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 ول الفصل األ 

لالحتالل  الداعمةو  العنصر�ة من التشريعاتغ�� مسبوقة موجة 

 الستيطانوا

  

موجة غ�� مسبوقة من  2019 الثا�ي�انون  1وح�ى  2015أيار  7وال�ي امتدت ما ب�ن  �سرائي�اإل كنيست ن للو دورة العشر شهدت ال

 35من بي��ا ، طارضمن هذا اإل  قانونا 221ن و العشر  الستيطان. فقد عا�ج الكنيستلالحتالل واالداعمة التشريعات العنصر�ة و 

ا. كما بقي ع�� قانون 41نھ تم سن ما �ع�ي عمليا أ ،قوان�ن استدمجت �� هذه القوان�ن 6 إ��إضافة  ،بالقراءة ال��ائية أقرتقانونا 

�� ح�ن  ،�� الوالية ال��ملانية ا�جديدة هماالستمرار �شريع انمر�ح ماوه ،األو���� مرحلة القراءة ن اقانون جدول أعمال الكنيست

، �عكس أك�� طا�ع ال��كيبة ال��ملانية، التشريع ر، و�قيت عند هذه املرحلة من مسابالقراءة التمهيدية أقرتال�ي  23القوان�ن الـ  أن

  .ولم تدخل مسار التشريع ع�� جدول األعمال تمشروع قانون أدرج 153وهذا ما يتعزز أك�� من خالل قراءة 

 

 6، إقرار 2009 -2006 ،ف��ة ح�ومة "كديما" برئاسة إ��ود أوملرت إبانللكنيست  17ة الـ �� الوالي ، فقد تّم وللمقارنة والتوضيح

(قائمة ��ذه القوان�ن �� امل�حق  قوان�ن 8، تم إقرار 2013 -2009، �� ف��ة ح�ومة بنيام�ن نتنياهو، 18و�� الوالية التالية الـ  ،قوان�ن

�� التشريعات العنصر�ة والتمي��ية والداعمة  %583 بنسبة ز�ادةرا�عة �جلت ن ح�ومة نتنياهو الأي أ ؛هذا التقر�ر) منالثا�ي 

س أر تال�ي  18الـ مقارنة بالكنيست  %437 وز�ادة بنسبة، 17ـ ) مقارنة بالكنيست الاقانون 35لالستيطان (اذا ما احتسبنا فقط 

  خاللها ا�ح�ومةنتنياهو 
ً
  1.أيضا

 

ثقال نوعيا و�ش�ل مؤشرا  �ي تم إقرارها �� الدورة العشر�نقوان�ن الال�عض تحمل  والقوان�ن،وفيما عدا الز�ادة الكمية �� املشاريع 

 من القوان�ن ،قانون التسو�ةو  ،من جهة القوميةأساس  قانون  ُ�عد ،طارهذا اإل و��  .القر�بة والبعيدة �� وجهة إسرائيلإاس��اتيجيا 

وترسيخ حالة  الفوقية ال��ودية و�عز�ز خطط الضم ودعم االستيطان حص�نت إ�� النوعية ال�ي س��ا الكنيست، و��دف القانونان

 .االحتالل

 

 و 
ً
 كتلمن قبل  ة باهتعارضمستوى م إ��شارة عن موجة التشريعات العنصر�ة ال�ي قاد��ا أحزاب االئتالف، من املهم اإل  فضال

ش�لتا فعليا  اللتان "،م���س"و "القائمة املش��كة" كتلتا ويستث�ى من ذلك ،)""املعسكر الصهيو�يو "يوجد مستقبل"ة (عارضامل

 ،سلسلة من املبادرات لقوان�ن قمعية�"يوجد مستقبل"  كتلة مساهمة ،ذلك إ��يضاف  ؛ة الوحيدة املثابرة لهذه املوجةعارضامل

 �س��دف أساسا أها�� الضفة والقدس، وقوان�ن �س��دف السلطة الفلسطينية، وأبرزها ��ب أموال الضرائب.

                                                                    

 8 �حوا� شهرا، من ضم��ا 20عمل الكنيست ألك�� من ا قص��ة، ولم �ستمر �و��ل، 2015-2013برئاسة نتنياهو  19ال توجد إحصائية �شأن الوالية الـ  1

 أشهر عطل برملانية خالل عام�ن.

 



4 

 

 

�عد  )2015أيار  8( يوم األول لبدء عمل الهيئة العامة للكنيستالمنذ جدول أعمال الكنيست لقد بدأ تدفق مشاريع القوان�ن ع�� 

دراجها �� واليات برملانية مشاريع قوان�ن تم إكث�� من القوان�ن ال�ي بدأ العمل عل��ا �ان . 2015آذار  17االنتخابات ال�ي جرت يوم 

، ح�ى سابقة ة �� واليات برملانيةعارضمسار التشريع، استنادا ملا القتھ من م إ��تقديرات لقسم م��ا، أ��ا لن تدخل و�انت ال .سابقة

�عض املشاريع �اتت و �انت تت�ح صورة عكسية، يتقدم، ھ �لما �ان العمل ال��ملا�ي إال أن و�الذات اللي�ود. ،�� أوساط اليم�ن

نافسة داخل دوائر اليم�ن االستيطا�ي الذي يقوده بنيام�ن املمجرد  إ��ذلك �عود  وال ،شريعأخرى مسار التدخلت قوان�ن سار�ة، و 

س الهرم ا�حاكم. ولكن التوغل األك�� �� هذه القوان�ن، بمع�ى التجرؤ ع�� أداخل ر األيديولوجية ناعات الق إ�� أيضا نتنياهو، بل

 ؛2016 الثا�يتائج االنتخابات الرئاسية األم��كية، �� أوائل شهر �شر�ن سن قوان�ن �� غاية ا�خطورة، بدأ فورا �عد اإلعالن عن ن

العنصري، الذي مكث �� أروقة ال��ملان ، وآخرها قانون القومية الضفة مثل قوان�ن تتعلق بالقدس ا�حتلة، وقوان�ن ضم

 قراره �ليا.ح�ى تم إ واليات برملانية سنوات، ومّرت عليھ ثالث 7� سرائي�اإل 

 

سياسات اإلدارة األم��كية بزعامة دونالد ترامب ح�ومة بنيام�ن نتنياهو ع�� تمر�ر قوان�ن �� غاية ا�خطورة، �انت ت قد �جعف

قد فية. سرائيلرغم أن تلك اإلدارات لم تبتعد كث��ا، من حيث ا�جوهر، عن السياسات اإل ب ؛ستتحفظ م��ا إدارات أم��كية سابقة

مثال، حينما  ؛ية �� إجراءات معادية للشعب الفلسطي�يسرائيلدارة األم��كية ا�ح�ومة اإل اإل  ، سبقترأينا أنھ �� �عض األحيان

�� للذين و  ،مخصصات لألسرى ا�حرر�ن دفعضمن ذرائعها، م أموال دعم للسلطة الفلسطينية، من قررت اإلدارة األم��كية خص

ية سرائيلا�ح�ومة اإل قررت ، بينما 2018ة �� مطلع العام اإلجراءات األم��كيعائال��م، ولعائالت الشهداء، إذ بدأت لال�جون و 

 . 2018اإلسراع �� سن قانون سلب و��ب أموال الضرائب الفلسطينية، بذات الذريعة، �� ر�يع وصيف العام 

 

لدراسات الفلسطي�ي لركز املوقد ورد �� التقر�ر السنوي، حول القوان�ن العنصر�ة والداعمة لالحتالل واالستيطان، الصادر عن 

دخلت مسار التشريع، قوان�ن الضم، أساسا، بما ف��ا قوان�ن القدس، من ا يأن قسما جد ،2018�� نيسان  اإلسرائيلية "مدار"،

البيت األبيض. إذ شرع االئتالف ��  إ��والحقا أقر �عضها، �عد انتخاب دونالد ترامب، رئيسا للواليات املتحدة، وح�ى قبل أن يدخل 

وان�ن، بحيث �انت تصادق عل��ا ا�ح�ومة تباعا، قبل إقرارها �� الهيئة العامة. وهذا ما تدل عليھ توار�خ إقرار دفع مشاريع الق

 القوان�ن �� املراحل التشريعية ا�ختلفة، كما يتب�ن هذا من جدول القوان�ن املرفق هنا.

 

، فأول مشروع قانون �� هذا قانون التسو�ة) (تحت مس�ى �� قانون سلب و��ب األرا��ي بملكية خاصة ،أيضا هذا ما شهدناهو 

، بمبادرة النائب يوآف كيش من حزب اللي�ود، ولم يلتفت 2015ا�جال تم إدراجھ ع�� جدول أعمال الكنيست، �� ��اية شهر تموز 

شهر �شر�ن مطلع ��  لم يتحرك، إال �عد أيام من انتخاب ترامب أيضا، وهذا 2016لھ أحد. وتم إدراج املشروع الثا�ي �� مطلع تموز 

، ودخل مسار �شريع سريع، إذ تم إقراره ��ائيا �� غضون ثالثة أشهر من يوم التصو�ت عليھ بالقراءة التمهيدية، إذ 2016الثا�ي 

 . 2017 أقر ��ائيا �� شهر شباط

 

 ؛2018� اليوم األول من العام ره �ما شهدناه �� ا�حراك ال��ملا�ي �شأن قانون تثبيت قانون ضم القدس، الذي تم إقرا أيضاوهذا 

أي �عد أقل من شهر من إعالن ترامب �شأن القدس. ورافق هذا حراك برملا�ي لطرح مشاريع القوان�ن املتعلقة بضم مستوطنات 

 للقدس وعزل أحياء فلسطينية ع��ا، إال أن ا�حراك توقف الحقا، وح�ى تقديم هذا التقر�ر. 

ب ترامب أن ا�ح�ومة ال�ي �انت تنصت ع�� مدى السن�ن أساسا لألصوات الصادرة عن البيت ن�ج ح�ومة نتنياهو �عد انتخايع�ي و 

 بأن يدها باتت طليقة أك��.  2016األبيض، شعرت منذ مطلع �شر�ن الثا�ي 
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 الفصل الثا�ي

 القوان�ن املقرة
 

يث تم ح. قرت ��ائيا �� الكنيست العشر�نال�ي أان واالحتالل والداعمة لالستيطيضم هذا الفصل قائمة القوان�ن العنصر�ة 

قمنا  ومع ذلك ،�� وجود تداخل ب�ن الفئات �� العديد من ا�حاالتال بد من اإلشارة هنا إوأهدافها.  تصنيف القوان�ن وفق طا�عها

 .�اوروحها وسياق س�ّ هداف القوان�ن �عب��ا عن أ أك��بتصنيف القوان�ن وفق ما ارتأيناه 

 

I. وتمي��ية  قوان�ن عنصر�ة 

 القوان�ن من تنضوي تحت هذه الفئة 

 �ش�ل مباشر او غ�� مباشر وحصر عديد من ا�حقوق ��م. تفضيل ال��ودمبنية ع�� قوان�ن و�شريعات  •

من خالل استخدام مقاييس ال �شمل العرب �ا�خدمة  خضاعهم�و  �غيي��مأو  استثناء العربقوان�ن مبنية ع��  •

 F2.العسكر�ة

 

  الدولة القومية للشعب ال��ودي" إسرائيلقانون أساس " .1

لتثبيت  ،مررها نتنياهو القوان�ن العنصر�ة ال�ي "درة تاج"و ،للكنيست �ا �� الدورة العشر�نل�ي تم س�ّ االقوان�ن أهم أحد �عت�� 

وسط �غييب �امل لوجود الشعب  ،بديةأبوصفها عالقة تار�خية  رضوالعالقة مع األ  ،املواطنة ف��انوع ة و وحسم طا�ع الدول

 الفلسطي�ي و�حقوقھ األساسية وتثبيت قيم االستيطان االستعماري التوس��.

 م هم شعب واحد)،لا(إذ �عت�� الصهيونية أن ��ود الع والعالم إسرائيلينطلق القانون من حقوق ومصا�ح الشعب ال��ودي �� 

وسط استبعاد أي قيم مواطنة احتوائية تضمن مساحة للمشاركة للمواطن�ن الفلسطيني�ن �� الداخل. �ش�ل حصر�ة ا�حقوق �� 

الناظم املركزي للقانون، حيث يتم اعتبار ال��ود شعبا وحيدا �ستحق ا�حقوق القومية وا�جماعية ��  إسرائيلدولة  /أرض"

خراج الفلسطيني�ن يل��م ب�ل مصا�حها القانون وسط إ ال�ي ،السياسية الوحيدة مل معهم كجماعة االل��امو�تم التعا ،إسرائيل

 مواطن�ن ورعايا من جماعة االل��ام.

�� الوطن التار��� للشعب ال��ودي، وف��ا قامت دولة  إسرائيل أرضمن املبادئ األساسية لقانون القومية أن " )أ(وقد جاء �� البند 

�� الدولة القومية للشعب ال��ودي وف��ا يقوم بممارسة حقھ الطبي�� والثقا��  إسرائيلن دولة أفجاء " )ب(ما �� البند "، ألإسرائي

حصر�ة للشعب ال��ودي".  إسرائيلتم التحديد: "ممارسة حق تقر�ر املص�� �� دولة  )ج(والدي�ي والتار��� لتقر�ر املص��. و�� البند 

                                                                    

ة، ، تق��ي بفرض ضر�بة إضافية ع�� �ل من ال يؤدي ا�خدمة العسكر�"بمبادرة كتلة "�سرائيل بيتينو اع�� جدول األعمال، وتم طرحه ةمدرج تقيال�ي بأحد مشاريع القوان�ن مثال  . 2

 ح�ى و�ن ال يلزمھ القانون بذلك.

