك" في المعسكر األ

، أو ھدف واحد، ولكن كل واحد منھا بمبادرة أحد النواب أو مجموعة، بھدف تسجیل النقاط صیغة واحدة
السیاسیة.

شد تطرفا، بدءا من اللیكود وتحالف أحزاب المستوطنین "البیت وال یقتصر األمر على نواب الیمین األ
و "وسط"، مثل حزب على من تعتبرھم الساحة السیاسیة "یمین معتدل"، أأیضاالیھودي"، بل ھذا یسري 

"كوالنو" (كلنا) بزعامة وزیر المالیة موشیھ كحلون. كما أن نواب كتلتي المتدینین المتزمتین "الحریدیم"، 
"شاس" و"یھدوت ھتوراة"، وإن كانوا ال یبادرون لقوانین عنصریة وداعمة لالحتالل واالستیطان، إال أنھم 

؛شد تطرفاور في حالة انسجام كامل مع معسكر الیمین األمن باب الظھأیضایشاركون في عدد من القوانین، 
تحافظ على بعد ما من ھذه المبادرات السیاسیة، ولكن ،علما أن أحزاب "الحریدیم"، كانت في ما مضى

التحوالت الیمینیة المتطرفة، بالذات في سنوات الیمین لدى جمھور "الحریدیم"، بات ینعكس أكثر على أداء 
ت.نوابھم في الكنیس

، والداعم لالحتالل واالستیطان،  الذي ال یتضمنھ ةعنصریأن القانون األكثر إلىكما أشرنا من قبل، ؤكدون
، مواردھاھذا التقریر، ھو قانون الموازنة السنویة العامة، التي یقرھا الكنیست تباعا، وتترسخ في توزیع 

سیاسة التمییز العنصري، والحرب واالحتالل واالستیطان.
على أن ھذا الكم الھائل من القوانین، ال یوحي بسقف، أو ،وتیرة مبادرات القوانین، وعملیات التشریعوتدل

.حاجز من شأنھ أن یوقف ھذا الطوفان
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تعریف القوانین
نعتمد في تعریفنا للقوانین العنصریة والداعمة لالحتالل واالستیطان، التعریف الواسع، وھو كل قانون 

غیر مباشرة، وقوانین أخرى وي كفلسطیني أینما وجد، إن كان من خالل قوانین مباشرة، أیستھدف الفلسطین
تبدو في واجھتھا وكأنھا تعدیالت للقوانین الجنائیة، إال أنھا تُسن على خلفیة أحداث سیاسیة، ھي انعكاس 

جانب كافة إلى، يوالعمل السیاسعبیر، والمالحقات السیاسیة، وتضییق حریة التلسیاسة التمییز العنصري
استمرار االحتالل وتعزیز وشرعنة االستیطان، وفرض ما یسمى ، التي في خلفیة المبادرة لھا، دعم القوانین

، على الضفة المحتلة."یةسرائیل"السیادة اإل
، التي تعقب أحداثا السریعةوالحظنا من خالل الرصد لھذه الفئة من القوانین، على مدار عامین، المبادرات 

، قضیة النائب د. باسل غطاس، من 2017-2016اسیة كھذه أو تلك. ومن أبرزھا في الدورة الشتویة سی
القائمة المشتركة، الذي وجھت لھ تھمة تسریب ھواتف خلیویة لألسرى في سجون االحتالل، فبادر النواب 

ز االعتقال الفوري النواب العرب، مثل مشروع قانون یجیتستھدفقوانین6إلىمن االئتالف والمعارضة 
لنائب مشتبھ بقضایا أمنیة، وقوانین لحجب الراتب عمن یتھم بقضایا أمنیة، وغیرھا.

كذلك، بعد مثول المدیر العام لمنظمة بیتسیلم، حجاي إلعاد، أمام مجلس األمن الدولي، مقدما تقریرا مناھضا 
قوانینلثالثةتمت المبادرة لالستیطان، ویعرض جوانب من قضایا الشعب الفلسطیني تحت االحتالل،

كبند في قانون ذي محاصرة مثل ھذه المراكز الحقوقیة والسالمیة، وأحدھم أقر نھائیا في غضون ثالثة أشھرل
.صلة، وآخر أقر بالقراءة التمھیدیة، والثالث ما زال مدرجا

حت أحراشا في نھایة العام كذلك، فور أن أعلن رئیس الوزراء بنیامین نتنیاھو كاذبا، أن الحرائق التي اجتا
شعال الحرائق على قانون فوریة، ترفع العقوبات على إ، ناجمة عن "أعمال ارھابیة"، ظھرت مبادرة 2016

واألمثلة عدیدة.،خلفیة ارھابیة
تدخل مسار التشریع، إال أن ھذا الكم من درجة، وقد ال وعلى الرغم من أن عشرات القوانین ستبقى مُ 

ت المبادرة لھا، والخطاب السیاسي الذي یظھر في تفسیر القانون الُمدرج، یعكس حالة القوانین، وخلفیا
االنفالت في التحریض العنصري، ضد الشعب الفلسطیني أینما وجد.
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التركیبة البرلمانیة

، في توسیع قاعد ائتالفھ الحاكم، بدخول2016نجح رئیس الوزراء بنیامین نتنیاھو مع بدء الدورة الصیفیة 
جانبھ أربعة نواب، إذ انشقت إلى، ور لیبرمان، الذي تولى حقیبة الدفاعكتلة "یسرائیل بیتینو" بزعامة أفیغدو

النائبة أورلي لیفي أبوقسیس، عن الكتلة، وبقیت في صفوف المعارضة، بادعاء أن مطالبھا االجتماعیة، لم 
تتحقق في المفاوضات بین حزبھا وحزب "اللیكود" الحاكم.

نائبا. رغم أن 59نائبا مقابل 61غلبیة ھشة من أانتھت معضلة الحكومة التي كانت ترتكز على وبھذا
سیاسیا. وكتلة "یسرائیل بیتینو" كانت في فلك الحكومة في كل ما ةالمعارضة كانت مفككة ولیست موحد

.یتعلق بالسیاسات والقوانین العنصریة المتطرفة، وتلك الداعمة لالحتالل واالستیطان
وبذلك، باتت تركیبة االئتالف على النحو التالي:

مقاعد، حزب "شاس" 8مقاعد، تحالف "البیت الیھودي" 10مقعدا، وحزب "كوالنو" (كلنا) 30اللیكود ولھ 
مقاعد.5مقاعد، "یسرائیل بیتینو" 6مقاعد، تحالف "یھدوت ھتوراة" 7

في حین تضم المعارضة:
مقعدا. و"القائمة المشتركة"، التي 24ي تضم حزبي "العمل" و"الحركة" كتلة "المعسكر الصھیوني"، الت

مقعدا. و"یش عتید" (یوجد 13تضم الكتل الثالث من الوالیة البرلمانیة السابقة، وتمثل الشارع الفلسطیني، 
مقاعد. والنائبة أورلي لیفي أبوقسیس، المنشقة عن "یسرائیل 5مقعدا. وحزب "میرتس" 11مستقبل) 

ینو".بیت
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أداء المعارضة

، بخمسة نواب، بعد انضمام كتلة "یسرائیل بیتینو"، 2016تقلص حجم المعارضة منذ بدایة الدورة الصیفیة 
عن كتلتھا وبقیت في صفوف ة في الكتلة أورلي لیفي أبوقسیس النائبفیما انشقتاالئتالف الحاكم، إلى

المعارضة. 
یؤثر على المبادرات وتشریع القوانین العنصریة والداعمة لالحتالل إال أن انضمام "یسرائیل بیتینو" لم

واالستیطان، كون أن ھذه الكتلة كانت في حالة انسجام كامل مع االئتالف، من حیث المبادرات والتصویت. 
جانب كافة القوانین.إلىوالفارق، أن نواب ھذه الكتلة توقفوا عن التغیب عن جلسات التصویت، ویصوتون 

نائبا) أظھرتا 11نائبا) و"یوجد مستقبل" (24المقابل، فإن كتلتي المعارضة "المعسكر الصھیوني" (في 
انجرافا أكبر نحو القوانین العنصریة والداعمة لالحتالل واالستیطان. ومنذ بدء الوالیة البرلمانیة في أیار 

قوانین، كمبادر أول. كما أن 5تلتین، یتبین أن لكل واحدة من الك،2017، وحتى انتھاء الدورة الشتویة 2015
مشاركة لكل واحدة من الكتلتین.37مشاركات النواب في المبادرات للقوانین بلغت 

نائبا في كتلة "المعسكر الصھیوني"، التي تضم حزب "العمل" 24نائبا من أصل 22وحسب الرصد، فإنھ 
تورطوا في 24لسن القوانین. ولكن النواب الـ وحزب "الحركة" بزعامة تسیبي لیفني، شاركوا في المبادرات 

قل من ھذه القوانین.دعم قانون واحد على األ
ومن أبرز قوانین المعسكر الصھیوني، قانون استكمال بناء جدار االحتالل في الضفة، من الجھتین الشرقیة 

جیب محاصر. كذلك إلىریحا وجوارھا أوالجنوبیة، بحیث یقتطع مساحات شاسعة من الضفة، ویحّول مدینة 
فإن نائبة من ھذه الكتلة، رفیطال سوید، كانت المبادرة األولى لقانون مالحقة شبكات التواصل، في حال نشر 

قصاء قانون آخر للنائبة ذاتھا، یجیز إإلىضافة یة. والقانون قید التشریع. إسرائیلمنشورات ضد السیاسة اإل
نائب في حال وجھت لھ شبھة أمنیة.

