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ملخص

* خالل األعوام الثالثة للوالية البرملانية، عالج الكنيست ١٨5 قانونا عنصريا وداعما لالحتالل واالستيطان.

* مت إقرار 3٢ قانونا بالقراءة النهائية، ٢6 قانونا رسميا، و6 قوانني مت إدراجها كبنود ضمن 4 من القوانني 

الـ ٢6.

* يرى اليمني االستيطاني املسيطر على احلكم يف احلكومة احلالية، األفضل لتحقيق إجنازات ألجندته 

ويتخوف من تغيير تركيبة احلكومة، أو تراجع قوته، بعد االنتخابات املقبلة.

* بدأ الكنيست منذ انتخاب دونالد ترامب، بعمليات إقرار نهائي وبدء تشريع، لسلسلة من القوانني ذات 

طابع »الضم« املباشر وغير املباشر. 

* ينقض املفهوم الضمني لقانون »القومية«، الذي أعد للقراءة األولى، اتفاقيات أوسلو، وحتى أنه يلغيها 

ضمنا. 

* تقتصر املعارضة احلقيقية ملوجة القوانني غير املسبوقة، على كتلتي »القائمة املشتركة« و»ميرتس«.

ويؤكد  القوانني.  لهذه  مستقبل«  و»يوجد  الصهيوني«  »املعسكر  كتلتي  تأييد  يف  مستمر  ارتفاع  يوجد   *

التقرير التقارب املستمر بني »يوجد مستقبل« واليمني االستيطاني.
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مقدمة

املشهد السياسي
أنهى الكنيست يف منتصف آذار 2018، دورته الشتوية، والعام الثالث للوالية الربملانية الـ 20، بثبات وتماسك 

االئتالف الحاكم، بشكل يكرس كل تجارب املايض، يف الواليات الربملانية اإلرسائيلية، التي واجهت فساد من يقف عىل 

رأس الحكومة. ونجح االئتالف يف تحقيق سلسلة من املكاسب السياسية، عىل صعيد الترشيعات العنرصية والداعمة 

لالحتالل واالستيطان؛ وأيضا عىل الصعيد االقتصادي، بإقرار ميزانية العام املقبل يف وقت مبكر. ويقف من خلف 

هذا عامالن مركزيا، أولهما حرص اليمني االستيطاني عىل أجندته، فهذه الحكومة األفضل بالنسبة له؛ والثاني، هو 

حسابات الربح والخسارة لدى أحزاب االئتالف، واالئتالف ككل، وكل هذا ينجح يف ظل غياب معارضة ذات وزن.

إال أن األحداث املتتالية يف قضايا شبهات الفساد ضد نتنياهو، وضعت اليمني االستيطاني يف األسابيع األخرية من 

الدورة الشتوية، يف حالة كما ولو أنه يف سباق، يسعى فيه إلنجاز أكرب عدد من القوانني العنرصية والداعمة لالحتالل 

واالستيطان. وجرت محاولة كبرية، لدفع قانون »القومية«، الذي أقره الكنيست بالقراءة التمهيدية يف 10 أيار 2017، 

ومنذ ذلك الحني، فشلت كل محاوالت بنيامني نتنياهو لدفعه نحو اإلقرار النهائي. 

وفقط يف األسبوع األخري من الدورة الشتوية، أقرت اللجنة الربملانية الخاصة، صيغة القانون للقراءة األوىل، ولم 

ينجح نتنياهو يف أن يتم عرض القانون عىل الهيئة العامة إلقراره بالقراءة األوىل، إذ إن نتنياهو يعترب هذا القانون 

واحدا من األوراق السياسية، التي سيحملها معه إىل االنتخابات الربملانية املقبلة؛ التي أشغلت الكنيست، يف األسبوعني 

األخريين من الدورة الشتوية، حتى رتب االئتالف أوراقه، وأبعد االنتخابات املبكرة عن جدول األعمال. ولكن أزمة 

تجنيد الشبان املتدينني املتزمتني »الحريديم«، التي كانت يف صلب الجدل بني أطراف االئتالف، قد تتفجر من جديد 

يف بحر الدورة الصيفية، ما يعيد مسألة االنتخابات املبكرة إىل السطح.

عىل صعيد الترشيعات موضوع هذا التقرير، افتتح الكنيست دورته الشتوية، مع تركيز خاص عىل تمرير قانون 

القدس، الذي أراد منه االئتالف الحاكم، منع أي تغيري يف وضعية املدينة، وبشكل خاص قسمها املحتل منذ العام 

1967، إال أن عقبات قانونية، اضطرت االئتالف والحكومة، إىل تشديد القانون من جهة، وضمان ما يلغي التشديد 

من جهة أخرى، ما قلل من قيمته الترشيعية، كما سنرى هذا يف بند خاص يف هذا التقرير.

وبعد خمسة أسابيع من بدء الدورة الشتوية، صدر إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب، باالعرتاف بالقدس 

عاصمة لالحتالل، فأعطى األمر دفعة لالئتالف الحاكم، وسعى النواب وحكومتهم للدفع بقوانني ضم الضفة، أو ضم 

مستوطنات الضفة. كما أصدر املجلس املركزي لحزب الليكود، قرارا سياسيا، يف اليوم األخري من العام 2017، يدعو 

فيه إىل ضم مستوطنات الضفة، إىل ما يسمى »السيادة اإلرسائيلية«. 

يف واقع الحال، بات اليمني االستيطاني عىل قناعة كبرية، بأن هذه االئتالف، هو األفضل بالنسبة له، عىل مر السنني، 

أن  من  يتخوف  وهو  الحكم.  مقاليد  عىل  سطوته  تشديد  جانب  إىل  السياسية،  مشاريعه  من  يمكن  ما  أكثر  لتمرير 

االنتخابات املبكرة، قد تقلص أغلبية االئتالف الحاكم حاليا، ما يعرقل الحقا عمل االئتالف، مقارنة مع ما هو قائم اليوم.  
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وما يثبت هذا االستنتاج، هو ارتفاع نسبة التأييد لتحالف املستوطنني »البيت اليهودي«، الذي »تبرشه« استطالعات 

الرأي، باستعادة قوته الربملانية التي حققها يف 2013، والحصول عىل 12 مقعدا، بدال من 8 مقاعد اليوم، مقابل هذه 

الزيادة »السخية« نسبيا، تظهر االستطالعات أن حجم االئتالف الحاكم اليوم سيتقلص، ما قد يغري تركيبة الحكومة، 

بما يمنع تحقيق مكتسبات سياسية لليمني االستيطاني، باملستوى الذي يتحقق منذ ثالث سنوات.

ومن األمور الالفتة مع تقدم عمل الوالية الـ 20، هو السباق الذي وصل إىل حد الهوس، بني أعضاء الكنيست يف 

طرح القوانني. فسنجد هنا، أن مجموع القوانني التي عالجها الكنيست يف السنوات الثالث، وصل إىل 185 قانونا. 

منها قوانني تم إقرارها نهائيا أو دخلت مسار الترشيع، أو ما تزال مدرجة عىل جدول األعمال. ولكن من حيث عناوين 

هذه القوانني، فإن عددها أقل بشكل ملحوظ، نظرا إىل تعدد مشاريع القوانني املتطابقة التي يطرحها النواب من باب 

تسجيل النقاط.

ومن النماذج القليلة التي نذكرها عىل سبيل املثال، هو عضو الكنيست املتطرف بتسلئيل سموتريتش من كتلة 

»البيت اليهودي«، الذي قدم يف غضون أسبوعني، ثالثة قوانني متطابقة تدعو لرسيان »السيادة« عىل املستوطنات. 

فقد قدم القانون األول سوية مع النائب يوآف كيش من حزب الليكود. ويف ذات اليوم قدم ذات القانون سوية مع 12 

نائبا آخر. وبعد أسبوعني، قدم قانونا مطابقا ثالثا، باسمه وحده. وهذا النائب أيضا، قدم مرشوع قانون يطلب رسيان 

قانون مجلس التعليم العايل اإلرسائييل عىل »املعاهد األكاديمية« يف املستوطنات، يف الوقت الذي كان قانون مطابق، 

لزميلته يف الكتلة، شويل معلم، قد دخل مسار الترشيع.

»السيادة«  رسيان  يطلبان  وحدها،  باسمها  اثنني  قانونني  »الليكود«،  حزب  من  هسكيل  شريان  النائبة  وقدمت 

عىل مستوطنات الغور، األول يف العام الربملاني الثاني، والثاني يف العام الربملاني الثالث. والحقتهما بمرشوع قانون 

يطلب إجراء استفتاء بني مستوطني الغور، حول ضمهم »للسيادة«، مع كل ما يحمل مرشوع قانون كهذا من سخف 

سيايس، كون نتيجته معروفة سلفا.

ملشاريع  مطابق  وهو  القومية«،  »الدولة  قانون  مرشوع  شخصيا،  باسمه  شطرين،  اليعيزر  النائب  قدم  وكذلك 

قانون  مرشوع  املوقعني،  بضمن  وهو  مستقبل«،  »يوجد  حزبه  قدم  قصرية،  بفرتة  ذلك  وبعد  اليمني.  نواب  قدمها 

»الدولة القومية«، مختلف عما قدمه، يف بنود هي موضع خالف بني األحزاب والتيارات اليهودية. 

إحصائيات
 مع انتهاء العام الربملاني الثالث، يكون الكنيست قد عالج 185 قانونا، وهذه ذروة جديدة عىل كافة املستويات.

 26 قانونا تم إقرارها بالقراءة النهائية، ويضاف إليها 6 قوانني تم دمجها كبنود يف 4 قوانني من بني القوانني  -

الـ 26 املقررة نهائيا. 

3 قوانني أقرت بالقراءة األوىل، إضافة إىل قانون آخر تم دمجه يف أحد القوانني الثالثة. -

18 قانونا بالقراءة التمهيدية، من بينها 3 قوانني مجمدة.  -

131 مرشوع قانون مدرج من النواب عىل جدول أعمال الكنيست. -
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تعريف القوانني العنصرية
يختلف مفهومنا للقوانني العنرصية، حتى عما هو قائم لدى بعض املراكز الحقوقية اإلرسائيلية، إذ يندرج تحت 

هذا املصطلح، كل القوانني التي تستهدف الفلسطيني لكونه فلسطينيا، وكل من يتضامن بهذا املستوى والشكل أو 

ذاك مع قضاياه:

١- على مستوى تفضيل اليهود، من خالل:
استخدام الخدمة العسكرية اإللزامية املفروضة عىل اليهود أساسا، للتفضيل يف مجاالت العمل والسكن. بما يف  -

ذلك مرشوع قانون لفرض رضيبة خاصة عىل كل من ال يخدم يف الجيش.

معاقبة من يدعو إىل عدم الخدمة أو »التطوع« يف جيش االحتالل وأجهزته. -

الحفاظ عىل »البيئة اليهودية النقية«، مثل منع عرب من السكن يف بلدات يهودية أقيمت عىل أراض عربية  -

مصادرة.

قوانني لدفع ميزانيات إضافية عىل نواحي رصف ثقافية ودينية يهودية، ما يعمق الفجوات أكرب. -

٢- قوانني لغرض التحريض العنصري وتقييد احلريات والعمل البرملاني، واختالق أمور ال أساس لها على األرض، 
فقط من أجل تغذية أجواء التحريض على العرب، وتأليب الشارع اإلسرائيلي عليهم:

مشاريع قوانني جاءت عىل خلفية أحداث، تبني أنها ال أساس لها، مثل االدعاء بأن حرائق األحراش يف نهايات  -

العام 2016، كانت عىل خلفيات »إرهابية«.

مشاريع قوانني تمنع من ينفي جرائم النازية، من الرتشح للكنيست، أو سحب الحصانة من عضو كنيست  -

ينفيها، وهو أمر غري قائم يف الحوار السيايس بني فلسطينيي الداخل، بما يف ذلك القوى التي ال تشارك يف 

االنتخابات الربملانية. 

القوى الوطنية، مثل، مشاريع قوانني بعد  - العمل السيايس للنواب من  سلسلة قوانني وأنظمة برملانية، ملحارصة 

قضية عضو الكنيست السابق باسل غطاس. ونظام الكنيست الذي يمنع النواب من دخول املسجد األقىص املبارك؛ 

فهذا يطال نوابا عربا، أصحاب املكان، وخاصة النواب املسلمني، الذين من حقهم الصالة فيه. ونظام برملاني يمنع 

التعاون بني أعضاء كنيست، وحركات عاملية تدعو ملقاطعة املستوطنات وإرسائيل، وغريها من الترشيعات.

٣- قوانني لتجرمي املقاومة املشروعة لالحتالل، وفق ما هو معروف عامليا وإنسانيا، وأيضا جترمي القوى املناهضة 
لالحتالل، يف الشارع اإلسرائيلي، وأيضا يف قوى وأطر عاملية، مثل:

التعريف الضمني لإلرهاب، وهو عمليا، كل عمل مقاوم لالحتالل، بدءا من املقاومة الشعبية، وحتى الكفاح  -

املسلح.

تجريم التعبري عن تأييد حق املقاومة املرشوعة لالحتالل، واعتباره دعما ملا يسمونه »إرهابا«. -

جيش  - وجرائم  لالحتالل  املناهضة  والعاملية،  والفلسطينية  اإلرسائيلية  والسالمية،  الحقوقية  القوى  تجريم 

االحتالل، واالستيطان عىل أشكاله.
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٤- قوانني تهدف إلى تعزيز االحتالل واالســتيطان، وقمع الشــعب الفلســطيني وسحب شرعية وجوده يف وطنه، 
ويف القدس خاصة.

مشاريع قوانني تهدف إىل رسيان ما يسمى »السيادة اإلرسائيلية« عىل الضفة املحتلة كلها، أو املستوطنات. -

مشاريع قوانني تهدف إىل فرض غري مبارش »للسيادة« عىل الضفة واملستوطنات. -

مشاريع قوانني لسلب األرايض الفلسطينية، وأموال السلطة الفلسطينية. -

مشاريع قوانني للعقاب الجماعي لعائالت املقاومني والناشطني السياسيني، يف الضفة والقدس املحتلة. -

مشاريع قوانني تمنع الفلسطينيني من مقاضاة االحتالل، أو فرض عقبات وصعوبات أمام رفع دعاوى، أمام  -

املحاكم اإلرسائيلية.

قانون القومية بصياغاته املتعددة، الذي يسحب رشعية وجود الشعب الفلسطيني يف وطنه. -

وهناك عدد كبري من القوانني ومشاريع القوانني، تبدو يف واجهتها وكأنها تعديالت للقوانني الجنائية، إال أنها ُتسن 

عىل خلفية أحداث سياسية، هي انعكاس لسياسة التمييز العنرصي، واملالحقات السياسية، وتضييق حرية التعبري 

والعمل السيايس.

ومن أشكال التمييز الواضحة، هو اختالق »ُجرم الكراهية«، وهذه جرائم تنسب عادة لعنارص اليمني االستيطاني، 

يف حال تم تقديم لوائح اتهام، يف قضايا قتل واعتداءات دموية، واعتداءات عىل املمتلكات واملقدسات، وهذا من أجل 

أكثر  بصيغة  يكون  أن  اإلرسائيلية،  الحكومات  له  أرادت  الذي  اإلرهاب«،  »مكافحة  قانون  وفق  املحاكمة  تجنيبهم 

القضاء  الدولية، وأيضا، تحسبا العرتاض  الحلبة  لردود فعل رافضة يف  تراجعت تحسبا  يبدو  وضوحا، ولكن كما 

الدويل عليها. 

فقد كانت الصياغات األوىل لقانون »مكافحة اإلرهاب« تنص عىل أن تعريف »اإلرهاب«، هو كل عمل »موجه ضد 

إرسائيل ومواطنيها، لكونها دولة يهودية«. وعىل الرغم من أن هذه الصيغة غابت عن النص النهائي للقانون، إال أنها 

الصيغة القائمة عىل أرض الواقع. لتنضم إليها تعريفات »جديدة«. فمثال، املقاومة الشعبية العزالء، تسمى يف الخطاب 

البناء  اعتبار  اليهودي«،  »البيت  من  كنيست  عضو  طالب  األخرية،  اآلونة  ويف  شعبيا«،  »إرهابا  اإلرسائييل  السيايس 

الفلسطيني يف الضفة، عىل أنه »إرهاب البناء«. ويقف من خلف كل هذا، رفض رشعية وجود الشعب الفلسطيني يف 

وطنه، وعىل أرضه. 

وبناء عىل ما تقدم، ستكون اإلحصائيات التي يستعرضها هذا التقرير مختلفة، عن الكثري من اإلحصائيات التي 

تصدر عن بعض الجهات الحقوقية من حني إىل آخر.   
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تصنيف القوانني
جدول )١(

الشريحة املستهدفة من القوانني العنصرية والداعمة لالحتالل واالستيطان*
7 أيار ٢٠١5- ١٤ آذار ٢٠١٨

الجمهور والجهات املستهدفة
قوانني 
نهائية

بالقراءة 
األوىل

بالقراءة 
التمهيدية

مطروحة 
عىل جدول 

األعمال
املجموع

1
الشعب الفلسطيني يف فلسطني التاريخية

بني قوسني الشعب الفلسطيني كله
5

)4(
1

)1(
5

)1(
22

)15(
33

)21(

731020فلسطينيو 48 والقدس املحتلة2

3
فلسطينيو 48

منه بني قوسني ما يتعلق باالنتخابات الربملانية

6
)4(

128
)18(

35
)22(

4
الضفة  من  وفلسطينيون  املحتلة،  القدس 

مقيمون يف مناطق 48
147

313512الفلسطينيون يف الضفة 5

6

لصالح االستيطان واالحتالل
وغري  املبارش  الضم  لغرض  قوسني  بني  منه 

املبارش. 
ويشمل قانون القدس )1( أقر بالقراءة النهائية

4

7

3 قوانني 
مجمدة

51

)43(

62

)43(

7
واملؤسسات  الحقوقية  واملراكز  الجمعيات 

التعليمية والنوادي، والجامعات اإلرسائيلية
421016

2متضامنون أجانب 8
2

9
11ضد دول عربية

*يوجد عدد من القوانني متداخلة.
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جدول )٢(

طابع القوانني العنصرية والداعمة لالحتالل واالستيطان *

7 أيار ٢٠١5- ١٤ آذار ٢٠١٨

الجمهور والجهات املستهدفة
قوانني 
نهائية

بالقراءة 
األوىل

بالقراءة 
التمهيدية

مطروحة 
عىل جدول 

األعمال
املجموع

1
178إلغاء حق الشعب الفلسطيني يف وطنه

2نهب ممتلكات وأراض 2
7

3716 مجمدة

131115تمييز عنرصي3

1032639عقوبات4

15152546ضد حرية التعبري والعمل السيايس5

6
ضم الضفة مبارش

بني قوسني منه غري مبارش

5
)4(

4
)4(

3 مجمدة

38
)7(

47
)32(

1414آخر7

*يوجد عدد من القوانني متداخلة.
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قوانني الضم والقدس
دأب اليمني االستيطاني، املتمثل بكل مركبات االئتالف الحاكم حاليا، ومنذ اليوم األول للوالية الربملانية الـ 20، 

السيادة. وعىل هذا  الفلسطينية، عىل مناطق 1967، كاملة  الدولة  القضاء كليا عىل احتماالت قيام  الدفع نحو  عىل 

األساس تم الدفع بعرشات مشاريع القوانني الداعية للضم املبارش لكامل الضفة، أو للكتل االستيطانية، كاملة، أو لكل 

كتلة استيطانية عىل حدة. إىل جانب كم آخر من مشاريع القوانني، الهادفة إىل رسيان القانون اإلرسائييل عىل نواحي 

مختلفة من الضفة، وهذا ما نسميه “الضم غري املبارش”.