 

https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_504220.pdf
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و�� البند الثالث جاء "القدس  .موضوع اج��اد ومناورة سياسية إ��و�حولها بذلك  ،ئيلاسر إد دولة و ن حدوال يحدد طبعا القانو 

  ."إسرائيلال�املة واملوحدة �� عاصمة 

و�� البند السادس التأكيد ع�� عالقة  ".ت�ون مفتوحة "أمام قدوم ال��ود ولّم الشتات إسرائيلن أ إ��وتم �� البند ا�خامس اإلشارة 

الذين تواجههم مشا�ل �سبب �و��م  ة أبناء الشعب ال��ودي ومواطن��ا"��تم الدولة با�حافظة ع�� سالم :ب��ود العالم رائيلإس

 ".ن الدولة "ستعمل �� الشتات للمحافظة ع�� العالقة ب�ن الدولة وأبناء الشعب ال��وديوأ ،مواطن�ن �� الدولة"أو  ��وًدا

 ،لغة ذات م�انة خاصة إ��ال من خالل "السلب" ع�� تخفيض م�انة اللغة العر�ية من لغة رسمية إ ولم يتم ذكر العرب �� القانون  

�� أو  اللغة العر�ية لها م�انة خاصة �� الدولة؛ تنظيم استعمال اللغة العر�ية �� املؤسسات الرسمية" )ب(كما جاء �� البند الرا�ع 

 .3"التوجھ إل��ا ي�ون بموجب القانون 

  

 

 

  العر�ية العائالت شمل لّم ملنع  قتاملؤ  القانون  سر�ان يدتمد. 2

 (قانون املواطنة والدخول إلسرائيل) 

، الفلسطينية ائالت، تمديد القانون املؤقت (أمر ساعة)، الذي يمنع لم شمل الع2018حز�ران  4��  الهيئة العامة للكنيست أقرت

عاما، إال �� حاالت استثنائية  14من دول وأصول عر�ية، وهذا �شمل األبناء فوق عمر أو  ف��ا من الضفة والقطاع زواجال�ي أحد األ 

 .2018حز�ران  30يوم  إ��، و�جري تمديده سنو�ا، إذ جرى تمديده 2003يقّرها القانون، الذي أقر ألول مّرة �� العام 

  

ون طوارئ، نظرا �خالفتھ حقوق قانون دائم، و�� �عتمده كقان إ��ية املتعاقبة من تحو�ل القانون سرائيل�ح�ومات اإل وتمتنع ا

�سان. و�حظى القانون بإجماع األحزاب الصهيونية، واألحزاب الدينية الدولية �حقوق اإل �سان، وما نّصت عليھ املواثيقاإل

 .الكتل ال�ي تمثل ا�جمهور الفلسطي�ي �� الداخلو ي الصهيو�ي ال��ودية، باستثناء حزب "م���س" اليسار 

عدد قليل جدا من النواب �� األحزاب الصهيونية القانون، ولك��م لم يصوتوا ضده، و�ختارون إما  عارضالسن�ن،  وع�� مّر 

 .عدم املشاركة �� التصو�تأو  االمتناع

األحرى) ب ا��ود عدم �و��او ة طبيعية �سبب �و��م فلسطيني�ن (أعائل يمس هذا القانون ا�حقوق األساسية للفلسطيني�ن �� إقامة

عرضة مستمرة للتج�� الب��وقراطي  إ��و�حولهم  ،حد األد�ىا��سانية أساسية طبيعية �� مستوى و�منعهم من ممارسة حياة إ

 ملؤسسات الدولة.

  

 

  �سريع هدم البيوت غ�� املرخصة إ��قانون ��دف . 3

 )2017، 116(قانون التخطيط والبناء، �عديل 

                                                                    

 المركز اصدار دراسات، مجموعة ،واألبعاد الوقائع، الیھودي للشعب القومیة الدولة إسرائیل أساس قانون، ھنیدة غانم (تحریر) حول القانون وابعاده انظر/ي 3
 .2018 اإلسرائیلیة، مدار،  للدراسات الفلسطیني

https://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-8027.pdf
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2006777
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 ال�ي البيوت ��دم ا�حاكم قرارات لتطبيق والقرو�ة، البلدية ا�جالس ع�� سؤولياتامل عو�وّز  األنظمة، من سلسلةالقانون  يضع

 نتنياهو شروط أحد القانون  وهذا العر�ية، البيوت �� جدا الساحقة الغالبية و�� األساس، املس��دف. ترخيص دون  من بنيت

 ".األقليات عملد االقتصادية ا�خطة" �س�ى ما لتمر�ر ووزرائھ

. 1948 مناطق �� العر�ية البلدات �� املرخص �غ� البناء ظاهرة خلفية ع�� ا�ح�ومة، �� �شأ أنھ القانون، هذا عنصر�ة وتكمن

 هذه من 95% فإن ذا��ا، التقديرات وحسب تراخيص، دون  من بنيت بيت لفأ 50 العر�ي ا�جتمع ��يوجد  التقديرات، وحسب

 قوا�خن التمي�� سياسة بفعل البناء، مسطحات و�ح النفوذ مناطق ضيق �سبب أ�حا��ا، أرا��ي وع�� اضطرارا، بنيت البيوت

 .ا�ح�ومية

سر�ان بنود جزائية حول االستمرار ��  ر الرج�� لهذا القانون، باستثناءإال أنھ �� إطار إعداده للقراءة ال��ائية، تم شطب األث

 من يوم إقرار القانون بالقراءة ال��ائية. ،استخدام البيت، منذ عام ونصف العام

 ثنائية �� عطلة الر�يع. خالل جلسة است 2017نيسان  5�� وقد تم إقرار القانون 

  قانون يج�� للمحاكم �حب مواطنة �خص من دون مثولھ أمام ا�حكمة، واالكتفاء بمحام عنھ، �� حال �ان خارج البالد. 4

 )2017، 13(قانون املواطنة، �عديل رقم 

 

ا�حكمة إذا �ان خارج  إ���� التماس من تم �حب مواطنتھ، من دون حضوره �خصيا  النظرقانون ح�ومي، يج�� للمحاكم 

 محام ت�لفھ ا�حكمة.أو  البالد، واالكتفاء بمحام عنھ،

 .��ائيةبالقراءة ال آذار 6وم ي مشروع القانون هذا أقر الكنيست

، ممن يقيمون خارج البالد، تد�� السلطات أ��م يزاولون �شاطا يضر بأم��ا. إسرائيلالقانون الفلسطيني�ن مواط�ي يس��دف و 

غادروا البالد وانخرطوا ضمن مجموعات مس�حة  - حسب االدعاء -والعنوان األبرز لهذا القانون، هم عشرات الناشط�ن الذين 

 .نھ سي�ون جارفاأحدد نوعية املس��دف�ن، ما �ع�ي أصولية، ولكن القانون ال ي

 قانون يفرض ع�� البلدات العر�ية إقامة مراكز شرطة. 5

 )2018الساعة  امر -146�عديل رقم (قانون لتعديل امر البلديات 

 

قانون ح�ومي، ينقض مشروع قانون ا�ُحكم ا�ح��، بحيث إذا رفض مجلس بلدي، وا�حديث هنا عن بلدات عر�ية، تخصيص 

ة ليفرض إلقامة مركز شرطة، فإن الصالحية �عود لوز�ر الداخلي أرضاملصادقة ع�� استخدام أو  إلقامة مركز شرطة، أرض

 راد��ا.بلدة �غ�� إاملركز ع�� ال

 ع�� شرطة مراكز إقامة فرض إ�� ��دف ا�ح�ومة، لھ بادرت قانون  مشروع ،2018 أيار 21 يوم األو�� بالقراءة الكنيست أقر

 التخطيط وحر�ة ا�ح��، ا�ُحكم قانون  ينقض قانون  مشروع وهو. وترفض ذلك، ا�ح�ومة م��ا تطلب ال�ي العر�ية، البلدات

 .ويوالقر  البلدي للمجلس

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2005580
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2070280
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2070280
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 القروي،أو  البلدي ا�جلس ورفض ما، دةبل �� شرطة مركز إقامة ع��ا، ينوب منأو  ا�ح�ومة، قررت حال �� أنھ القانون، و�نص

 وز�ر إ�� �عود الصالحية فإن املركز، إلقامة ا�ح�ومة عرض��ا رض،أ قطعة استخدام ع�� املصادقةأو  ،أرض قطعة تخصيص

 .األمر ع�� ليصادق الداخلية،

 �� التعليم األ�ادي�ي �جنود االحتياط ايمنح نقاط إقرار بالقراءة ال��ائية لقانون . 6

 )2018 ،7نون حقوق الطالب �عديل رقم (قا

 

ار عقود �� مجاالت ش�ى، و�ان م ع�� مدهذا أحد القوان�ن ال�ي تمنح تفضيال لل��ود، تحت ذريعة ا�خدمة العسكر�ة، وهو ن�ج قائ

للتفضيل �� ا�حصول ع��  ائالت. كما أنھ متبع �� ا�جامعاتا�خصصات االجتماعية لألوالد �� الع التسعينياتح�ى منتصف يطال 

 مساكن طلبة مدعومة، والقائمة تطول.

صيغ��ا األو�� لم تكن تحمل �� وان�ن ، وهو أن ققانون�ن آخر�ن ها ��وجدناولكن هذا القانون �عكس ظاهرة جديدة �� الكنيست، 

 .ما يدعم االحتالل واالستيطان، و�عد إقرارها بالقراءة التمهيدية تبدأ التعديالت عل��اأو  مؤشرات تمي��،

من نائبا آخر، تقر�با من جميع الكتل ال��ملانية، ب 54ليھ �اف بن آر�يھ، شارك �� املبادرة إفهذا القانون الذي بادرت لھ النائبة م�

بالقراءة التمهيدية سابقا، �انت تتحدث عن طالب ينشطون ��  أقرت، إذ إن الصيغة األو�� ال�ي "القائمة املش��كة"ف��م نواب من 

عداد القانون خالل دراس��م. وكما ذكر، فخالل إ خدمة ا�جتمع، ع�� أن يحظوا بنقاط ع�� حساب املواضيع الثانو�ة املكملة،

 .دخال بند ا�خدمة العسكر�ةالتعليم ال��ملانية، جرى إ � �جنةللقراءة األو�� �

 سنوات �جنا ع�� من يحّرض ضد متطوع �� ا�جيش 5�عديل قانون يفرض . 7

  )2016 ،127قانون العقو�ات �عديل (

 .أساسا املواطن�ن العرب وا�حمالت ضد "التطوع" �� جيش االحتالل القانون  �س��دف

�عاقب القانون بصيغتھ ال��ائية من يحاول إقناع من يخدم �� ا�جيش، وال �سري عليھ قانون ا�خدمة اإللزامية، بخلع بزتھ ومغادرة 

  صفوف ا�جيش.

 

 ة في جمعیات تتلقى دعوات من دول أجنبیة)(منع الخدم. 8
 ) 2017 ية،املدن-قانون ا�خدمة الوطنية(

 

 دنية"، �عيد عدة �عر�فات وشروط ف��ا.تم دمجھ كبند �� قانون شامل ملا �س�ى "ا�خدمة امل

ضد االستيطان ��  اي إلعاد أمام مجلس األمن الدو���س��دف القانون (البند) مركز بيتسيلم ع�� خلفية ظهور مديره العام حج

 الضفة ا�حتلة، وهو ترجمة ملا أعلنھ بنيام�ن نتنياهو يومها.

 

https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/976-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2066660
https://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-642.pdf?fbclid=IwAR0cdfX6V70T6qlTNGZlo2NwTgPMcmezCYENLUKI1DfMFIY6-QuOWfBTFVc
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=568470
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II. السياسي�ن العرب عملقييد لت قوان�ن  
 قوان�ن مشاريع مثل الوطنية، القوى  من للنواب السيا��ي العمل محاصرةهدفها  برملانية وأنظمة قوان�ن سلسلةة �شمل هذه الفئ

 فهذا املبارك؛ األق��ى امل�جد دخول  من النواب يمنع الذي الكنيست ونظام. غطاس باسل السابق الكنيست عضو قضية �عد

 . فيھ الصالة حقهم من الذين م�ن،املسل النواب وخاصة امل�ان، أ�حاب عر�ا، نوابا يطال

 االدعاء مثل ،لها أساس ال بأحداث أحيانا ع�� خلفية تحر�ض ع�� الفلسطيني�ن وا��امهم وقد جاء طرح قسم من هذه القوان�ن

من فمشروع قانون كهذا، تم تقديمھ �� الشهر األخ��  ".إرهابية" خلفيات ع�� �انت ،2016 العام ��ايات �� األحراش حرائق بأن

رئيس ا�ح�ومة بنيام�ن  �ض ضد املواطن�ن العرب، قادها، بمبادرة من النائب ش��ان هسكيل، �� أوج حملة تحر 2016العام 

 .نفسھ نتنياهو

 

                                                                                                                                             ن) لقانون أساس الكنيست (قانون إقصاء النواب)ا�عديالن (قانون .1

نائبا إ�عاد عضو كنيست عن الوالية ال��ملانية �ليا، و�قاء ا�جال أمامھ  90يق��ي التعديل األساس بف�ح ا�جال أمام أغلبية 

 ا�حكمة العليا. إ��لالستئناف 

 .)أ7 البند عليھ ينص بما قام كنيست عضو إقصاء) (45 رقم التعديل( الكنيست :أساس قانون 

 بما قام للكنيست، انتخابھ �عد أنھ الكنيست رأى ما إذا كنيست، عضو إقصاء يقرر  أن كنيست، عضو 90 ةبأغلبي للكنيست يحق

 ان��اء ح�ى اإلقصاء ي�ون  أن املمكن ومن اإلقصاء، مدة الكنيست و�قرر . للكنيست باملر�ح�ن املتعلق) أ -أ7( البند عليھ ينص

 .ذا��ا ال��ملانية الوالية

 �جنة أعضاء من) %75( أر�اع ثالثة تأييد ع�� حصل إذا فقط العامة، الهيئة �� عليھ التصو�ت يتم ،)1( السابق البند �� القرار

 .كنيست عضو 61 من الكنيست ل�جنة مقدم طلب ع�� اعتمادا وذلك ،)اإلدار�ة ال�جنة( الكنيست

، ولكن منذ الكنيست رار) هنا، يتم إخالء منصبھ �عد عشرة أيام من يوم ق1بموجب البند ( الكنيست من توقفت عضو�تھ ��

 لغرض التصو�ت ، إالالكنيست لن يحق لھ املشاركة �� جلسات الهيئة العامة و�جاناتخاذ القرار وح�ى دخولھ ح�� التنفيذ، 

 .فقط

 .الكنيست عمل أنظمة ضمن ،الكنيست �جنة إ�� اإلقصاء طلب تقديم لكيفية تفاصيل وضع يتم

 ح�� إ�� القانون  هذا دخول  �عد األفعال تلك جرت إذا إال يقدم ال ،لكنيستا أساس لقانون ) 2) (د( ب 42 بند �� ورد كما الطلب

 .التنفيذ

 

 

 

https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1837-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1837-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1837-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1004-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1004-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1837-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1837-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1837-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1837-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1004-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1837-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1837-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA


10 

 

 قانون يمنع ال���ح ملن �علن دعمھ للكفاح املس�ح .2

 )46انون أساس الكنيست �عديل رقم (ق     

القانون هو �عديل للقانون القائم الذي �ان يمنع ال��شيح ع�� خلفية أعمال تدعم الكفاح املس�ح، أما اآلن فإنھ سي�ون مجرد 

 تصر�ح بحق املقاومة سببا ملنع ال��شيح.