نواب متورطون في المبادرة أو المشاركة في 9نائبا، فإن 11نسبة لكتلة "یوجد مستقبل"، التي لھا وكذا بال
جانب قانون واحد على األقل إلىمتورطون في التصویت 11المبادرة لقانون واحد أو أكثر. بینما النواب الـ 

وافقون مع توجھات زعیم الحزب یائیر وأكثر. ورغم ھذا، باإلمكان القول، إن في ھذه الكتلة ثالثة نواب ال یت
لبید، ومعھ الشخصیة األبرز في الحزب، الرئیس االسبق لجھاز الشاباك، یعقوب بیري، باالنخراط أكثر في 

مشاریع القوانین ھذه. والنواب الثالثة ھم، یاعیل غیرمان، وعوفر شیلح وكارین الھرار. 
ائالت المقاومین الفلسطینیین في الضفة والقدس المحتلة، من ومن أبرز قوانین كتلة "یوجد مستقبل"، معاقبة ع

خالل ابعاد أو محاصرة اقامة، وسحب الھویات المقدسیة وغیرھا.
نواب الكتلتین على - وارتفاع نسب تأیید-وسنرى في الجدول المرفق، جدول أداء المعارضة، تراجع اعتراض

ھذه القوانین.
مبادرات القوانین العنصریة، والداعمة السیس، فقد توقف انضمامھا وفي ما یتعلق بالنائبة أورلي أبو ق

تتغیب عن الغالبیة الساحقة من عملیات التصویت، في الھیئة العامة، وھذا أیضالالحتالل واالستیطان. ولكنھا 
لیس فقط على ھذه الفئة من التصویت. وما نراه في جدول أداء المعارضة في التصویت، ھو التصویت في 

قوانین.4یة الدورة الصیفیة، على بدا
في التزام "القائمة ا جداملموساحسنتوفي ما یتعلق بكتلتي "القائمة المشتركة" و"میرتس"، فقد شھدنا 

، فقد %70ففي حین كانت نسبة تصویت القائمة في العام األول حوالي المشتركة" بالتصویت ضد القوانین. 
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ما بین إلى النسبة قفزتوحدھا، 2017، ولكن في الدورة الشتویة%74قفزت في العام الثاني إلى قرابة 
، والنسبة األخیرة تتجاوز تأثیر غیاب النائب باسل غطاس القسري عن الكنیست.%86,5وحتى85%

من ھذا التراجع، ناجم عن انشغال الحركة بمؤتمرھا افي حین أن حركة میرتس سجلت تراجعا، ولكن قسم
أن الكتلة تقاعست في التصویت على قانونین اثنین، وكما یبدو بسبب موقف. إلىة في أسبوع واحد. اضاف

قناع متطوع في جیش االحتالل بترك . والثاني قانون یعاقب من یحاول إأولھما قانون مالحقة شبكات التواصل
الخدمة.

جدول تصویت كتل المعارضة على القوانین العنصریة 
والداعمة لالحتالل واالستیطان

عملیة تصویت على مختلف القراءات، باستثناء التصویت على القراءة الثانیة.30*الجدول یرصد 
.*النسبة داخل قوسین، في العام البرلماني األول (التقریر السنوي األول)

لدورة الشتویة.أشھر في ا3وتتجاوز تأثیر التغیب القسري للنائب باسل غطاس خالل ،*نسبة القائمة المشتركة، تأخذ بالحسبان

غیابامتناعتأییداعتراض

المعسكر 
الصھیوني

36,25%
)40,8%(

17,78%
)16,6%(

1,67%44,3%
)42,4%(

%26یوجد مستقبل
)33,7%(

23,2%
)12,15%(

1,5%49,3%
)54,15%(

%73,85المشتركةالقائمة 
)70,5%(

 --------- -------26,15%
)29,5%(

%67,3میرتس
)85%(

 --------- -------32,7%
)15%(

%73,3-------- %13,3%13,3أورلي لیفي
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قائمة القوانین العنصریة
والداعمة لالستیطان واالحتالل

حكومیة وخاصة
22/3/2017وحتى 7/5/2015

المعالجة تاریخاسم القانون
األخیرة

صیلتفاالمبادر

قوانین أقرت بالقراءة النھائیة

ھذا القانون بدأ إعداده في وزارة القضاء الحكومة7/2015طعام القسري قانون اإل1
-2013في حكومة نتنیاھو السابقة (

)، ولمواجھة حركة االضرابات 2014
عن الطعام في سجون االحتالل. القانون 
واجھ اعتراضات واسعة من مراكز 

یة. سرائیلوقیة ومن نقابة األطباء اإلحق
ورغم اصرار الحكومة على اقرار

ھذا التقریر، القانون، إال أنھ حتى صدور
ي من حاالت االضراب لم یتم تطبیقھ في أ

عن الطعام.

قانون رفع العقوبات على ملقي الحجارة2
إلىسنوات 5عقوبة حد أقصى تتراوح ما بین 

عاما20

ھذا القانون بدأ إعداده في وزارة القضاء كومةالح7/2015
-2013في حكومة نتنیاھو السابقة (

)، في سعي لردع المواجھات 2014
ي مدینة القدس وفي الشعبیة، بالذات ف

ن األحكام القاسیة في ، إذ إ48مناطق 
الضفة المحتلة تفرضھا محاكم عسكریة، 

وبأنظمة خاصة بھا.

ھذا القرار یأخذ طابع قانون، نظرا لما لجنة سلوكیات المھنة 3/11/2015عضاء كنیست وفرض قرار الكنیست بتذنیب أ3
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المسجد إلىعقوبات علیھم، في حال دخلوا 
االقصى المبارك، في فترات توتر أمني، 
وصدور قرار بمنعھم من الدخول، والمستھدف 
من القرار الذي اتخذتھ لجنة "سلوكیات المھنة 
البرلمانیة" باألغلبیة، وأقرتھ الھیئة العامة 

باألغلبیة، ھم النواب العرب.

یشملھ من عقوبات. وھو یستھدف أساسا البرلمانیة
النواب العرب، كونھ یحرمھم من حق 

مكان یخصھم إلىالعبادة، والدخول 
مباشرة. 

إال أن القرار یسري على النواب الیھود، 
الذین یقودون عصابات المستوطنین التي 

األقصى المبارك.تقتحم
وحتى إعداد ھذا التقریر، ما یزال القرار 

ساریا، من ناحیة فعلیة.

إذ ، قانون الحد األدنى لعقوبة القاء الحجارة4
یفرض حد أدنى من ثالث سنوات في السجن، 
وأي حكم أقل من ھذا یجب ان تقدم لھ ھیئة 

القضاة تبریرات مقنعة

ن مكمل لقانون الحد األقصى ھذا قانوالحكومة3/110/2015
للعقوبات على القاء الحجارة. وھو 
یستھدف فلسطینیي القدس والفلسطینیین 

.48في مناطق 

یجیز لكل شرطي أو جندي، وھو قانون الحكومة1/2/2016.قانون التفتیش الجسدي5
في منطقة أعلن قائد الشرطة فیھا أنھا 
منطقة ذات أخطار أمنیة، أن یفتش اي
شخص جسدیا في الشارع، حتى من دون 

أن یكون مشبوھا.
والنص النھائي للقانون، جعل ھذه 
األنظمة مخففة في المناطق ذات االحتمال 
لوقوع عنف مجتمعي، وجرى تشدیدھا 
حیث ما یسمى "أخطار أمنیة"، وھذا البند 
األخیر فاعل لعامین كأمر مؤقت قابل 

للتمدید

ضافیین یزید إن یتمدید قانون مؤقت لعام6
العقوبات على من یُشغل أو یُبیّت فلسطینیا من 

الضفة والقطاع دون تصریح

تمدید قانون مؤقت لمدة عامین اضافیین، الحكومة2016/ 3/ 14
إلىلقانون الدخول 26وھو التعدیل رقم 

، ویقضي بزیادة العقوبات إسرائیل
والغرامات على كل من یشّغل أو یبیّت 

اطنا أجنبیا" من دون تصریح. لدیھ "مو
كما یمنح القانون صالحیة لضابط 
الشرطة في المنطقة، بإصدار أمر یحظر 
استخدام المكان الذي كانت فیھ اقامة 

الشخص. 

. في جوھره یعتبر قانون واسع ومتشعبالحكومة13/6/2016قانون مكافحة االرھاب 7
سیاسة التمییزمقاومة مقاومة االحتالل و

العنصریة "ارھابا". و"یمنح" األجھزة 
یة صالحیات واسعة في سرائیلاإل
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المالحقة وتقیید الحریات والسطو على 
الممتلكات وغیرھا.

xحریض على اإلرھاب وبین قانون یفصل بین الت
.على العنفالتحریض 

الفصل بین نشاط المقاومة الشعبیة إلىویھدف 
ي لعصابات الفلسطینیة، وبین النشاط اإلرھاب

المستوطنین، التي غالبا مع تعّرف بـ 
"التحریض على الكراھیة" لتخفیف وطأة 

.الجرائم، وبالتالي المالحقات واألحكام

لقراءة االولى، بعد اقراره باتم دمجھ الحكومة13/6/2016
بقانون االرھاب وبات بندا في قانون 

"مكافحة االرھاب".

xدانة باإلرھاب براز اإلإة إقرار بالقراءة التمھیدی
في السجل الجنائي

تم دمجھ بقانون االرھاب وبات بندا في ركویبعنات 13/6/2016
"مكافحة االرھاب".قانون 

تمدید القانون المؤقت لمنع لم شمل العائالت 8
العربیة

القانون (أمر ساعة) یمنع منح اقامة دائمة الحكومة13/6/2016
جین من عائلة عربیة، إن كان ألحد الزو

من الضفة والقطاع أو من دول واصول 
عربیة

للتضییق على حركة ونشاط یھدفقانون 9
المراكز الحقوقیة

قانون حكومي یستھدف الجمعیات الحكومة 12/7/2016
والمراكز الحقوقیة.
من یمولھا إلىشارة ویلزم المراكز باإل

ا، في كافة مطبوعاتھا وتقاریرھ
والحمالت اإلعالنیة، وأن یصرح كل من 
یتحدث باسم المراكز في ندوات بحضور 

ممثلي مؤسسات رسمیة.
تخفیف حدة القانون لدى التصویت تمو

علیھ بالقراءة األولى، إذ تم شطب الزام 
كل موظف في المراكز بأن یبرز بطاقة 
على صدره تحمل اسمھ والجھات 

ب التمویلیة. وجرى التخفیف في أعقا
اعتراضمنھا،اعتراضات دولیة

واشنطن

سنوات سجنا لمن 5یفرض تعدیل قانون10
في الجیشامتطوعیحّرض

یوآف كیش (اللیكود)18/7/2016
وسبعة نواب آخرین

القانون بصیغتھ النھائیة یعاقب من یحاول 
اقناع من یخدم في الجیش، وال یسري 

ع بزتھ علیھ قانون الخدمة االلزامیة، بخل
ومغادرة صفوف الجیش
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ن (قانونین) لقانون أساس الكنیست تعدیال11
(قانون اقصاء النواب)

المجال أمام فسحساس یقضي بالتعدیل األلجنة القانون والدستور19/7/2016
نائبا ابعاد عضو كنیست عن 90أغلبیة 

الوالیة البرلمانیة كلیا، وبقاء المجال 
المحكمة العلیا.إلىف أمامھ لالستئنا

حكام بالسجن على أالقانون یجیز فرض الحكومة3/8/2016محاكمة وعقاب وطرق عمل-قانون القاصرین12
14نوا بعملیات قتل وھو دون سن من أدی

عاما، والقانون مؤقت لمدة ثالث سنوات 
.لغرض الفحص

x عاما 14قانون محاكمة األطفال دون سن
وفرض أحكام بالسجن علیھم.