القدس. وقانون سلب ونهب األرايض  النهائية، قانون تثبيت ضم  التي أقرت بالقراءة  القوانني،  أبرز هذه  ومن 

املستوطنات.  يف  األكاديمية  املعاهد  عىل  العايل  التعليم  مجلس  قانون  رسيان  وقانون  خاصة.  بملكية  الفلسطينية 

وقانون يضفي طابعا مدنيا عىل املحاكم العسكرية.

وتقسم مشاريع القوانني إلى 6 فئات:
مشاريع قوانني تطلب فرض ما يسمى “السيادة اإلرسائيلية”، عىل كامل أنحاء الضفة املحتلة.. 1

مشاريع قوانني تطلب فرض “السيادة” عىل كامل املستوطنات، أو عىل كل واحدة من الكتل االستيطانية. . 2

مشاريع قوانني تطلب فرض فقط قوانني التنظيم والبناء اإلرسائيلية، عىل كل املستوطنات، أو عىل كل واحدة من . 3

الكتل االستيطانية.

مرشوع قانون استكمال جدار االحتالل يف الضفة، من الجهتني الرشقية والجنوبية، بما يقتطع مناطق شاسعة . 4

أخرى من الضفة.

املستوطنات، مثل . 5 قوانني إرسائيلية عينية، عىل بعض جوانب نشاط  إىل فرض  تدعو  قوانني،  سلسلة مشاريع 

التعليم، أو التعامل مع جهاز القضاء، أو قوانني التجارة.

مشاريع قوانني، تضفي الطابع املدني عىل مؤسسات االحتالل، وبشكل خاص محاكم االحتالل.. 6

وحسب الجدول املرفق يف هذا التقرير، فإنه منذ بدء الوالية الربملانية الـ 20 يوم 7 أيار 2015، وحتى تقديم 

نهاية الدورة الشتوية يف 14 آذار 2018، طرح عىل جدول أعمال الكنيست 31 مرشوع قانون، يدعو إىل ضم مبارش 

للمستوطنات، إن كان عىل مستوى فرض “السيادة” عىل كافة أنحاء الضفة، أو عىل املستوطنات، أو من خالل قوانني 

التنظيم والبناء التي تشمل األرايض. ويضاف لها 12 قانونا تهدف إىل ضم غري مبارش، من خالل قوانني ومشاريع 

قوانني تتعلق بجوانب عينية. وهذا ال يشمل 6 مشاريع قوانني تم إدراجها ومنها ما دخل مسار الترشيع وأقر، وكلها 

تتعلق بقانون سلب ونهب األرايض الفلسطينية بملكية خاصة.

بمعنى آخر، نحن أمام 43 قانونا ومرشوع قانون، حتى تقديم التقرير، يتعلق بهذا املستوى أو ذاك بمرشوع ضم 

الضفة أو املستوطنات. بشكل يتعارض كليا مع القانون الدويل، فيما يتعلق بالترشيعات بشأن منطقة واقعة تحت 

االحتالل.  
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واالستنتاج األساس لهذا الصنف من القوانني، أنها طرحت يف فرتات سابقة، ولكنها دخلت مسار الترشيع، والحقا 

إذ رشع  األبيض.  البيت  إىل  أن يدخل  املتحدة، وحتى قبل  للواليات  انتخاب دونالد ترامب، رئيسا  أقر بعضها، بعد 

االئتالف يف دفع مشاريع القوانني، بحيث كانت تصادق عليها الحكومة تباعا، قبل إقرارها يف الهيئة العامة. وهذا ما 

تدل عليه تواريخ إقرار القوانني يف املراحل الترشيعية املختلفة، كما يتبني هذا من جدويلْ القوانني املرفقني هنا: الضم 

املبارش، والضم غري املبارش.

فهذا ما شهدناه يف مجال قانون سلب ونهب األرايض بملكية خاصة، فأول مرشوع قانون يف هذا املجال تم إدراجه 

عىل جدول أعمال الكنيست، يف نهاية شهر تموز 2015، بمبادرة النائب يوآف كيش من حزب الليكود، ولم يلتفت له 

أحد. وتم إدراج املرشوع الثاني يف مطلع تموز 2016، وهذا أيضا لم يتحرك، إال بعد أيام من انتخاب ترامب يف شهر 

ترشين الثاني 2016، ودخل مسار ترشيع رسيع، إذ تم إقراره نهائيا يف غضون ثالثة أشهر من يوم التصويت عليه 

بالقراءة التمهيدية، إذ أقر نهائيا يف شهر شباط 2017. 

وهذا أيضا ما شهدناه يف الحراك الربملاني بشأن قانون تثبيت قانون ضم القدس، الذي تم إقراره يف اليوم األول من 

العام 2018، أي بعد أقل من شهر من إعالن ترامب بشأن القدس. ورافق هذا حراك برملاني لطرح مشاريع القوانني 

املتعلقة بضم مستوطنات للقدس وعزل أحياء فلسطينية عنها، إال أن الحراك توقف الحقا، وحتى تقديم هذا التقرير. 

أساسا  السنني،  مدى  عىل  تنصت  كانت  التي  الحكومة  أن  يعني  ترامب،  انتخاب  بعد  الحالية  الحكومة  ونهج 

لألصوات الصادرة عن البيت األبيض، تشعر يف منذ مطلع ترشين الثاني 2016، بأن يدها باتت طليقة أكثر. ولكن 

كما يبدو، ونقول هذا بحذر، إنه ظهرت مؤرشات من البيت األبيض، تحتاج ملراقبة مستقبال، حول أن البيت األبيض 

بزعامة ترامب، لم يعط الضوء األخرض لضم املستوطنات. 

وهذا ما أوحى له ترصيح ترامب، يف مقابلة مع صحيفة “يرسائيل هيوم”، يوم 11 شباط 2018، إذ قال: يف سياق 

اتفاق السالم، فإن املستوطنات معقدة بشكل كبري، ودوما عقدت عملية صنع السالم، وبالتايل عىل إرسائيل أن تعمل 

بحذر زائد يف كل ما يتعلق باملستوطنات”.

كذلك فإنه يف الليلة ما بني 12 و13 شباط 2018، أصدر البيت األبيض تكذيبا لترصيحات نتنياهو بشأن الضم، 

مستخدما مصطلح “كذب”، إذ كان نتنياهو قد ادعى ظهر يوم االثنني 12 شباط 2018، أمام كتلة حزبه الربملانية، 

الليكود، أنه ُيجري اتصاالت مع البيت األبيض، بشأن ضم املستوطنات، ولذا فإنه يطلب عدم البت بمشاريع قوانني 

الضم يف هذه املرحلة. فرد البيت األبيض ببيان، عىل لسان الناطق بلسان البيت األبيض، املختص بالشأن الفلسطيني 

اإلرسائييل، جوش رفائيل، قال فيه، “إن التقارير التي بموجبها أن الواليات املتحدة تبحث مع إرسائيل بشأن خطة 

ضم الضفة الغربية، هي تقارير كاذبة”.

ولكن هذا املوقف املعلن ال يلجم البناء يف املستوطنات، واملصادرات التي تتم من حني إىل آخر. كما أنه منذ دخول 

ترامب إىل البيت األبيض، لم تصدر بيانات معارضة لسلسلة من مشاريع االستيطان واملصادرات، بما يف ذلك تثبيت 

بؤر استيطانية يف الضفة.
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قوانني تستهدف مدينة القدس
من ضمن قوانني الضم، يوجد ثالثة قوانني تستهدف مدينة القدس املحتلة عينيا. قانون يطلب ضم مستوطنات 

يف محيط القدس، إىل املدينة، وهي تضم أكثر من 100 ألف مستوطن، وبادر له النائب من حزب “الليكود” يهودا 

غليك. والثاني، يطلب ضم املستوطنات ذاتها، ويف ذات الوقت إقامة بلديات فرعية يف هذه املستوطنات، ويف ضاحيتني 

فلسطينيتني يف شمال القدس، تكون تابعة لبلدية االحتالل، وبادر له النائب يوآف كيش من حزب الليكود. 

والقانون الثالث، بادر له النائب كيش ذاته، بعد طرح قانونه املذكور ببضعة أيام، ويقيض بعزل ضواح فلسطينية 

الثالثة، هو اختالق واقع ديمغرايف  القوانني  إياها. والهدف من  املستوطنات  املدينة، بموازاة ضم  كبرية، عن مركز 

للمدينة، بمنظور حكومة االحتالل، وما يخدم مزاعمها.

وتسارع الحراك حول هذه القوانني، يف اعقاب إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب، االعرتاف بالقدس عاصمة 

لالحتالل اإلرسائييل، إذ رأى اليمني االستيطاني أن الوقت مناسب له للدفع بهذه القوانني، وعىل األقل مرحليا، ضم 

املستوطنات. إال أن هذا الحراك هدأ الحقا، وحتى إعداد وتقديم هذا التقرير. 

وهناك عدة مسارات لتفسري هذا “الهدوء”؛ منها تلقي إشارات من البيت األبيض، بعدم الذهاب بعيدا، بعد قرار 

ترامب. وكذا ترصيحات أطلقها املستشار جيسون غرينبالت، والحقا ترامب ذاته، بأن القرار ال يمنع اتفاقا إرسائيليا 

فلسطينيا مستقبال بشأن حدود القدس. واحتمال آخر، هو أن إرسائيل تعي جيدا أن قانونا كهذا، سيضيق عليها أكثر 

أمام جهات دولية أخرى يف العالم، وخاصة أوروبا، والدول ذات االقتصاد القوي يف العالم.

قانون القومية
يعني قانون “القومية”، أو بحسب التسمية األوسع “إرسائيل الدولة القومية للشعب اليهودي”، يف جوهره، عدم 

االعرتاف برشعية وجود الشعب الفلسطيني يف وطنه وعىل وطنه. وجاءت الصيغة األوىل للقانون، يف العام 2011، من 

عضو الكنيست يف حزب “كديما” املعارض يف حينه، واليوم يف الليكود، آيف ديخرت، من كان يف سنوات األلفني األوىل، 

رئيسا لجهاز الشاباك. وتبني أن صياغة القانون تمت يف معاهد صهيونية يمينية متطرفة.

وباإلمكان القول، إن الفكرة أساسا نبعت من املطلب اإلرسائييل، الذي كانت أول من طرحته، من كانت يف حينه 

وزيرة للخارجية، تسيبي ليفني، واليوم تجلس يف صفوف املعارضة، بأن تعرتف قيادة الشعب الفلسطيني، بإرسائيل 

أنها “دولة يهودية”، وهذا ما تم رفضه باملطلق من القيادة الفلسطينية. 

ولم يدخل القانون يف مسارات الترشيع عىل مدى السنني، والحقا، بدأت تتداخل فيه بنود، تتعلق بطابع النظام، ما 

يرتك سلسلة من االنعكاسات عىل الشارع اإلرسائييل، مثل عالقة الدين بالدولة، ومكانة الترشيعات، وقضية ملن علوية 

املكانة، “يهودية الدولة” أو “النظام الديمقراطي”. ومسألة مبدأ “املساواة”، التي تعترب قضية خالفية ليست فقط 

بسبب املواطنني العرب، بل يتخوف املتدينون من أن يكون املبدأ فاتحة لقوانني يرفضونها، مثل فرض جانب مساواة 

للمرأة يف كل مناحي الحياة، ومساواة للحقوق ملثليي الجنس، وغريها من األمور التي ال يوافقون عليها.

ويف 10 أيار 2017، أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية مرشوع القانون الذي قدمه يف هذه الوالية النائب ديخرت 
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ذاته، وليس باقي مشاريع القوانني التي جاءت من االئتالف واملعارضة. وطلب بنيامني نتنياهو من قادة االئتالف 

تمرير القانون بالقراءة التمهيدية، رشط أن يتم تعديل القانون للقراءات األخرى بالتوافق، وعىل هذا األساس، أيد 

القانون كتلتا “الحريديم”، وحزب “كوالنو”. 

ثم سعى نتنياهو لتمرير القانون بالقراءة األوىل يف ذات الدورة الصيفية التي أقر فيها بالقراءة التمهيدية وفشل. 

الدورة الشتوية األخرية. وكل ما استطاع فعله، هو إنجاز إعداد صيغة  ثم سعى أن يتم تمريره بالقراءة األوىل يف 

القراءة األوىل للقانون يف اللجنة الربملانية، دون أن ينجح يف عرضها عىل الهيئة العامة. وليس واضحا ما هي درجة 

موافقة الحريديم عىل الصيغة املعروضة، التي تم فيها شطب بنود تتعلق بالرشيعة، والجهاز القضائي.

ولكن الصيغة التي سيتم طرحها للتصويت بالقراءة األوىل، ولربما يف الدورة الصيفية، حسب ما يريده نتنياهو، 

هي أشد خطورة من صيغة القراءة التمهيدية. فبدال من عبارة “دولة إرسائيل هي وطن الشعب اليهودي”، فقد باتت 

التي فيها قامت دولة إرسائيل”. بمعنى فلسطني  اليهودي،  التاريخي للشعب  الصيغة، “أرض إرسائيل هي الوطن 

التاريخية. أما “الشعب اليهودي”، فالقصد منه، جميع أبناء الديانة اليهودية يف العالم، الذين تعتربهم الصهيونية 

“شعبا”، وهذا ما يرفضه “الحريديم” من حيث املبدأ.

للشعب  إرسائيل، هي خاصة  دولة  القومي يف  املصري  تقرير  تطبيق  الحق يف  “إن  تقول،  أخرى  عبارة  تأتي  ثم 

اليهودي”. وكون أن الحديث يجري عن قانون “أساس”، بمعنى قانون دستوري، فإنه يعلو باملكانة القانونية، عىل 

ما سبق. وهذه الصيغة، ترضب رشعية اتفاقيات أوسلو، التي صادق عليها الكنيست يف حينه، وتحولت إىل قانون.

كذلك فيما يتعلق بالقدس. فالصيغة األوىل، املقرة بالقراءة التمهيدية قيل إن “القدس عاصمة إرسائيل”. أما يف 

الصيغة املعّدة للقراءة األوىل فقد باتت “القدس املوحدة”، ما يعني تعزيز آخر لقانون ضم القدس.

ما يعني أن االئتالف الحاكم، يعمل أيضا عىل تكبيل الحكومات املقبلة، فيما لو طرأ تغري عىل السياسات يف االتجاه 

اآلخر. 
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أداء املعارضة

*املعارضة الحقيقية للقوانني العنرصية والداعمة لالحتالل ترتكز فقط يف كتلتي “القائمة املشرتكة” 

و“مريتس” *دعم متزايد من حزب “يوجد مستقبل” لليمني االستيطاني* 

كان واضحا منذ بدء الوالية الربملانية الـ 20، أنه ال توجد معارضة واسعة حقيقية ملوجة القوانني العنرصية 

والداعمة لالحتالل واالستيطان، وأن املعارضة تقترص فعليا عىل كتلة “القائمة املشرتكة” التي تضم أربع قوى 

سياسية ناشطة بني العرب، ولها 13 نائبا، وكتلة “مريتس” اليسارية الصهيونية، مع استثناءين هامشيني، إن 

أعضاؤهما جلسات  القوانني، يف حال حرض  كافة  االعرتاض عىل  مواظبتان عىل  الكتلتان،  فهاتان  التعبري.  صح 

التصويت.

وترتكز النسب املئوية الظاهرة يف الجدول )3(، التايل هنا، عىل شكل تصويت كل واحد من نواب املعارضة ضمن 

القراءات، باستثناء  التصويت لكل  أننا نتعامل مع عمليات  العام لكل كتلة وحدها. كما  املجموع  كتلته، واحتساب 

القراءات الثانية لكل واحد من القوانني، كونها قراءات تمهيدية عىل بنود فرعية لذات القانون، تسبق القراءة الثالثة 

والنهائية، يف ذات الجلسة. 

الحالية، %74،  للوالية  الثالث  الربملاني  العام  التصويت يف  الفعلية يف  بلغت نسبة مشاركتها  املشرتكة،  فالقائمة 

بتقدم طفيف عما كان يف العام الربملاني الثاني، ومقابل 70,5% يف العام األول. والقائمة املشرتكة، ليس مشكوكا يف 

سبب تغيبها، ولكن بإمكانها أن تسجل نسبا أعىل، فعىل سبيل املثال، تجاوزت نسبة تصويتها يف الدورة الصيفية، 

من العام الثالث %80.

وبالنسبة لقائمة مريتس، فقد سجلت يف العام الثالث نسبة 80%، مقابل نسبة 67,5% يف العام الثاني، و85% يف 

العام األول، وهذا التأرجح يف النسب ليس له دالالت سياسية، كما هو حال القائمة املشرتكة، بل لكون الكتلة صغرية 

من 5 نواب، فإن كل غياب يؤثر عليها بنسب واضحة، فهذا الحزب انشغل يف العام األخري بمؤتمر وانتخابات داخلية.