Hال��ملانية لالنتخابات ال���ح من يمنع قانون  مشروع ��،األو  بالقراءة الثا�ي، �انون  16 يوم للكنيست العامة الهيئة قرت 

 عسكر�ة عملية ضد مخالفة ُ�عد �شاط �� شارك من و�ل. إسرائيل ضد املس�ح للكفاح تأييده عن صّرح من �ل (تالكنيس)

 مواطن��ا، من مواطن ضدأو  إسرائيل ةدول ضد قانونيةال غ��أو  رهابية،اإل  لألعمال تأييده" عن علنا عّ�� أنھأو  �،سرائي�اإل  ل�جيش

 ."إسرائيل دولة ضد املس�ح للكفاح دعما ُ�عد ما أعمالھ من عمل �� من أيضاو  ،"ياإسرائيل مواطنا ل�ونھ

 أساس ع�� اقائم للكنيست ال���ح منع يجعل أنھ �� أيضا خطورتھ وتكمن. القائم القانون  ع�� 47 رقم التعديل هو القانون  وهذا

 استخدام لھ يحق االحتالل تحت واقع شعب �ل إن: "أحد قال إذ القانون، هذا ع�� و�ناء املثال، سبيل فع��. املر�ح أقوال تحليل

 ال���ح من منعھ و�تم املس�ح، للكفاح داعما سي�ون  القانون،هذا  بموجب فإنھ ،"مناسبة يراها ال�ي املقاومة أش�ال �افة

 .للكنيست

 

 يمنع من أدين باإلرهاب من ال���ح لالنتخابات قانون . 3

 ) 2018  ،70(قانون انتخابات الكنيست �عديل رقم 

فباإلم�ان اعتباره قانونا لعرض موقف سيا��ي،  ،القانون هو تحصيل حاصل �� قانون االنتخابات القائم، وهو قانون زائد، ولهذا

 .ھ ال �سري ع�� اإلرهابي�ن املستوطن�نخاصة وأن

. و�ان ينص، ع�� منع ال���ح ملن 2018�انون الثا�ي  8، و�القراءة األو�� 2017آذار  15وقد أقر هذا القانون بالقراءة التمهيدية يوم 

رهاب، وفق ين ب��مة اإل بحيث سيتم منع من أد عاما. وجرى �عديل النص للقراءة األو��، 25أدين ب��مة كتلك، إال إذا مّر عل��ا 

�، وفرض عليھ ال�جن لسبع سنوات ع�� األقل، ولن ي�ون بمقدوره ال���ح إال إذا مّر ع�� ا��اء قضاء سرائي�التعر�ف اإل 

 .عاما 14مح�وميتھ 

وهو �ل عمل رهاب، � لإل سرائي�أن هذا القانون ال �سري ع�� االرهابي�ن املستوطن�ن، الذين ال �سري عل��م التعر�ف اإل  إ���شار 

 .ومواطن��ا، كدولة ��ودية سرائيلموجھ إل 

 

 

 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=578934
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1837-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2022281
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III. وتضييق ا�خناق ع�� املنظمات الدولية  الحتاللا مقاومة لتجر�م قوان�ن

 واإلسرائيلية املناهضة لھ

 �� تجر�م املقاومة الفلسطينية لالحتالل وذلك ع�� التا��:وتضم هذه الفئة قوان�ن �س�� إ

�ل عمل مقاوم لالحتالل، بدءا من املقاومة الشعبية، وح�ى الكفاح  يشمللالتعر�ف الضم�ي لإلرهاب، توسيع  -

 املس�ح.

 تجر�م التعب�� عن تأييد حق املقاومة املشروعة لالحتالل، واعتباره دعما ملا �سمونھ "إرهابا". -

يش االحتالل، ية والفلسطينية والعاملية، املناهضة لالحتالل وجرائم جسرائيلتجر�م القوى ا�حقوقية والسالمية، اإل  -

 واالستيطان ع�� أش�الھ.

 

 

 طعام القسري لألسرى الفلسطيني�ناإل . 1

 )2015 ،48مرق ال�جون  أنظمة تعديلل قانون (

ملواجهة حركة اإلضرابات عن الطعام �� )، 2014 -2013نياهو السابقة (هذا القانون �� وزارة القضاء �� ح�ومة نتبدأ إعالن 

 ية. سرائيل�جون االحتالل. واجھ القانون اع��اضات واسعة من مراكز حقوقية ومن نقابة األطباء اإل 

 حاالت اإلضراب عن الطعام. ورغم إصرار ا�ح�ومة ع�� إقراره، إال أنھ ح�ى صدور هذا التقر�ر، لم يتم تطبيقھ �� أي من

 

 عاما 20 إ��سنوات  5لت��اوح ما ب�ن  ا�حجارة ملقي ع�� قو�اتالع رفع قانون . 2

 )2015 ،119(قانون العقو�ات، �عديل  

لردع املواجهات الشعبية، بالذات ��  )، �� س��2014 -2013�� وزارة القضاء �� ح�ومة نتنياهو السابقة (بدأ إعداد هذا القانون 

 .محاكم عسكر�ة، و�أنظمة خاصة ��ا ، إذ إن األح�ام القاسية �� الضفة ا�حتلة تفرضها48مدينة القدس و�� مناطق 

سنوات.  3لقاء ا�حجر كعقو�ة الطعن بالسك�ن، وفرض حد أد�ى للعقو�ة من انون العقو�ات، بحيث تصبح عقو�ة إ�عديل ق 

 .عقو�ة جنائية مشا��ةأو  جتماعية من أها�� قاصر�ن أدان��م ا�حكمة بإلقاء حجرو�حب حقوق ا

 ا�حجارة لقاءإ لعقو�ة األد�ى ا�حد. 3

 ،)5201مر الساعة وأ 329(قانون العقو�ات �عديل بند  

 ن تقدم لھ هيئة القضاة ت��يرات مقنعة.ال�جن، وأي حكم أقل من هذا يجب أ أد�ى من ثالث سنوات �� ايفرض حّد 

هذا قانون مكمل لقانون ا�حد األق��ى للعقو�ات ع�� إلقاء ا�حجارة. وهو �س��دف فلسطينيي القدس والفلسطيني�ن �� مناطق 

48. 

https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_313648.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/073_002.htm#Seif598
https://knesset.gov.il/committees/heb/material/data/H14-10-2015_11-20-55_-958.pdf
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 قانون التفتيش ا�جسدي .4

 )2016 - وأمر الساعة 5رقم  ا�جمهور، �عديلقانون صالحيات ألجل ا�حفاظ ع�� أمن (

أ��ا منطقة ذات أخطار أمنية، أن يفتش أي �خص جسديا �� منطقة أعلن قائد الشرطة  جندي،أو  وهو قانون يج�� ل�ل شرطي

 دون أن ي�ون مشبوها. �� الشارع، ح�ى من

والنص ال��ائي للقانون، جعل هذه األنظمة مخففة �� املناطق ذات االحتمال لوقوع عنف مجتم��، وجرى �شديدها حيث ما �س�ى 

 "أخطار أمنية"، وهذا البند األخ�� فاعل لعام�ن �أمر مؤقت قابل للتمديد.

فة بالشرطة و�قوات م
ّ
ا �س�ى "حرس ا�حدود"، منذ عدة سنوات، سن قانون يرفع عمليا القيود تحاول وزارة "األمن الداخ��"، امل�ل

س�حة ي�ون ال�خص مشبوها بحيازة أع�� أنھ يجب أن  ينص إذ �ان القانون السابق ديا و�� أمتعتھ؛عن تفتيش أي مواطن، جس

 ."باردة" (سك�ن وما شابھ) ح�ى يجوز للشرطة تفتيشھأو  نار�ة

 

 "اإلرهاب"قانون م�افحة . 5

 )2016(قانون م�افحة اإلرهاب 

ية سرائيلسياسة التمي�� العنصر�ة "إرهابا". و"يمنح" األجهزة اإل مقاومة قانون واسع ومتشعب. �عت�� �� جوهره مقاومة االحتالل و 

 السطو ع�� املمتل�ات وغ��ها.صالحيات واسعة �� املالحقة وتقييد ا�حر�ات و 

القدس ومرتفعات ا�جوالن، بينما  أيضاية"، بمع�ى سرائيلالقانون ع�� جميع املناطق ال�ي تفرض عل��ا ما �س�ى "السيادة اإل �سري 

 .األح�ام ال�ي تفرض �� الضفة والقطاع، �� أح�ام ا�حاكم العسكر�ة املشددة

 :ا�حالية، من بي��ا 20رت بمراحل �شريع أولية �� دورات سابقة، وم��ا الدورة الـ قوان�ن أخ أيضاكما ذكر فإن القانون يجمع 

الفصل ب�ن �شاط املقاومة الشعبية الفلسطينية،  إ��و��دف ف. قانون يفصل ب�ن التحر�ض ع�� اإلرهاب و��ن التحر�ض ع�� العن

لتحر�ض ع�� الكراهية" لتخفيف وطأة ا�جرائم، و�التا�� و��ن النشاط اإلرها�ي لعصابات املستوطن�ن، ال�ي غالبا مع �عّرف بـ "ا

 .املالحقات واألح�ام

 محاكمة وعقاب وطرق عمل. - قانون القاصر�ن .6

 )2016امر الساعة -22تعدیل رقم ، محاكمة وعقاب وطرق عمل -رین القاص (قانون

عاما، والقانون مؤقت ملدة ثالث سنوات لغرض  14يج�� القانون فرض أح�ام بال�جن ع�� من أدينوا �عمليات قتل وهم دون سن 

 الفحص.

عاما، ولكن ال يتم وضع الطفل ��  14وحسب القانون، فإنھ يجوز للمحكمة أن تفرض عمليا أح�اما بال�جن ع�� طفل دون سن 

ا�حكمة، لتقرر بناء ع�� تقار�ر مختص�ن،  إ��عاما من عمره، حي��ا ينقل شأنھ ثانية  14تمام ح�ن إ إ��ال�جن، بل �� "م�جأ مغلق" 

 .تقص�� ف��ة ا�حكم عليھأو  بقاؤه �� امل�جأ املغلق،أنھ سيتم إال�جن، أم  إ�� �ان سيتم نقلھفيما إذا 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_469.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_422.htm
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=578856
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والد تحت هذا ا�جيل ال ُ�عاقبون. و�دءا من جيل عاما، واأل  12� القائم، فإن جيل املسؤولية ا�جنائية هو سرائي�قانون اإل وحسب ال

�مكن �� عاما. و  20أن يبلغ  إ��صالحية مغلقة و�بقى ف��ا إ إ��و�عد ادانتھ يتم ارسالھ  ،يمكن اعتقال ولد والتحقيق معھ 14ح�ى  12

 .قرار ا�حكمعاما عند إصدار  14الذين يبلغون  والدال�جن فقط ع�� األ  فرض عقو�ةثناء هذه األ

 تثبيت قانون مؤقت �عفي ا�حقق�ن من توثيق وتصو�ر التحقيقات �� القضايا األمنية. 7

 )2016، 8بوه�ن) �عديل رقم قانون أنظمة األح�ام ا�جنائية (التحقيق مع مش(

عقاب سلسلة من الدعاوى ال�ي قدمت للمحكمة العليا، ع�� خلفية �عذيب معتقل�ن �� املعتقالت أ��  جاء هذا القانون 

 ية، خالل عمليات التحقيق.سرائيلاإل 

بند ثابت �� قانون التحقيقات.  �إ�، و�ان يتم تمديده �ل ف��ة، 2002قر ألول مّرة عام أمن االستثناء املؤقت، الذي  يجعل القانون 

 .ت�نعارضبدعم كتل�ي املعسكر الصهيو�ي و�وجد مستقبل امل حظي القانون 

 

 قانون يمنح عناصر شرطة ا�حدود صالحية اعتقال من �شتبھ ��م "أمنيا". 8

 )2018 ،32�عديل رقم  ،قانون الدخول إ�� إسرائيل(

اعتقال �ل من �شتبھ بقيامهم  ، صالحية، يمنح عناصر األمن وشرطة ا�حدود، عند املعابر الدوليةقانون بادرت لھ ا�ح�ومة

 .ون "للمس بأمن الدولة"لد��م معلومات تتعلق بأ�خاص �سعأو  من الدولة"،أ بأعمال "تمّس 

�سان، اشطو حقوق اإلهم ن �� هذه ا�حالة أيضاباملؤكد ع�� الفلسطيني�ن والعرب، ولكن املس��دف يسري مشروع القانون و 

املناطق  إ��التوجھ  هم منمنع دخولهم للبالد، ومنع إ�� إسرائيلمن دول العالم، الذين �س��  إسرائيلوناشطو السالم، ومقاطعة 

 .1967منذ العام ا�حتلة 

 

 شروط ملن أدين باإلرهاباملسراح ال إطالققانون يحظر . 9

 )2019، 4قانون م�افحة اإلرهاب �عديل (

 .ة مح�وميا��مجراء يق��ي بتحر�ر األسرى قبل ان��اء مدإأو  برام صفقات لتحر�ر أسرى،إ قانون �ستبق احتمال

ي أس�� فلسطي� 300وجاء القانون، كمشروع قانون آخر سبقھ لنواب آخر�ن، ع�� خلفية أحاديث عن احتمال تقص�� أح�ام نحو 

وهذا ضمن مخطط  ،لم يتبق م��ا سوى بضعة أشهرممن شارفت مح�وميا��م ع�� االن��اء، و  و�ج�ن أم�ي من فلسطينيي الداخل

، )، لغرض تخفيف الكثافة300ية بنحو ألف �ج�ن (بضم��م األسرى الـ سرائيللتقليص أعداد ال�جناء ك�ل �� ال�جون اإل 

  .أمتار مر�عة باملعدل ل�ل �ج�ن، بموجب قرار ا�حكمة العليا 3وضمان 

 

 

 

 

 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_542.htm
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2064473
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2074279
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 "لإلرهابية �سبب دعمها "قانون لتجميد أموال من السلطة الفلسطين .10