وینص القانون على أن من تفرض علیھ 
المحكمة حكما بالسجن، یبقى في مؤسسة مغلقة 

السجن.إلىوینقل بعده 14أن یتم عامھ الـ إلى

من بیركوعنات 
حزب "اللیكود" 

وبدعم الحكومة

أقر بالقراءة التمھیدیة
تم دمجھ بالقانون الحكومي الذي أقر یوم 

3/8/2016

تثبیت قانون مؤقت یعفي المحققین من توثیق 13
وتصویر التحقیقات في القضایا األمنیة

الحكومة5/12/2016

مخاطر القانون: یجعل قرارات المحاكم عنات بیركو16/1/2017یرفع مكانة المحاكم العسكریةقانون 14
العسكریة معتمدة في القضاء المدني 

ي لرفع دعاوى تعویضات سرائیلاإل
استنادا لقرارات المحاكم العسكریة 
االستبدادیة. وثانیا، أن تشكل قرارات 
المحاكم العسكریة في قضایا معینة، 

لھا على الفلسطینیین نموذجا لفرض مث
یة (فلسطینیو سرائیلحاملي الجنسیة اإل

48(

ھذا القانون سقط بالقراءة األولى یوم 
األصوات، ثم ، بتعادل 22/2/2016

طرحتھ الحكومة مجددا، وأقر بالقراءة 
21/11/2016األولى یوم 

لنھب األراضي بملكیة خاصة قانون "التسویة"15
في الضفة المحتلة

بتسلئیل سموتریتش 6/2/2017
وآخرون

للقانون شارك فیھ جمیع معدلنص 
المبادرین للصیاغات االولى للقانون، 
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ویضمن تعدیال یستثني بؤرة عمونة، 
لكون صدر ضدھا قرار نھائي في 
المحكمة العلیا. وذلك في محاولة لتجاوز 

الخالف القضائي حول ھذا القانون.
یوم قر بالقراءة التمھیدیةأوكان قد 

5/12/2016
8/12/2016وبالقراءة التمھیدیة یوم 

قانون یحظر منع تقدیم خدمات تجاریة وغیرھا 16
على أساس مكان السكن (بقصد المستوطنات)

إلىتعدیل لقانون قائم ویھدف التعدیل شولي معلم20/2/2017
تغریم كل من یرفض تقدیم خدمات 

فیة تجاریة أو ثقافیة وغیرھا، على خل
مكان سكن المستھلك أو الجمھور، 
والھدف من ھذا معاقبة مقاطعي 
المستوطنات، خاصة من القطاع الفني 
والثقافي الذین یرفضون تقدیم عروض 

في المستوطنات
وقد أقر الكنیست القانون بالقراءة 

3/2/2016التمھیدیة یوم 
20/6/2016وبالقراءة األولى یوم 

ة لشخص أو مؤسسة یمنع منح تأشیرقانون 17
.إسرائیلتدعو لمقاطعة 

القانون یمنع منح تأشیرة ألي شخص أو الحكومة6/3/2017
، إال في إسرائیلمؤسسة تدعو لمقاطعة 

حاالت استثنائیة، بحسب تقدیرات وزیر 
الداخلیة. ھذا قانون حكومي، وتم ضم 
مشروع قانون خاص قدمھ نواب، ویحمل 

بالقراءة / ف وقد أقر 20/ 1906رقم 
من یة في منتصف تشرین الثانيالتمھید
.2015العام 
سن القانون. كانت ھذه سیاسة قائمة، حتى 

قرار من وزیر الداخلیة، بناء على ب
.تقدیرات ال یتم البوح بھا، وتدعى أمنیة

وھذا القانون بات یساعد الوزیر على 
اصدار قرارات سریعة بھذا الشأن

ر بالقراءة نضم الیھ الحقا قانون أقاو
1906التمھیدیة یحمل رقم 

X قانون یمنع منح تأشیرة لشخص أو جھة تدعو
.إسرائیللمقاطعة 

النائب یانون میغال 
من "البیت الیھودي" 

بدعم الحكومة

12/11/2015یوم أقر بالقراءة التمھیدیة
وتم ضمھ لقانون حكومي مطابق
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یجیز للمحاكم قرار بالقراءة النھائیة قانون إ18
أمام سحب مواطنة شخص من دون مثولھ

المحكمة، واالكتفاء بمحام عنھ، في حال كان 
خارج البالد

قانون حكومي، یجیز للمحاكم بأن تنظر الحكومة
في التماس من تم سحب مواطنتھ، من 

المحكمة إذا إلىدون حضوره شخصیا 
كان خارج البالد، واالكتفاء بمحام عنھ، 

كلفھ المحكمةتأو محام

یمنع الترشح لمن یعلن دعمھ للكفاح قانون 19
المسلح

القانون ھو تعدیل للقانون القائم الذي كان عودید فوریر14/31/2017
یمنع الترشیح على خلفیة أعمال تدعم 
الكفاح المسلح، أما اآلن فإنھ سیكون 

المقاومة سببا لمنع لصالحمجرد تصریح 
الترشیح

المدنیة (منع -مشروع قانون الخدمة الوطنیة20
الخدمة في جمعیات تتلقى تبرعات من دولة 

أجنبیة)

أمیر أوحانا ودافید 22/3/2017
بیطان من "اللیكود"

تم دمجھ كبند في قانون شامل لما یسمى 
"الخدمة المدنیة"، یعید عدة تعریفات 

وشروط فیھا.
بیتسیلم یستھدف مركز(البند)القانون

على خلفیة ظھور مدیره العام حجاي 
إلعاد أمام مجلس األمن الدولي، ضد 
االستیطان في الضفة المحتلة، وھو 

ترجمة لما اعلنھ بنیامین نتنیاھو یومھا

لى تسریع ھدم البیوت غیر قانون یھدف إ1
المرخصة

5/4/2017

أقر في جلسة 
استثنائیة في 
عطلة الربیع، 
بطلب من 

لحكومة.ا

سلسلة من األنظمة، القانونیضع الحكومة
وتوزیع مسؤولیات، منھا على المجالس 
البلدیة والقرویة، لتطبیق قرارات المحاكم 
بھدم البیوت التي بنیت من دون ترخیص. 
المستھدف األساس، وفي الغالبیة الساحقة 

جدا ھي البیوت العربیة.
أقر القانون بصیغتھ األولى یوم 

، وكان ینص على سریان 1/8/2016
بأثر رجعي على كل بیت غیر مرخص 

ألف 50بمعنى حسب التقدیرات قرابة 
بیت.

اده للقراءة النھائیة، تم عدإال أنھ في اطار إ
ثر الرجعي لھذا القانون، شطب األ

باستثناء، سریان بنود جزائي حول 
االستمرار في استخدام البیت، منذ عام 

القانون ونصف العام من یوم اقرار
بالقراءة النھائیة.

وقد تم اقرار القانون خالل جلسة 
استثنائیة في عطلة الربیع. 
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بالقراءة األولى

اقرار بالقراءة األولى قانون إلزالة مضامین 1
مخالفة من شبكة االنترنت

ھذا مشروع القانون الحكومي، بعد أن الحكومة9/1/2017
، 2016موز ت20أقر الكنیست یوم 

مشروع قانون بمبادرة نواب المعارضة 
واالئتالف، وسیتم دمج القانونین في 
القراءة النھائیة. عنصریة القانون، تكمن 
في تعریف "الخطر على األمن"، وھو 
عملیا یتجاوز التحریض على العنف  من 

یة، القانون سرائیلقبل عصابات الیمین اإل
یحظى بدعم جمیع الكتل الصھیونیة 

لدینیة من االئتالف والمعارضة، فحتى وا
كتلة "میرتس" تعبر عن دعمھا للقانون 
من خالل تغیب كلیا عن جلسة التصویت، 

في القانونین الجدید والسابق

سیندمج مع ھذا القانون، قانون آخر تم 
اقراره بالقراءة التمھیدیة یوم 

بمبادرة رفیطال سوید20/7/2017

بالقراءة التمھیدیة

قانون یمنح صالحیات أوسع لشعبة االستیطان، 1
یعفیھا من المشاركة في عطاءات، ویمنحھا 

میزانیات أكبر

النائب بتسلئیل 23/7/2015
سموتریتش من كتلة 

"البیت الیھودي"
وبدعم الحكومة

مشروع قانون من شأنھ أن یعطي شعبة 
االستیطان، التابعة للھستدروت 

األوسع للحركة الصھیوني، االطار 
الصھیونیة، صالحیات أوسع، خاصة 
اتخاذ قرارات میدانیة تتعلق باالستیطان 
في جمیع المناطق المحتلة منذ العام 

، بمعنى الفلسطینیة والسوریة.1967

قانون یھدف لدفع تعویضات "لمالكي" أراض 2
باتت تحت سلطة خارجیة، بقصد السلطة 

.الفلسطینیة

لنائب بتسلئیل ا30/12/2015
سموتریتش من "البیت 
الیھودي" ومعھ النائب 
دافید امسالم ومن 

"اللیكود"

قانون یقضي بدفع تعویضات مالیة، عن 
ي"، وباتت إسرائیلأراض تابعة "لمواطن 

تحت سلطة خارجیة، والقصد كما یرد في 
القانون، في المنطقة الواقعة تحت السلطة 

، مثل الوطنیة الفلسطینیة، أو في مصر
صحراء سیناء.