يشار هنا، إىل أن النائبة من كتلة “مريتس” ميخال روزين، مشاركة يف طرح قانون مع النائب املتطرف بتسلئيل 

تقدم  التي  الرسية  بامللفات  يتعلق  فيما  للمحاكم،  املاثلني  املعتقلني  لحقوق  منارص  وكأنه  ظاهره  يف  سموتريتش، 

للمحكمة، إال أن يف القانون بنودا واضحة، ستخدم عنارص اليمني اإلرسائييل املتطرف، وليس “املتهمني” الفلسطينيني.

كما أن مريتس، كانت قد غادرت جلسة تصويت واحدة، تتعلق بقانون يقيد منشورات شبكات التواصل، قدمته 

نائبة من املعسكر الصهيوني، إال أن “مريتس” عارضت القانون الشبيه، الذي طرحته الحكومة الحقا.

الثالث %41,4،  العام  القوانني يف  اعرتاضها عىل  بلغت نسبة  فقد  الصهيوني”،  “املعسكر  بكتلة  يتعلق  فيما  أما 

مقابل نسبة 36,25% يف العام الثاني، و40,8% يف العام األول. ولكن يف املقابل، فإن نسبة تأييدها للقوانني، ارتفعت 

من عام آلخر، ففي حني كانت نسبة تأييدها يف العام األول 16,6%، ونسبة 17,78% يف العام الثاني، فقد ارتفعت 

نسبة التأييد يف العام الثالث إىل 21,6%. وجاء االرتفاع عىل حساب نسب التغيب، ففي العام األول كانت نسبة التغيب 

42,4%، وارتفعت يف العام الثاني إىل 44,3% ويف العام الثالث، هبطت إىل نسبة %36,4.
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إىل جانب هذا، فإن تفاعل نواب “املعسكر الصهيوني”، يف تقديم القوانني العنرصية بشتى أصنافها، قد تزايد يف 

العام األخري.

ويبقى العنوان األكرب ألداء املعارضة، هو كتلة “يوجد مستقبل”، بزعيمها األوحد يائري لبيد، فهذا الحزب وضعته 

الصحافة اإلرسائيلية حينما ظهر ألول مرة يف نهايات 2012، تمهيدا النتخابات 2013، يف خانة “الوسط”، إال أنه منذ 

يومه األول يف الكنيست، ويف حكومة بنيامني نتنياهو السابقة، كانت توجهاته اليمينية واضحة، وكذا تأقلمه مع نواب 

اليمني االستيطاني، يف كل ما يتعلق بمشاريع القوانني العنرصية والداعمة لالحتالل واالستيطان، بما فيها قوانني 

قمعية، وعقوبات جماعية.

الجدول  نتنياهو، رغم مواقفه. وسنرى يف  أن تصنيفه كوسط ما زال قائما، وهناك من يراه “بديال” لحكم  إال 

املرفق، ارتفاعا متزايدا يف نسب تأييد “يوجد مستقبل”، للقوانني العنرصية، مقابل هبوط متواصل يف نسب االعرتاض. 

ففي العام األول أيد هذا الحزب القوانني بنسبة 12,15%، وارتفعت النسبة يف العام الثاني إىل 23,2%، ويف العام 

الثالث إىل %29,73. 

أما يف معارضة “يوجد مستقبل” للقوانني، فقد عارض يف العام األول بنسبة 33,7%، ويف العام الثاني 26%، ويف 

العام الثالث هبط إىل نسبية 24,47%. وهذا عىل حساب نسب التغيب التي هبطت تدريجيا من 54% يف العام األول، 

إىل 45% يف العام الثالث.

وإىل جانب هذا كلّه، هناك ارتفاع كبري يف عدد القوانني التي يبادر لها نواب هذا الحزب، أو من يشاركون منه يف 

مبادرات قوانني. كما أنه إذا كنا قد الحظنا يف العام األول، وحتى نصف العام الربملاني الثاني، ثالثة نواب نهجهم 

مخالف للنواب الثمانية اآلخرين يف ذات الكتلة، فإن هذا التمايز قد تالىش، عىل مستوى التصويت، وأيضا عىل مستوى 

تقديم القوانني. 

ونشري إىل أن قانون نهب أموال الرضائب الفلسطينية، الذي بلغ القراءة األوىل، بادر له النائب اليعيزر شطرين من 

“يوجد مستقبل” وبدعم شخصيات بارزة يف حزبه. 

تنبع أهمية رصد تحرك املعارضة، وبالذات النتائج التي نراها يف “يوجد مستقبل”، من أن هذا الحزب األخري، 

مرشح ليكون الرابح األكرب يف االنتخابات املقبلة، فكل استطالعات الرأي تتوقع ارتفاع قوته من 11 نائبا اليوم اىل 

24 مقعدا باملعدل بني مختلف االستطالعات، وهي نتيجة ليست مفهومة، لحزب يقوده شخص، ومن دون هوية 

اقتصادية اجتماعية واضحة. 

ما يعني أنه إذا كنا قرأنا يف استطالعات الرأي، أن االئتالف الحاكم بقيادة نتنياهو، سيحصل عىل معدل 63 مقعدا 

ككل، فإن مقاعد “يوجد مستقبل”، هي قوة “احتياط” إضافية ألجندة اليمني االستيطاني، وفق ما يتأكد من أداء هذا 

الحزب فعليا يف الوالية الربملانية الحالية. 
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تصويت املعارضة
-النسبة املئوية تعكس مجموع مشاركة نواب املعارضة يف جلسات التصويت، وبحسب حجم الكتلة

-26 عملية تصويت يف الدورتني الصيفية 2017 والشتوية 2018

غيابامتناعتأييدمعارضة الكتلة

0,00636,4%21,6%41,4%املعسكر الصهيوني1

2017%36,25%17,78%1,67%44,3

2016%40,8%16,6----%42,4

45,8%------24,4729,73%“يوجد مستقبل”2

2017%26%23,2%1,5%49,3

2016%33,712,15%54,15

26%---------------74%القائمة املشرتكة3

2017%73,85-----------------26,15

2016%70,5---------------%29,5

20%---------------80%مريتس4

2017%67,3--------------%32,3

2016%85--------------%15

5
أوريل ليفي 

املنشقة عن “يرسائيل بيتينو”
%23%77
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قائمة القوانني العنصرية
والداعمة لالستيطان واالحتالل

حكومية وخاصة
7 أيار ٢٠١5- ١٤- آذار ٢٠١٨

اسم القانون
تاريخ املعالجة 

األخرية
تفاصيلاملبادر

قوانني أقرت بالقراءة النهائية

قانون اإلطعام القرسي 1
2015/7

الحكومة

هذا القانون بدأ إعداده يف وزارة القضاء يف حكومة 
وملواجهة   ،)2014  -2013( السابقة  نتنياهو 
حركة اإلرضابات عن الطعام يف سجون االحتالل. 
مراكز  من  واسعة  اعرتاضات  القانون  واجه 

حقوقية ومن نقابة األطباء اإلرسائيلية. 
حتى  أنه  إال  إقراره،  عىل  الحكومة  إرصار  ورغم 
من  أي  يف  تطبيقه  يتم  لم  التقرير،  هذا  صدور 

حاالت اإلرضاب عن الطعام.

2

ملقي  عىل  العقوبات  رفع  قانون 
الحجارة

عقوبة حّد أقىص ترتاوح ما بني 5 
سنوات إىل 20 عاما

الحكومة2015/7

هذا القانون بدأ إعداده يف وزارة القضاء يف حكومة 
نتنياهو السابقة )2013- 2014(، يف سعي لردع 
ويف  القدس  مدينة  يف  بالذات  الشعبية،  املواجهات 
الضفة  يف  القاسية  األحكام  إن  إذ   ،48 مناطق 
املحتلة تفرضها محاكم عسكرية، وبأنظمة خاصة 

بها.

3

أعضاء  بتذنيب  الكنيست  قرار 
عليهم،  عقوبات  وفرض  كنيست 
يف حال دخلوا إىل املسجد االقىص 
أمني،  توتر  فرتات  يف  املبارك، 
من  بمنعهم  قرار  وصدور 
القرار  من  واملستهدف  الدخول، 
“سلوكيات  لجنة  اتخذته  الذي 
املهنة الربملانية” باألغلبية، وأقرته 
الهيئة العامة باألغلبية، هم النواب 

العرب.

2015/11/3

لجنة 
سلوكيات 

املهنة 
الربملانية

هذا القرار يأخذ طابع قانون، نظرا ملا يشمله من 
العرب،  النواب  أساسا  يستهدف  وهو  عقوبات. 
كونه يحرمهم من حق العبادة، والدخول إىل مكان 

يخصهم مبارشة. 
الذين  اليهود،  النواب  عىل  يرسي  القرار  أن  إال 
يقودون عصابات املستوطنني التي تقتحم األقىص 

املبارك.
القرار ساريا،  يزال  ما  التقرير،  إعداد هذا  وحتى 

من ناحية فعلية.
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4

القاء  لعقوبة  األدنى  الحد  قانون 
أدنى  حد  يفرض  إذ  الحجارة، 
من ثالث سنوات يف السجن، وأي 
حكم أقل من هذا يجب ان تقدم له 

هيئة القضاة تربيرات مقنعة.

الحكومة2015/110/3
للعقوبات  األقىص  الحد  لقانون  قانون مكمل  هذا 
فلسطينيي  يستهدف  وهو  الحجارة.  إلقاء  عىل 

القدس والفلسطينيني يف مناطق 48.

5
الحكومة2016/2/1قانون التفتيش الجسدي. 

وهو قانون يجيز لكل رشطي أو جندي، يف منطقة 
أخطار  ذات  منطقة  أنها  فيها  الرشطة  قائد  أعلن 
الشارع،  يف  جسديا  شخص  أي  يفتش  أن  أمنية، 

حتى من دون أن يكون مشبوها.
والنص النهائي للقانون، جعل هذه األنظمة مخففة 
مجتمعي،  عنف  لوقوع  االحتمال  ذات  املناطق  يف 
أمنية”،  وجرى تشديدها حيث ما يسمى “أخطار 
قابل  لعامني كأمر مؤقت  فاعل  األخري  البند  وهذا 

للتمديد.

6

-

قانون مكافحة اإلرهاب 
له  بادرت  قانون  دمج  تم 
إبراز  بريكو  عنات  النائبة 
السجل  يف  باإلرهاب  اإلدانة 

الجنائي.

الحكومة2016/6/13

قانون واسع ومتشعب. يعترب يف جوهره مقاومة 
“إرهابا”.  العنرصية  التمييز  وسياسة  االحتالل 
و”يمنح” األجهزة اإلرسائيلية صالحيات واسعة يف 
املمتلكات  والسطو عىل  الحريات  وتقييد  املالحقة 

وغريها.

7
لم  ملنع  املؤقت  القانون  تمديد 

شمل العائالت العربية.
الحكومة2017/6/12

إقامة دائمة ألحد  القانون )أمر ساعة( يمنع منح 
الضفة  من  كان  إن  عربية،  عائلة  من  الزوجني 

والقطاع أو من دول وأصول عربية.

8

قانون يهدف للتضييق عىل حركة 
ونشاط املراكز الحقوقية.

الحكومة 2016/7/12

واملراكز  الجمعيات  يستهدف  حكومي  قانون 
الحقوقية.

كافة  يف  يمولها  من  إىل  باإلشارة  املراكز  ويلزم 
مطبوعاتها وتقاريرها، والحمالت اإلعالنية، وأن 
يرصح بذلك كل من يتحدث باسم املراكز يف ندوات 

بحضور ممثيل مؤسسات رسمية.
وقد تم تخفيف حدة القانون لدى التصويت عليه 
إلزام كل موظف يف  إذ تم شطب  بالقراءة األوىل، 
اسمه  تحمل  صدره  عىل  بطاقة  يربز  بأن  املراكز 
أعقاب  يف  التخفيف  وجرى  التمويلية.  والجهات 

اعرتاضات دولية منها اعرتاض واشنطن.
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9

سنوات   5 يفرض  قانون  تعديل 
ضد  يحّرض  من  عىل  سجنا 

متطوع يف الجيش.
2016/7/18

يوآف كيش 
)الليكود(

وسبعة نواب 
آخرين

يعاقب القانون بصيغته النهائية من يحاول إقناع 
من يخدم يف الجيش، وال يرسي عليه قانون الخدمة 

اإللزامية، بخلع بزته ومغادرة صفوف الجيش. 

10

تعديالن )قانونني( لقانون أساس 
2016/7/19الكنيست )قانون إقصاء النواب(.

لجنة القانون 
والدستور

أغلبية  أمام  املجال  التعديل األساس بفسح  يقيض 
90 نائبا إبعاد عضو كنيست عن الوالية الربملانية 
املحكمة  إىل  لالستئناف  أمامه  املجال  وبقاء  كليا، 

العليا.

11

 -

محاكمة  القارصين-  قانون 
وعقاب وطرق عمل.

تم ضم قانون بادرت له عنات 
بريكو.

الحكومة2016/8/3
يجيز القانون فرض أحكام بالسجن عىل من أدينوا 
والقانون  عاما،   14 دون سن  وهم  قتل  بعمليات 

مؤقت ملدة ثالث سنوات لغرض الفحص.

12

يعفي  مؤقت  قانون  تثبيت 
وتصوير  توثيق  من  املحققني 

التحقيقات يف القضايا األمنية.
الحكومة2016/12/5

13
املحاكم  مكانة  يرفع  قانون 

عنات بريكو2017/1/16العسكرية.

مخاطر القانون: يجعل قرارات املحاكم العسكرية 
معتمدة يف القضاء املدني اإلرسائييل لرفع دعاوى 
العسكرية  املحاكم  لقرارات  استنادا  تعويضات 
املحاكم  قرارات  تشكل  أن  وثانيا،  االستبدادية. 
العسكرية يف قضايا معينة، نموذجا لفرض مثلها 
اإلرسائيلية  الجنسية  حاميل  الفلسطينيني  عىل 

)فلسطينيو 48(
يوم  األوىل  بالقراءة  القانون  هذا  سقط 
طرحته  ثم  األصوات،  بتعادل   ،2016/2/22
يوم  األوىل  بالقراءة  وأقر  مجددا،  الحكومة 

2016/11/21

14

األرايض  لنهب  “التسوية”  قانون 
بملكية خاصة يف الضفة املحتلة.

2017/2/6
بتسلئيل 

سموتريتش 
وآخرون

املبادرين  جميع  فيه  شارك  للقانون  معدل  نص 
للصياغات األوىل للقانون، ويضمن تعديال يستثني 
بؤرة عمونة، لكونها صدر ضدها قرار نهائي يف 
الخالف  لتجاوز  العليا. وذلك يف محاولة  املحكمة 

القضائي حول هذا القانون.
وكان قد أقر بالقراءة التمهيدية يوم 2016/12/5،

وبالقراءة التمهيدية يوم 2016/12/8.
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15

قانون يحظر منع تقديم خدمات 
تجارية وغريها عىل أساس مكان 

السكن )يقصد املستوطنات(.
شويل معلم2017/2/20

تغريم  إىل  التعديل  ويهدف  قائم،  لقانون  تعديل 
ثقافية  أو  تجارية  خدمات  تقديم  يرفض  من  كل 
أو  املستهلك  سكن  مكان  خلفية  عىل  وغريها، 
مقاطعي  معاقبة  هذا  من  والهدف  الجمهور، 
والثقايف  الفني  القطاع  من  خاصة  املستوطنات، 

الذين يرفضون تقديم عروض يف املستوطنات.
وقد أقر الكنيست القانون بالقراءة التمهيدية يوم 

،2016/2/3
وبالقراءة األوىل يوم 2016/6/20.

16

-

قانون يمنع منح تأشرية لشخص 
ملقاطعة  تدعو  مؤسسة  أو 

إرسائيل.

له  بادر  مثيل  قانون  دمج  تم 
النائب  مع  النواب  من  عدد 

يانون ميغال.

الحكومة2017/3/6

يمنع القانون منح تأشرية ألي شخص أو مؤسسة 
استثنائية،  حاالت  يف  إال  إرسائيل،  ملقاطعة  تدعو 
قانون  هذا  الداخلية.  وزير  تقديرات  بحسب 
قدمه  خاص  قانون  مرشوع  ضم  وتم  حكومي، 
أقر  وقد  ف   /20  /1906 رقم  ويحمل  نواب، 
الثاني من  التمهيدية يف منتصف ترشين  بالقراءة 

العام 2015.
حتى سن القانون كانت هذه سياسة قائمة، بقرار 
من وزير الداخلية، بناء عىل تقديرات ال يتم البوح 
يساعد  القانون  هذا  وبات  أمنية.  وتدعى  بها، 
الشأن،  بهذا  رسيعة  قرارات  إصدار  عىل  الوزير 
التمهيدية  بالقراءة  أقر  قانون  الحقا  إليه  وانضم 

يحمل رقم 1906.

17

سحب  للمحاكم  يجيز  قانون 
مثوله  دون  من  شخص  مواطنة 
بمحام  واالكتفاء  املحكمة،  أمام 

عنه، يف حال كان خارج البالد.

الحكومة

قانون حكومي، يجيز للمحاكم بأن تنظر يف التماس 
من تم سحب مواطنته، من دون حضوره شخصيا 
إىل املحكمة إذا كان خارج البالد، واالكتفاء بمحام 

عنه، أو محام تكلفه املحكمة.

18

يعلن  ملن  الرتشح  يمنع  قانون 
دعمه للكفاح املسلح.

٢٠/٢٢66/ف
عوديد فورير2017/3/14

القانون هو تعديل للقانون القائم الذي كان يمنع 
املسلح،  الكفاح  تدعم  أعمال  خلفية  عىل  الرتشيح 
أما اآلن فإنه سيكون مجرد ترصيح بحق املقاومة 

سببا ملنع الرتشيح.
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19

الوطنية-املدنية  الخدمة  قانون 
تتلقى  جمعيات  يف  الخدمة  )منع 

تربعات من دولة أجنبية(.

٢٠/٣446/ف

2017/3/22
أمري أوحانا 

ودافيد بيطان 
من “الليكود”

تم دمجه كبند يف قانون شامل ملا يسمى “الخدمة 

املدنية”، يعيد عدة تعريفات ورشوط فيها.