 -ة إسرائيلقانون تجميد األموال ال�ي دفع��ا السلطة الفلسطينية بما يرتبك باإلرهاب من األموال ال�ي تنقل لها من حكوم(

2018( 

 

قانون بادرت لھ ا�ح�ومة يق��ي بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية ال�ي تجب��ا السلطات اإلسرائيلية بقدر مواز للمخصصات 

ال�ي تدفعها السلطة واألطر الفلسطينية املرتبطة ��ا لألسرى وعائال��م، ولألسرى ا�حرر�ن، ولعائالت الشهداء. وقد جرت �عديالت 

، إذ تم �عديل 2018 أيار 8وأقر بالقراءة األو�� يوم ع�� النص ال��ائي للقانون، مقارنة مع النص الذي عرضتھ ا�ح�ومة، كث��ة 

، كما تمت إزالة بند، يتيح عدم تطبيق القانون، إذا رأت ا�ح�ومة ذلك. وهو قانون حظي بموافقة كتل�ي اا�خصم، ليصبح تجميد

 .)وجد مستقبل""املعسكر الصهيو�ي" و"ي( املعارضة

، بالقراءة ال��ائية قانونا بادرت لھ ا�ح�ومة، يق��ي بتجميد أموال من أموال 2018تموز  2أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم 

الضرائب الفلسطينية، بنفس قدر مخصصات األسرى وعائال��م، واألسرى ا�حرر�ن وعائالت الشهداء. وهذا �عد أن أقر 

 2018.أيار  8مشروع القانون ا�ح�ومي ذاتھ، يوم  ،2018أيار  8الكنيست يوم 

 

 �شاط أو عملية تنفيذ خلفية ع�� وا�جوالن، القدس أها�� من اإلقامة �حب� صالحيات الداخلية وز�ر يمنح قانون . 11

 .سيا��ي

 )2018 ،30يل رقم �عد، قانون الدخول إ�� إسرائيل(

ع�� من ارتكب  صيغة أخرى، إذ يقتصر �حب اإلقامة، ب26/2/2018وأقر بالقراءة األو�� يوم  لهذا القانون  ا�ح�ومة بادرت

"ا�خالفة"، ولم يكمل عامھ العاشر منذ �سلمھ بطاقة اإلقامة، إال أنھ �� غضون أسبوع، جرى تجي�� القانون ملشروع قانون بادر 

 ليقر بالقراءة ال��ائية وفق الصيغة األك�� حدة.  3/1/2018ر بالقراءة التمهيدية يوم لھ نواب، وأق

ع�� أها�� القدس وا�جوالن ا�حتل�ن، ألن األها�� ف��ما يحصلون ع�� اإلقامة مع والدة الفرد. ويسري هذا  ال �سري هذا القانون و 

 خل، أو ألي سبب آخر يج��ه القانون اإلسرائي��.القانون ع�� من حصل ع�� اإلقامة الدائمة بفعل زواج من الدا

 

 

  قانون يفرض كفاالت مالية ع�� عائالت الشهداء لغرض تنفيذ شروط إجراء ا�جنازات. 12

 )2018 ،3�عديل رقم  ،قانون م�افحة اإلرهاب(

 

��دف القانون إ�� قوننة الشروط ال�ي تفرضها األجهزة اإلسرائيلية ع�� عائالت املقاتل�ن الشهداء الذين نفذوا عمليات، و�� أنظمة 

كفاالت مالية، و�التا�� تتحول تتعلق باملناطق الواقعة تحت ما �س�ى "السيادة اإلسرائيلية" بما ف��ا القدس. و�فرض القانون دفع 

إ�� غرامات. و�ان الكنيست قد أقر قانون�ن بالقراءة التمهيدية ألعضاء كنيست، ��ذا الشأن، وسيتم توحيد القوان�ن الثالثة، 

 للقراءة ال��ائية.

 سموتر�تش بتسلئيل ئب�نالنا ومن. 2018 شباط 26 يوم األو�� بالقراءة أقر الذي ا�ح�ومة، من قوان�ن، لثالثة دمج والقانون هو

 ضافةإ عن عبارة هوو . 2018 الثا�ي �انون  24 يوم التمهيدية بالقراءة قانون��ما أقر اللذين ،)اللي�ود( ب���و وعنات) ال��ودي البيت(

 ع��م ينوب منأو  الشهداء، عائالت ع�� مالية كفاالت فرض يقونن ،2016 العام �� أقر الذي ،"االرهاب م�افحة" قانون  إ�� بنود

 محدود، غ�� أجل إ�� ا�جثمان احتجاز و�ج�� ،الدفن عمليةأو  ا�جنازة، ع�� تفرض ال�ي الشروط تنفيذ لغرض معهم، باالتفاق

 .القانون  بنود من يت�ح كما

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2015157
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2015157
https://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2698.pdf
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2066031


15 

 

 قانون ��دف ملنع فلسطينيي الضفة من رفع دعاوى مباشرة أمام ا�حكمة العليا اإلسرائيلية.  13

 )2018، 117�عديل رقم ، قانون ا�حكمة للشؤون اإلدار�ة(    

 

لضفة، "يمنح" صالحية نائبا، وهو من ضمن مشاريع قوان�ن الضم الزاحف ل 20قانون ح�ومي، ودمج فيھ مشروع قانون بادر لھ 

�حكمة مدنية بالنظر �� قرارات ا�حكم العسكري �� الضفة، و�� من صالحيات ا�حكمة العليا، ال�ي بموجب القانون اإلسرائي��، 

 ل��ا ��ذا الشأن.�حكم العسكري، �� حال تم التوجھ إ�عا�ج أيضا قرارات ا

 قرارات ع�� االستئناف يمكن ثم ومن ا�حتلة، القدس �� املركز�ة كمةا�ح إ�� األو��، بالدرجة التوجھ القانون، بموجبسيتم و 

 أعباء ز�ادة ذلك و�ضمن امللتمس، أمام القضائية، التعقيدات س��يد ا�حالة هذه �� ولكن. العليا ا�حكمة لدى املركز�ة، ا�حكمة

 إيداع الضفة من امللتمس من تطلب ثابتة، ةأنظم لسن تتجھ النية وأن خاصة مالية، ناحية من اإلسرائي�� القضاء إ�� التوجھ

 هذا �� سابق قانون  مشروع ع�� رد ��هذا  ورد.  اآلخر الطرف نفقات بتسديد مطالبا و�ان القضية، خسر حال �� كب��ة، مبالغ

 .اإلطار

 ال�ي املعارضة، كتل أيضا طرحتھ الذي االستنتاج وهو ا�حالية، ا�ح�ومة لها تبادر ال�ي الزاحف، الضم قوان�ن أحد القانون  ُ�عد 

 .القانون  معارضة ع�� أجمعت

 

لها �� �افة مطبوعا��ا وتقار�رها، وا�حمالت اإلعالنية، وأن باإلشارة إ�� من يموّ ا�جمعيات واملراكز ا�حقوقية،  يلزمقانون   .14

 يصرح بذلك �ل من يتحدث باسم املراكز �� ندوات بحضور ممث�� مؤسسات رسمية.

 )2018، 17�عديل رقم ، قانون التعليم الرس�ي(

 

 ع�� واالعتداء العنصري، التمي�� ياسةوس وجرائمھ، االحتالل بمناهضة �ع�ى ال�ي ا�حقوقية، املراكز �ل أساسا القانون  �س��دف

 األخرى  املراكز القانون  �عفيذاتھ،  الوقت و��. عاملية وصناديق دول، من تمو�ال تتلقى املراكز هذه ف�ل وا�جمهور، �ساناإل حقوق 

 أثر�اءأو  ��ودية، مراكز من التمو� تلقت و�ن ال�ي املتطرفة، واليمينية اليمينية األطر �افة إعفاء �ع�ي ما ،"داخليا" تمو�ال تتلقى ال�ي

 ."داخليا" التمو�ل يجعل ما الصهيونية، باملنظمات يمر التمو�ل هذا فإن العالم، �� وغ��هم ��ود

وقد تم تخفيف حدة القانون لدى التصو�ت عليھ بالقراءة األو��، إذ تم شطب إلزام �ل موظف �� املراكز بأن ي��ز بطاقة ع�� 

 م��ا اع��اض واشنطن. ،التمو�لية. وجرى التخفيف �� أعقاب اع��اضات دوليةصدره تحمل اسمھ وا�جهات 

 

 قانون يمنع �شاط منظمات تنشط ضد ا�جيش �� جهاز ال��بية .51

 )2018 ،17�عديل رقم ، قانون التعليم الرس�ي(

 

ناشطي جمعية "�اسرو الصمت" اإلسرائيلية إ�� املدارس، و�� رغبة وز�ر التعليم نفتا�� بينيت حظر دخول �عكس هذا القانون 

من  ه ا�جمعية. تأسست هذ1967اطق ا�حتلة منذ العام ضد الفلسطيني�ن �� املن وممارساتھ جيش االحتاللجمعية توثق جرائم 

 ية خاصة �� منطقة تل أبيب الك��ى ، �� أعقاب عدوان "السور الوا��"، وهناك مدارس ��ود2002احتياط �� العام  قبل جنود

 .�ستضيف هذه ا�جمعية لاللتقاء مع الطالب من باب سماع الرأي اآلخر

 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2068500
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2068500
https://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_cs_bg_342580.pdf?fbclid=IwAR1pNap5pIXz0HDt4JYQUqIKleyIgD7XNXXgVVZIpZ9P1msg9_t1qlBxahM
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2011349
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 قانون يمنع منح تأش��ة ل�خص أو مؤسسة تدعو ملقاطعة إسرائيل .61

 )2017، 28�عديل رقم ، قانون الدخول إلسرائيل(

 

داخلية. حسب تقديرات وز�ر اليمنع القانون منح تأش��ة ألي �خص أو مؤسسة تدعو ملقاطعة إسرائيل، إال �� حاالت استثنائية، ب

 / ف.20/ 1906مشروع قانون خاص قدمھ نواب، و�حمل رقم إليھ  ُضّم هذا قانون ح�ومي، 

د�� أمنية، بقرار من وز�ر الداخلية، بناء ع�� تقديراتلكن  فعليا ح�ى سن القانون، هذه سياسة قائمة�انت 
ُ
 ال يتم البوح ��ا، وت

 .� إصدار قرارات سريعة ��ذا الشأنو�ات هذا القانون �ساعد الوز�ر ع�

IV. والضم الزاحف االستيطان �عز�ز إ�� ��دف قوان�ن 

  :وتضم هذه الفئة

 مشاريع قوان�ن لسلب األرا��ي الفلسطينية، وأموال السلطة الفلسطينية. -

 سرائيلسر�ان ما �س�ى "السيادة اإل  إ��مشاريع قوان�ن ��دف  -
ّ
 وطنات.املستع�� أو  ها،ية" ع�� الضفة ا�حتلة �ل

 فرض غ�� مباشر "للسيادة" ع�� الضفة واملستوطنات. إ��مشاريع قوان�ن ��دف  -

 

  ��ي بملكية خاصة �� الضفة ا�حتلةقانون "التسو�ة" ل��ب األرا. 1

 )2017(قانون �سو�ة االستيطان �� ��ودا والسامرة 

 

استولوا عل��ا �� سنوات قانون يج�� �ح�ومة االحتالل مصادرة �ل األرا��ي الفلسطينية بملكية خاصة، �ان املستوطنون قد 

ملبادر�ن للصياغات األو�� للقانون، نص معدل للقانون شارك فيھ جميع اقاموا عل��ا مستوطنات و�ؤرا استيطانية، وهذا سابقة، وأ

وذلك �� محاولة لتجاوز ا�خالف القضائي  ها قرار ��ائي �� ا�حكمة العليا،ضمن �عديال �ستث�ي بؤرة عمونة، ل�و��ا صدر ضدتو�

 حول هذا القانون.

ما �س�ى بـ "قانون  قانون  شاريع، بالقراءة ال��ائية، مشروع قانون معّدل لثالثة مشباط 6لعامة للكنيست يوم الهيئة ا أقرت

التسو�ة"، الذي يق��ي بمصادرة األرا��ي الفلسطينية بملكية خاصة �� الضفة ا�حتلة، لغرض تثبيت البؤر االستيطانية القائمة 

ن �انو  5السن�ن. و�ان الكنيست قد أقر القانون بالقراءة التمهيدية، يوم  عل��ا، �عد أن استولت عل��ا عصابات مستوطن�ن ع�� مّر 

 .، بالقراءة األو��2016�انون األول  7. و�عد يوم�ن �� 2016األول 

�شر�ن الثا�ي، وانتقلت كمشروع قانون واحد، إلعداده  16بالقراءة التمهيدية يوم د أقر املشاريع الثالثة السابقة و�ان الكنيست ق

 .املستشار القضائي للكنيست أيضاوكذا ة املستشار القضائي ل�ح�ومة، عارض. إال أن القانون اصطدم بمو��للقراءة األ 

 

 قانون يفرض سر�ان صالحيات مجلس التعليم العا�� ع�� الضفة ا�حتلة. 2

 2018 ، 2�عديل رقم ، ��قانون مجلس التعليم العا

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=565532
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2010254
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2023464
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�، بدال من سرائي��جلس التعليم اإل  أيضاتا�عة  مستوطنة أر�ئيلتصبح ا�جامعة ��  �غي�� الوضع القائم، بحيث إ����دف القانون 

 �جنة خاصة ��ا، وهذا ُ�عد أحد قوان�ن الضم.