قانون یجعل قسما من الجمعیات الروبرت إیالطوف17/2/2016قانون یجعل العاملین في الجمعیات الحقوقیة 3
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والمراكز الحقوقیة عمالء لجھات "یسرائیل بیتینو"عمالء أجانب
خارجیة

قانون یلزم كل فلسطیني مشتك من الضفة 4
حتالل، أن یدفع كفالة والقطاع أمام محاكم اال

مالیة باھظة في المحاكم، بنسبة من التعویضات 
التي یطالب بھا

شولي معلم من كتلة 17/2/2016
"البیت الیھودي" 

ومجموعة نواب

على أن ال یتم القراءة التمھیدیةأقر ب
، ومنح وزارة العدل هاالستمرار في إقرار

بنوده األساسیة أنظمة فرصة لجعل
دون الحاجة لسن قانون.اداریة، 

ر من القسم األكبر من ییحرم األسقانون 5
صندوقھ التقاعدي ومخصصاتھ االجتماعیة 

ویسري الحرمان على ورثتھ 

مشروع القانون ي أنظمة تحرم یعرض یعقوف بیري وآخرون27/7/2016
األسیر الذي كان عامال ومؤمنا في 
صندوق التقاعد، أو كان یحظى 

ت اجتماعیة، من ھذه بمخصصا
المخصصات، وحرمان ورثتھ منھا، من 

بعده

یمنح مستوطنات الضفة امتیازات قانون 6
ضریبیة، بزعم كونھا مناطق مھّددة بالخطر 

بتسلئیل سموتریتش 27/7/2016
وآخرون

القانون یضمن تخفیضات في ضریبة 
الدخل لمستوطنات لیست مشمولة ضمن 

یة"ما یسمى "مناطق أفضل

قانون یُغّرم شبكات التواصل في حال عدم 7
تحریضا على إسرائیلشطب تغریدات تعتبرھا 

االرھاب بموجب تعریفھا لالرھاب

رفیطال سوید20/7/2016
وآخرون)

القانون یفرض غرامات باھظة على 
شبكات التواصل االجتماعي، في حال لم 

إسرائیلیتم شطب تغریدات تعتبرھا 
ضا على ما تسمیھ ارھابا، وبموجب تحری

تعریفھا ھي لالرھاب، بمعنى كل ما ھو 
كدولة یھودیةإسرائیلضد 

یجري دمجھ ضمن قانون حكومي أقر 
بالقراءة االولى

x تم تجمیده مع قانونین مطابقین واستبدالھم یوآف كیش وآخرون16/11/2016التسویاتقانون
بقانون واحد آخر مع تعدیالت

X
التسویات قانون 

16/11/2016
تم تجمیده مع قانونین مطابقین واستبدالھم شولي معلم وآخرون

بقانون واحد آخر مع تعدیالت

X
بتسلئیل سموتریتش 16/11/2016تسویات االستیطان في یھودا والسامرةقانون 

وآخرون
تم تجمیده مع قانونین مطابقین واستبدالھم 

واحد آخر مع تعدیالتبقانون 
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یمنع نشاط منظمات تنشط ضد الجیش قانون8
في جھاز التربیة

ھذا القانون ھو تطبیق لنیة وزیر التعلیم شولي معلم وآخرون11/1/2017
نفتالي بینیت، الذي یرید حظر دخول 

یة، سرائیلجمعیة "كاسرو الصمت" اإل
المدارس. وھي جمعیة توثق جرائم إلى

سات استبداد لجیش االحتالل ضد وممار
الفلسطینیین في المناطق المحتلة منذ العام 

. المبادرة من االئتالف 1967
والمعارضة، وأبرز نواب المعارضة 

زعیم "یوجد مستقبل" یائیر لبید

روبرت ایالطوف 8/3/2017ذان المساجدألحظر قانون 9
وثالثة نواب من 
"یسرائیل بیتینو" بینھم 

غدور لیبرمانافی

قانون جارف لكل ساعات الیوم وسیتم 
دمجھ مع القانون التالي المعّدل.

مشروع قانون منع "ضجیج" مكبر صوت من 10
(منع األذان)دور العبادة

مردخاي یوغیف8/3/2017
دافید بیطان

قانون معدل لمشروع قانون آخر، 
لیال وحتى 11ویقتصر على الساعة 

حا من الیوم التالي الستھداف السابعة صبا
آذان الفجر

یمنع من أدین باالرھاب بالترشح مشروع قانون 11
لالنتخابات 

ھو تحصیل حاصل في قانون القانون عنات بیركو15/3/2017
االنتخابات القائم، وھو قانون زائد، ولھذا 
فباالمكان اعتباره قانونا لعرض موقف 

ي على سیاسي، خاصة وأنھ ال یسر
االرھابیین المستوطنین

على جدول األعمالمطروحة

1
-

10

مشاریع قوانین في ورقة واحدة، لضم10
"السیادة الضفة الغربیة المحتلة لما یسمى

یة"، وكل قانون یتخصص بمنطقة في سرائیلاإل
الضفة.

مردخاي یوغیف من 7/5/2015
كتلة "البیت الیھودي"

ن زیادة عقوبة من یساعد على دخول قانو11
1948مناطق إلىفلسطینیین 

مردخاي یوغیف من 12/5/2015
كتلة "البیت الیھودي"

زیادة العقوبات على اقتراح قانون لتعدیل
من یقدم مكان اقامة ونوم لكل من یدخل 

من دون تصریح. والقصد إسرائیلإلى
ھنا، الفلسطینیین من الضفة الفلسطینیة 



18

وقطاع غزة.

المصالح المتضررة ألصحابقانون تعویضات 12
من المقاطعة

ישראלבמדינתפגיעהלמניעתחוקהצעת
), עסקיםבעליפיצוי–תיקון(חרםבאמצעות

2015–ה"התשע
פ/807/20

یسرائیل آیخلیر من 1/6/2015
كتلة "یھدوت ھتوراة"

ضمان تعویضات من اقتراح قانون ل
دولة، لكل صاحب مصلحة خزینة ال

اقتصادیة متضررة من قرارات المقاطعة 
ن ومستوطناتھا، إذ إسرائیلاالقتصادیة إل

18القانون القائم، الذي اقر في الدورة الـ 
للكنیست، ینص على تعویضات تجبى من 

دعاة المقاطعة أو المبادرین لھا.

منفذي العملیات الفلسطینیةلعدام قانون اإل13

מוותעונשדיןגזר–תיקון(העונשיןחוקהצעת
2015–ו"התשע), טרורבנסיבותברצחלמורשע

פ/2221/20

أفیغدور لیبرمان، 1/6/2015
وكتلتھ "یسرائیل 

بیتینو"

مشروع قانون یفرض حكم اإلعدام غیر 
القابل لالستئناف على كل فلسطیني من 
الضفة الغربیة المحتلة، یدان في محكمة 

بالقتل "على خلفیة ارھابیة"، عسكریة،
حسب نص القانون، الذي جاء مفصال، 
بحیث ال یشمل جرائم القتل التي یرتكبھا 

المستوطنون، والقتل بشكل عام

دولة الشعب الیھودي" إسرائیلقانون "روعمش14
(قانون القومیة)

افیغدور لیبرمان8/6/2015
وآخرون

رة في مشروع القانون عرض ألول م
. وھو قانون متشعب، یرتكز 2011العام 

على "مبدأ" أن فلسطین التاریخیة ھي 
دولة الیھود وحدھم، وینتقص في جوھره 

حقوق الفلسطینیین القومیة والمدنیة، من 
بصفتھم اصحاب وطن. كما ینتقص من 

مكانة اللغة العربیة.
توجد أغلبیة كبیرة لھذا القانون في جوانبھ 

یدور حولھ خالف داخل العنصریة. ولكن 
راف الیھود االئتالف، وحتى بین أط

یھودیة. مثل أن والیمین، من عدة نواح
المتدینین یریدون تشدیدا أكثر لمكانة 
الشریعة في أحكام القضاء ومرجعیة 

التشریعات. 
كما أن ھناك من یرى أن القانون یثیر 

القضیة الشائكة: "من ھو یھودي".
على تشكیل لجنة اتفاقیات االئتالف تنص 

نص متفق. وحتى إلىوزاریة للتوصل 
اعداد ھذا التقریر، بعد عامین على 

، لم تقم ھذه اللجنة، ما 2015انتخابات 
یدل على حجم الخالفات الداخلیة بشأنھ.

دولة إسرائیلنص مختصر لقانون "ن بیغنبنیامی30/6/2015إسرائیلمشرع قانون أساس: دولة 15
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(قانون مختصر یقتصر على تعریف دولة 
)إسرائیل

القومیة الیھودیة"، ویرتكز على االسم، 
والرموز.

اللجنة الوزاریة لشؤون التشریعات 
صادقت على القانون. ولكن لم یتم 
عرضھ للتصویت على الھیئة العامة 

لجنة وزاریة إلىللكنیست. بل تم نقلھ 
صیغتھ الواسعة.لتبحث في حال تشكیلھا 

دولة الشعب الیھودي" إسرائیلقانون "روعمش16
(قانون القومیة)

مشروع القانون عرض ألول مرة في آفي دیختر29/7/2015
. وھو قانون متشعب، یرتكز 2011العام 

على "مبدأ" أن فلسطین التاریخیة ھي 
دولة الیھود وحدھم، وینتقص في جوھره 
حقوق الفلسطینیین القومیة والمدنیة، 

صفتھم اصحاب وطن. كما ینتقص من ب
مكانة اللغة العربیة.

توجد أغلبیة كبیرة لھذا القانون في جوانبھ 
العنصریة. ولكن یدور حولھ خالف داخل 
االئتالف، وحتى بین أطراف الیھود 
والیمین، من عدة نواحي یھودیة. مثل أن 
المتدینین یریدون تشدیدا أكثر لمكانة 

ومرجعیة الشریعة في أحكام القضاء 
التشریعات. 

كما أن ھناك من یرى أن القانون یثیر 
القضیة الشائكة: "من ھو یھودي".

اتفاقیات االئتالف تنص على تشكیل لجنة 
نص متفق. وحتى إلىوزاریة للتوصل 

اعداد ھذا التقریر، بعد عامین على 
، لم تقم ھذه اللجنة، ما 2015انتخابات 

شأنھ.یدل على حجم الخالفات الداخلیة ب

تتلقى تبرعات من قانون منع جمعیات ونواد17
جھات داعمة لإلرھاب

نواب من كتلة "یوجد 12/7/2015
مستقبل" و"شاس" 

و"البیت الیھودي"

حسب قصد ویستھدف القانون، 
ریاضیة المبادرین، جمعیات ونواد

عربیة، تلقت دعما من دول عربیة، 
وخاصة من قطر ودولة االمارات 

لعربیة.ا

ثبات عدم دعمھ واجب المرشح للكنیست إ18
إسرائیلللكفاح المسلح ضد دولة 

مشروع قانون یفرض على من یترشح شارون غال وآخرون12/7/2015
للكنیست، أن یثبت عدم دعمھ للكفاح 

، في حال وجھت أيإسرائیلالمسلح ضد 
جھة تھمة كھذه لھ، لمنعھ من الترشح 

في المشاركةكما یحظر القانون للكنیست. 
نشاطات ضد حروب یشنھا جیش 
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ي.سرائیلاالحتالل اإل

مشروع قانون یقضي بوضع عالمة على 19
منتوجات كل دولة تضع عالمة على منتوجات 

المستوطنات

یانون میغال وشولي 30/11/2015
معلم من كتلة "البیت 

الیھودي"

مة على وضع عالإلىمشروع  قانون یدعو 
السلع المستوردة من الدول األوروبیة التي 
ستنفذ قرار مفوضیة االتحاد االوروبي 
بوضع عالمة على بضائع مستوطنات 

الضفة والجوالن، في األسواق األوروبیة.