يستهدف القانون )البند( مركز بيتسيلم عىل خلفية 

ظهور مديره العام حجاي إلعاد أمام مجلس األمن 

وهو  املحتلة،  الضفة  يف  االستيطان  ضد  الدويل، 

ترجمة ملا أعلنه بنيامني نتنياهو يومها.

20

هدم  ترسيع  إىل  يهدف  قانون 
البيوت غري املرخصة.

2017/4/5

أقر يف جلسة 
استثنائية يف 
عطلة الربيع، 

بطلب من 
الحكومة.

الحكومة

وتوزيع  األنظمة،  من  سلسلة  القانون  يضع 

والقروية،  البلدية  املجالس  عىل  منها  مسؤوليات، 

بنيت  التي  البيوت  بهدم  املحاكم  قرارات  لتطبيق 

ويف  األساس،  املستهدف  ترخيص.  دون  من 

الغالبية الساحقة جدا هي البيوت العربية.

أقر القانون بصيغته األوىل يوم 2016/8/1، وكان 

غري  بيت  كل  عىل  رجعي  بأثر  رسيان  عىل  ينص 

ألف   50 قرابة  التقديرات  بمعنى حسب  مرخص 

بيت.

النهائية، تم شطب  إال أنه يف إطار إعداده للقراءة 

األثر الرجعي لهذا القانون، باستثناء، رسيان بنود 

منذ  البيت،  استخدام  يف  االستمرار  حول  جزائية 

عام ونصف العام من يوم إقرار القانون بالقراءة 

النهائية.

يف  استثنائية  جلسة  خالل  القانون  إقرار  تم  وقد 

عطلة الربيع. 

21

قانون يطلب أغلبية 80 نائبا ألي 
تغيري يف قانون القدس.

٢٠/4٣46/ف

2018/1/1
شويل معلم 
و22 نائبا

قانون يطلب أغلبية عددية من 80 نائبا، من أصل 

“القدس  أساس:  قانون  يف  تغيري  ألي  نائبا،   120

الحكومة،  طلب  وفق  أنه  إال  إرسائيل”،  عاصمة 

آخر  بقانون  الجديد  البند  هذا  إلغاء  يجوز  فإنه 

فإنه  كذلك  نائبا.   61 عن  تقل  ال  بأغلبية  يحظى 

لدى القراءة األوىل تمت إضافة تقول، إن القانون 

يرسي عىل منطقة نفوذ املدينة التي تحددها بلدية 

القدس، تمهيدا لسلخ ضواح فلسطينية كبرية عن 

املدينة دون ذكرها.
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22

قانون يفرض رسيان صالحيات 
الضفة  العايل عىل  التعليم  مجلس 

املحتلة.
٢٠/4٨٢4/ف

2018/2/13
شويل معلم 

وآخر

بشكل  القائم،  الوضع  تغيري  إىل  القانون  يهدف 
أريئيل، تابعة أيضا  الجامعة يف مستوطنة  تصبح 
خاصة  لجنة  من  بدال  اإلرسائييل،  التعليم  ملجلس 

بها، وهذا ُيعد أحد قوانني الضم.

23

يزيد  مؤقتا  كان  قانون  تثبيت 
العقوبات عىل من ُيشغل أو ُيبيّت 
والقطاع  الضفة  من  فلسطينيا 

دون ترصيح.

الحكومة5/ 3/ 2018

 26 رقم  التعديل  وهو  مؤقتا،  كان  قانون  تثبيت 
بزيادة  ويقيض  إرسائيل،  إىل  الدخول  لقانون 
يبيّت  أو  والغرامات عىل كل من يشّغل  العقوبات 
لديه “مواطنا أجنبيا” من دون ترصيح. كما يمنح 
املنطقة،  يف  الرشطة  لضابط  صالحية  القانون 
بإصدار أمر يحظر استخدام املكان الذي كانت فيه 

إقامة الشخص. 

24

-

الداخلية  وزير  يمنح  قانون 
من  اإلقامة  بسحب  صالحيات 
عىل  والجوالن،  القدس  أهايل 
نشاط  أو  عملية  تنفيذ  خلفية 

سيايس.

النائب  تم دمج قانون بادر له 
أمري أوحانا وآخرون.

الحكومة2018/3/7

بالقراءة  وأقر  الحكومة  له  بادرت  القانون  هذا 
األوىل يوم 2018/2/26، بصيغة أخرى، إذ يقترص 
ولم  “املخالفة”،  ارتكب  من  عىل  اإلقامة،  سحب 
إال  اإلقامة،  بطاقة  تسلمه  منذ  العارش  عامه  يكمل 
أنه يف غضون أسبوع، جرى تجيري القانون ملرشوع 
قانون بادر له نواب، وأقر بالقراءة التمهيدية يوم 
الصيغة  وفق  النهائية  بالقراءة  ليقر   2018/1/3

األكثر حدة. 

25

باإلرهاب  أدين  من  يمنع  قانون 
من الرتشح لالنتخابات. 

٢٠/٣٢١٨/ف
عنات بريكو2018/3/7

القانون هو تحصيل حاصل يف قانون االنتخابات 
القائم، وهو قانون زائد، ولهذا فباإلمكان اعتباره 
ال  وأنه  خاصة  سيايس،  موقف  لعرض  قانونا 

يرسي عىل اإلرهابيني املستوطنني.

26

-

-

عىل  مالية  كفاالت  يفرض  قانون 
تنفيذ  لغرض  الشهداء  عائالت 

رشوط إجراء الجنازات.

له  بادر  مثيل  قانون  دمج  تم 
النائب بتسلئيل سموتريتش.

تم دمج قانون مثيل بادرت له 
النائبة عنات بريكو وآخرون.

الحكومة2018/2/26

تفرضها  التي  الرشوط  قوننة  إىل  القانون  يهدف 
األجهزة اإلرسائيلية عىل عائالت املقاتلني الشهداء 
الذين نفذوا عمليات، وهي أنظمة تتعلق باملناطق 
الواقعة تحت ما يسمى “السيادة اإلرسائيلية” بما 
فيها القدس. ويفرض القانون دفع كفاالت مالية، 
وبالتايل تتحول إىل غرامات. وكان الكنيست قد أقر 
قانونني بالقراءة التمهيدية ألعضاء كنيست، بهذا 
للقراءة  الثالثة،  القوانني  توحيد  وسيتم  الشأن، 

النهائية.
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بالقراءة األولى

1

-

قانون إلزالة مضامني مخالفة من 
شبكة االنرتنت.

تم ضم قانون بادرت له النائبة 
“املعسكر  من  سويد  رفيطال 
سابقا  وأقر  الصهيوني”، 

بالقراءة التمهيدية.

الحكومة2017/1/9

عىل  “الخطر  تعريف  يف  القانون  عنرصية  تكمن 
األمن”، وهو عمليا يتجاوز التحريض عىل العنف 
القانون  اإلرسائيلية،  اليمني  عصابات  قبل  من 
يحظى بدعم جميع الكتل الصهيونية والدينية من 

االئتالف واملعارضة.

2

منظمات  نشاط  يمنع  قانون 
جهاز  يف  الجيش  ضد  تنشط 

الرتبية.

٢٠/٣64٣/ف
2018/3/5

شويل معلم 
وآخرون

نفتايل  التعليم  وزير  لنية  تطبيق  القانون هو  هذا 
“كارسو  جمعية  دخول  حظر  يريد  الذي  بينيت، 
جمعية  وهي  املدارس.  إىل  اإلرسائيلية،  الصمت” 
ضد  االحتالل  جيش  وممارسات  جرائم  توثق 
الفلسطينيني يف املناطق املحتلة منذ العام 1967. 
نواب  وأبرز  واملعارضة،  االئتالف  من  املبادرة 

املعارضة زعيم “يوجد مستقبل” يائري لبيد.

3

قانون للخصم من أموال السلطة 
دعمها  بسبب  الفلسطينية 

“لإلرهاب”.

٢٠/4٠٧٩/ف

2018/3/5

اليعيزر 
شطرين ومعه 
11 نائبا من 
كتل االئتالف 

واملعارضة

بأن  ويقيض  متشعبة،  تفاصيل  يضع  قانون 
الرضائب  أموال  من  اإلرسائيلية  الحكومة  تخصم 
األموال  مقابل  الفلسطينية،  للسلطة  الفلسطينية 

التي تدفع لألرسى وعائالت الشهداء.
يوم  التمهيدية  بالقراءة  أقر  قد  القانون  وكان 

.2017/6/14

بالقراءة التمهيدية

1

أوسع  صالحيات  يمنح  قانون 
من  يعفيها  االستيطان،  لشعبة 
ويمنحها  عطاءات،  يف  املشاركة 

ميزانيات أكرب.

٢٠/١6٧4/ف

2015/7/23

النائب 
بتسلئيل 

سموتريتش 
من كتلة 
“البيت 

اليهودي”
وبدعم 
الحكومة

االستيطان،  شعبة  يعطي  أن  شأنه  من  قانون   
األوسع  اإلطار  الصهيوني،  للهستدروت  التابعة 
خاصة  أوسع،  صالحيات  الصهيونية،  للحركة 
يف  باالستيطان  تتعلق  ميدانية  قرارات  اتخاذ 
بمعنى   ،1967 العام  منذ  املحتلة  املناطق  جميع 

الفلسطينية والسورية.
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2

تعويضات  لدفع  يهدف  قانون 
تحت  باتت  أراض  “ملالكي” 
السلطة  يقصد  خارجية،  سلطة 

الفلسطينية.

٢٠/١٧46/ف

2015/12/30

النائب 
بتسلئيل 

سموتريتش 
من “البيت 
اليهودي” 

ومعه النائب 
دافيد امسالم 
من “الليكود”

أراض  عن  مالية،  تعويضات  بدفع  يقيض  قانون 
سلطة  تحت  وباتت  إرسائييل”،  “ملواطن  تابعة 
خارجية، والقصد كما يرد يف القانون، يف املنطقة 
أو يف  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  الواقعة تحت 

مرص، مثل صحراء سيناء.

3

يف  العاملني  يجعل  قانون 
عمالء  الحقوقية  الجمعيات 

أجانب.

٢٠/١٧٣٠/ف

2016/2/17

روبرت 
إيالطوف
“يرسائيل 

 بيتينو”

واملراكز  الجمعيات  من  قسما  القانون  يجعل 
الحقوقية عمالء لجهات خارجية

4

يلزم كل فلسطيني مشتك  قانون 
أمام محاكم  والقطاع  الضفة  من 
مالية  كفالة  يدفع  أن  االحتالل، 
من  بنسبة  املحاكم،  يف  باهظة 

التعويضات التي يطالب بها.

٢٠/٢٢٧١/ف

2016/2/17

شويل معلم 
من كتلة 
“البيت 

اليهودي” 
ومجموعة 

نواب

بعد أن أقر بالقراءة التمهيدية، اتفق عىل أن ال يتم 
االستمرار يف إقرار، ومنح وزارة العدل أن تجعل 
بنوده األساسية أنظمة إدارية، دون الحاجة لسن 

قانون.

5

القسم  من  األسري  يحرم  قانون 
التقاعدي  صندوقه  من  األكرب 
ومخصصاته االجتماعية ويرسي 

الحرمان عىل ورثته. 

٢٠/٣١٨١/ف

2016/7/27
يعقوف بريي 

وآخرون

كان  الذي  األسري  تحرم  أنظمة  القانون  يعرض 
عامال ومؤمنا يف صندوق التقاعد، أو كان يحظى 
املخصصات،  هذه  من  اجتماعية،  بمخصصات 

وحرمان ورثته منها، من بعده.

6

الضفة  مستوطنات  يمنح  قانون 
كونها  بزعم  رضيبية،  امتيازات 

مناطق مهّددة بالخطر. 

20/2809/ف

2016/7/27
بتسلئيل 

سموتريتش 
وآخرون

الدخل  رضيبة  يف  تخفيضات  القانون  يضمن 
يسمى  ما  ضمن  مشمولة  ليست  ملستوطنات 

“مناطق أفضلية”.

x
قانون التسويات.

٢٠/١٩٧٣/ف
يوآف كيش 2016/11/16

وآخرون

واستبدالها  مطابقني  قانونني  مع  تجميده  تم 
بقانون واحد آخر مع تعديالت.
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X
قانون التسويات. 

20/3127/ف
2016/11/16

شويل معلم 
وآخرون

واستبدالها  مطابقني  قانونني  مع  تجميده  تم 
بقانون واحد آخر مع تعديالت.

X

يف  االستيطان  تسويات  قانون 
يهودا والسامرة.

20/3433/ف

2016/11/16
بتسلئيل 

سموتريتش 
وآخرون

واستبدالها  مطابقني  قانونني  مع  تجميده  تم 
بقانون واحد آخر مع تعديالت.

7
لحظر آذان املساجد.

20/2316/ف
2017/3/8

روبرت 
ايالطوف 

وثالثة نواب 
من “يرسائيل 
بيتينو” بينهم 

افيغدور 
ليربمان

قانون جارف لكل ساعات اليوم وسيتم دمجه مع 
القانون التايل املعّدل.

8

“ضجيج”  منع  قانون  مرشوع 
مكرب صوت من دور العبادة )منع 

األذان(.

20/3590/ف

2017/3/8
مردخاي 

يوغيف
دافيد بيطان

عىل  ويقترص  آخر،  قانون  ملرشوع  معدل  قانون 
الساعة 11 ليال وحتى السابعة صباحا من اليوم 

التايل الستهداف آذان الفجر.

9

دولة  “إرسائيل  قانون  مرشوع 
)قانون  اليهودي”  الشعب 

القومية(.

٢٠/١٩٨٩/ف

آيف ديخرت2017/5/10

عرض مرشوع القانون ألول مرة يف العام 2011. 
وهو قانون متشعب، يرتكز عىل “مبدأ” أن فلسطني 
اليهود وحدهم، وينتقص يف  دولة  التاريخية هي 
واملدنية،  القومية  الفلسطينيني  حقوق  جوهره 
مكانة  من  ينتقص  كما  وطن.  أصحاب  بصفتهم 

اللغة العربية.

10

عالج  إخراج  قانون  مرشوع 
املشاركني يف “العمليات اإلرهابية” 

من قانون التأمني الصحي.

٢٠/٣٥٣6/ف

2017/7/19
عنات بريكو 

وآخرون

التحريض  حملة  سياق  يف  القانون  مرشوع  يأتي 
ضد العرب، وهم املستهدفون، ويطغى عليه طابع 

البيان السيايس إلبقاء املوضوع يف الواجهة.

11

بضم  يقيض  قانون  مرشوع 
ملركز  العسكرية  املحاكم  غرامات 

جباية الغرامات اإلرسائييل.
20/4121/ف

عنات بريكو2017/11/8

يسمى  ما  إىل  الضفة  لضم  زاحف  جديد  قانون 
يف  الثاني  القانون  وهذا  العسكرية”،  “السيادة 
الوالية الربملانية العرشين، الهادف إىل فرض طابع 

مدني عىل املحاكم العسكرية يف الضفة املحتلة.
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12

مرشوع قانون يفرض تعويضات 
ملقاطعة  للدعوات  كغرامة  عامة 

إرسائيل.

٢٠/4٥٥٥/ف

2017/11/22
يوآف كيش 

وآخرون

مرشوع قانون يقيض بتغريم جهة تدعو ملقاطعة 
إرسائيل، بـ 500 ألف شيكل، )142 ألف دوالر( 
حجم  يثبت  أن  دون  يترضر،  ملن  عام،  كتعويض 

أرضاره.

13

االتهام  يجيز  قانون  مرشوع 
يهاجم  ملن  والتشهري  بالقذف 
ييسء  بما  اإلرسائييل  الجيش 

لسمعته.

٢٠/4٧66/ف

2017/12/6
يوآف كيش 

وآخرون

مرشوع قانون يزيد محاكمة كل من يوجه االنتقاد 
لجيش االحتالل اإلرسائييل، ككل، وليس فقط ضد 
تشويها  إرسائيلية،  ناحية  من  ُيعد  ما  ما،  جندي 
لسمعة الجيش، كما ورد يف نص القانون، عىل أن 
يتهم الشخص، أو املنظمة بـ “القذف والتشهري”، 
منظمات  واضح  بشكل  يستهدف  والقانون 
حقوقية إرسائيلية وغريها ممن تقدم تقارير عن 

جرائم.

14

خدم  من  تفضيل  قانون  مرشوع 
القبول  يف  النظامي  الجيش  يف 

للعمل يف سلك خدمات الدولة.

٢٠/4٧٧٨/ف

2017/12/20
حمد عمار 

وآخرون
ال  الذين  العرب،  باألساس  القانون  يستهدف 

يخدمون يف الجيش.

15
يدان  ملن  اإلعدام  حكم  قانون 

بالقتل عىل “خلفية إرهابية”.
20/4638/ف

2018/1/3
روبرت 

ايالطوف 
وآخرون

القابل  غري  اإلعدام  حكم  يفرض  قانون  مرشوع 
الغربية  لالستئناف عىل كل فلسطيني من الضفة 
“عىل  بالقتل  عسكرية،  محكمة  يف  يدان  املحتلة، 
جاء  الذي  القانون،  نص  حسب  إرهابية”،  خلفية 
مفصال، بحيث ال يشمل جرائم القتل التي يرتكبها 
مرشوع  يواجه  عام.  بشكل  والقتل  املستوطنون، 
وأجهزة  الجيش  قيادة  يف  معارضة  القانون 

املخابرات وجهاز املستشارين القضائيني.



-٣٠-

مطروحة
على جدول األعمال 

1
إىل
10

ورقة  يف  قوانني  مشاريع   10
الغربية  الضفة  لضم  واحدة، 
“السيادة  يسمى  ملا  املحتلة 
قانون  وكل  اإلرسائيلية”، 

يتخصص بمنطقة يف الضفة.

٢٠/١٥6/ف
٢٠/١6٩/ف
٢٠/١٧١/ف
٢٠/١٧6/ف
٢٠/١٧٩/ف
٢٠/١٨٢/ف
٢٠/١٨٥/ف
٢٠/١٨٧/ف
٢٠/١٨٩/ف
٢٠/٢6٠/ف

2015/5/7

مردخاي 
يوغيف من 
كتلة “البيت 

اليهودي”

11

يساعد  من  عقوبة  زيادة  قانون 
عىل دخول فلسطينيني إىل مناطق 

.1948

٢٠/6٥٢/ف

2015/5/12

مردخاي 
يوغيف من 
كتلة “البيت 

اليهودي”

 اقرتاح قانون لزيادة العقوبات عىل من يقدم مكان 
دون  من  إرسائيل  إىل  يدخل  من  لكل  ونوم  إقامة 
الضفة  من  الفلسطينيني  هنا،  والقصد  ترصيح. 