 العا�� التعليم مجلس صالحيات �سر�ان ق��يي قانونا ال��ائية، بالقراءة ،2018 شباط 13 يوم للكنيست العامة الهيئة أقرت

 من بدال لھ، خاضعة نابلس، منطقة غر�ي أر�ئيل، مستوطنة �� القائمة "ار�ئيل" جامعة لتصبح ا�حتلة، الضفة ع�� �سرائي�اإل 

 .اليم�ن نواب لها يبادر ال�ي الضم، قوان�ن أحد ُ�عد وهذا. ��ا خاص عال �عليم مجلس

 أر�ئيل مستوطنة �� األ�اديمية ةال�لي بتحو�ل يق��ي أمر ع�� باراك إ��ود" األمن" وز�ر وقع ،2012 العام �� أنھ القانون، خلفية و��

 من حينھ، �� فتخوّ  الذي �،سرائي�اإل  العا�� التعليم مجلس �� اع��اضا االحتالل، ح�ومة من املدعوم القرار هذا وال��. جامعة إ��

 .العالم �� يةسرائيلاإل  ا�جامعات مقاطعة رقعة لتوسيع فاتحة األمر ي�ون  أن

 

 إسرائيلات تفضيلية أسوة بالبلدات �� قانون يمنح املستوطنات م��اني.  3

 )2019، 32قانون لتعديل أوامر ضرائب البلدية وضرائب ا�حكومة رقم (

قراره بالقراءة التمهيدية، تم �عديلھ بنص يتطرق �� صيغتھ األصلية مل��انيات للمستوطنات، و�عد إأحد القوان�ن، الذي لم يكن 

 ن الضم الزاحف.يقصد عينيا املستوطنات، وهو من قوان�صر�ح، بحيث بات 

 أن يؤكد ما ،خضراأل  ا�خط داخل يةسرائيلاإل  البلدات لبا�� يحق ما للمستوطنات" يحق" أنھ وا�ح، �ش�ل جاء القانون، تفس�� ��

 .الزاحف الضم قوان�ن من آخر، اقانون هذا

 

  )قانون يحظر منع تقديم خدمات تجار�ة وغ��ها ع�� أساس م�ان السكن (يقصد املستوطنات. 4

 ).2017) 4قانون منع التمي�� باملنتجات وا�خدمات والدخول ألماكن ال��فيھ واألماكن العامة (�عديل رقم (

ع�� خلفية م�ان سكن  ثقافية وغ��هاأو  �غر�م �ل من يرفض تقديم خدمات تجار�ة إ���عديل لقانون قائم، و��دف التعديل 

م عاقبة مقاط�� املستوطنات، خاصة من القطاع الف�ي والثقا�� الذين يرفضون تقديا�جمهور، والهدف من هذا مأو  املس��لك

 .عروض �� املستوطنات

 التمهيدية بالقراءة القانون  أقرت قد العامة الهيئة و�انت. معلم شو��" ال��ودي البيت" كتلة من النائبة القانون  هذا إ�� بادرت وقد

 خلفية �� أن ع�� ،"ةاملش��ك القائمة" كتلة من الكنيست أعضاء وأكد. 2016 حز�ران 20 يوم األو�� و�القراءة ،2016 شباط 3 يوم

 ع��" يةسرائيلاإل  السيادة" �س�ى ما سر�ان إ�� ��دف ال�ي القوان�ن من واحد هو أيضاو  املستوطنات، مقاطعة منع القانون، هذا

 .ا�حتلة الضفة

 

 

https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/38-%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2066462
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=572105
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1837-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
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 ا�حاكم العسكر�ة و�جعل قرارا��ا معتمدة أمام ا�حاكمة املدنية قانون يرفع م�انة .5

 )2017، 18(قانون لتعديل أوامر األدلة رقم 

رارات � لرفع دعاوى �عو�ضات استنادا لقسرائي�مخاطر القانون: يجعل قرارات ا�حاكم العسكر�ة معتمدة �� القضاء املد�ي اإل 

ا�حاكم العسكر�ة االستبدادية. وثانيا، أن �ش�ل قرارات ا�حاكم العسكر�ة �� قضايا معينة، نموذجا لفرض مثلها ع�� 

 .)48ية (فلسطينيو سرائيلالفلسطيني�ن حام�� ا�جنسية اإل 

 وجعل العسكر�ة، ا�حاكم م�انة برفع يق��ي قانون  مشروع ال��ائية، بالقراءة، الثا�ي �انون  16 يوم للكنيست العامة الهيئة أقرت

 �سرائي�اإل  املد�ي القضاء �� معتمدة العسكر�ة ا�حاكم قرارات القانون  و�جعل. املد�ي القضاء جهاز أمام �ليا معتمدة قرارا��ا

 قضايا �� العسكر�ة ا�حاكم قرارات �ش�ل أن وثانيا،. االستبدادية العسكر�ة ا�حاكم لقرارات استنادا �عو�ضات دعاوى  لرفع

 .)48 فلسطينيو( يةسرائيلاإل  ا�جنسية حام�� الفلسطيني�ن ع�� مثلها لفرض نموذجا معينة،

 

 ُيبّيت فلسطينيا من الضفة والقطاع دون تصر�حأو  تثبيت قانون �ان مؤقتا يز�د العقو�ات ع�� من ُ�شغل .6

 )2018 ،وقانون الساعة 29�عديل رقم ، قانون الدخول ا�� إسرائيل(

 

لإسرائيل إ��لقانون الدخول  26تثبيت قانون �ان مؤقتا، وهو التعديل رقم 
ّ
 ، و�ق��ي بز�ادة العقو�ات والغرامات ع�� �ل من �شغ

بإصدار أمر يحظر  صالحية لضابط الشرطة �� املنطقة مواطنا أجنبيا" من دون تصر�ح. كما يمنح القانون يبّيت لديھ "أو 

 استخدام امل�ان الذي �انت فيھ إقامة ال�خص. 

 لقانون  دائم، قانون  بند إ�� وتحو�لھ طوارئ، أمر تثبيت ،2018 آذار 5 يوم ال��ائية، بالقراءة للكنيست، العامة الهيئة أقرت

ل من �ل ع�� والغرامات العقو�ات بز�ادة و�ق��ي ،إسرائيل إ�� ول الدخ
ّ
 كما. تصر�ح دون  من" أجنبيا مواطنا" لديھ يبّيتأو  �شغ

 .ال�خص إقامة فيھ �انت الذي امل�ان استخدام يحظر أمر بإصدار املنطقة، �� الشرطة لضابط صالحية القانون  يمنح

 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=576923
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2064313
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 ةعارضأداء امل الفصل الثالث
 

 فقط �� كتل�ي "القائمة املش��كة" و"م���س"لعنصر�ة والداعمة لالحتالل تا�حقيقية للقوان�ن ا ةعارضاملت��كز  *

 *دعم م��ايد من حزب "يوجد مستقبل" لليم�ن االستيطا�ي*  

والداعمة ة واسعة حقيقية وجوهر�ة ملوجة القوان�ن العنصر�ة عارض، أنھ ال توجد م20�ان وا�حا منذ بدء الوالية ال��ملانية الـ 

لالحتالل واالستيطان، بل �� تقتصر فعليا ع�� كتلة "القائمة املش��كة"، ال�ي تضم أر�ع قوى سياسية تنشط برملانيا �� الشارع 

فهاتان الكتلتان،  ستثناءين هامشي�ن، إن �ح التعب��،نائبا، وكتلة "م���س" اليسار�ة الصهيونية، مع ا 13الفلسطي�ي، ولها 

 ل حضر أعضاؤهما جلسات التصو�ت.اع��اض ع�� �افة القوان�ن، �� حمواظبتان ع�� اال 

ة ضمن عارض، التا�� هنا، ع�� ش�ل تصو�ت �ل واحد من نواب املةعارضتصو�ت امل وترتكز النسب املئو�ة الظاهرة �� جدول 

، الصادر �� شهر نيسان كتلتھ، واحتساب ا�جموع العام ل�ل كتلة وحدها. وهذا ا�جدول عرضناه �� التقر�ر السنوي الثالث

ي هام�� م نجد فارقا �� النسب املئو�ة، عدا فارق ، ونظرا لقصر الدورة الصيفية والدورة الشتو�ة ال�ي عملت لشهر�ن، فل2018

 بقينا ع�� هذا ا�جدول الذي �عكس املشهد الدقيق ملا �ان. ا باملئة، فأأعشار  جدا، وال يتعدى

، بتقدم طفيف عما %74 ل��ملا�ي الثالث للوالية ا�حاليةالفعلية �� التصو�ت �� العام ا �كةئمة املش�القاقد بلغت �سبة مشاركة ف

�� العام األول. والقائمة املش��كة، ليس مش�و�ا �� سبب �غي��ا، ولكن �ان بإم�ا��ا أن  %70,5�ان �� العام ال��ملا�ي الثا�ي، ومقابل 

، و�� الدورة الصيفية %80تصو���ا �� الدورة الصيفية، من العام الثالث  ��جل �سبا أع��، فع�� سبيل املثال، تجاوزت �سبة

 .%85األخ��ة 

�� العام األول،  %85�� العام الثا�ي، و %67,5، مقابل �سبة %80و�النسبة لقائمة م���س، فقد �جلت �� العام الثالث �سبة 

نواب، يؤثر عل��ا  5ل�ون الكتلة صغ��ة من املش��كة، بل  وهذا التأرجح �� النسب ليس لھ دالالت سياسية، كما هو حال القائمة

 بنسب وا�حة، فهذا ا�حزب ا�شغل �� العام األخ�� بمؤتمر وانتخابات داخلية. �ل غياب

كما أن م���س، �انت قد غادرت جلسة تصو�ت واحدة، تتعلق بقانون يقّيد منشورات شب�ات التواصل، قدمتھ نائبة من املعسكر 

 ت القانون الشبيھ، الذي طرحتھ ا�ح�ومة الحقا.عارضأن "م���س"  الصهيو�ي، إال

، مقابل �سبة %41,4أما فيما يتعلق بكتلة "املعسكر الصهيو�ي"، فقد بلغت �سبة اع��اضها ع�� القوان�ن �� العام الثالث 

ارتفعت من عام آلخر، ففي ح�ن  ان�نقابل، فإن �سبة تأييدها للقو �� العام األول. ولكن �� امل %40,8�� العام الثا�ي، و 36,25%

. %21,6 إ���� العام الثا�ي، فقد ارتفعت �سبة التأييد �� العام الثالث  %17,78، و�سبة %16,6�انت �سبة تأييدها �� العام األول 

، و��  %44,3 إ��، وارتفعت �� العام الثا�ي %42,4وجاء االرتفاع ع�� حساب �سب التغيب، ففي العام األول �انت �سبة التغيب 

 .%36,4 إ��هبطت  العام الثالث

 �� العام األخ��. صنافهاتفاعل نواب "املعسكر الصهيو�ي"، �� تقديم القوان�ن العنصر�ة �ش�ى أ جانب هذا، تزايد إ��
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حافة فهذا ا�حزب وضعتھ ال� قبل"، بزعيمها األوحد يائ�� لبيد؛هو كتلة "يوجد مست ةعارضو�بقى العنوان األك�� ألداء امل

، �� خانة "الوسط"، إال أنھ منذ يومھ األول �� الكنيست، 2013، تمهيدا النتخابات 2012ية حينما ظهر ألول مرة �� ��ايات سرائيلاإل 

و�� ح�ومة بنيام�ن نتنياهو السابقة، �انت توجهاتھ اليمينية وا�حة، وكذا تأقلمھ مع نواب اليم�ن االستيطا�ي، �� �ل ما يتعلق 

 وان�ن العنصر�ة والداعمة لالحتالل واالستيطان، بما ف��ا قوان�ن قمعية، وعقو�ات جماعية.بمشاريع الق

إال أن تصنيفھ �وسط ما زال قائما، وهناك من يراه "بديال" �حكم نتنياهو، رغم مواقفھ. وسن�ى �� ا�جدول املرفق، ارتفاعا م��ايدا 

ل هبوط متواصل �� �سب االع��اض. ففي العام األول أيد هذا ا�حزب �� �سب تأييد "يوجد مستقبل"، للقوان�ن العنصر�ة، مقاب

 . %29,73 إ��، و�� العام الثالث %23,2 إ��، وارتفعت النسبة �� العام الثا�ي %12,15القوان�ن بنسبة 

العام الثالث هبط  ، و��%26، و�� العام الثا�ي %33,7�� العام األول بنسبة  عارضة "يوجد مستقبل" للقوان�ن، فقد عارضأما �� م

 �� العام الثالث. %45 إ���� العام األول،  %54وهذا ع�� حساب �سب التغيب ال�ي هبطت تدر�جيا من  ،%24,47 �سبة إ��

ھ، هناك ارتفاع كب�� �� عدد القوان�ن ال�ي يبادر لها نواب هذا ا�حزب، ���و 
ّ
من �شار�ون منھ �� مبادرات قوان�ن. أو  جانب هذا �ل

� ذا كنا قد الحظنا �� العام األول، وح�ى نصف العام ال��ملا�ي الثا�ي، ثالثة نواب ن�جهم مخالف للنواب الثمانية اآلخر�ن �كما أنھ إ

 ع�� مستوى تقديم القوان�ن.  أيضا، فإن هذا التمايز قد تال��ى، ع�� مستوى التصو�ت، و ذا��ا الكتلة

الذي بلغ القراءة األو��، بادر لھ النائب اليع��ر شط��ن من "يوجد مستقبل"  أن قانون ��ب أموال الضرائب الفلسطينية، إ��و�ش�� 

 و�دعم �خصيات بارزة �� حز�ھ. 

ة، و�الذات النتائج ال�ي نراها �� "يوجد مستقبل"، من أن هذا ا�حزب األخ��، مر�ح لي�ون الرابح عارضتنبع أهمية رصد تحرك امل

مقعدا باملعدل ب�ن مختلف  24 إ��نائبا اليوم  11العات الرأي تتوقع ارتفاع قوتھ من األك�� �� االنتخابات املقبلة، ف�ل استط

 االستطالعات، و�� نتيجة ليست مفهومة، �حزب يقوده �خص، ومن دون هو�ة اقتصادية اجتماعية وا�حة. 