سنوات قانون منح اقامة مؤقتة لخمسمشروع20
قابلة للتجدید، لمن تقر المحكمة بنزع مواطنتھ، 

.ة أخرىولیس لدیھ جنسی

من بیركوعنات 30/11/2015
حزب "اللیكود"

نواب ةومجموع
آخرین

الضمانات والھدف من ھذا حرمانھ من 
ع مواطنتھ، إذ االجتماعیة، حتى بعد نز

أن القانون القائم یجیز منحھ مكانة مقیم 
دائم، طالما لیس لدیھ جنسیة أخرى.

مردخاي یوغیف 15/12/2015ذان المساجدأمشروع لحظر 21
6(البیت الیھودي) و

نواب من كتل "البیت 
الیھودي" و"اللیكود" 

و"كوالنو"

مشروع قانون یحظر االذان وأجراس 
الكنائس كلیا.

(المبادر طرح الحقا مشروع قانون معدل 
وأقر بالقراءة التمھیدیة)

مشروع قانون یھدف لمنح الیھود الصالة في 22
فالحرم القدسي الشری

النائب بتسلئیل 22/12/2015
سموتریتش من "البیت 
الیھودي" ومعھ نواب 
من كتلتھ ومن 

"اللیكود"

مشروع قانون یھدف ضمنا منح الیھود 
"الحق" في الصالة في الحرم القدسي 
الشریف والمسجد االقصى المبارك، من 
خالل تعدیل لقانون "الحفاظ على األماكن 

یست منذ العام المقدسة" المقرر في الكن
1967.

مشروع قانون یجیز اغالق مساجد إذا وجھت 23
تھمة لخطیب بالتحریض على "اإلرھاب"

النائب بتسلئیل 28/12/2015
سموتریتش من "البیت 
الیھودي" ومعھ نواب 

من كتل االئتالف

إلىعبارة عن تعدیل لقانون القائم، یھدف 
ة اغالق مساجد، في حال تم توجیھ تھم

التحریض على "االرھاب"، لخطباء 
فیھا، وفق ما یظھر في تفسیر القانون، 

المرفق لمشروع القانون.

مشروع قانون یجیز الغاء اقامة عائلة من یقرر 24
وزیر الداخلیة الغاء اقامتھ

5/1/2016
قائم، یجیز لوزیر الداخلیة تعدیل لقانون النائب أورن حزان

من یقرر الوزیر الغاء الغاء اقامة عائلة 
، في حال "خرق إسرائیلاقامتھ في 
". والقانون یستھدف إسرائیلالوالء لدولة 

وفق النص، أھالي مدینة القدس الشرقیة 
المحتلة، الذین بحوزتھم بطاقة اقامة، 
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جنسیة كاملة.ولیس

مشروع قانون لفرض ما یسمى "السیادة 25
غربیة یة" على مستوطنات الضفة السرائیلاإل

المحتلة

مشروع قانون، یقضي بفرض ما یسمى مسالم اللیكودإدافید 2/2/2016
یة" على مستوطنات سرائیل"السیادة اإل

الضفة الغربیة المحتلة.

یوآف كیش25/2/2016(جمعیات)مشروع قانون: عمیل أجنبي26
"اللیكود"

التضییق إلىاقتراح مشروع قانون یھدف 
لى الجمعیات الحقوقیة، والزامھا أكثر ع

بتسمیة ذاتھا بـ "عمیل أجنبي"، ومنح 
صالحیة لمسجل الجمعیات بحل 
الجمعیات في حال "ارتكبت مخالفة"، 
والقصد بـ "مخالفة" جانب من عمل 

الجمعیات الحقوقیة القائم

مشروع قانون: وضع عالمة على منتوجات 27
"یھودا الدول التي تضع عالمة على منتوجات 

والسامرة"

مخلوف زوھر 25/2/2016
"اللیكود"

وضع عالمة إلىمشروع قانون یدعو 
على السلع المستوردة من الدول 
األوروبیة التي ستنفذ قرار مفوضیة 
االتحاد االوروبي بوضع عالمة على 
بضائع مستوطنات الضفة والجوالن، في 

األسواق األوروبیة.

أساس الكنیست مشروع قانون: قانون28
اقصاء عضو كنیست)-(تعدیل

اقصاء عضو إلىمشروع قانون یھدف إیلي كوھین "اللیكود"25/2/2016
كنیست في حال لم یعترف بیھودیة 

، وحّرض على العنصریة، ودعم إسرائیل
كفاحا مسلحا

مشروع قانون: منع تلقي تبرعات من دول ال 29
اسیةعالقات دبلومإسرائیلتقیم مع 

جھة في منع أيإلىمشروع قانون یدعو إیلي كوھین "كوالنو"2/3/2016
، وبضمنھا جمعیات، من تلقي إسرائیل

أموال تبرعات من دول ال تقیم عالقات 
.إسرائیلدبلوماسیة مع 

مشروع قانون شطب ترشیح للكنیست لمن 30
یتماثل مع اإلرھاب

الیعیزر شطیرن15/3/2016
مستقبل""یوجد 

اضافة لقانون االنتخابات للكنیست القائم، 
ف بند "دعم أعمال االرھاب، أو یضی

تخوضھ دولة عدو ضد دولة كفاح المسلح
". إسرائیل

مشروع قانون لمنع تحریر أسرى قبل انھاء 31
أحكامھم ولجعل المؤبد مدى الحیاة

أفیغدور لیبرمان21/3/2016
ونواب كتلتھ "یسرائیل 

یتینو"ب

مشروع قانون لتعدیل قانون تحریر 
السجناء، بھدف منع تحریر األسرى 
الفلسطینیین والعرب الذین أدانھم 
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االحتالل بتھم "االرھاب" وفق التعریف 
، الذي بات یشمل لإلرھابي سرائیلاإل

حتى القاء الحجارة، قبل انتھاء مدة 
محكومیتھم

من مشروع قانون لسحب االقامة الدائمة32
"مخربین وعائالتھم في أعقاب مشاركتھم في 

عملیات إرھاب"

نائبا 18دافید بیطان و21/3/2016
من االئتالف 

والمعارضة

مشروع القانون یستھدف فقط فلسطینیي 
القدس المحتلة، أو فلسطینیین من الضفة 

48مقیمین في مناطق 

مشروع قانون لتقیید منطقة سكن "مخربین 33
ھم في أعقاب مشاركتھم في عملیات وعائالت
إرھاب"

نائبا 16دافید بیطان و21/3/2016
من االئتالف 

والمعارضة

مشروع القانون یستھدف ترحیل 
فلسطینیي الضفة المحتلة (مناطق ب 

مناطق أخرى مع إلىج) من بلداتھم (و
تحدید حركتھم

مشروع قانون إلغالق جمعیات تالحق جنود 34
ي بھدف محاكمتھمسرائیلالجیش اإل

شولي معلم من "البیت 21/3/2016
الیھودي وآخران

مشروع قانون یقضي بإغالق كل جمعیة 
ي بھدف سرائیلتالحق جنود االحتالل اإل

المحاكمإلىتقدیمھم 

اقتراح قانون یلغي صالحیة المحكمة العلیا في 35
الغاء قرارات لجنة االنتخابات المركزیة في 

رفض ترشیح قائمة أو شخصحال

أفیغدور لیبرمان2/11/2015
وآخرون من كتلتھ

صالحیة بإلغاءمشروع قانون یقضي 
المحكمة العلیا في الغاء قرار لجنة 
االنتخابات المركزیة في حال قررت 
رفض ترشیح شخص أو قائمة بأكملھا 

لالنتخابات البرلمانیة.

على اما ع30مشروع قانون یفرض السجن 36
من یدان بالتحریض على اإلرھاب

ینص مشروع القانون على فرض عقوبة بیركوعنات 23/11/2015
عاما، على كل من یحرض على 30السجن 

أعمال االرھاب بموجب ما ینص علیھ 
ون، من منطلقات دینیة وقومیة القان

وأیدیولوجیة.

مشروع قانون مضاعفة الحكم على من یكرر 37
تھمخالف

یجیز اقتراح القانون للمحاكم أن تضاعف بیركوعنات 23/11/2015
الحكم الذي ینص علیھ القانون لكل واحدة 

، باإلرھابمن المخالفات التي یتم تعریفھا 
في حال أدین ذات الشخص بتھم ارھاب 

وأمضى عقوبتھ الكاملة سابقا

فرض قوانین إلىمشروع قانون یدعو یوآف كیش23/11/2015اقتراح قانون لفرض قوانین التنظیم والبناء 38
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یة على الضفة سرائیلالتنظیم والبناء اإلیة على الضفة الغربیة المحتلةسرائیلاإل
الغربیة المحتلة، وھو واحد من سلسلة 
اقتراحات قوانین یقدمھا نواب الیمین، 

یة" سرائیللفرض ولو جزئیا "السیادة اإل
. سرائیلمھا إلعلى الضفة، بمعنى ض

اقتراح قانون یسحب مخصصات األوالد 39
واجتماعیة أخرى من قاصرین أدینوا "بتھم 

أمنیة"

مشروع قانون یقضي بحسب مخصصات مخلوف زوھر2/11/2015
األوالد ومخصصات "السجناء" من كل 

أدین بتھم "أمنیة" وذات عالقة بـ صرقا
ة.یسرائیل"االرھاب" حسب التسمیة اإل

اقتراح قانون توجیھ تھمة القتل عن عمد لمن 40
یلقي حجرا عن بعد ویصیب شخصا ویُقتل

مشروع قانون لتعدیل قانون العقوبات، نوریت كورین2/11/2015
بحیث توجھ النیابة لمن ألقى حجرا عن 
بعد وأصاب سیارة صدفة، أو شخصا، 

مقتل شخص، تھمة إلىوادى الحجر 
ق االصرار والترصد، ولیس القتل مع سب

تھمة التسبب بالقتل.