الفلسطينية وقطاع غزة.

12

ألصحاب  تعويضات  قانون 
املصالح املترضرة من املقاطعة.

٢٠/٨٠٧/ف

2015/6/1

يرسائيل 
آيخلري من 

كتلة “يهدوت 
هتوراة”

خزينة  من  تعويضات  لضمان  قانون  اقرتاح 
مترضرة  اقتصادية  مصلحة  صاحب  لكل  الدولة، 
إلرسائيل  االقتصادية  املقاطعة  قرارات  من 
ومستوطناتها، إذ إن القانون القائم، الذي إقر يف 
تعويضات  عىل  ينص  للكنيست،   18 الـ  الدورة 

تجبى من دعاة املقاطعة أو املبادرين لها.

13

منفذي  عىل  اإلعدام  قانون 
العمليات الفلسطينية.

٢٠/٢٢٢١/ف

2015/6/1

أفيغدور 
ليربمان، 
وكتلته 

“يرسائيل 
بيتينو”

القابل  غري  اإلعدام  حكم  يفرض  قانون  مرشوع 
الغربية  لالستئناف عىل كل فلسطيني من الضفة 
“عىل  بالقتل  عسكرية،  محكمة  يف  يدان  املحتلة، 
جاء  الذي  القانون،  نص  حسب  إرهابية”،  خلفية 
مفصال، بحيث ال يشمل جرائم القتل التي يرتكبها 

املستوطنون، والقتل بشكل عام.
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14

دولة  “إرسائيل  قانون  مرشوع 
)قانون  اليهودي”  الشعب 

القومية(.

٢٠/١٣٣٧/ف

2015/6/8
افيغدور 
ليربمان 
وآخرون

عرض مرشوع القانون ألول مرة يف العام 2011. 
وهو قانون متشعب، يرتكز عىل “مبدأ” أن فلسطني 
اليهود وحدهم، وينتقص يف  دولة  التاريخية هي 
واملدنية،  القومية  الفلسطينيني  حقوق  جوهره 
مكانة  من  ينتقص  كما  وطن.  أصحاب  بصفتهم 

اللغة العربية.

15

دولة  أساس:  قانون  مرشع 
إرسائيل

عىل  يقترص  مخترص  )قانون 
تعريف دولة إرسائيل(.

٢٠/١٥٨٧/ف

بنيامني بيغن2015/6/30

القومية  دولة  “إرسائيل  لقانون  مخترص  نص 
اليهودية”، ويرتكز عىل االسم، والرموز.

الترشيعات صادقت عىل  لشؤون  الوزارية  اللجنة 
القانون. ولكن لم يتم عرضه للتصويت عىل الهيئة 
الوزارية  اللجنة  إىل  نقله  تم  بل  للكنيست.  العامة 
حينما تقوم، لبحث هذا القانون بصيغته الواسعة.

16

ونواد  جمعيات  منع  قانون 
داعمة  جهات  من  تربعات  تتلقى 

لإلرهاب.

٢٠/١٥4٢/ف

2015/7/12

نواب من 
كتلة “يوجد 
مستقبل” 
و”شاس” 
و”البيت 
اليهودي”

املبادرين،  قصد  حسب  القانون،  ويستهدف 
جمعيات ونوادي رياضية عربية، تلقت دعما من 
اإلمارات  ودولة  قطر  من  وخاصة  عربية،  دول 

العربية.

17

إثبات  للكنيست  املرشح  واجب 
ضد  املسلح  للكفاح  دعمه  عدم 

دولة إرسائيل.

20/1407/ف

شارون غال 2015/7/12
وآخرون

مرشوع قانون يفرض عىل من يرتشح للكنيست، 
إرسائيل،  املسلح ضد  للكفاح  دعمه  عدم  يثبت  أن 
يف حال وجهت أي جهة تهمة كهذه له، ملنعه من 
الرتشح للكنيست. كما يحظر القانون الرتشح عىل 
من يشارك يف نشاطات ضد حروب يشنها جيش 

االحتالل اإلرسائييل.

18

بوضع  يقيض  قانون  مرشوع 
دولة  كل  منتوجات  عىل  عالمة 
منتوجات  عىل  عالمة  تضع 

املستوطنات.

20/2278/ف

2015/11/30

يانون ميغال 
وشويل 

معلم من 
كتلة “البيت 

اليهودي”

السلع  عىل  عالمة  وضع  إىل  يدعو  قانون  مرشوع 
التي ستنفذ قرار  الدول األوروبية  املستوردة من 
عىل  عالمة  بوضع  األوروبي  االتحاد  مفوضية 
بضائع مستوطنات الضفة والجوالن، يف األسواق 

األوروبية.
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19

إقامة مؤقتة  قانون منح  مرشوع 
للتجديد،  قابلة  سنوات  لخمس 
مواطنته،  بنزع  املحكمة  تقر  ملن 

وليس لديه جنسية أخرى. 

٢٠/٢٢٨٥/ف

2015/11/30

عنات بريكو 
من حزب 
“الليكود”

ومجموعة 
نواب آخرين

والهدف من هذا حرمانه من الضمانات االجتماعية، 
حتى بعد نزع مواطنته، إذ إن القانون القائم يجيز 
جنسية  لديه  ليس  طاملا  دائم،  مقيم  مكانة  منحه 

أخرى.

20
مرشوع لحظر آذان املساجد.

٢٠/٢٣46/ف
2015/12/15

مردخاي 
يوغيف 
)البيت 

اليهودي( 
و6 نواب من 
كتل “البيت 
اليهودي” 
و”الليكود” 
و”كوالنو”

الكنائس  وأجراس  األذان  يحظر  قانون  مرشوع 
كليا.

وأقر  معدل  قانون  مرشوع  الحقا  طرح  )املبادر 
بالقراءة التمهيدية(.

21

مرشوع قانون يهدف ملنح اليهود 
إمكانبة الصالة يف الحرم القديس 

الرشيف.

٢٠/٢٣6٨/ف

2015/12/22

النائب 
بتسلئيل 

سموتريتش 
من “البيت 
اليهودي” 

ومعه 
نواب من 

كتلته ومن 
“الليكود”

“الحق”  اليهود  ملنح  يهدف ضمنا  قانون  مرشوع 
واملسجد  الرشيف  القديس  الحرم  يف  الصالة  يف 
األقىص املبارك، من خالل تعديل لقانون “الحفاظ 
عىل األماكن املقدسة” املقرر يف الكنيست منذ العام 

.1967

22

إغالق  يجيز  قانون  مرشوع 
إذا وجهت تهمة لخطيب  مساجد 

بالتحريض عىل “اإلرهاب”.

٢٠/٢4١١/ف

2015/12/28

النائب 
بتسلئيل 

سموتريتش 
من “البيت 
اليهودي” 

ومعه نواب 
من كتل 
االئتالف

عبارة عن تعديل لقانون القائم، يهدف إىل إغالق 
عىل  التحريض  تهمة  توجيه  تم  حال  يف  مساجد، 
“اإلرهاب”، لخطباء فيها، وفق ما يظهر يف تفسري 

القانون، املرفق ملرشوع القانون.
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23

إقامة  إلغاء  يجيز  قانون  مرشوع 
الداخلية  وزير  يقرر  من  عائلة 

إلغاء إقامته.

٢٠/٢46٣/ف

2016/1/5
النائب أورن 

حزان

الداخلية  لوزير  يجيز  القائم،  للقانون  تعديل 
إلغاء إقامة عائلة من يقرر الوزير إلغاء إقامته يف 
إرسائيل”.  لدولة  الوالء  “خرق  حال  يف  إرسائيل، 
مدينة  أهايل  النص،  وفق  يستهدف  والقانون 
بطاقة  بحوزتهم  الذين  املحتلة،  الرشقية  القدس 

إقامة، وليس جنسية كاملة.

24

ما  لفرض  قانون  مرشوع 
اإلرسائيلية”  “السيادة  يسمى 
الغربية  الضفة  مستوطنات  عىل 

املحتلة.

٢٠/٢٥٧4/ف

2016/2/2
دافيد إمسالم 

الليكود

مرشوع قانون، يقيض بفرض ما يسمى “السيادة 
الغربية  الضفة  مستوطنات  عىل  اإلرسائيلية” 

املحتلة.

25

أجنبي  عميل  قانون:  مرشوع 
)جمعيات(.

٢٠/٢6١٨/ف

2016/2/25
يوآف كيش
 “الليكود”

اقرتاح مرشوع قانون يهدف إىل التضييق أكثر عىل 
بـ  ذاتها  بتسمية  وإلزامها  الحقوقية،  الجمعيات 
“عميل أجنبي”، ومنح صالحية ملسجل الجمعيات 
بحل الجمعيات يف حال “ارتكبت مخالفة”، والقصد 
بـ “مخالفة” جانب من عمل الجمعيات الحقوقية 

القائم.

26

مرشوع قانون: وضع عالمة عىل 
منتوجات الدول التي تضع عالمة 
عىل منتوجات “يهودا والسامرة”.

٢٠/٢6٧١/ف

2016/2/25
مخلوف 
زوهر 

“الليكود”

السلع  عىل  عالمة  وضع  إىل  يدعو  قانون  مرشوع 
التي ستنفذ قرار  الدول األوروبية  املستوردة من 
عىل  عالمة  بوضع  األوروبي  االتحاد  مفوضية 
بضائع مستوطنات الضفة والجوالن، يف األسواق 

األوروبية.

27

أساس  قانون  قانون:  مرشوع 
الكنيست 

)تعديل-إقصاء عضو كنيست(.

٢٠/٢6٧٠/ف

2016/2/25
إييل كوهني 

“الليكود”

مرشوع قانون يهدف إىل إقصاء عضو كنيست يف 
عىل  وحّرض  إرسائيل،  بيهودية  يعرتف  لم  حال 

العنرصية، ودعم كفاحا مسلحا.

28

مرشوع قانون: منع تلقي تربعات 
إرسائيل  مع  تقيم  ال  دول  من 

عالقات دبلوماسية.

٢٠/٢٧١١/ف

2016/3/2
إييل كوهني 

“كوالنو”

مرشوع قانون يدعو إىل منع أي جهة يف إرسائيل، 
من  تربعات  أموال  تلقي  من  جمعيات،  وبضمنها 

دول ال تقيم عالقات دبلوماسية مع إرسائيل.
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29

ترشيح  شطب  قانون  مرشوع 
للكنيست ملن يتماثل مع اإلرهاب.

٢٠/٢٧٨٢/ف

2016/3/15

اليعيزر 
شطرين
“يوجد 
مستقبل”

إضافة لقانون االنتخابات للكنيست القائم، يضيف 
بند “دعم أعمال اإلرهاب، أو كفاح مسلح، تخوضه 

دولة عدو ضد دولة إرسائيل”. 

30

مرشوع قانون ملنع تحرير أرسى 
قبل إنهاء أحكامهم ولجعل املؤبد 

مدى الحياة.

٢٠/٢٧٩4/ف

2016/3/21

أفيغدور 
ليربمان

ونواب كتلته 
“يرسائيل 

بيتينو”

السجناء،  تحرير  قانون  لتعديل  قانون  مرشوع 
والعرب  الفلسطينيني  األرسى  منع تحرير  بهدف 
وفق  “اإلرهاب”  بتهم  االحتالل  أدانهم  الذين 
يشمل  بات  الذي  لإلرهاب،  اإلرسائييل  التعريف 
حتى إلقاء الحجارة، قبل انتهاء مدة محكوميتهم.

31

اإلقامة  لسحب  قانون  مرشوع 
وعائالتهم  “مخربني  من  الدائمة 
عمليات  يف  مشاركتهم  أعقاب  يف 

إرهاب”.

٢٠/٢٨٠٨/ف

2016/3/21

دافيد بيطان 
و18 نائبا 

من االئتالف 
واملعارضة

يستهدف مرشوع القانون فقط فلسطينيي القدس 
يف  مقيمني  الضفة  من  فلسطينيني  أو  املحتلة، 

مناطق 48.

32

منطقة  لتقييد  قانون  مرشوع 
يف  وعائالتهم  “مخربني  سكن 
عمليات  يف  مشاركتهم  أعقاب 

إرهاب”.

٢٠/٢٨٢٧/ف

2016/3/21

دافيد بيطان 
و16 نائبا 

من االئتالف 
واملعارضة

فلسطينيي  ترحيل  القانون  مرشوع  يستهدف 
إىل  بلداتهم  من  و(ج(  ب  )مناطق  املحتلة  الضفة 

مناطق أخرى مع تحديد حركتهم.

33

جمعيات  إلغالق  قانون  مرشوع 
اإلرسائييل  الجيش  جنود  تالحق 

بهدف محاكمتهم.

٢٠/٢٨٢4/ف

2016/3/21

شويل معلم 
من “البيت 
اليهودي 
وآخران

تالحق  كل جمعية  بإغالق  يقيض  قانون  مرشوع 
إىل  تقديمهم  بهدف  اإلرسائييل  االحتالل  جنود 

املحاكم.

34

صالحية  يلغي  قانون  اقرتاح 
قرارات  إلغاء  يف  العليا  املحكمة 
لجنة االنتخابات املركزية يف حال 

رفض ترشيح قائمة أو شخص.

٢٠/٢٧6٧/ف

2015/11/2

أفيغدور 
ليربمان

وآخرون من 
كتلته

املحكمة  صالحية  بإلغاء  يقيض  قانون  مرشوع 
املركزية،  االنتخابات  لجنة  قرار  إلغاء  يف  العليا 
قائمة  أو  شخص  ترشيح  رفض  قررت  حال  يف 

بأكملها لالنتخابات الربملانية.
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السجن  يفرض  قانون  مرشوع 
30 عاما عىل من يدان بالتحريض 

عىل اإلرهاب.

٢٠/٢٢44/ف

عنات بريكو2015/11/23

السجن  القانون عىل فرض عقوبة  ينص مرشوع 
30 عاما، عىل كل من يحرض عىل أعمال اإلرهاب 
بموجب ما ينص عليه القانون، من منطلقات دينية 

وقومية وأيديولوجية.

36

الحكم  مضاعفة  قانون  مرشوع 
عىل من يكرر مخالفته.

٢٠/٢٢4١/ف

عنات بريكو2015/11/23

يجيز اقرتاح القانون للمحاكم أن تضاعف الحكم 
الذي ينص عليه القانون لكل واحدة من املخالفات 
ذات  أدين  حال  يف  باإلرهاب،  تعريفها  يتم  التي 
الكاملة  عقوبته  وأمىض  إرهاب  بتهم  الشخص 

سابقا.

37

قوانني  لفرض  قانون  مرشوع 
عىل  اإلرسائيلية  والبناء  التنظيم 

الضفة الغربية املحتلة.

٢٠/٢٢٢6/ف

يوآف كيش2015/11/23

التنظيم  قوانني  فرض  إىل  يدعو  قانون  مرشوع 
والبناء اإلرسائيلية عىل الضفة الغربية املحتلة، وهو 
نواب  يقدمها  قوانني  اقرتاحات  سلسلة  من  واحد 
اإلرسائيلية”  “السيادة  جزئيا  ولو  لفرض  اليمني، 

عىل الضفة، بمعنى ضمها إلرسائيل. 

38

يسحب  قانون  مرشوع 
ومخصصات  األوالد  مخصصات 
قارصين  من  أخرى  اجتماعية 

أدينوا “بتهم أمنية”.

٢٠/٢١٨٣/ف 

2015/11/2
مخلوف 

زوهر

األوالد  مرشوع قانون يقيض بسحب مخصصات 
ومخصصات “السجناء” من كل قارص أدين بتهم 
“أمنية” وذات عالقة بـ “اإلرهاب” حسب التسمية 

اإلرسائيلية.

39

القتل  تهمة  توجيه  قانون  اقرتاح 
عن عمد ملن يلقي حجرا عن بعد 

ويصيب شخصا وُيقتل.

٢٠/٢١٧٩/ف 

2015/11/2
نوريت 
كورين

بحيث  العقوبات،  قانون  لتعديل  قانون  مرشوع 
وأصاب  بعد  عن  حجرا  ألقى  ملن  النيابة  توجه 
سيارة صدفة، أو شخصا، وأدى الحجر إىل مقتل 
والرتصد،  القتل مع سبق اإلرصار  تهمة  شخص، 

وليس تهمة التسبب بالقتل.

40

قانون  اقرتاح  قانون  مرشوع 
ملقاطعة  يدعو  حزب  تمويل  ملنع 

إرسائيل.

20/2271/ف

2015/7/27
أفيغدور 
ليربمان

يف  ممثل  حزب  تمويل  منع  يجيز  قانون  اقرتاح 
ملقاطعة  واضحة  دعوة  أطلق  حال  يف  الربملان، 
إرسائيل من أي من املجاالت، وهو قانون يستهدف 
أساسا األحزاب الناشطة يف الشارع الفلسطيني يف 

إرسائيل.

41

عن  نواب  إقصاء  قانون  مرشوع 
كامل الوالية الربملانية.

20/2881/ف 
2016/3/30

إييل كوهني
بالقراءة  الكنيست  أقره  ملا  قانون مشابه  مرشوع 

النهائية.
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أنظمة  لرسيان  قانون  مرشوع 
عىل  اإلرسائيلية  والبناء  التنظيم 

مستوطنة معاليه أدوميم.

٢٠/٢٨٨6/ف 

2016/3/30
صوفا الندفر 

وآخرون

البناء  أنظمة  برسيان  يقيض  قانون  مرشوع 
معاليه  مستوطنة  عىل  اإلرسائيلية  واإلسكان 
الضفة  مستوطنات  أكرب  من  وهي  أدوميم، 
الرشقي  الجانب  عند  وتقع  املحتلة،  الفلسطينية 
نفوذها”  “منطقة  أطراف  املحتلة، وتصل  للقدس 

إىل مشارف البحر امليت.

43

خدم  من  تفضيل  قانون  مرشوع 
يف  للعمل  القبول  يف  الجيش  يف 

سلك خدمات الدولة.

٢٠/٢٨٩٥/ف 

2016/3/30
مردخاي 

يوغيف
وآخرون

الذين  العرب  بتفضيل  العرب،  القانون  يستهدف 
خدموا يف الجيش عىل سائر العرب.