مقعدا ك�ل، فإن  63ع�� معدل  ما �ع�ي أنھ إذا كنا قرأنا �� استطالعات الرأي، أن االئتالف ا�حاكم بقيادة نتنياهو، سيحصل

مقاعد "يوجد مستقبل"، �� قوة "احتياط" إضافية ألجندة اليم�ن االستيطا�ي، وفق ما يتأكد من أداء هذا ا�حزب فعليا �� الوالية 

 ال��ملانية ا�حالية. 
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 ةعارضتصو�ت امل

 

 حجم الكتلةة �� جلسات التصو�ت، و�حسب عارضالنسبة املئو�ة �عكس مجموع مشاركة نواب امل-

 2018والشتو�ة  2017عملية تصو�ت �� الدورت�ن الصيفية  26-

 

 غياب امتناع تأييد ة عارضم الكتلة 

 36,4 %0,006 %21,6 %41,4 املعسكر الصهيو�ي 1

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

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

 %45,8 ------ 29,73 %24,47 "يوجد مستقبل" 2

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

 2016 33,7% 12,15  54,15% 

 %26 ------ --------- %74 القائمة املش��كة 3

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

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

 %20 ------- -------- %80 م���س 4

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

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

 أور�� ليفي  5

املنشقة عن "�سرائيل 

 بيتينو"

 23%  77% 
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معا�ج��ا خالل الدورة  تال�ي تم والداعمة لالستيطان واالحتالل لقوان�ن العنصر�ةاقائمة  :)1( م�حق

 العشر�ن للكنيست

 

 

تار�خ املعا�جة  اسم القانون  

 األخ��ة

 

 تفاصيل املبادر

 

 ة ال��ائيةبالقراء أقرتقوان�ن 

 

 

1 

 اإلطعام القسري لألسرى الفلسطيني�ن

 )2015 ،48رقم ال�جون  أنظمة لتعديل قانون ( 

 

 

 

 

7/2015 

 

 

 ا�ح�ومة

 

هذا القانون بدأ إعداده �� وزارة 

القضاء �� ح�ومة نتنياهو السابقة 

، وملواجهة حركة )2014 -2013(

اإلضرابات عن الطعام �� �جون 

االحتالل. واجھ القانون اع��اضات 

واسعة من مراكز حقوقية ومن نقابة 

 األطباء اإلسرائيلية. 

ورغم إصرار ا�ح�ومة ع�� إقراره، إال 

أنھ ح�ى صدور هذا التقر�ر، لم يتم 

تطبيقھ �� أي من حاالت اإلضراب 

 عن الطعام.

 

2  

 عقو�ات ع�� ملقي ا�حجارةقانون رفع ال

 عاما 20سنوات إ��  5عقو�ة حّد أق��ى ت��اوح ما ب�ن 

 

 5لت��اوح ما ب�ن  ا�حجارة ملقي ع�� العقو�ات رفع قانون (

 عاما) 20سنوات إ�� 

 

7/2015 

 

 ا�ح�ومة

 

بدأ إعداده �� وزارة هذا القانون 

القضاء �� ح�ومة نتنياهو السابقة 

)، �� س�� لردع 2014 -2013(

املواجهات الشعبية، بالذات �� 

، إذ إن 48مدينة القدس و�� مناطق 

األح�ام القاسية �� الضفة ا�حتلة 

تفرضها محاكم عسكر�ة، و�أنظمة 

https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_313648.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/073_002.htm#Seif598
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 خاصة ��ا.

 

 

3 

 

و�ات قرار الكنيست بتذنيب أعضاء كنيست وفرض عق

عل��م، �� حال دخلوا إ�� امل�جد االق��ى املبارك، �� ف��ات 

توتر أم�ي، وصدور قرار بمنعهم من الدخول، واملس��دف 

من القرار الذي اتخذتھ �جنة "سلوكيات املهنة ال��ملانية" 

باألغلبية، وأقرتھ الهيئة العامة باألغلبية، هم النواب 

 العرب.

 

 

3/11/2015 

 

�جنة سلوكيات 

 نة ال��ملانيةامله

 

يأخذ هذا القرار طا�ع قانون، نظرا 

ملا �شملھ من عقو�ات، وهو �س��دف 

أساسا النواب العرب، �ونھ يحرمهم 

من حق العبادة، والدخول إ�� م�ان 

 يخصهم مباشرة. 

إال أن القرار �سري ع�� النواب 

ال��ود، الذين يقودون عصابات 

املستوطن�ن ال�ي تقتحم األق��ى 

 املبارك.

ح�ى إعداد هذا التقر�ر، ال يزال و 

 القرار سار�ا، من ناحية فعلية.

 

 

4 

 

قانون ا�حد األد�ى لعقو�ة القاء ا�حجارة، إذ يفرض حد 

أد�ى من ثالث سنوات �� ال�جن، وأي حكم أقل من هذا 

 يجب ان تقدم لھ هيئة القضاة ت��يرات مقنعة.

 )،2015وأمر الساعة  329(قانون العقو�ات �عديل بند  

 

 

 

3/110/2015 

 

 ا�ح�ومة

 

هذا قانون مكمل لقانون ا�حد 

األق��ى للعقو�ات ع�� إلقاء 

ا�حجارة، وهو �س��دف فلسطينيي 

 .48القدس والفلسطيني�ن �� مناطق 

 

 

5 

 

 يش ا�جسدي. قانون التفت

(قانون صالحيات ألجل ا�حفاظ ع�� أمن ا�جمهور، �عديل 

 )2016 -وأمر الساعة  5رقم 

 

 

 

1/2/2016 

 

 ا�ح�ومة

 

وهو قانون يج�� ل�ل شرطي أو 

جندي، �� منطقة أعلن قائد 

أخطار الشرطة ف��ا أ��ا منطقة ذات 

أمنية، أن يفتش أي �خص جسديا 

�� الشارع، ح�ى من دون أن ي�ون 

 مشبوها.

والنص ال��ائي للقانون، جعل هذه 

األنظمة مخففة �� املناطق ذات 

االحتمال لوقوع عنف مجتم��، 

وجرى �شديدها حيث ما �س�ى 

https://knesset.gov.il/committees/heb/material/data/H14-10-2015_11-20-55_-958.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_469.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_469.htm
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"أخطار أمنية"، وهذا البند األخ�� 

فاعل لعام�ن �أمر مؤقت قابل 

 للتمديد.

 

 

6 

 

 

- 

 

 "قانون م�افحة "اإلرهاب

تم دمج قانون بادرت لھ النائبة عنات ب���و إبراز اإلدانة 

 باإلرهاب �� ال�جل ا�جنائي.

 

 

13/6/2016 

 

 ا�ح�ومة

 

قانون واسع ومتشعب. �عت�� �� 

 جوهره مقاومة االحتالل وسياسة

التمي�� العنصر�ة "إرهابا". و"يمنح" 

األجهزة اإلسرائيلية صالحيات واسعة 

�� املالحقة وتقييد ا�حر�ات والسطو 

 ع�� املمتل�ات وغ��ها.

 

 

7 

 

  العر�ية العائالت شمل ملنع لّم  املؤقت القانون  سر�ان تمديد

 

 (قانون املواطنة والدخول إلسرائيل)

 

12/6/2017 

 

 ا�ح�ومة

 

القانون (أمر ساعة) يمنع منح إقامة 

دائمة ألحد الزوج�ن من عائلة 

عر�ية، إن �ان من الضفة والقطاع 

 أو من دول وأصول عر�ية.

 

 

8 

 

قانون يلزم ا�جمعيات واملراكز ا�حقوقية، باإلشارة إ�� من   .

بوعا��ا وتقار�رها، وا�حمالت اإلعالنية، يمّولها �� �افة مط

وأن يصرح بذلك �ل من يتحدث باسم املراكز �� ندوات 

 بحضور ممث�� مؤسسات رسمية.

 

 )2018، 17(قانون التعليم الرس�ي، �عديل رقم 

 

 

12/7/2016 

 

 ا�ح�ومة 

 

قانون ح�ومي �س��دف ا�جمعيات 

 واملراكز ا�حقوقية.

و�لزم املراكز باإلشارة إ�� من يمولها 

�� �افة مطبوعا��ا وتقار�رها، 

وا�حمالت اإلعالنية، وأن يصرح 

بذلك �ل من يتحدث باسم املراكز 

ممث�� مؤسسات  �� ندوات بحضور 

 رسمية.

وقد تم تخفيف حدة القانون لدى 

التصو�ت عليھ بالقراءة األو��، إذ تم 

شطب إلزام �ل موظف �� املراكز 

بأن ي��ز بطاقة ع�� صدره تحمل 

اسمھ وا�جهات التمو�لية. وجرى 

التخفيف �� أعقاب اع��اضات دولية 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_422.htm
https://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-8027.pdf
https://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_cs_bg_342580.pdf?fbclid=IwAR1pNap5pIXz0HDt4JYQUqIKleyIgD7XNXXgVVZIpZ9P1msg9_t1qlBxahM
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 م��ا اع��اض واشنطن.

 

 

9 

 

سنوات �جنا ع�� من يحّرض ضد  5�عديل قانون يفرض 

 متطوع �� ا�جيش

 

 

  )2016، 127(قانون العقو�ات �عديل 

 

 

18/7/2016 

 

يوآف كيش 

 (اللي�ود)

وسبعة نواب 

 آخر�ن

 

 

�عاقب القانون بصيغتھ ال��ائية من 

يحاول إقناع من يخدم �� ا�جيش، 

وال �سري عليھ قانون ا�خدمة 

ومغادرة  اإللزامية، بخلع بزتھ

  صفوف ا�جيش.

 

 

10 

 

�عديالن (قانونان) لقانون أساس الكنيست (قانون إقصاء 

                                                                                                                                             النواب)

 

 

19/7/2016 

 

�جنة القانون 

 لدستور وا

 

يق��ي التعديل األساس بف�ح 

نائبا إ�عاد  90ا�جال أمام أغلبية 

عضو كنيست عن الوالية ال��ملانية 

�ليا، و�قاء ا�جال أمامھ لالستئناف 

 إ�� ا�حكمة العليا.

 

 

11 

 

 

-  

 

. 

 محاكمة وعقاب وطرق عمل. -قانون القاصر�ن 

، �عديل محاكمة وعقاب وطرق عمل -القاصر�ن  (قانون 

 )2016امر الساعة -22رقم 

 

 تم ضم قانون لھ بادرت لھ عنات ب���و.

 

 

3/8/2016 

 

 ا�ح�ومة

 

يج�� القانون فرض أح�ام بال�جن 

عمليات قتل وهم ع�� من أدينوا �

عاما، والقانون مؤقت  14دون سن 

 ملدة ثالث سنوات لغرض الفحص.

 

 

12 

 

تثبيت قانون مؤقت �عفي ا�حقق�ن من توثيق وتصو�ر 

 التحقيقات �� القضايا األمنية.

 

التحقيق مع مشبوه�ن) قانون أنظمة األح�ام ا�جنائية (( 

 )2016، 8�عديل رقم 

 

 

 

 

5/12/2016 

 

 ا�ح�ومة

 

جاء هذا القانون �� اعقاب سلسلة 

من الدعاوى ال�ي قدمت للمحكمة 

العليا، ع�� خلفية �عذيب معتقل�ن 

�� املعتقالت اإلسرائيلية، خالل 

 عمليات التحقيق.

 

https://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-642.pdf?fbclid=IwAR0cdfX6V70T6qlTNGZlo2NwTgPMcmezCYENLUKI1DfMFIY6-QuOWfBTFVc
https://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-642.pdf?fbclid=IwAR0cdfX6V70T6qlTNGZlo2NwTgPMcmezCYENLUKI1DfMFIY6-QuOWfBTFVc
https://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-642.pdf?fbclid=IwAR0cdfX6V70T6qlTNGZlo2NwTgPMcmezCYENLUKI1DfMFIY6-QuOWfBTFVc
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=578856
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=578856
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_542.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_542.htm
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13 

 

 

. 

 

رارا��ا ا�حاكم العسكر�ة و�جعل ق قانون يرفع م�انة

 معتمدة أمام ا�حاكمة املدنية

 )2017، 18(قانون لتعديل أوامر األدلة رقم 

 

 

16/1/2017 

 

 عنات ب���و

 

رات مخاطر القانون: يجعل قرا

ا�حاكم العسكر�ة معتمدة �� 

القضاء املد�ي اإلسرائي�� لرفع 

دعاوى �عو�ضات استنادا لقرارات 

ا�حاكم العسكر�ة االستبدادية. 

وثانيا، أن �ش�ل قرارات ا�حاكم 

العسكر�ة �� قضايا معينة، نموذجا 

لفرض مثلها ع�� الفلسطيني�ن 

حام�� ا�جنسية اإلسرائيلية 

 ).48(فلسطينيو 

 

هذا القانون بالقراءة األو��  سقط

، بتعادل األصوات، 22/2/2016يوم 

ثم طرحتھ ا�ح�ومة مجددا، وأقر 

 .21/11/2016بالقراءة األو�� يوم 

 

 

14 

 

قانون "التسو�ة" ل��ب األرا��ي بملكية خاصة �� الضفة 

 ا�حتلة.

 

 )2017(قانون �سو�ة االستيطان �� ��ودا والسامرة 

 

 

6/2/2017 

 

بتسلئيل 

سموتر�تش 

 وآخرون

 

نص معدل لقانون شارك فيھ جميع 

املبادر�ن للصياغات األو�� لھ، 

و�ضمن �عديال �ستث�ي بؤرة عمونة، 

ار ��ائي �� ل�و��ا صدر ضدها قر 

ا�حكمة العليا. وذلك �� محاولة 

لتجاوز ا�خالف القضائي حول هذا 

 القانون.

و�ان قد أقر بالقراءة التمهيدية يوم 

5/12/2016، 

و�القراءة التمهيدية يوم 

8/12/2016. 

 

  

قانون يحظر منع تقديم خدمات تجار�ة وغ��ها ع�� أساس 

   

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=576923
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2010254
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 م�ان السكن (يقصد املستوطنات). 15

 

قانون منع التمي�� باملنتجات وا�خدمات والدخول ألماكن (

 ).2017) 4ال��فيھ واألماكن العامة (�عديل رقم 

 

 

انون قائم، و��دف التعديل �عديل لق شو�� معلم 20/2/2017

إ�� �غر�م �ل من يرفض تقديم 

خدمات تجار�ة أو ثقافية وغ��ها، 

ع�� خلفية م�ان سكن املس��لك أو 

ا�جمهور، والهدف من هذا معاقبة 

مقاط�� املستوطنات، خاصة من 

القطاع الف�ي والثقا�� الذين 

يرفضون تقديم عروض �� 

 املستوطنات.

بالقراءة وقد أقر الكنيست القانون 

 ،3/2/2016التمهيدية يوم 

 .20/6/2016و�القراءة األو�� يوم 

 

 

16 

 

 

 

 

- 

 

قانون يمنع منح تأش��ة ل�خص أو مؤسسة تدعو ملقاطعة 

 إسرائيل

 

 )2017، 28(قانون الدخول إلسرائيل، �عديل رقم 

 

تم دمج قانون مثيل بادر لھ عدد من النواب مع النائب 

 يانون ميغال.