اقتراح قانون لمنع تمویل حزب مشروع قانون41
إسرائیلیدعو لمقاطعة 

اقتراح قانون یجیز منع تمویل حزب أفیغدور لیبرمان27/7/2015
ممثل في البرلمان، في حال أطلق دعوة 

من أي من إسرائیلواضحة لمقاطعة 
انون یستھدف أساسا المجاالت، وھو ق

األحزاب الناشطة في الشارع الفلسطیني 
.إسرائیلفي 

اقصاء نواب عن كامل الوالیة مشروع قانون42
البرلمانیة

مشروع قانون مشابھ لما أقره الكنیست إیلي كوھین30/3/2016
بالقراءة النھائیة

لسریان أنظمة التنظیم والبناء مشروع قانون 43
یة على مستوطنة معالیھ أدومیملسرائیاإل

مشروع قانون یقضي بسریان أنظمة صوفا الندفر وآخرون30/3/2016
یة على سرائیلالبناء واالسكان اإل

مستوطنة معالیھ أدومیم، وھي من أكبر 
مستوطنات الضفة الفلسطینیة المحتلة، 
وتقع عند الجانب الشرقي للقدس المحتلة، 

إلىذھا" وتصل أطراف "منطقة نفو
.مشارف البحر المیت

تفضیل من خدم في الجیش في مشروع قانون 44
القبول للعمل في سلك خدمات الدولة

مردخاي یوغیف30/3/2016
وآخرون

القانون یستھدف العرب، بتفضیل ا الذین 
.في الجیش على سائر العربمنھمخدموا
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ن یمنح أولویة للجنود المسرحیمشروع قانون 45
في المؤسسات الحكومیة والرسمیة وشبھ 

الرسمیة

تجاوز العقبة القانونیة إلىالقانون یھدف بیركوعنات 30/3/2016
التي تمنع تفضیل الجنود في القبول للعمل 
في سلك خدمات الدولة وفي القطاعین 
الخاص والعام، ومنحھم أولویة في 

المؤسسات التعلیمیة وغیرھا

ون سریان قوانین التنظیم والبناء مشروع قان46
على مستوطنة اریئیل 

مشروع قانون یقضي بسریان أنظمة صوفا الندفر وآخرون23/5/2016
یة على سرائیلالبناء واالسكان اإل

مستوطنة أریئیل، وھي من أكبر 
فة الفلسطینیة المحتلة، مستوطنات الض

نابلسجنوبوتقع 

القوانین مشروع قانون یقضي بفرض 47
یة على المستوطنات والمستوطنین سرائیلاإل

بموجب أمر عسكري

فرض ما یسمى السیادة إلىالقانون یھدف یوآف كیش20/6/2016
یة على مستوطنات الضفة، وھو سرائیلاإل

شبیھ بقوانین سابقة، ولكن بمسار مختلف

مشروع قانون یجیز مصادرة معدات ومواد 48
بیت لمجرد االشتباه بالنیّة بناء من أرض، أو 

لبناء بیت من دون تراخیص

بتسلئیل سموتریتش28/6/2016
وآخرون)

القانون یجیز لموظف لجان تنظیم وبناء 
بالطلب من المحكمة القتحام مكان 
لغرض مصادرة مواد ومعدات البناء، 
لمجرد الشك بالنیّة لبناء من دون 

تراخیص

ادرة والتعویض، یفرض المصمشروع قانون 49
على من استولى المستوطنون على أرضھ 

واقاموا علیھا مستوطنات وبؤر

المصادرة القانون یفرض مشروع شولي معلم28/6/2016
والتعویض إما بأرض بدیلة أو بالمال، 
على كل من استولى المستوطنون على 
أرض وأقاموا علیھا مستوطنات وبؤر 

استیطانیة
مشاریع قوانین ةثالثالنائبة معلم قدمت

لذات الغرض مع تعدیالت، وكانت 
شریكة بالصیغة النھائیة

لمنع اخالء البؤرة االستیطانیة مشروع قانون 50
"عمونة" وتثبیتھا مستوطنة 

محاولة لاللتفاف على القانون مشروع شولي معلم وآخرون25/7/2016
یة، سرائیلسلسلة من قرارات المحاكم اإل

بإخالءالمحكمة العلیا التي قضت ومنھا
، ورغم ان 1995البؤرة القائمة منذ عام 

ل لم تخل البؤرة، وإنما سلطات االحتال
قلیلة في سنوات سابقة، كما بضع مبان

یتضمن القانون مصادرة األراضي بملكیة 
الخاصة
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یة" سرائیللفرض "السیادة اإلمشروع قانون 51
على مستوطنة معالیھ أدومیم 

ھو الرابع من نوعھ الذي یدعو القانون یوآف كیش وآخرون1/8/2016
یة" سرائیللفرض ما یسمى "السیادة اإل

كلیا أو من حیث قوانین التنظیم والبناء، 
على مستوطنة "معالیھ أدومیم، الذي 
یطرح على جدول أعمال الكنیست منذ 

2015انتخابات 

میة للشعب "دولة القوإسرائیلمشروع قانون 52
الیھودي"

شولي معلم1/8/2016
وآخرون

مشروع القانون ألول مرة في عرض 
. وھو قانون متشعب، یرتكز 2011العام 

على "مبدأ" أن فلسطین التاریخیة ھي 
دولة الیھود وحدھم، وینتقص في جوھره 

حقوق الفلسطینیین القومیة والمدنیة، من 
بصفتھم اصحاب وطن. كما ینتقص من 

انة اللغة العربیة.مك
توجد أغلبیة كبیرة لھذا القانون في جوانبھ 
العنصریة. ولكن یدور حولھ خالف داخل 

راف الیھود االئتالف، وحتى بین أط
یھودیة. مثل أن والیمین، من عدة نواح

المتدینین یریدون تشدیدا أكثر لمكانة 
الشریعة في أحكام القضاء ومرجعیة 

التشریعات. 
ن یرى أن القانون یثیر كما أن ھناك م

القضیة الشائكة: "من ھو یھودي".
اتفاقیات االئتالف تنص على تشكیل لجنة 

نص متفق. وحتى إلىوزاریة للتوصل 
اعداد ھذا التقریر، بعد عامین على 

، لم تقم ھذه اللجنة، ما 2015انتخابات 
یدل على حجم الخالفات الداخلیة بشأنھ.

سسات العامة الناشطة دعم المؤمشروع قانون 53
في مجال "الثقافة الیھودیة"

راحیل عزاریا1/8/2016
وآخرون

یمنح أفضلیة في القانون مشروع 
المیزانیات لمؤسسات ثقافیة وتربویة 

تنشط في مجال الیھودیة

یحجب حقوق األسرى في مشروع قانون 54
السجون، إذا كانوا ینتمون لتنظیمات تصفھا 

االرھاب" "بإسرائیل

عودید فوریر1/8/2016
وآخرون

حرمان إلىیدعو القانون مشروع 
األسرى من عدة فصائل فلسطینیة 

وعربیة من حقوق األسرى في السجون

نائبا من أصل النواب 22بادر لھ القانون 21یف وعومر بارل1/8/2016الستكمال جدار االحتالل في مشروع قانون 55
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الضفة في المقطع الشرقي في الغور، وغرب 
جنوب جیل الخلیل

نائبا من كتلة 
"المعسكر الصھیوني"

لة المعسكر الصھیوني، لكت24الـ 
"العمل" و"الحركة" وھو بضمنھا حزبا

مشروع تم طرحھ في دورات برلمانیة 
سابقة من كتل مختلفة، صوت ضد 
القانون أحزاب االئتالف، من باب 

عارض القانون بیة، والمنافسة الحز
"القائمة المشتركة" سیاسیا، كتلتا

.و"میرتس"

یین في الخارج سرائیلیسمح لإلمشروع قانون 56
بالتصویت في االنتخابات البرلمانیة

نحمان شاي "المعسكر 31/10/2016
الصھیوني"

ودافید بیطان 
"اللیكود"

اقائماللوھلة األولى یبدو وكأن ھذا نظام
ن دول العالم التي تجیز في الكثیر م

لمواطنیھا التصویت في الخارج، إال أن 
خلفیات وتاریخیة مشروع القانون ھذا، 
وصیاغاتھ المحدودة، تؤكد طابعھ 
العنصري، والھدف ھو تقلیص نسبة 

.من بین الناخبینإسرائیلالفلسطینیین في 

یُدرج السودان ضمن الدول مشروع قانون 57
إسرائیلإلىا المحظور دخول مواطنیھ

31/10/2016
مشروع القانون یدعو لضم السودان لدول عنات بیركو "اللیكود"

إیران وسوریة ولبنان والعراق، التي 
إلىیحظر على مواطنیھا الدخول 

إلى. والسبب ھو تسلل سودانیین إسرائیل
في السنوات األخیرة، عبر إسرائیل

الحدود مع سیناء

إسرائیلطة أراضي مشروع قانون سل58
(تخصیص أراض في النقب والجلیل للجنود 

المسّرحین)

عودید فوریر من 8/11/2016
"یسرائیل بیتینو" 

وآخرون

مجانا مشروع القانون یدعو لمنح أراض
للجنود المسّرحین من الخدمة العسكریة 
االلزامیة في منطقتي الجلیل (شماال) 
والنقب (جنوبا)، وھما منطقتان 

ھدفتان من المؤسسة الحاكمة منذ مست
عشرات السنین لغرض تھویدھما، بمعنى 
ضمان الغالبیة الیھودیة فیھما من خالل 

.اغراءات للیھود للسكن فیھما

مشروع قانون منع المس بالدولة من خالل 59
المقاطعة (وقف تمویل مؤسسة تعلیم عال)

8/11/2016
عودید فوریر من 
"یسرائیل بیتینو" 

آخرونو

وقف التمویل إلىمشروع القانون یدعو 
الحكومي ألي جامعة ومؤسسة للتعلیم 
العالي قبلت بتشغیل أو استمرار تشغیل 

، أو إسرائیلمحاضر لدیھا یدعو لمقاطعة 
.أنھ شریك في حمالت عالمیة للمقاطعة

مشاریع قوانین مطابق ألربعة قانون أورن حزان14/11/2016مشروع قانون التسویات60
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أخرى، وتدعو لمصادرة األراضي بملكیة 
فرض التعویض على أصحابھا خاصة، و

ت علیھا من قبل بؤریمقفي حال أ
استیطانیة.