44

أولوية  يمنح  قانون  مرشوع 
املؤسسات  يف  املرسحني  للجنود 
وشبه  والرسمية  الحكومية 

الرسمية.

٢٠/٢٨٩٢/ف 

عنات بريكو2016/3/30

التي  القانونية  العقبة  تجاوز  إىل  القانون  يهدف 
سلك  يف  للعمل  القبول  يف  الجنود  تفضيل  تمنع 
والعام،  الخاص  القطاعني  ويف  الدولة  خدمات 

ومنحهم أولوية يف املؤسسات التعليمية وغريها.

45

قوانني  رسيان  قانون  مرشوع 
مستوطنة  عىل  والبناء  التنظيم 

اريئيل. 

٢٠/٣٠٠٢/ف 

2016/5/23
صوفا الندفر 

وآخرون

البناء  أنظمة  برسيان  يقيض  قانون  مرشوع 
واإلسكان اإلرسائيلية عىل مستوطنة أريئيل، وهي 
املحتلة،  الفلسطينية  الضفة  مستوطنات  أكرب  من 

وتقع عند جنوب منطقة نابلس.

46

بفرض  يقيض  قانون  مرشوع 
عىل  اإلرسائيلية  القوانني 
واملستوطنني  املستوطنات 

بموجب أمر عسكري.

٢٠/٣٠46/ف 

يوآف كيش2016/6/20
السيادة  يسمى  ما  فرض  إىل  القانون  يهدف 
شبيه  وهو  الضفة،  مستوطنات  عىل  اإلرسائيلية 

بقوانني سابقة، ولكن بمسار مختلف.

47

مصادرة  يجيز  قانون  مرشوع 
أو  بناء من أرض،  معدات ومواد 
لبناء  بالنيّة  االشتباه  ملجرد  بيت 

بيت من دون تراخيص.

٢٠/٣١٠4/ف 

2016/6/28
بتسلئيل 

سموتريتش
وآخرون

القانون ملوظف لجان تنظيم وبناء بالطلب  يجيز 
مصادرة  لغرض  مكان  اقتحام  إذن  املحكمة  من 
مواد ومعدات البناء، ملجرد الشك بالنيّة لبناء من 

دون تراخيص.
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املصادرة  يفرض  قانون  مرشوع 
استوىل  من  عىل  والتعويض، 
وأقاموا  أرضه  عىل  املستوطنون 

عليها مستوطنات وبؤر.

٢٠/٣١١١/ف

شويل معلم2016/6/28

والتعويض  املصادرة  يفرض  القانون  مرشوع 
استوىل  من  كل  عىل  باملال،  أو  بديلة  بأرض  إما 
املستوطنون عىل أرضه وأقاموا عليها مستوطنات 

وبؤر استيطانية.
لذات  قوانني  مشاريع  ثالثة  قدمت  معلم  النائبة 
بالصيغة  رشيكة  وكانت  تعديالت،  مع  الغرض 

النهائية.

49

البؤرة  مرشوع قانون ملنع إخالء 
وتثبيتها  “عمونة”  االستيطانية 

مستوطنة. 

٢٠/٣٢١١/ف

2016/7/25
شويل معلم 

وآخرون

مرشوع القانون محاولة لاللتفاف عىل سلسلة من 
العليا  املحكمة  ومنها  اإلرسائيلية،  املحاكم  قرارات 
التي قضت بإخالء البؤرة القائمة منذ عام 1995، 
البؤرة، وإنما  لم تخل  أن سلطات االحتالل  ورغم 
يتضمن  كما  سابقة،  سنوات  يف  قليلة  مبان  بضع 

القانون مصادرة األرايض بملكية الخاصة.

50

“السيادة  لفرض  قانون  مرشوع 
مستوطنة  عىل  اإلرسائيلية” 

معاليه أدوميم. 

٢٠/٣٢44/ف

2016/8/1
يوآف كيش 

وآخرون

لفرض  يدعو  الذي  نوعه  من  الرابع  هو  القانون 
ما يسمى “السيادة اإلرسائيلية” كليا أو من حيث 
“معاليه  مستوطنة  عىل  والبناء،  التنظيم  قوانني 
الكنيست  أعمال  جدول  عىل  يطرح  الذي  أدوميم، 

منذ انتخابات 2015.

51

“دولة  إرسائيل  قانون  مرشوع 
القومية للشعب اليهودي”.

٢٠/٣٢٥٧/ف

2016/8/1
شويل معلم
 وآخرون

مرشوع القانون عرض ألول مرة يف العام 2011. 
وهو قانون متشعب، يرتكز عىل “مبدأ” أن فلسطني 
اليهود وحدهم، وينتقص يف  دولة  التاريخية هي 
واملدنية،  القومية  الفلسطينيني  حقوق  جوهره 
مكانة  من  ينتقص  كما  وطن.  أصحاب  بصفتهم 

اللغة العربية.
جوانبه  يف  القانون  لهذا  كبرية  أغلبية  توجد 
داخل  خالف  حوله  يدور  ولكن  العنرصية. 
واليمني،  اليهود  أطراف  بني  وحتى  االئتالف، 
يريدون  املتدينني  أن  مثل  يهودية.  نواح  عدة  من 
القضاء  أحكام  يف  الرشيعة  ملكانة  أكثر  تشديدا 

ومرجعية الترشيعات. 
القضية  يثري  القانون  أن  يرى  من  هناك  أن  كما 

الشائكة: “من هو اليهودي”.
وزارية  لجنة  تشكيل  عىل  االئتالف  اتفاقيات  تنص 
التقرير،  هذا  إعداد  متفق. وحتى  إىل نص  للتوصل 
بعد عامني عىل انتخابات 2015، لم تقم هذه اللجنة، 

ما يدل عىل حجم الخالفات الداخلية بشأنه.
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املؤسسات  دعم  قانون  مرشوع 
العامة الناشطة يف مجال “الثقافة 

اليهودية”.

٢٠/٣٢6٥/ف

2016/8/1
راحيل عزاريا

 وآخرون

امليزانيات  يف  أفضلية  القانون  مرشوع  يمنح 
مجال  يف  تنشط  وتربوية  ثقافية  ملؤسسات 

اليهودية.

53

حقوق  يحجب  قانون  مرشوع 
كانوا  إذا  السجون،  يف  األرسى 
تصفها  لتنظيمات  ينتمون 

إرسائيل “باإلرهاب”. 

٢٠/٣٢٨٢/ف

2016/8/1
عوديد فورير

 وآخرون

يدعو مرشوع القانون إىل حرمان األرسى من عدة 
يف  األرسى  من حقوق  وعربية  فلسطينية  فصائل 

السجون.

54

جدار  الستكمال  قانون  مرشوع 
املقطع  يف  الضفة  يف  االحتالل 
غرب  وجنوب  الغور،  يف  الرشقي 

جبل الخليل. 

٢٠/٣٣4٥/ف

2016/8/1

عومر بارليف 
و21 نائبا 
من كتلة 
“املعسكر 
الصهيوني”

الـ  النواب  أصل  من  نائبا   22 للقانون  بادر 
حزبا  بضمنها  الصهيوني،  املعسكر  لكتلة   24
يف  طرحه  تم  مرشوع  وهو  و”الحركة”،  “العمل” 
صوت  مختلفة،  كتل  من  سابقة  برملانية  دورات 
املنافسة  باب  من  االئتالف،  أحزاب  القانون  ضد 
الحزبية، وعارض القانون سياسيا، كتلتا “القائمة 

املشرتكة” و”مريتس”.

55

مرشوع قانون يسمح لإلرسائيليني 
يف الخارج بالتصويت يف االنتخابات 

الربملانية.

٢٠/٣٣٧4/ف

2016/10/31

نحمان شاي 
“املعسكر 
الصهيوني”

ودافيد بيطان 
“الليكود”

يبدو للوهلة األوىل وكأن هذا نظام قائم يف الكثري 
من دول العالم التي تجيز ملواطنيها التصويت يف 
القانون  مرشوع  وتاريخ  خلفيات  أن  إال  الخارج، 
هذا، وصياغاته املحدودة، تؤكد طابعه العنرصي، 
والهدف هو تقليص نسبة الفلسطينيني يف إرسائيل 

من بني الناخبني.

56

السودان  ُيدرج  قانون  مرشوع 
دخول  املحظور  الدول  ضمن 

مواطنيها إىل إرسائيل. 

٢٠/٣٣٨٩/ف

2016/10/31
عنات بريكو 

“الليكود”

لدول  السودان  لضم  القانون  مرشوع  يدعو 
التي يحظر عىل  والعراق،  ولبنان  إيران وسورية 
مواطنيها الدخول إىل إرسائيل. والسبب هو تسلل 
عرب  األخرية،  السنوات  يف  إرسائيل  إىل  سودانيني 

الحدود مع سيناء.

57

أرايض  سلطة  قانون  مرشوع 
يف  أراض  )تخصيص  إرسائيل 
النقب والجليل للجنود املرّسحني(.

٢٠/٣44٢/ف

2016/11/8

عوديد فورير 
من “يرسائيل 

بيتينو” 
وآخرون

املرّسحني  للجنود  مجانا  أراض  ملنح  القانون  يدعو 
الجليل  منطقتي  يف  االلزامية  العسكرية  الخدمة  من 
)شماال( والنقب )جنوبا(، وهما منطقتان مستهدفتان 
لغرض  السنني  عرشات  منذ  الحاكمة  املؤسسة  من 
تهويدهما، بمعنى ضمان الغالبية اليهودية فيهما من 

خالل إغراءات لليهود للسكن فيهما.
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مرشوع قانون منع املس بالدولة 
من خالل املقاطعة )وقف تمويل 

مؤسسة تعليم عال(.

٢٠/٣4٥٠/ف

2016/11/8

عوديد فورير 
من “يرسائيل 

بيتينو” 
وآخرون

مرشوع القانون يدعو إىل وقف التمويل الحكومي 
ألي جامعة ومؤسسة للتعليم العايل قبلت بتشغيل 
ملقاطعة  يدعو  لديها  تشغيل محارض  استمرار  أو 
إرسائيل، أو أنه رشيك يف حمالت عاملية للمقاطعة.

59
مرشوع قانون التسويات.

٢٠/٣46٠/ف
أورن حزان2016/11/14

أخرى،  قوانني  مشاريع  ألربعة  مطابق  قانون 
بملكية خاصة، وفرض  األرايض  وتدعو ملصادرة 
أقيمت عليها من  التعويض عىل أصحابها يف حال 

قبل بؤر استيطانية.

60

بمضاعفة  يقيض  قانون  مرشوع 
قبل  من  أدين  من  عىل  العقوبة 
بتهمة ينص عليها قانون مكافحة 

اإلرهاب.

٢٠/٣46٨/ف

2016/11/14
عنات بريكو 
وإييل األلوف

مرشوع قانون يدعو ملضاعفة العقوبة عىل من كرر 
عمال وأدين به بموجب قانون مكافحة اإلرهاب.

61

عائالت  طرد  قانون  مرشوع 
منفذي عمليات عىل خلفية قومية. 

٢٠/٣4٥٨/ف

2016/11/14

مردخاي 
يوغيف 
وآخرون

ما  منطقة  يف  الجيش  قائد  يأمر  القانون  مرشوع 
من  عائلة  أبناء  عىل  ومسكن  حركة  قيود  بفرض 
عىل  آخر  شخصا  أبنائها  أحد  قتل  األوىل،  الدرجة 

خلفية قومية.

62
قانون أساس: دولة إرسائيل.

٢٠/٣٥4١/ف
بنيامني بيغني2016/12/5

من حزب  النائب  يطرحها  ثانية مخترصة  صيغة 
بتعريف  أساسا  وترتكز  بيغني،  بنيامني  الليكود، 

إرسائيل ونظام الحكم.

63

إشعال  العتبار  قانون  مرشوع 
الحرائق عمال إرهابيا. 

20/3548/ف

2016/12/5
شريان 
هسكيل

القانون جاء عىل خلفية حملة التحريض  مرشوع 
النصف  نتنياهو يف  بنيامني  قادها  التي  العنرصي 
الثاني من ترشين الثاني، زاعما أن غالبية الحرائق 
التي اجتاحت البالد، ناجمة عن فعل فاعل، ثم قال 
إن إرسائيل تواجه إرهاب الحرائق، وبعد أسابيع 
زيف  واملخابرات  الرشطة  تحقيقات  بينت  قليلة 

االدعاءات.

64

كل  إلزام  قانون  مرشوع 
الوطني  “النشيد  بإنشاد  املدارس 

اإلرسائييل”.

20/3567/ف

أورن حزان2016/12/19
مضمون  إىل  للقانون  العنرصي  الطابع  يعود 
النشيد الذي يمجد اليهود، وأحقيتهم عىل فلسطني 

التاريخية.
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65

بملكية  عقارات  لتمليك  مرشوع 
الدولة للقائمني عليها منذ عرشات 

السنني.

20/3633/ف

2016/12/27
ميكي زوهر
دافيد بيطان

أمالك  عىل  إقراره  حال  يف  القانون  هذا  سيرسي 
إرسائيل  جعلتها  التي  الفلسطينيني،  املهّجرين 
قانون  وهو  الدولة”،  “ممتلكات  يسمى  مما  جزءا 
يف  التسويات  لقانون  موازيا  اعتباره  باإلمكان 
يف  مشابهة  وضعية  عىل  ليرسي  املحتلة،  الضفة 
“العمل”  حزبي  من  كنيست  أعضاء   .48 مناطق 
يف  مشاركون  املعارضني  مستقبل”  و”يوجد 

القانون.

66

“السيادة  لفرض  قانون  مرشوع 
اإلرسائيلية” عىل مستوطنات غور 

األردن.

20/3598/ف

2016/12/27
شريان 
هسكيل

تم  قوانني  من سلسلة  واحد  هو  القانون  مرشوع 
إىل  وتدعو  الكنيست،  أعمال  جدول  عىل  إدراجها 
الكتل  فرض ما يسمى “السيادة اإلرسائيلية” عىل 
االستيطانية، أو فرض قوانني جزئية عليها، بهدف 

الضم.

67

ملنع منح مواطنة  قانون  مرشوع 
لزوجة ثانية. 

20/3608/ف

2017/1/9
عوديد فورير 

وآخرون

ُيعد مرشوع القانون واحدا من قوانني استهداف 
قانون  وجود  بسبب  زائد،  قانون  وهو  العرب، 
من  عىل  عقوبات  ويفرض  الزوجات،  تعدد  يمنع 

يفعل ذلك.

68

مرشوع قانون يمنع تلقي تربعات 
من دول أعداء وتدعم اإلرهاب.

20/3634/ف

إييل كوهني2017/1/9

مرشوع القانون ُيعد واحدا من قوانني استهداف 
قانون  وجود  بسبب  زائد،  قانون  وهو  العرب، 
إرسائيل  تعتربها  التي  الدول  مع  التواصل  يمنع 

“دول عدو”.

69

راتب  يحجب  قانون  مرشوع 
كان  حال  يف  الكنيست  عضو 
متهما بقضية أمنية عقوباتها 10 

سنوات. 

20/3650/ف

اييل كوهني2017/1/17

تم تفصيل هذا القانون ليكون مالئما لقضية عضو 
الكنيست باسل غطاس، من القائمة املشرتكة، الذي 
بترسيب  “مشبوها”  القانون  طرح  فرتة  يف  كان 

هواتف خليوية إىل أرسى يف سجون االحتالل.

70

اإلعفاءات  يلغي  قانون  مرشوع 
لجمعيات،  املمنوحة  الرضيبية 
ضد  نشطت  الجمعية  أن  حال  يف 

دولة إرسائيل يف العالم. 

20/3667/ف

2017/1/17
بتسلئيل 

سموتريتش 
وآخرون

استهداف  قوانني  من  واحدا  القانون  هذا  ُيعد 
دولة  “ضد  بالنشاط  القصد  إن  إذ  الجمعيات، 
إرسائيل”، هو ضد السياسات اإلرسائيلية، بمعنى 
جرائم  تالحق  التي  وأخرى  حقوقية،  جمعيات 

االحتالل.
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71

األرسى  لحرمان  قانون  مرشوع 
التعليم  من  األمنيني  والسجناء 

األكاديمي. 

20/1970/ف

2017/1/24
روبروت 
ايالطوف 
وآخرون

استهداف  قوانني  من  واحدا  القانون  هذا  ُيعد 
األرسى يف سجون االحتالل.

72

كنيست  عضو  إلقصاء  مرشوع 
اتهام  الئحة  قدمت ضده  حال  يف 

تتعلق “بأمن الدولة”.

20/3769/ف

2017/1/24
رفيطال 

سويد

العرب،  الكنيست  أعضاء  القانون  هذا  يستهدف 
يف  املحكمة  تبت  أن  قبل  النائب  إلقصاء  ويسارع 

مسألة ادانته.

73

باعتقال  يسمح  قانون  مرشوع 
تم  فوري لعضو كنيست يف حال 
ضبطه بعمل يمس “بأمن الدولة”.

20/3766/ف 

عوديد فورير2017/1/24
ُيعد هذا القانون واحدا من القوانني التي طرحت 
املتعلقة  غطاس،  باسل  النائب  قضية  ظهور  بعد 

بالهواتف الخليوية األرسى.

74

منع  “أساس”  قانون  مرشوع 
الكفاح  أيد  ملن  للكنيست  الرتشح 

املسلح ضد دولة إرسائيل.

20/3749/ف

عوديد فورير2017/1/31
النهائية،  بالقراءة  الكنيست  أقره  القانون  هذا 

ويطلب املبادر بتحويله إىل قانون أساس.

75

رضيبة  يفرض  قانون  مرشوع 
عىل من ال يخدم يف الجيش. 

20/3779/ف

عوديد فورير2017/1/31
مرشوع القانون يطلب فرض رضيبة دخل بنسبة 

1% عىل كل من ال يخدم يف الجيش.

76

بمضاعفة  يقيض  قانون  مرشوع 
الجمهور  منتخبي  عىل  العقوبة 
متعلقة  مخالفتهم  كانت  حال  يف 

باألمن.

20/3786/ف

يستهدف مرشوع القانون أساسا النواب العرب.عوديد فورير2017/1/31
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77

راتب  يحجب  قانون  مرشوع 
كان  حال  يف  الكنيست  عضو 
متهما بقضية أمنية عقوباتها 10 

سنوات.