 

6/3/2017 

 

 ا�ح�ومة

 

يمنع القانون منح تأش��ة ألي �خص 

أو مؤسسة تدعو ملقاطعة إسرائيل، 

إال �� حاالت استثنائية، بحسب 

قانون  تقديرات وز�ر الداخلية. هذا

ح�ومي، وتم ضم مشروع قانون 

خاص لھ قدمھ نواب، و�حمل رقم 

/ ف وقد أقر بالقراءة 20/ 1906

التمهيدية �� منتصف �شر�ن الثا�ي 

 .2015من العام 

ح�ى سن القانون �انت هذه سياسة 

قائمة، بقرار من وز�ر الداخلية، بناء 

ع�� تقديرات ال يتم البوح ��ا، وتد�� 

لقانون �ساعد أمنية. و�ات هذا ا

الوز�ر ع�� إصدار قرارات سريعة 

وانضم إليھ الحقا قانون ��ذا الشأن، 

أقر بالقراءة التمهيدية يحمل رقم 

1906. 

 

قانون يج�� للمحاكم �حب مواطنة �خص من دون مثولھ  

أمام ا�حكمة، واالكتفاء بمحام عنھ، �� حال �ان خارج 

   

قانون ح�ومي، يج�� للمحاكم أن 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=572105
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=572105
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=565532
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 البالد  17

 

 )2017، 13(قانون املواطنة، �عديل رقم 

 

 

تنظر �� التماس من تم �حب  ا�ح�ومة 6/3/2017

مواطنتھ، من دون حضوره �خصيا 

إذا �ان خارج البالد،  إ�� ا�حكمة

واالكتفاء بمحام عنھ، أو محام 

 ت�لفھ ا�حكمة.
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. 

 املس�ح ال���ح ملن �علن دعمھ للكفاح قانون يمنع

 )46أساس الكنيست �عديل رقم  (قانون  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

14/3/2017 

 

 عوديد فور�ر

 

القانون هو �عديل للقانون القائم 

الذي �ان يمنع ال��شيح ع�� خلفية 

أعمال تدعم الكفاح املس�ح، أما اآلن 

فإنھ سي�ون مجرد تصر�ح بحق 

 ملنع ال��شيح. املقاومة سببا
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املدنية (منع ا�خدمة �� جمعيات -قانون ا�خدمة الوطنية

 تتلقى ت��عات من دولة أجنبية).

 

 ) 2017 ملدنية،ا-قانون ا�خدمة الوطنية(

 

 

 

 

22/3/2017 

 

أم�� أوحانا 

ودافيد بيطان من 

 "اللي�ود"

 

تم دمجھ كبند �� قانون شامل ملا 

�س�ى "ا�خدمة املدنية"، �عيد عدة 

 �عر�فات وشروط ف��ا.

�س��دف القانون (البند) مركز 

بيتسيلم ع�� خلفية ظهور مديره 

العام حجاي إلعاد أمام مجلس األمن 

ستيطان �� الضفة الدو��، ضد اال 

ا�حتلة، وهو ترجمة ملا أعلنھ بنيام�ن 

 نتنياهو يومها.
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 قانون ��دف إ�� �سريع هدم البيوت غ�� املرخصة.

 

 )2017، 116ون التخطيط والبناء، �عديل (قان

 

5/4/2017 

 

أقر �� جلسة 

استثنائية �� 

عطلة الر�يع، 

بطلب من 

 ا�ح�ومة.

 

 ا�ح�ومة

 

يضع القانون سلسلة من األنظمة، 

وتوزيع مسؤوليات، م��ا ع�� 

ا�جالس البلدية والقرو�ة، لتطبيق 

قرارات ا�حاكم ��دم البيوت ال�ي 

س��دف بنيت من دون ترخيص. امل

األساس، و�� الغالبية الساحقة جدا 

 �� البيوت العر�ية.

أقر القانون بصيغتھ األو�� يوم 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2005580
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=578934
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=568470
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2006777
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، و�ان ينص ع�� سر�ان 1/8/2016

 ؛بأثر رج�� ع�� �ل بيت غ�� مرخص

 ألف بيت. 50بمع�ى قرابة 

إال أنھ �� إطار إعداده للقراءة 

ال��ائية، تم شطب األثر الرج�� لهذا 

، سر�ان بنود القانون، باستثناء

جزائية حول االستمرار �� استخدام 

البيت، منذ عام ونصف العام من 

 يوم إقرار القانون بالقراءة ال��ائية.

وقد تم إقرار القانون خالل جلسة 

 استثنائية �� عطلة الر�يع. 
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 نائبا ألي �غي�� �� قانون القدس. 80قانون يطلب أغلبية 

 

 

 ) 2018 2قانون أساس القدس �عديل رقم (

 

 

1/1/2018 

 

 22شو�� معلم و

 نائبا.

 

 80قانون يطلب أغلبية عددية من 

نائبا، ألي �غي��  120نائبا، من أصل 

�� قانون أساس: "القدس عاصمة 

إسرائيل"، إال أنھ وفق طلب 

ء هذا البند ا�ح�ومة، فإنھ يجوز إلغا

ا�جديد بقانون آخر يحظى بأغلبية ال 

نائبا. كذلك فإنھ لدى  61تقل عن 

القراءة األو�� تمت إضافة تقول إن 

القانون �سري ع�� منطقة نفوذ 

املدينة ال�ي تحددها بلدية القدس، 

تمهيدا لس�خ ضواح فلسطينية كب��ة 

 عن املدينة دون ذكرها.
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مجلس التعليم العا�� ع��  قانون يفرض سر�ان صالحيات

 الضفة ا�حتلة

 )2018،  2قانون مجلس التعليم العا��، �عديل رقم (

 

 

13/2/2018 

 

 شو�� معلم وآخر

 

نون إ�� �غي�� الوضع ��دف القا

القائم، �ش�ل تصبح ا�جامعة �� 

مستوطنة أر�ئيل تا�عة أيضا �جلس 

التعليم اإلسرائي��، بدال من �جنة 

خاصة ��ا، وهذا ُ�عد أحد قوان�ن 

 الضم.

https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_457849.pdf
https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_457849.pdf
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2023464
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. 

تثبيت قانون �ان مؤقتا يز�د العقو�ات ع�� من ُ�شغل أو 

 ُيبّيت فلسطينيا من الضفة والقطاع دون تصر�ح

وقانون  29(قانون الدخول ا�� إسرائيل، �عديل رقم 

 )2018الساعة، 

 

 

5 /3 /2018 

 

 ا�ح�ومة

 

تثبيت قانون �ان مؤقتا، وهو 

لقانون الدخول إ��  26التعديل رقم 

إسرائيل، و�ق��ي بز�ادة العقو�ات 

ل أو 
ّ
والغرامات ع�� �ل من �شغ

يبّيت لديھ "مواطنا أجنبيا" من دون 

نح القانون صالحية تصر�ح. كما يم

لضابط الشرطة �� املنطقة، بإصدار 

أمر يحظر استخدام امل�ان الذي 

 �انت فيھ إقامة ال�خص. 
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- 

 

 من اإلقامة ��حب صالحيات الداخلية وز�ر يمنح قانون  

 �شاط أو عملية تنفيذ خلفية ع�� وا�جوالن، القدس أها��

 .سيا��ي

 

 تم دمج قانون بادر لھ النائب أم�� أوحانا وآخرون.

 )2018، 30(قانون الدخول إ�� إسرائيل، �عديل رقم 

 

 

7/3/2018 

 

 ا�ح�ومة

 

هذا القانون بادرت لھ ا�ح�ومة وأقر 

، 26/2/2018بالقراءة األو�� يوم 

بصيغة أخرى، إذ يقتصر �حب 

اإلقامة، ع�� من ارتكب "ا�خالفة" 

ولم يكمل عامھ العاشر منذ �سلمھ 

نھ �� غضون بطاقة اإلقامة، إال أ

أسبوع، جرى تجي�� القانون ملشروع 

قانون بادر لھ نواب، وأقر بالقراءة 

ليقر  3/1/2018التمهيدية يوم 

بالقراءة ال��ائية وفق الصيغة األك�� 

 حدة. 
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 يمنع من أدين باإلرهاب من ال���ح لالنتخابات. قانون 

 ) 2018  ،70(قانون انتخابات الكنيست �عديل رقم      

 

 

 

 

 

7/3/2018 

 

 عنات ب���و

 

القانون هو تحصيل حاصل �� قانون 

االنتخابات القائم، وهو قانون زائد، 

ولهذا فباإلم�ان اعتباره قانونا 

عرض موقف سيا��ي، خاصة وأنھ ل

 ال �سري ع�� اإلرهابي�ن املستوطن�ن.

 

     

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2064313
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2064313
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2064313
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2064313
https://madarcenter.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A9/7864-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://madarcenter.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A9/7864-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://madarcenter.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A9/7864-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://madarcenter.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A9/7864-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2698.pdf
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2022281
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- 

 

 

- 

 قانون يفرض كفاالت مالية ع�� عائالت الشهداء لغرض

  تنفيذ شروط إجراء ا�جنازات

 

 )2018 ،3�عديل رقم  ،قانون م�افحة اإلرهاب(

 

 

 تم دمج قانون مثيل بادر لھ النائب بتسلئيل سموتر�تش.

 

 تم دمج قانون مثيل بادرت لھ النائبة عنات ب���و وآخرون.

 

��دف القانون إ�� قوننة الشروط  ا�ح�ومة 7/3/2018

ال�ي تفرضها األجهزة اإلسرائيلية ع�� 

عائالت املقاتل�ن الشهداء الذين 

نفذوا عمليات، و�� أنظمة تتعلق 

باملناطق الواقعة تحت ما �س�ى 

ا ف��ا "السيادة اإلسرائيلية" بم

القدس. و�فرض القانون دفع 

كفاالت مالية، و�التا�� تتحول إ�� 

غرامات. و�ان الكنيست قد أقر 

قانون�ن بالقراءة التمهيدية ألعضاء 

كنيست، ��ذا الشأن، وسيتم توحيد 

 القوان�ن الثالثة، للقراءة ال��ائية.
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قانون لتجميد أموال من السلطة الفلسطينية �سبب 

 دعمها "لإلرهاب"

قانون تجميد األموال ال�ي دفع��ا السلطة الفلسطينية بما (

يرتبك باإلرهاب من األموال ال�ي تنقل لها من ح�ومة 

 )2018 -إسرائيل

 

 

25/6/2018 

 

 ا�ح�ومة

 

، مشروع قانون بادرت لھ ا�ح�ومة

يمنح عناصر األمن وشرطة ا�حدود، 

عند املعابر الدولية اعتقال �ل من 

بالقيام بأعمال "تمس  �شتبھ ��م

أمن الدولة"، أو لد��م معلومات 

تتعلق بأ�خاص �سعون "للمس 

 بأمن الدولة".

 

 

 28 

 

فة من رفع دعاوى مباشرة قانون ��دف ملنع فلسطينيي الض

 أمام ا�حكمة العليا اإلسرائيلية

، 117�عديل رقم ، قانون ا�حكمة للشؤون اإلدار�ة(    

2018( 

 

 

8/7/2018 

 

ا�ح�ومة والنائب 

 اليع��ر شط��ن 

 

قانون بادرت لھ ا�ح�ومة يق��ي 

بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية 

ال�ي تجب��ا السلطات اإلسرائيلية 

بقدر مواز للمخصصات ال�ي تدفعها 

السلطة واألطر الفلسطينية املرتبطة 

��ا لألسرى وعائال��م، ولألسرى 

ا�حرر�ن، ولعائالت الشهداء. وقد 

ديالت كث��ة ع�� النص جرت �ع

ال��ائي للقانون، مقارنة مع النص 

الذي عرضتھ ا�ح�ومة، وأقر 

، إذ 2018أيار  8بالقراءة األو�� يوم 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2066031
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2066031
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2066031
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2015157
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2015157
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2015157
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2015157
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2015157
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2068500
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2068500
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2068500
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2068500
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تم �عديل ا�خصم، ليصبح تجميدا، 

كما تمت إزالة بند، يتيح عدم تطبيق 

القانون، إذا رأت ا�ح�ومة ذلك. وهو 

قانون حظي بموافقة كتل�ي املعارضة 

صهيو�ي" و"يوجد "املعسكر ال

 مستقبل".

 

 

29 

 

إقرار بالقراءة ال��ائية لقانون يمنح نقاطا �� التعليم 

 األ�ادي�ي �جنود االحتياط

 )2018، 7ب �عديل رقم (قانون حقوق الطال

 

 

17/7/2018 

 

ا�ح�ومة والنائب 

بتسلئيل 

سموتر�تش ومعھ 

 نائبا. 19

 

مشروع قانون ح�ومي، ودمج فيھ 

نائبا، وهو  20مشروع قانون بادر لھ 

من ضمن مشاريع قوان�ن الضم 

الزاحف للضفة، "يمنح" صالحية 

�حكمة مدنية بالنظر �� قرارات 

� من ا�حكم العسكري �� الضفة، و�

صالحيات ا�حكمة العليا، ال�ي 

بموجب القانون اإلسرائي��، �عا�ج 

أيضا قرارات ا�حكم العسكري، �� 

 حال تم التوجھ إل��ا ��ذا الشأن.

 

 

30 

 

 

إقرار بالقراءة ال��ائية لقانون يمنح نقاطا �� التعليم 

 األ�ادي�ي �جنود االحتياط

 

 )2018، 7(قانون حقوق الطالب �عديل رقم 

 

 

11/7/2018 

 

 

شو�� معلم 

 وآخرون.

 

يمنح نقاط تزكية ملن يخدم �� جيش 

االحتياط، ع�� حساب مواضيع 

 التكملة �� الدراسة ا�جامعية

 

31 

 

 

 

 

قانون يمنع �شاط منظمات تنشط ضد ا�جيش �� جهاز 

 ال��بية

 

 )2018 ،17�عديل رقم ، قانون التعليم الرس�ي(

 

 

 

16/7/2018 

 

شو�� معلم 

 .ونوآخر 

 

هذا القانون هو تطبيق لنية وز�ر 

التعليم نفتا�� بينيت، الذي ير�د 

حظر دخول جمعية "�اسرو 

س. املدار  إ��ية، سرائيلالصمت" اإل 

جيش  و�� جمعية توثق جرائم

ضد  وممارساتھ االحتالل

الفلسطيني�ن �� املناطق ا�حتلة منذ 

. املبادرة من االئتالف 1967العام 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2066660
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2066660
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2011349
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ة عارضواب املة، وأبرز نعارضوامل

 زعيم "يوجد مستقبل" يائ�� لبيد.