مشروع قانون یقضي بمضاعفة العقوبة على 61
من أدین من قبل بتھمة ینص علیھا قانون 

مكافحة االرھاب

عنات بیركو 14/11/2016
فوإیلي األولو

مشروع قانون یدعو لمضاعفة العقوبة 
على من كرر عمال وأدین بھ بموجب 

قانون مكافحة االرھاب

طرد عائالت منفذي عملیات مشروع قانون 62
على خلفیة قومیة 

مردخاي یوغیف 14/11/2016
وآخرون

یأمر قائد الجیش في القانون مشروع 
منطقة ما بفرض قیود حركة ومسكن 

عائلة من الدرجة االولى، قتل على أبناء
أحد أبنائھا شخصا آخر على خلفیة قومیة

صیغة ثانیة مختصرة یطرحھا النائب من بنیامین بیغین5/12/2016إسرائیلقانون أساس: دولة 63
حزب اللیكود، بنیامین بیغین، وتتركز 

ونظام الحكمإسرائیلأساسا بتعریف 

اشعال الحرائق عمال مشروع قانون العتبار64
ارھابیا 

مشروع القانون على خلفیة حملة جاء شیران ھشكال5/12/2016
التحریض العنصري التي قادھا بنیامین 
نتنیاھو في النصف الثاني من تشرین 

، زاعما أن غالبیة الحرائق التي الثاني
اجتاحت البالد، ناجمة عن فعل فاعل، ثم 

رھاب الحرائق، تواجھ اإسرائیلقال إن 
وبعد أسابیع قلیلة بینت تحقیقات الشرطة 

والمخابرات زیف االدعاءات

مشروع قانون اخراج عالج المشاركین في 65
"العملیات االرھابیة" من قانون التأمین الصحي

مشروع القانون في سیاق حملة یأتي عنات بیركو وآخرون19/12/2016
ھدفون، التحریض ضد العرب، وھم المست

بقاء ویطغى علیھ طابع البیان السیاسي إل
الموضوع في الواجھة

بإنشادمشروع قانون الزام كل المدارس 66
ي"سرائیل"النشید الوطني اإل

19/12/2016
إلىالطابع العنصري للقانون یعود أورن حزان

مضمون النشید الذي یمجد الیھود، 
وأحقیتھم على فلسطین التاریخیة

ھذا القانون في حال اقراره سوف یسري میكي زوھر27/12/2016مشروع لتملیك عقارات بملكیة الدولة للقائمین 67
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على أمالك المھّجرین الفلسطینیین، التي دافید بیطانعلیھا منذ عشرات السنین
جزءا مما یسمى إسرائیلجعلتھا 

"ممتلكات الدولة"، وھو قانون باإلمكان 
وازیا لقانون التسویات في اعتباره م

الضفة المحتلة، لیسري على وضعیة 
. أعضاء كنیست 48مشابھة في مناطق 

من حزبي "العمل" و"یوجد مستقبل" 
مشاركون في القانون

یة" على سرائیللفرض "السیادة اإلمشروع قانون 68
مستوطنات غور األردن

حد من سلسلة مشروع القانون ھو واشیران ھشكال27/12/2016
قوانین تم ادراجھا على جدول أعمال 

فرض ما یسمى إلىالكنیست، وتدعو 
یة" على الكتل سرائیل"السیادة اإل

االستیطانیة، أو فرض قوانین جزئیة 
علیھا، بھدف الضم

عودید فوریر 9/1/2017لمنع منح مواطنة لزوجة ثانیةمشروع قانون69
وآخرون

ون واحدا من قوانین مشروع القانیُعد 
استھداف العرب، وھو قانون زائد، بسبب 
وجود قانون یمنع تعدد الزوجات، 

ویفرض عقوبات على من یفعل ذلك

یمنع تلقي تبرعات من دول مشروع قانون70
أعداء وتدعم االرھاب

مشروع القانون واحدا من قوانین یُعد إیلي كوھین9/1/2017
انون زائد، بسبب استھداف العرب، وھو ق

وجود قانون یمنع التواصل مع الدول التي 
"دول عدو"إسرائیلتعتبرھا 

یحجب راتب عضو الكنیست في مشروع قانون71
10حال كان متھما بقضیة أمنیة عقوباتھا 

سنوات 

ھذا القانون لیكون مالئما تم تفصیل ایلي كوھین17/1/2017
، منلقضیة عضو الكنیست باسل غطاس

فترة القائمة المشتركة، الذي كان في 
طرح القانون "مشبوھا" بتسریب ھواتف 

أسرى في سجون االحتاللإلىخلیویة 

یلغي االعفاءات الضریبیة مشروع قانون72
الممنوحة لجمعیات، في حال أن الجمعیة 

في العالم إسرائیلةنشطت ضد دول

بتسلئیل سموتریتش 17/1/2017
وآخرون

من قوانین ھذا القانون واحدا یُعد 
ن القصد بالنشاط استھداف الجمعیات، إذ إ

"، ھو ضد إسرائیل"ضدو دولة 
یة، بمعنى جمعیات سرائیلالسیاسات اإل

حقوقیة، وأخرى التي تالحق جرائم 
االحتالل

ھذا القانون واحدا من قوانین یُعد روبروت ایالطوف 24/1/2017لحرمان األسرى والسجناء األمنیین مشروع قانون73
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استھداف األسرى في سجون االحتاللوآخرونمن التعلیم األكادیمي 

عضو كنیست في حال قدمت ضده إلقصاءمشروع 74
الئحة اتھام تتعلق "بأمن الدولة"

أعضاء الكنیست ھذا القانون یستھدفرفیطال سوید24/1/2017
ب قبل أن العرب، ویسارع إلقصاء النائ

تبت المحكمة في مسألة ادانتھ

یسمح باعتقال فوري لعضو كنیست مشروع قانون75
"في حال تم ضبطھ فورا بعمل یمس "بأمن الدولة

ھذا القانون واحدا من القوانین التي یُعد عودید فوریر24/1/2017
طرحت بعد ظھور قضیة النائب باسل 

- بحسب الزعم-ذي سّربغطاس، ال
واتف ألسرى في سجون االحتاللھ

منع الترشح للكنیست قانون "أساس"مشروع76
إسرائیللمن أید الكفاح المسلح ضد دولة 

31/1/2017
عودید فوریر

ھذا القانون أقره الكنیست بالقراءة 
إلىالنھائیة، ویطلب المبادر بتحویلھ 

قانون أساس

یخدم یفرض ضریبة على من القانونمشروع77
في الجیش

مشروع القانون فرض ضریبة یطلب عودید فوریر31/1/2017
على كل من ال یخدم في %1خل بنسبة د

الجیش

یقضي بمضاعفة العقوبة على قانونمشروع78
منتخبي الجمھور في حال كانت مخالفتھم 

متعلقة باألمن

ساسا النواب مشروع القانون أیستھدف عودید فوریر31/1/2017
العرب

مشروع قانون یحجب راتب عضو الكنیست في 79
10حال كان متھما بقضیة أمنیة عقوباتھا 

سنوات

ھذا قانون مطابق لمشروع قانون آخر، میكي لیفي6/2/2017
قدمھ أحد النواب، وقد تم تفصیلھ لیكون 
مالئما لقضیة عضو الكنیست باسل 

، الذي كان غطاس، من القائمة المشتركة
في فترة طرح القانون "مشبوھا" بتسریب 

أسرى في سجون إلىھواتف خلیویة 
االحتالل

دخول منعبإلغاءمشروع قانون یقضي 80
مستوطنات شمال الضفة التي إلىالمستوطنین 

2005تم اخالؤھا ضمن خطة الفصل في العام 

شولي معلم13/2/2017
بتسلئیل سموتریتش

ل البنود كبإلغاءنون یقضي مشروع قا
خالء إ-القائمة في خطة الفصل

مستوطنات قطاع غزة وشمال الضفة، 
إلىالقاضیة بمنع دخول المستوطنین 

منطقة مستوطنات شمال الضفة التي تم 
اخالؤھا
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یقضي بمصادرة المخصصات مشروع قانون81
المالیة لعائالت المقاتلین الفلسطینیین

مشروع قانون یقضي بمصادرة ت بیركوعنا28/2/2017
المخصصات التي تتلقاھا عائالت 

تل أو مقاتلین الفلسطینیین في اعقاب مقال
سجن ابنھا

یقضي بتعدیل قسم یمین النواب مشروع قانون82
في الكنیست

عودید فوریر28/2/2017
وآخرون

مشروع قانون یدعو لتعدیل قسم یمین 
خالص لدولة النواب، لیتضمن "اال

"راطیةیھودیة ودیمقإسرائیل

یقضي بشمل الضفة الغربیة مشروع قانون83
ضمن قانون االستفتاء العام

مشروع قانون یدعو لتعدیل قانون یھودا غلیك28/2/2017
االستفتاء العام حول االنسحاب من أراض 
واقعة تحت ما یسمى "السیادة 

نحاء یة"، بشكل یشمل كافة أسرائیلاإل
الضفة الغربیة المحتلة

فرض ما یسمى "السیادة بیقضي مشروع قانون84
یة" على مناطق (ج) في الضفة سرائیلاإل

الغربیة

مشروع قانون فرض ما یسمى "السیادة أییلیت فیربین28/2/2017
یة" على مناطق (ج) في الضفة سرائیلاإل

الغربیة، والالفت أن المبادرة ھي عضوة 
القانون قد یكون زب "العمل". في ح

مؤشرا لتحوالت في حزب "العمل"، 
ولكن على األغلب من باب المماحكة 

.السیاسیة مع الحكومة

(المبادرة للقانون تعتبره قانون مماحكة 
لحكومة الیمین، وكانت قد عارضت 

"قانون التسویات")

یقضي فرض ما یسمى "السیادة مشروع قانون85
التكتل االستیطاني "غوش على یة" سرائیلاإل

عتسیون

مشروع قانون فرض ما یسمى "السیادة یھودا غلیك7/3/2017
یة" على التكتل االستیطاني سرائیلاإل

"غوش عتسیون" غربي بیت لحم وحتى 
.شمال الخلیل

"مقیم دائم" یقضي بحسب بطاقةمشروع قانون86
اب عقیة) من مقاتل وأفراد عائلتھ، في أ(مقدس

.تنفیذ عملیة

من 6یائیر لبید و13/3/2017
نواب حزبھ

مشروع قانون یقضي بسحب بطاقة "مقیم 
دائم" من المقاتلین الفلسطینیین وأبناء 
عائالتھم، في أعقاب عملیة نفذھا المقاتل 
ابن العائلة، وھذا قانون یستھدف أساسا 

عائالت أیضاالعائالت المقدسیة، ولكن 
إذا كان أحد الوالدین من ، 48فلسطینیي 

الضفة أو قطاع غزة. وھذا القانون الثالث 
الذي تقدمھ كتلة "یوجد مستقبل" 
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المعارضة، إذ سبق ھذا، قانونان شاركوا 
بناء المقاتل أفیھما، االول یقضي بطرد 

، والثاني محاصرة إسرائیلناطق ممن 
العائلة في واحدة من مدن الضفة (مناطق 

.بمغدرتھاأ)، دون السماح لھا 

لتغییر اسم سلطة تطویر النقب مشروع قانون87
لتصبح "سلطة تطویر بلدات قطاع یھودا" 

(جنوب الضفة) 

بتسلئیل سموتریتش 13/3/2017
نائبا آخر20و

سلطة مشروع قانون یقضي بتغییر اسم
لطة تطویر بلدات "سإلىتطویر النقب، 

(مستوطنات) قطاع یھودا. لتسري 
ت السلطة على مستوطنات صالحیا

جنوب الضفة. وھذا أحد مشاریع القوانین 
التي تحاول فرض ما یسمى "السیادة 

یة" على مستوطنات الضفة، سرائیلاإل
بشكل مباشر وغیر مباشر

یمنع الترشح لمن ینكر المحرقة مشروع قانون88
الیھودیة

ح مشروع قانون یقضي بمنع الترشعنات بیركو20/3/2017
للكنیست، لمن ینكر المحرقة الیھودیة. 