٢٠/٣٨١١/ف

ميكي ليفي2017/2/6

هذا قانون مطابق ملرشوع قانون آخر، قدمه أحد 
النواب، وقد تم تفصيله ليكون مالئما لقضية عضو 
الكنيست باسل غطاس، من القائمة املشرتكة، الذي 
بترسيب  “مشبوها”  القانون  طرح  فرتة  يف  كان 

هواتف خليوية إىل أرسى يف سجون االحتالل.

78

بإلغاء  يقيض  قانون  مرشوع 
إىل  املستوطنني  دخول  منع 
التي  الضفة  شمال  مستوطنات 
تم إخالؤها ضمن خطة الفصل يف 

العام 2005.

٢٠/٣٨٨٣/ف

2017/2/13

شويل معلم
بتسلئيل 

سموتريتش

القائمة  البنود  كل  بإلغاء  يقيض  قانون  مرشوع 
غزة  قطاع  مستوطنات  الفصل-إخالء  خطة  يف 
وشمال الضفة، القاضية بمنع دخول املستوطنني 
تم  التي  الضفة  شمال  مستوطنات  منطقة  إىل 

إخالؤها.

79

بمصادرة  يقيض  قانون  مرشوع 
لعائالت  املالية  املخصصات 

املقاتلني الفلسطينيني.

٢٠/٣٩٢٠/ف

عنات بريكو2017/2/28
مرشوع قانون يقيض بمصادرة املخصصات التي 
أعقاب  يف  الفلسطينيني  املقاتلني  عائالت  تتلقاها 

مقتل أو سجن ابنها.

80

بتعديل  يقيض  قانون  مرشوع 
قسم يمني النواب يف الكنيست.

٢٠/٣٩٢٢/ف

2017/2/28
عوديد فورير

وآخرون

النواب،  يمني  قسم  لتعديل  يدعو  قانون  مرشوع 
يهودية  إرسائيل  لدولة  “اإلخالص  ليتضمن 

وديمقراطية”.

81

بشمل  يقيض  قانون  مرشوع 
قانون  ضمن  الغربية  الضفة 

االستفتاء العام.

٢٠/٣٩٣٥/ف

يهودا غليك2017/2/28

االستفتاء  قانون  لتعديل  يدعو  قانون  مرشوع 
ما  تحت  واقعة  أراض  من  االنسحاب  العام حول 
كافة  يشمل  بشكل  اإلرسائيلية”،  “السيادة  يسمى 

أنحاء الضفة الغربية املحتلة.

82

ما  فرض  يقيض  قانون  مرشوع 
“السيادة اإلرسائيلية” عىل  يسمى 

مناطق )ج( يف الضفة الغربية

٢٠/٣٩4٠/ف

أييليت فريبني2017/2/28

“السيادة  يسمى  ما  فرض  قانون  مرشوع 
الغربية،  الضفة  يف  )ج(  مناطق  عىل  اإلرسائيلية” 
“العمل”.  املبادرة هي عضو يف حزب  أن  والالفت 
حزب  يف  لتحوالت  مؤرشا  يكون  قد  القانون 
املماحكة  باب  من  األغلب  عىل  ولكن  “العمل”، 

السياسية مع الحكومة.

)املبادرة للقانون تعتربه قانون مماحكة لحكومة 
اليمني، وكانت قد عارضت “قانون التسويات”(.
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83

ما  فرض  يقيض  قانون  مرشوع 
اإلرسائيلية”  “السيادة  يسمى 
“غوش  االستيطاني  التكتل  عىل 

عتسيون.

٢٠/٣٩4٧/ف

يهودا غليك2017/3/7
“السيادة  يسمى  ما  فرض  قانون  مرشوع 
“غوش  االستيطاني  التكتل  عىل  اإلرسائيلية” 

عتسيون” غربي بيت لحم وحتى شمال الخليل.

84

بسحب  يقيض  قانون  مرشوع 
بطاقة “مقيم دائم” )مقدسية( من 
أعقاب  يف  عائلته،  وأفراد  مقاتل 

تنفيذ عملية.

٢٠/٣٩٩4/ف

2017/3/13
يائري لبيد 

و6 من نواب 
حزبه

مرشوع قانون يقيض بسحب بطاقة “مقيم دائم” 
يف  عائالتهم،  وأبناء  الفلسطينيني  املقاتلني  من 
أعقاب عملية نفذها املقاتل ابن العائلة، وهذا قانون 
أيضا  ولكن  املقدسية،  العائالت  أساسا  يستهدف 
عائالت بني فلسطينيي 48، إذا كان أحد الوالدين 
من الضفة أو قطاع غزة. وهذا القانون الثالث الذي 
سبق  إذ  املعارضة،  مستقبل”  “يوجد  كتلة  تقدمه 
بطرد  يقيض  األول  فيهما،  شاركوا  قانونان  هذا، 
أبناء املقاتل من نطاق إرسائيل، والثاني محارصة 
العائلة يف واحدة من مدن الضفة )مناطق أ(، دون 

السماح لها بمغادرتها.

85

مرشوع قانون لتغيري اسم سلطة 
“سلطة  لتصبح  النقب  تطوير 
يهودا”  قطاع  بلدات  تطوير 

)جنوب الضفة(.
 

٢٠/4٠١4/ف

2017/3/13

بتسلئيل 
سموتريتش 
و20 نائبا 

آخر

تطوير  سلطة  اسم  بتغيري  يقيض  قانون  مرشوع 
)مستوطنات(  بلدات  تطوير  “سلطة  إىل  النقب، 
عىل  السلطة  صالحيات  لترسي  يهودا.  قطاع 
مشاريع  أحد  وهذا  الضفة.  جنوب  مستوطنات 
“السيادة  يسمى  ما  فرض  تحاول  التي  القوانني 
اإلرسائيلية” عىل مستوطنات الضفة، بشكل مبارش 

وغري مبارش.

86

ملن  الرتشح  يمنع  قانون  مرشوع 
ينكر املحرقة اليهودية.

٢٠/٣٩٨٩/ف

عنات بريكو2017/3/20

مرشوع قانون يقيض بمنع الرتشح للكنيست، ملن 
القوانني  من  واحد  وهذا  اليهودية.  املحرقة  ينكر 
إىل  والسعي  التعبري،  حرية  تقييد  إىل  تهدف  التي 

تمييز اليهود عن كل من هو ليس يهوديا.

87

“السيادة  لرسيان  قانون  مرشوع 
التكتل  عىل  اإلرسائيلية” 

االستيطاني غوش عتسيون.

20/4039/ف

2017/3/20
مردخاي 

يوغيف

السيادة  ما يسمى  قانون يقيض برسيان  مرشوع 
“غوش  االستيطاني  التكتل  عىل  اإلرسائيلية 
وغرب  شمال  وحتى  لحم  بيت  غربي  عتسيون” 

مدينة الخليل.
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88

“السيادة  لرسيان  قانون  مرشوع 
مستوطنة  عىل  اإلرسائيلية” 

أريئيل وجوارها.

٢٠/4٠4٠/ف

2017/3/20
مردخاي 

يوغيف

مرشوع قانون يقيض برسيان ما يسمى “السيادة 
يف  وجوارها،  أريئيل  مستوطنة  عىل  اإلرسائيلية” 

غربي منطقة نابلس.

89

“السيادة  لرسيان  قانون  مرشوع 
اإلرسائيلية” عىل مستوطنات غور 

األردن.

٢٠/4٠4١/ف

2017/3/20
مردخاي 

يوغيف
مرشوع قانون يقيض برسيان ما يسمى “السيادة 

اإلرسائيلية” عىل مستوطنات غور األردن.

90

مرشوع قانون يمنع التعاون بني 
مجلس التعليم العايل ومؤسسات 
“دولة  بإرسائيل  تعرتف  ال 

يهودية”.

٢٠/4٠6٩/ف

أورن حزان2017/3/20

التعليم  التعاون بني مجلس  يمنع  قانون  مرشوع 
وغريها،  جامعية  ومؤسسات  اإلرسائييل،  العايل 
عاملية ال تعرتف بإرسائيل “دولة يهودية”، أو تدعو 
ملحاكمة جنود الجيش اإلرسائييل، أو تؤيد مقاطعة 

إرسائيل.

91

مرشوع قانون الحصانة الربملانية 
املحرقة  ينفي  من  عىل  ترسي  ال 

اليهودية.

٢٠/4٠٩٢/ف

عنات بريكو2017/3/23

مرشوع قانون يندرج ضمن تضييق نطاق حرية 
أساسا  ويستهدف  السيايس،  والتنوع  التعبري 
النواب العرب، وبدافع التحريض عليهم، رغم عدم 

وجود أجواء نفي جرائم النازية ضد اليهود.

92

قانون لضم مستوطنات  مرشوع 
وفرض  للمدينة  القدس  محيط 
اإلرسائيلية”  “السيادة  يسمى  ما 

عليها.

٢٠/4١٥٨/ف

يهودا غليك2017/3/23

ضم  قوانني  سلسلة  ضمن  يندرج  قانون  مرشوع 
“السيادة  يسمى  ما  عليها  ورسيان  املستوطنات، 
اإلرسائيلية”، إذ يجري الحديث عن مستوطنات يف 
شمال وجنوب ورشق القدس، حتى مشارف البحر 

امليت، وتضم ما يزيد عن 230 ألف مستوطن.

93

أفضلية  ملنح  قانون  مرشوع 
األجهزة  يف  عرب  ملتطوعني 

األمنية، عىل حساب باقي العرب.

٢٠/4١6٢/ف

عوديد فورير2017/3/23

ملشاريع  أخرى  وبصيغ  متشعب،  قانون  مرشوع 
قوانني مشابهة، تمنح امتيازات يف العمل يف الجهاز 
يتطوعون  الذين  للعرب  والجامعات،  الرسمي، 
يسمى  وما  الجيش  وبضمنها  األمنية،  لألجهزة 

“الخدمة املدينة” عىل حساب باقي العرب.

94
مرشوع قانون للدفاع عن الجنود 

يف املحاكم الدولية.

٢٠/4١٨٩/ف

مئري كوهني2017/5/8
جنود  عن  للدفاع  أنظمة  يضع  قانون  مرشوع 
جرائم  تهم  لهم  وجهت  حال  يف  الجيش  وضباط 

حرب أمام املحاكم الدولية.
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95

املتورطني  يساعد  قانون  مرشوع 
من  واإلرهابية  األمنية  بالقضايا 

اليهود يف املحاكم.

٢٠/4٠٨٠/ف

2017/3/20

)تقرير يوم 
)5/11

بتسلئيل 
سموتريتش

ثان،  “دفاع”  تعيني محامي  يجيز  قانون  مرشوع 
تختاره األجهزة األمنية، لالطالع عىل مواد رسية 
قدمت ضد معتقل أمام املحاكم اإلرسائيلية )وليس 
العسكرية(، كي يفحص ما إذا كانت توجد عالقة 
بني املواد الرسية واملاثل أمام املحكمة. يظهر وكأنه 
قانون يدافع عن حقوق املعتقل، إال أن بندا واحدا 
القضاء  ووزير  الحكومة  لرئيس  يجيز  داخله،  يف 
القانون  هذا  تطبيق  أن  يعني  ما  الحق،  هذا  إلغاء 

سيكون للمعتقلني اليهود فقط.

96
الدولة  “إرسائيل  قانون  مرشوع 

القومية للشعب اليهودي”.

٢٠/4٢٥٢/ف

2017/5/22
اليعيزر 
شطرين

مرشوع قانون مخترص جدا، مقارنة مع مشاريع 
القوانني املدرجة، ونص القانون الذي أقر بالقراءة 
التمهيدية يوم 10 ايار 2017. ويتفادى مرشوع 
يمس  ما  منها  عديدة،  خالفية  قضايا  القانون 
فلسطينيي 48، ومنها ما يمس الجمهور العلماني، 
إال أن القانون ُيبقي عىل الجزئية األخطر يف جوهر 

القانون.

97

عىل  يحظر  قانون  مرشوع 
السماح  اإلرسائيلية  الجامعات 

بإحياء ذكرى النكبة.

٢٠/4٢4٣/ف

عوديد فورير2017/5/22

الجامعات  منع  إىل  قانون  مرشوع  يهدف 
اإلرسائيلية من السماح ملجموعات طالبية بإحياء 
ذكرى النكبة، كما هو حاصل يف عدد من الجامعات 

سنويا، بمبادرة مجموعات طالبية عربية.

98

قانون لضم مستوطنات  مرشوع 
القدس  مدينة  نفوذ  منطقة  إىل 

املحتلة.

٢٠/4١٠٩/ف

2017/3/20

)تقرير يوم 
)5/11

يوآف كيش

مستوطنات،  عدة  ضم  إىل  يهدف  قانون  مرشوع 
إىل منطقة  ألف مستوطن  يزيد عن 165  ما  فيها 
مرشوع  وينص  املحتلة.  القدس  مدينة  نفوذ 
القانون عىل إقامة مجالس بلدية خاصة بكل واحدة 
من هذه املستوطنات، تكون تابعة لبلدية االحتالل 
إقامة مجالس قروية ملخيم  إىل  القدس، إضافة  يف 

شعفاط وكفر عقب وعناتا.

99

عىل  يحظر  قانون  مرشوع 
السماح  اإلرسائيلية  الجامعات 

بإحياء ذكرى النكبة.

٢٠/4٢٩٥/ف

عوديد فورير2017/6/12

مرشوع قانون مطابق كليا للمبادر األول للقانون 
منع  إىل  ويهدف  املبادرة،  يف  رشكائه  وبخالف 
ملجموعات  السماح  من  اإلرسائيلية  الجامعات 
يف  حاصل  هو  كما  النكبة،  ذكرى  بإحياء  طالبية 
مجموعات  بمبادرة  سنويا،  الجامعات  من  عدد 

طالبية عربية.



-46-

100

الدولة  “إرسائيل  قانون  مرشوع 
القومية للشعب اليهودي”.

٢٠/4٣٠٢/ف

2017/6/12
يائري لبيد

ونواب “يوجد 
مستقبل”

مرشوع قانون مخترص جدا، مقارنة مع مشاريع 
أقر  الذي  القانون  ونص  املدرجة،  القوانني 
بالقراءة التمهيدية يوم 10 أيار 2017. ويتفادى 
ما  منها  عديدة،  خالفية  قضايا  القانون  مرشوع 
الجمهور  يمس  ما  ومنها   ،48 فلسطينيي  يمس 
العلماني، وهو يسقط مصطلح “إرسائيل يهودية 
أن  إال  الديمقراطية،  عىل  ويبقي  وديمقراطية، 
جوهر  يف  األخطر  الجزئية  عىل  ُيبقي  القانون 

القانون.

101

مرشوع قانون ملنع زيارات أهايل 
أرسى  يحتجز  تنظيم  من  أرسى 

إرسائيليني.

٢٠/4٣4٩/ف

أورن حزان2017/6/29
مرشوع قانون منع زيارات أهايل أرسى للسجون، 
أرسى  يحتجز  تنظيم  من  األرسى  كان  حال  يف 

إرسائيليني.

102

الحكومة  يلزم  قانون  مرشوع 
مخططات  يف  وعودها  بتنفيذ 

البناء )يقصد املستوطنات(.

٢٠/4٣٥٥/ف

يوآف كيش2017/6/29

مرشوع قانون يطغى عليه إعالن موقف أكثر من 
أن يكون مرشوع قانون عميل، وهو يلزم الحكومة 
بأن تنفذ جميع ما وعدت به من مخططات بناء يف 
جميع املناطق، ولكن مرشوع القانون يربز مسألة 

رسيانه عىل الضفة املحتلة.

103

قانون لضم مستوطنات  مرشوع 
ثالث ضواح  مقابل سلخ  للقدس 

فلسطينية عنها.

٢٠/4٣٨6/ف

يوآف كيش2017/7/11

مرشوع قانون مشابه ملرشوع قدمه عضو الكنيست 
نفسه، قبل أربعة أشهر من مرشوع القانون هذا، 
فالتشابه هو يف جانب ضم املستوطنات، واإلضافة 
تضم  فلسطينية،  ضواح  ثالث  سلخ  تطلب  فيه 
حسب التقديرات أكثر من 100 ألف فلسطيني عن 

مدينتهم.

104
الدولة  “إرسائيل  قانون  مرشوع 

القومية للشعب اليهودي”.

٢٠/44٢٢/ف

2017/7/18
تسيبي ليفني 

وآخرون

مرشوع قانون مخترص جدا، مقارنة مع مشاريع 
القوانني املدرجة، ونص القانون الذي أقر بالقراءة 
كتلة  بمبادرة   .2017 ايار   10 يوم  التمهيدية 
“املعسكر الصهيوني”، ويتفادى مرشوع القانون 
فلسطينيي  يمس  ما  منها  عديدة،  خالفية  قضايا 
ولكنه  العلماني،  الجمهور  يمس  ما  ومنها   ،48
“إرسائيل  القانون:  لفكرة  األساس  الجوهر  يبقي 
و”إرسائيل  اليهودي”،  للشعب  القومية  الدولة 

يهودية وديمقراطية”.
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105

يسحب  قانون  مرشوع 
منتخب  من  التقاعد  مخصصات 
جمهور يف مؤسسات الحكم، أدين 

بتهم أمنية ضد إرسائيل.

٢٠/4٣٨٧/ف

أورن حزان2017/7/18

مرشوع قانون يقيض بسحب مخصصات التقاعد 
مؤسسات  من  واحدة  أي  يف  جمهور  منتخب  من 
عنرصية  تكمن  أمنية.  بتهم  أدين  حال  يف  الحكم، 
القانون يف أنه يأتي يف قضية نائب عربي، وأيضا 
أن  حني  يف  الدولة”،  “أمن  مفهوم  أساس  عىل 
مخصصات التقاعد هي حق الفرد ولعائلته، وقد 

ساهم يف توفريها.

106

بطاقة  يسحب  قانون  مرشوع 
وأفراد  عملية  منفذ  من  مقيم 

عائلته.

٢٠/44٧٩/ف

2017/7/24
روبرت 

ايالطوف 
وآخرون

القدس،  مدينة  أهايل  يستهدف  قانون  مرشوع 
الذين بحوزتهم بطاقة مقيم  الفلسطينيني  وآالف 
سحب  يتم  أن  عىل  وينص   ،48 مناطق  يف  دائم، 
نفذ عملية، ومعه سحب  بطاقة مقيم من كل من 

بطاقات جميع أفراد عائلته.