إلىوھذا واحد من القوانین التي تھدف 
تمیز إلىتقیید حریة التعبیر، والسعي 

غیر الیھودنالیھود ع

یة" سرائیللسریان "السیادة اإلمشروع قانون89
على التكتل االستیطاني غوش عتسیون

بسریان ما یسمى مشروع قانون یقضي مردخاي یوغیف20/3/2017
یة على التكتل سرائیلالسیادة اإل

االستیطاني "غوش عتسیون" غربي بیت 
لحم وحتى شمال وغرب مدینة الخلیل

یة" سرائیللسریان "السیادة اإلمشروع قانون90
على مستوطنة أریئیل وجوارھا

مشروع قانون یقضي بسریان ما یسمى مردخاي یوغیف20/3/2017
یة" على مستوطنة سرائیل"السیادة اإل

منطقة نابلسجنوبأریئیل وجوارھا، 

یة" سرائیللسریان "السیادة اإلمشروع قانون91
على مستوطنات غور األردن

مشروع قانون یقضي بسریان ما یسمى مردخاي یوغیف20/3/2017
یة" على مستوطنات سرائیل"السیادة اإل
غور األردن

التعاون بین مجلس التعلیم یمنعمشروع قانون92
"دولة إسرائیلبفالعالي ومؤسسات ال تعتر

یھودیة"

مشروع قانون یمنع التعاون بین مجلس أورن حزان20/3/2017
ي، ومؤسسات سرائیلالتعلیم العالي اإل

ال تعترف ،جامعیة وغیرھا، عالمیة
"دولة یھودیة"، أو تدعو إسرائیلب

ي، أو یلسرائلمحاكمة جنود الجیش اإل
إسرائیلتؤید مقاطعة 
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لخصم من أموال السلطة لمشروع قانون93
"لإلرھابالفلسطینیة بسبب دعمھا "

الیعیزر شطیرن ومعھ 20/3/2017
نائبا من كتل 11

االئتالف والمعارضة

مشروع قانون یضع تفاصیل متشعبة، 
یة سرائیلویقضي بأن تخصم الحكومة اإل

سطینیة للسلطة من أموال الضرائب الفل
الفلسطینیة، مقابل األموال التي تدفع 

لألسرى وعائالت الشھداء

الحصانة البرلمانیة ال تسري مشروع قانون94
على من ینفي المحرقة الیھودیة

مشروع قانون یندرج ضمن تضییق عنات بیركو23/3/2017
نطاق حریة التعبیر والتنوع السیاسي، 

العرب، وبدافع ویستھدف أساسا النواب
التحریض علیھم، رغم عدم وجود أجواء 

نفي جرائم النازیة ضد الیھود

لضم مستوطنات محیط القدس مشروع قانون95
یة" سرائیلللمدینة وفرض ما یسمى "السیادة اإل

علیھا

یندرج ضمن سلسلة قوانین ضم یھودا غلیك23/3/2017
المستوطنات، وسریان ما یسمى "السیادة

، إذ یجري الحدیث عن علیھایة"سرائیلاإل
مستوطنات في شمال وجنوب وشرق 
القدس، حتى مشارف البحر المیت، 

ألف مستوطن230وتضم ما یزید عن 

لمنح أفضلیة لمتطوعین عرب مشروع قانون96
في األجھزة األمنیة، على حساب باقي العرب

، وبصیغ أخرى مشروع قانون متشعبعودید فوریر23/3/2017
لمشاریع قوانین مشابھة، تمنح امتیازات 
في العمل في الجھاز الرسمي، 
والجامعات، للعرب الذین یتطوعون 

ھا الجیش وما لألجھزة األمنیة، وبضمن
ة" على حساب باقي یسمى "الخدمة المدنی

.العرب
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للصراعلحلتصنیف القوانین العنصریة والمناھضة
2017آذار/ 22وحتى2015أیار

الجمھور والجھات المستھدفة
قوانین 
نھائیة

بالقراءة 
األولى

بالقراءة 
التمھیدیة

مطروحة 
على جدول 

األعمال
المجموع

)67و48جمیع الفلسطینیین (1

منھ داخل ( ) الشعب الفلسطیني كلھ

81

)1(

2

)1(

13

)5(

24

)7(

721221تلةوالقدس المح48فلسطینیو 2

48فلسطینیو 3

منھ داخل ( ) ما یتعلق باالنتخابات البرلمانیة

4

)3(

1

)1(

23

)13(

28

)17(

134القدس المحتلة4

1449الفلسطینیون في الضفة المحتلة5

لصالح االستیطان6

منھ داخل ( ) لغرض الضم

1

)1(

3

)مجمدة3(

33

)26(

37

)30(

مؤسسات والجمعیات والمراكز الحقوقیة7
التعلیم والنوادي

21811

22ن أجانب متضامنو8
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قائمة المبادرین والمشاركین في مبادرات القوانین العنصریة 
الداعمة لالحتالل واالستیطانو

2017ار/ آذ22-2015أیار
مالحظةمشاركمبادرالكتلةاالسم

16الحكومة1

قوانین لضم الضفة181510"البیت الیھودي"مردخاي یوغیف2

148"اللیكود"عنات بیركو3

9/2015انضم 1116"یسرائیل بیتینو"عودید فوریر4

1017"البیت الیھودي"بتسلئیل سموتریتش5

10/2015انضمت 918"البیت الیھودي"لمشولي مع6

516"اللیكود"یوآف كیش7

بات وزیرا2017في شباط 512كوالنوایلي كوھین8

416"اللیكود"مخلوف میكي زوھر9

412"اللیكود"أورن حزان10

بات وزیرا2016في حزیران 44"یسرائیل بیتینو"أفیغدور لیبرمان11

31"اللیكود"یھودا غلیك12

225"یسرائیل بیتینو"روبرت ایالطوف13

219"اللیكود"دافید بیطان14

212"اللیكود"شیران ھشكال15

باتت وزیرة2016في حزیران 29"یسرائیل بیتینو"صوفا الندفر16

2624"یوجد مستقبل"زر شطیرناالیع17

استقال23"البیت الیھودي"یانون میغال18

استقال22"یسرائیل بیتینو"شارون غال19

21"اللیكود"بنیامین بیغین20

21"المعسكر الصھیوني"رفیطال سوید21
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114"اللیكود"نوریت كورین22

110"اللیكود"أمیر أوحانا23

19"اللیكود"دافید امسالم24

16"اللیكود"ترآفي دیخ25

15"یوجد مستقبل"یعقوب بیري26

14المعسكر الصھیونينحمان شاي27

14"یوجد مستقبل"وفزیوئیل رزفو28

14"یوجد مستقبل"میكي لیفي29

13"یھدوت ھتوراة"یسرائیل آیخلیر30

13"یوجد مستقبل"یائیر لبید31

قانون ضم للضفة اعتبرتھبادرت ل12"المعسكر الصھیوني"فاربینأییلیت نحمیاس 32
ة نتنیاھومماحكة مع حكوم

11"المعسكر الصھیوني"عومر بارلیف33

1لجنة القانون والدستور34

1لجنة السلوكیات35

1"كوالنو"راحیل عزاریا36

19"یسرائیل بیتینو"حمد عمار37

18"اللیكود"ریفا بوكنا38

14"اللیكود"ابراھام نغوسا39

13"شاس"یعقوب مارغي40

11"كوالنو"میراف بن آري41

10أورلي لیفي42

10"شاس"یوآف بن تسور43

10"البیت الیھودي"نیسان سلومیانسكي44

10"كوالنو"روعي فولكمان45

2016انضمت في نھایة تموز 10یسرائیل بیتینولینوفسكيیولیا م46

9"كوالنو"طالي فلوسكوف47
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9"یھدوت ھتوراة"مناحیم موزس48

8"یھدوت ھتوراة"أوري ماكلیف49

8"شاس"فاكنینإسحق50

5"كوالنو"یفعات ساسا بیطون51

5"یوجد مستقبل"مئیر كوھین52

5"یوجد مستقبل"علیزا الفي53

5"شاس"یغئال غویطة54

3"المعسكر الصھیوني"إیتان بروشي55

3"یوجد مستقبل"حاییم یلین56

3"المعسكر الصھیوني"ئیل حیلیك بارییح57

3المعسكر الصھیونيایتسیك شمولي58

3"المعسكر الصھیوني"إیال بن رؤوفین59

استقال2"المعسكر الصھیوني"دانییل عطار60

وزیر بات نائب 2016صیف في 2"كوالنو"مایكل أورن61

2"المعسكر الصھیوني"عمیر بیرتس62

2"المعسكر الصھیوني"مانویل طراخطنبرغ63

استقال1"یوجد مستقبل"شاي بیرون64

1ل""یوجد مستقبكارین الھرار65

1المعسكر الصھیونيھیرتسوغإسحق66

1"المعسكر الصھیوني"تسیبي لیفني67

1"المعسكر الصھیوني"میراف میخائیلي68

1"المعسكر الصھیوني"ایتان كابل69

1"المعسكر الصھیوني"اریئیل مارغلیت70

1"المعسكر الصھیوني"میكي روزنطال71

1"المعسكر الصھیوني"یوئیل حسون72

1"المعسكر الصھیوني"میخال بیران73
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1"المعسكر الصھیوني"كاسنیا سفاتالنوفا74

1"المعسكر الصھیوني"یوسي یونا75

1"المعسكر الصھیوني"یاعیل فاران76

1"شاس"میخائیل میخائیلي77

1"وراةیھدوت ھت"موشیھ غفني78
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