107

ملن  اإلعدام  حكم  قانون  مرشوع 
يدان بالقتل عىل “خلفية إرهابية”.

٢٠/46٢٢/ف
أورن حزان2017/10/30

القابل  غري  اإلعدام  حكم  يفرض  قانون  مرشوع 
الغربية  لالستئناف عىل كل فلسطيني من الضفة 
“عىل  بالقتل  عسكرية،  محكمة  يف  يدان  املحتلة، 
جاء  الذي  القانون،  نص  حسب  إرهابية”،  خلفية 
مفصال، بحيث ال يشمل جرائم القتل التي يرتكبها 
املستوطنون، والقتل بشكل عام- صيغة قانون تم 

نسخها عن مرشوع لحزب “يرسائيل بيتينو”.

108

الحسم  نسبة  رفع  قانون 
لالنتخابات الربملانية.

٢٠/464٩/ف

أييليت فاربني2017/11/7

من  تدريجيا  الحسم  نسبة  يرفع  قانون  مرشوع 
الحسم  نسبة  تستهدف   .%10 وحتى   ،%3,25
العالية أساسا الرشائح الصغرية، ويف هذه القضية 
يف  الفلسطينيني  تمثيل  تستهدف  فإنها  بالذات، 

الداخل أوال.

109

يضاعف  اإلرهاب:  قانون  تعديل 
اإلرهاب  منع  عدم  عقوبة 

ومساعدته.
٢٠/46٨٢/ف

مئري كوهني2017/11/7
اإلرهاب،  منع  عدم  عقوبة  يرفع  قانون  مرشوع 

ومساعدته، إىل الضعف.

110

صفة  يلغي  قانون  مرشوع 
ملن  تفضيل  كل  عن  العنرصية 

خدموا يف الجيش.

٢٠/46٩٣/ف

عنات بريكو2017/11/13
أدوات  إحدى  رشعنة  اىل  يهدف  قانون  مرشوع 

التمييز ضد فلسطينيي الداخل.
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111

السجن  يفرض  قانون  مرشوع 
السياسات  يالحق  من  عىل 

اإلرسائيلية يف الحلبة الدولية.

٢٠/4٧٧4/ف

2017/11/28
عنات بريكو 

وآخرون

يستهدف القانون كل شخص أو جمعية أو مركز، 
عاملية،  شعبية  وأوساط  دولية،  أطر  يف  يشارك 

مناهضا للسياسات اإلرسائيلية.

112

دفن  يفرض  قانون  مرشوع 
خاصة  مقربة  يف  العدو”  “شهداء 

وعدم تسليم الجثامني.

٢٠/4٨٢٣/ف

2017/12/4
بتسلئيل 

سموتريتش
املقاتلني  جثامني  تسليم  عدم  القانون  يطلب 

الفلسطينيني إىل عائالتهم.

113

الدولة  “إرسائيل  قانون  مرشوع 
القومية للشعب اليهودي”.

٢٠/4٨٧٥/ف

2017/12/18
عوديد فورير 

وآخرون

بيتينو”،  “يرسائيل  لحزب  آخر  قانون  مرشوع 
بدال من الذي طرحه يف شهر حزيران 2015. ويف 
هذا املرشوع، تم تغيري أولويات يف البنود، مثل أن 
البند  بات  اليهود”  التاريخية “هي وطن  فلسطني 
األول، وأسقط املرشوع الجديد، بند كون إرسائيل 
تتبع نظاما ديمقراطيا، كما تم شطب بند اللجوء 

للقضاء العربي، يف كتاب القوانني.

114

باحتجاز  يقيض  قانون  مرشوع 
جثامني شهداء.

٢٠/4٨٨٠/ف

2017/12/18
عوديد فورير 

وآخرون

مرشوع قانون يقيض بعدم تسليم جثمان مقاتل 
ذات  ولدى  لفصيل،  تابعا  كان  حال  يف  شهيد، 

الفصيل أسري إرسائييل، أو جثة إرسائييل.

115

الدولة  “إرسائيل  قانون  مرشوع 
القومية للشعب اليهودي”.

٢٠/4٩٢١/ف

2017/12/25
روعي 
فولكمان

مرشوع قانون لحزب “كوالنو”، وهو تقريبا مطابق 
ملرشوع قانون ثان قدمه حزب “يرسائيل بيتينو” يف 
أن  القانون  هذا  يف  األول  والبند   .2017/12 شهر 
ويسقط  اليهود”،  وطن  “هي  التاريخية  فلسطني 
املرشوع القانون، تعريف إرسائيل كيهودية، وأنها 
اللجوء  بند  تتبع نظاما ديمقراطيا، كما تم شطب 

للقضاء العربي، يف كتاب القوانني.
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116

أراض  ملنح  قانون  مرشوع 
أرايض  ومصادرة  الضفة،  يف 
االستيطان  لشعبة  مهّجرين 

الصهيونية. 

٢٠/4٩٢٠/ف

2017/12/25
بتسلئيل 

سموتريتش 
وآخران

يف  االستيطان  شعبة  “منح”  يقونن  قانون  مرشوع 
الفلسطينية  الضفة  يف  أرايض  الصهيونية  الوكالة 
وهذه  أخرى،  وتوسيع  مستوطنات  إقامة  لغرض 
دولة”،  “أرايض  االحتالل  يسميها  مما  هي  األرايض 
عليها  استولت  فلسطينيني  مهّجرين  أرايض  أو 
“حارس  يسمى  ما  لدى  وباتت  االحتالل  سلطات 
أمالك الغائبني”، يشار إىل أن تملك شعبة االستيطان 

لألرايض من أخطر أشكال السيطرة عىل األرض.

117

رئيس  يمنح  قانون  مرشوع 
احتجاز  صالحية  الحكومة 

جثامني شهداء.

٢٠/4٩٨6/ف

أييليت فاربني2018/1/8

الحكومة  رئيس  بمنح  يقيض  قانون  مرشوع 
صالحية احتجاز جثمان شهيد، يف حال كان تابعا 
لفصيل، ولدى ذات الفصيل أسري إرسائييل، أو جثة 

إرسائييل.

118

باحتجاز  يقيض  قانون  مرشوع 
بقرار  إال  شهداء،  جثامني 
املقلص  الوزاري  الطاقم  من 

لتحريرها.

٢٠/4٩٨٨/ف

2018/1/8
ميكي ليفي 

وآخرون

مرشوع قانون يقيض بعدم تسليم جثمان مقاتل 
ذات  ولدى  لفصيل،  تابعا  كان  حال  يف  شهيد، 
الفصيل أسري إرسائييل، أو جثة إرسائييل، إال بقرار 
العسكرية  للشؤون  املقلص  الوزاري  الطاقم  من 

والسياسية.

119

“السيادة  يفرض  قانون  مرشوع 
غور  منطقة  عىل  اإلرسائيلية” 

األردن يف الضفة.

٢٠/4٩٩٣/ف

2018/1/15
شريان 
هسكيل

لسلسلة  إضايف  قانون  مرشوع  هو  القانون 
قوانني مشابهة مدرجة عىل جدول األعمال للكتل 

االستيطانية، بما فيها مستوطنات غور األردن.

120

رسيان  يفرض  قانون  مرشوع 
العايل  التعليم  مجلس  صالحيات 

عىل الضفة املحتلة.

٢٠/٥٠٠٥/ف

2018/1/15
بتسلئيل 

سموتريتش 
وآخر

القانون  ملرشوع  حرفيا  مطابق  القانون  مرشوع 
بالقراءة  للكنيست  العامة  الهيئة  أقرته  الذي 
بمبادرة   ،2017 األول  كانون   13 يوم  التمهيدية 
القانون يف  لهذا  املبادر  النائبة شويل معلم، زميلة 
كتلة “البيت اليهودي”، وكما يبدو بهدف تسجيل 

النقاط.
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121

حكم  يفرض  قانون  مرشوع 
اإلعدام عىل املقاتلني الفلسطينيني 
اإلرسائيلية  املحاكم  يف  أيضا 

املدنية.

٢٠/٥٠١٥/ف

2018/1/15
نافا بوكري 

وآخرون

بشكل  العقوبات،  قانون  تعديل  القانون  يطلب 
غري  الكيل  املؤبد  أو  اإلعدام،  حكم  بفرض  يسمح 
املحدود، عىل املقاتلني الفلسطينيني والعرب أيضا 
يف املحاكم املدنية اإلرسائيلية. بخالف عن مرشوع 
بالقراءة  الكنيست  أقره  الذي  اإلعدام  قانون 
الذي   ،2013 الثاني  كانون   3 يوم  التمهيدية 

يختص فقط باملحاكم العسكرية.

122

رشوطا  يفرض  قانون  مرشوع 
تبادل  صفقات  وتنفيذ  إلبرام 

أرسى.

٢٠/٥٠4٧/ف

2018/1/29
اليعيزر 
شطرين

ألي  ملزمة  رشوطا  القانون  مرشوع  يفرض 
تبادل  صفقات  وشكل  مضامني  بشأن  حكومة، 
أرسى، ويف صلبها منع إطالق رساح أي أسري أدين 

بعملية وقع فيها قتىل إرسائيليون.

123

سيادة  رسيان  قانون  مرشوع 
أقاليم  كافة  عىل  إرسائيل  دولة 

يهودا والسامرة.

٢٠/٥١٠4/ف

2018/2/5
بتسلئيل 

سموتريتش 
وآخرون

مرشوع قانون يقيض برسيان ما يسمى “السيادة 
يف  االستيطان  مناطق  كافة  عىل  اإلرسائيلية”، 
مطابق  القانون  نص  املحتلة-  الفلسطينية  الضفة 

ملرشوع قانون آخر يحمل رقم 5105.

124

سيادة  رسيان  قانون  مرشوع 
أقاليم  كافة  عىل  إرسائيل  دولة 

يهودا والسامرة.

٢٠/٥١٠٥/ف

2018/2/5
يوآف كيش
وبتسلئيل 

سموتريتش 

مرشوع قانون يقيض برسيان ما يسمى “السيادة 
يف  االستيطان  مناطق  كافة  عىل  اإلرسائيلية”، 
مطابق  القانون  نص  املحتلة-  الفلسطينية  الضفة 

ملرشوع قانون آخر يحمل رقم 5104.

125

احتجاز  يقونن  قانون  مرشوع 
جثامني مقاتلني.

٢٠/٥١١٨/ف

2018/2/12
شريان 
هسكيل

الشهداء  جثامني  احتجاز  يقونن  قانون  مرشوع 
املقاتلني.

126

باستفتاء  يطالب  قانون  مرشوع 
لضمهم  الغور  مستوطني 

إلرسائيل. 

٢٠/٥١٢٩/ف

2018/2/12
شريان 
هسكيل

بني  عام  استفتاء  إجراء  يطلب  قانون  مرشوع 
مستوطني منطقة غور األردن يف الضفة املحتلة، 
يسمى  ما  إىل  مستوطناتهم  ضم  اقرتاح  حول 

“السيادة اإلرسائيلية”.
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127

سيادة  رسيان  قانون  مرشوع 
أقاليم  كافة  عىل  إرسائيل  دولة 

يهودا والسامرة.

٢٠/٥١٥٨/ف

2018/2/19
بتسلئيل 

سموتريتش

مرشوع قانون ثالث لعضو الكنيست ذاته، ولكنه 
“السيادة  ما يسمى  يقدمه وحده، يقيض برسيان 
يف  االستيطان  مناطق  كافة  عىل  اإلرسائيلية”، 
مطابق  القانون  نص  املحتلة-  الفلسطينية  الضفة 
 5104 رقم  يحمل  اآلخرين،  القانونني  ملرشوعي 

و5105.

128

عنارص  كل  يمنح  قانون  مرشوع 
لعدم  حصانة  اإلرسائييل  األمن 
محاكمتهم يف حال ارتكبوا جرائم 

ضد الفلسطينيني. 

٢٠/٥١٧٨/ف

شويل معلم2018/3/5

الجنود  مرشوع قانون يمنح حصانة مطلقة لكل 
الوحدات  كافة  يف  املتطوعني،  أو  العاملني  ولكل 
األمنية، يف حال ارتكبوا جرائم ضد الفلسطينيني، 
خالل عملية أو حتى تدريبات، كي ال يكونوا حتى 
يف  إال  محاكمة،  ألي  تقديمهم  يتم  وال  مشبوهني 

حالة استثنائية، تقرها لجنة خاصة.

129

مرشوع قانون إللغاء قانون رشاء 
األرايض يف الضفة.

٢٠/٥٢٥٣/ف

2018/3/14
بتسلئيل 

سموتريتش

األردني  القانون  بإلغاء  يطلب  قانون  مرشوع 
الساري يف الضفة، بموجب أوامر عسكرية، بفعل 

القانون الدويل، وهو يمنع بيع األرايض للغرباء.

130

“لكل  يسمح  قانون  مرشوع 
يف  األرايض  برشاء  شخص” 

الضفة.

٢٠/٥٢٧٠/ف

2018/3/14
بتسلئيل 

سموتريتش
يرغب  من  -لكل  بالسماح  يطلب  قانون  مرشوع 

-برشاء األرايض يف الضفة املحتلة.

131

تعويضات  قانون  مرشوع 
املحاكم  تفرضها  إلرسائيليني 
الرضائب  أموال  من  اإلرسائيلية 

الفلسطينية.

٢٠/٥٢٨٢/ف

2018/3/14
أمري أوحانا 

وآخرون

أموال  من  أموال  بخصم  يقيض  قانون  مرشوع 
تعويضات  دفع  لصالح  الفلسطينية،  الرضائب 

إلرسائيليني تفرضها املحاكم اإلرسائيلية.
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قائمة املبادرين واملشاركني
حكومة، كنيست ونواب
7 أيار ٢٠١5- ١٤ آذار ٢٠١٨

مالحظةمشاركمبادرالكتلةاالسم

19الحكومة1

1819»البيت اليهودي«مردخاي يوغيف2

1821»البيت اليهودي«بتسلئيل سموتريتش3

189“الليكود”عنات بريكو4

1622“يرسائيل بيتينو”عوديد فورير5

1123“البيت اليهودي”شويل معلم6

1021“الليكود”يوآف كيش7

714“الليكود”أورن حزان8

533“يرسائيل بيتينو”روبرت ايالطوف9

514“الليكود”شريان هسكيل10

512كوالنواييل كوهني11

424“الليكود”مخلوف ميكي زوهر12

314“الليكود”أمري أوحانا13

49“يوجد مستقبل”اليعيزر شطرين14

4 4“يرسائيل بيتينو”أفيغدور ليربمان15

37“يوجد مستقبل”ميكي ليفي16

35“الليكود”يهودا غليك17

32“املعسكر الصهيوني”أييليت نحمياس فاربني18
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222“الليكود”دافيد بيطان19

29“يرسائيل بيتينو”صوفا الندفر20

28“يوجد مستقبل”مئري كوهني21

24“يوجد مستقبل”يائري لبيد22

استقال23“البيت اليهودي”يانون ميغال23

استقال22“يرسائيل بيتينو”شارون غال24

22“الليكود”بنيامني بيغني25

21املعسكر الصهيونيرفيطال سويد26

124“يرسائيل بيتينو”حمد عمار27

122“الليكود”نافا بوكري28

119“الليكود”نوريت كورين29

113“كوالنو”روعي فولكمان30

112“الليكود”دافيد امسالم31

19“الليكود”آيف ديخرت32

19“يوجد مستقبل”يعقوب بريي33

17“يوجد مستقبل”يوئيل رزفوزوف34

15“يهدوت هتوراة”يرسائيل آيخلري35

14املعسكر الصهيونينحمان شاي36

11“كوالنو”راحيل عزاريا37

11املعسكر الصهيونيعومر بارليف38

11املعسكر الصهيونيتسيبي ليفني39

11املعسكر الصهيونييوئيل حسون40
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1لجنة القانون والدستور41

1لجنة السلوكيات42

19“شاس”يعقوب مارغي43

17“الليكود”ابراهام نغوسا44

17يرسائيل بيتينويوليا ملينوفسكي45

17“كوالنو”طايل فلوسكوف46

15“شاس”يوآف بن تسور47

12“كوالنو”مرياف بن آري48

12“البيت اليهودي”نيسان سلوميانسكي49

11أوريل ليفي50

11“يهدوت هتوراة”مناحيم موزس51

10“كوالنو”يفعات ساسا بيطون52

9“شاس”إسحق فاكنني53

8“يهدوت هتوراة”أوري ماكليف54

6“يوجد مستقبل”عليزا اليف55

6“شاس”يغئال غويطة56

6“يوجد مستقبل”حاييم يلني57

6“شاس”ميخائيل ملكيئييل58

4“يوجد مستقبل”كارين الهرار59

4املعسكر الصهيونيإيال بن رؤوفني60

4“املعسكر الصهيوني”إيتان برويش61

3“املعسكر الصهيوني”يحيئيل حيليك بار62
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3املعسكر الصهيونيايتسيك شمويل63

3“يوجد مستقبل”إييل األلوف64

استقال2“املعسكر الصهيوني”دانييل عطار65

2“كوالنو”مايكل أورن66
يف صيف 2016 بات نائب 

وزير 

2املعسكر الصهيونيعمري بريتس67

2املعسكر الصهيونيمانويل طراخطنربغ68

2املعسكر الصهيونياريئيل مارغليت69

2املعسكر الصهيونيإسحق هريتسوغ70

2املعسكر الصهيونيمرياف ميخائييل71

2املعسكر الصهيونيكاسنيا سفاتلوفا72

2املعسكر الصهيونيياعيل فاران73

2“يوجد مستقبل”عوفر شيلح74

2“كوالنو”أكرم حسون75

1“يوجد مستقبل”شاي بريون76

1املعسكر الصهيونيايتان كابل77

1املعسكر الصهيونيميكي روزنطال78

1املعسكر الصهيونيميخال بريان79

1املعسكر الصهيونييويس يونا80

1“يهدوت هتوراة”موشيه غفني81

1“مريتس”ميخال روزين82

مرشوع قانون يف ظاهره 
حقوقي، ولكن يف طياته ما 

يجعله يقترص عىل املستوطنني 
واليمني املتطرف

1“يوجد مستقبل”ياعيل غريمان83