 

 

32 

 

 قانون يفرض ع�� البلدات العر�ية إقامة مراكز شرطة

امر الساعة -146�عديل رقم (قانون لتعديل امر البلديات 

2018( 

 

 

16/7/2018 

 

 ا�ح�ومة

 

قانون ح�ومي، ينقض مشروع 

قانون ا�ُحكم ا�ح��، بحيث إذا 

رفض مجلس بلدي، وا�حديث هنا 

 أرضعن بلدات عر�ية، تخصيص 

املصادقة أو  إلقامة مركز شرطة،

إلقامة مركز  أرضع�� استخدام 

شرطة، فإن الصالحية �عود لوز�ر 

ة ليفرض املركز ع�� البلدة الداخلي

 .راد��ا�غ�� إ

 

  

33 

 

 

 

. 

 

  "ال��ودي للشعب القومية الدولة إسرائيل" أساس قانون 

 

 

 

 

 

 

19/7/2018 

 

 

 آ�� ديخ��

 

نص القانون الذي أقر بالقراءة 

ال��ائية، جرت فيھ �غي��ات عما أقر 

بالقراءة األو��، و�انت �غي��ات قد 

�عد إقرار القانون  أيضاجرت 

بالقراءة األو��، ومن أبرز التغي��ات، 

�� باتت العبارة أنھ عند القراءة األو 

��  إسرائيل أرضالفاتحة للقانون: "

الوطن التار��� للشعب ال��ودي". 

ومن ب�ن التغي��ات �� القراءة 

ال��ائية، أنھ جرت إعادة صياغة 

البند املتعلق بإقامة تجمعات 

س�انية لل��ود فقط، ولكن التغي�� 

�شذ عن الهدف ا�جوهري. كما  لم

فقد  ما يتعلق بمدينة القدس،أنھ في

أضيفت لها عبارة: "ال�املة 

 .واملوحدة"

 

  

 .طالق سراح مشروط ملن أدين باإلرهابانون يحظر إق

   

، �ستبق جمع ب�ن مشرو�� قانون 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2070280
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2070280
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=565913
https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_504220.pdf
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2074279
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2074279


34 

 

34  

 

 

 

 عوديد فور�ر 25/12/2018

 

 عنات ب���و

برام صفقات لتحر�ر احتمال إ

جراء يق��ي بتحر�ر إأو  أسرى،

 .األسرى قبل ان��اء مدة مح�وميا��م

 

35 

 

قانون يمنح املستوطنات م��انيات تفضيلية أسوة بالبلدات 

 .إسرائيل�� 

 

قانون لتعديل أوامر ضرائب البلدية وضرائب ا�ح�ومة (

 )2019، 32رقم 

 

 

1/1/2019 

 

ميخائيل 

 ملكيلئي��

 

لم يكن هذا القانون يتطرق �� 

مل��انيات  صيغتھ األصلية،

قراره بالقراءة عد إو� ،للمستوطنات

لتمهيدية، تم �عديلھ بنص صر�ح، ا

يقصد عينيا بحيث بات 

ن الضم املستوطنات، وهو من قوان�

 .الزاحف

 

  

 بالقراءة األو�� أقرتقوان�ن 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 .قانون إلزالة مضام�ن مخالفة من شبكة االن��نت

 

بادرت لھ النائبة رفيطال سو�د من  لھ تم ضم قانون (

 )"املعسكر الصهيو�ي"، وأقر سابقا بالقراءة التمهيدية.

 

 

 

9/1/2017 

 

 ا�ح�ومة

 

تكمن عنصر�ة القانون �� �عر�ف 

"ا�خطر ع�� األمن"، وهو عمليا 

من  يتجاوز التحر�ض ع�� العنف

ية، سرائيلقبل عصابات اليم�ن اإل 

القانون يحظى بدعم جميع الكتل 

الصهيونية والدينية من االئتالف 

 ة.عارضوامل

 

 

2 

 

عن مؤسسات  � مشروع قانون يحجب أمواالبالقراءة األو�

 .يةسرائيلمع السياسات اإل  ال تتوافق �شاطا��موفنان�ن 

 

 

 

5/11/2018 

 

 ا�ح�ومة

 

 إ��مشروع قانون بادرت لھ ا�ح�ومة 

الكنيست، و�الذات وز�رة الثقافة 

م��ي ريغيف، يق��ي بمنح وز�ر 

الثقافة صالحيات �حجب م��انيات 

، ة عن مؤسسات وأ�خاصيثقاف

�شاطهم مخالف للسياسات 

ية الرسمية من عدة سرائيلاإل 

 .جوانب

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2066462
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2066462
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2011567
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2075045
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2075045
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 بالقراءة التمهيديةقوان�ن 

 

1 

 

قانون يمنح صالحيات أوسع لشعبة االستيطان، �عف��ا من 

 املشاركة �� عطاءات، و�منحها م��انيات أك��.

 

 

 /ف1674/20

 

 

23/7/2015 

 

النائب بتسلئيل 

سموتر�تش من 

كتلة "البيت 

 ي"ال��ود

 .و�دعم ا�ح�ومة

 

  

قانون من شأنھ أن �عطي شعبة 

االستيطان، التا�عة للهستدروت 

الصهيو�ي، اإلطار األوسع ل�حركة 

الصهيونية، صالحيات أوسع، خاصة 

اتخاذ قرارات ميدانية تتعلق 

باالستيطان �� جميع املناطق ا�حتلة 

، بمع�ى الفلسطينية 1967منذ العام 

 والسور�ة.

 

 

2 

 

�دف لدفع �عو�ضات "ملال�ي" أراض باتت تحت قانون �

 سلطة خارجية، يقصد السلطة الفلسطينية.

 

 /ف1746/20

 

 

30/12/2015 

 

النائب بتسلئيل 

سموتر�تش من 

"البيت ال��ودي" 

ومعھ النائب 

دافيد امسالم من 

 "اللي�ود"

 

 

قانون يق��ي بدفع �عو�ضات مالية، 

�"، إسرائي�عن أراض تا�عة "ملواطن 

حت سلطة خارجية، والقصد و�اتت ت

كما يرد �� القانون، �� املنطقة 

الواقعة تحت السلطة الوطنية 

�� مصر، مثل أو  الفلسطينية،

 �حراء سيناء.

 

 

3 

 

قانون يجعل العامل�ن �� ا�جمعيات ا�حقوقية عمالء 

 أجانب.

 

 /ف1730/20

 

 

17/2/2016 

 

 رو�رت إيالطوف

 "�سرائيل بيتينو"

 

 

من ا�جمعيات يجعل القانون قسما 

واملراكز ا�حقوقية عمالء �جهات 

 .خارجية

 

4 

 

قانون يلزم �ل فلسطي�ي مشتك من الضفة والقطاع أمام 

محاكم االحتالل، أن يدفع كفالة مالية باهظة �� ا�حاكم، 

 

17/2/2016 

 

شو�� معلم من 

كتلة "البيت 

 

�عد أن أقر بالقراءة التمهيدية، اتفق 

، هع�� أن ال يتم االستمرار �� إقرار 



36 

 

 بنسبة من التعو�ضات ال�ي يطالب ��ا.

 

 ف/2271/20

  

ال��ودي" 

 وعة نوابومجم

ومنح وزارة العدل أن تجعل بنوده 

األساسية أنظمة إدار�ة، دون 

 ا�حاجة لسن قانون.

 

 

5 

 

قانون يحرم األس�� من القسم األك�� من صندوقھ 

التقاعدي ومخصصاتھ االجتماعية ويسري ا�حرمان ع�� 

 ثتھ. ور 

 

 ف/3181/20

 

 

27/7/2016 

 

�عقوف ب��ي 

 وآخرون

 

�عرض القانون أنظمة تحرم األس�� 

الذي �ان عامال ومؤمنا �� صندوق 

�ان يحظى بمخصصات أو  التقاعد،

اجتماعية، من هذه ا�خصصات، 

 وحرمان ورثتھ م��ا، من �عده.

 

6 

 

يمنح مستوطنات الضفة امتيازات ضر�بية، بزعم قانون 

 اطق مهّددة با�خطر. �و��ا من

 

 /ف2809/20

 

 

27/7/2016 

 

بتسلئيل 

سموتر�تش 

 وآخرون

 

يضمن القانون تخفيضات �� ضر�بة 

الدخل ملستوطنات ليست مشمولة 

 ضمن ما �س�ى "مناطق أفضلية".

 

x 

 

 قانون التسو�ات.

 

 /ف1973/20

 

 

16/11/2016 

 

يوآف كيش 

 وآخرون

 

 ،تم تجميده مع قانون�ن مطابق�ن

ها بقانون واحد آخر مع واستبدال

 �عديالت.

 

 

 

X 

 

 قانون التسو�ات. 

 

 /ف3127/20

 

16/11/2016  

شو�� معلم 

 وآخرون

 

تم تجميده مع قانون�ن مطابق�ن 

واستبدالها بقانون واحد آخر مع 

 �عديالت.
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X 

 

 قانون �سو�ات االستيطان �� ��ودا والسامرة.

 

 /ف3433/20

 

 

16/11/2016 

 

بتسلئيل 

سموتر�تش 

 آخرونو 

 

تم تجميده مع قانون�ن مطابق�ن 

واستبدالها بقانون واحد آخر مع 

 �عديالت.

 

 

7 

 

 ذان املساجد.�حظر أ

 

 ف/2316/20

 

 

8/3/2017 

 

رو�رت ايالطوف 

وثالثة نواب من 

"�سرائيل بيتينو" 

بي��م افيغدور 

 لي��مان

 

 

قانون جارف ل�ل ساعات اليوم 

وسيتم دمجھ مع القانون التا�� 

 .املعّدل

 

8 

 

مشروع قانون منع "�جيج" مك�� صوت من دور العبادة 

 (منع األذان).

 

 ف/3590/20

 

 

8/3/2017 

 

 مردخاي يوغيف

 دافيد بيطان

 

قانون معدل ملشروع قانون آخر، 

ليال وح�ى  11و�قتصر ع�� الساعة 

السا�عة صباحا من اليوم التا�� 

 الس��داف آذان الفجر.

 

 

9 

 

املشارك�ن �� "العمليات  مشروع قانون إخراج عالج

 اإلرهابية" من قانون التأم�ن الص��.

 

 ف/3536/20

 

 

19/7/2017 

 

عنات ب���و 

 وآخرون

 

يأ�ي مشروع القانون �� سياق حملة 

التحر�ض ضد العرب، وهم 

املس��دفون، و�ط�� عليھ طا�ع 

البيان السيا��ي إلبقاء املوضوع �� 

 الواجهة.

 

 

10 

 

امات ا�حاكم العسكر�ة مشروع قانون يق��ي بضم غر 

 �.سرائي�ملركز جباية الغرامات اإل 

 ف/4121/20

 

8/11/2017 

 

 عنات ب���و

 

 إ��قانون جديد زاحف لضم الضفة 

ما �س�ى "السيادة العسكر�ة"، وهذا 

القانون الثا�ي �� الوالية ال��ملانية 

فرض طا�ع  إ��العشر�ن، الهادف 



38 

 

 

 

 

 

مد�ي ع�� ا�حاكم العسكر�ة �� 

 ا�حتلة. الضفة

 

 

11 

 

مشروع قانون يفرض �عو�ضات عامة كغرامة للدعوات 

 .إسرائيلملقاطعة 

 ف/4555/20

 

 

 

22/11/2017 

 

يوآف كيش 

 وآخرون

 

مشروع قانون يق��ي بتغر�م جهة 

ألف  500، بـ إسرائيلتدعو ملقاطعة 

ألف دوالر) كتعو�ض  142شي�ل، (

عام، ملن يتضرر، دون أن يثبت حجم 

 أضراره.

 

 

12 

 

مشروع قانون يج�� اال��ام بالقذف والتشه�� ملن ��اجم 

 � بما ���يء لسمعتھ.سرائي�ا�جيش اإل 

 ف/4766/20

 

 

6/12/2017 

 

يوآف كيش 

 وآخرون

 

حاكمة �ل من يوجھ مشروع قانون �

�، سرائي�االنتقاد �جيش االحتالل اإل 

ك�ل، وليس فقط ضد جندي ما، ما 

ية، �شو��ا إسرائيلُ�عد من ناحية 

معة ا�جيش، كما ورد �� نص لس

أو  القانون، ع�� أن ي��م ال�خص،

املنظمة بـ "القذف والتشه��"، 

والقانون �س��دف �ش�ل وا�ح 

ية وغ��ها إسرائيلمنظمات حقوقية 

 ممن تقدم تقار�ر عن جرائم.

 

 

13 

 

مشروع قانون تفضيل من خدم �� ا�جيش النظامي �� 

 القبول للعمل �� سلك خدمات الدولة.

 ف/4778/20

 

 

20/12/2017 

 

حمد عمار 

 وآخرون

 

�س��دف القانون باألساس العرب، 

 الذين ال يخدمون �� ا�جيش.

 

14 

 

 قانون حكم اإلعدام ملن يدان بالقتل ع�� "خلفية إرهابية".

 

3/1/2018 

 

رو�رت ايالطوف 

 

مشروع قانون يفرض حكم اإلعدام 

 غ�� القابل لالستئناف ع�� �ل



39 

 

 ف/4638/20

 

فلسطي�ي من الضفة الغر�ية  وآخرون

ا�حتلة، يدان �� محكمة عسكر�ة، 

بالقتل "ع�� خلفية إرهابية"، حسب 

نص القانون، الذي جاء مفصال، 

بحيث ال �شمل جرائم القتل ال�ي 

يرتك��ا املستوطنون، والقتل �ش�ل 

ة عارضعام. يواجھ مشروع القانون م

�� قيادة ا�جيش وأجهزة ا�خابرات 

 ر�ن القضائي�ن.وجهاز املستشا

 

 

15 

 

إقرار بالقراءة التمهيدية مشروع قانون ملنح أراض �� 

لشعبة االستيطان  ،الضفة، مصادرة وأرا��ي م�ّجر�ن

  .الصهيونية

 

 ف/4920/20

 

 

 

19/6/2018 

 

بتسلئيل 

 سموتر�تش

 

مشروع قانون يقونن "منح" شعبة 

االستيطان �� الو�الة الصهيونية 

ية لغرض �� الضفة الفلسطين يأرا��

اقامة مستوطنات وتوسيع أخرى، 

وهذه األرا��ي �� مما �سم��ا 

ارا��ي أو  االحتالل "أرا��ي دولة"،

م�ّجر�ن فلسطيني�ن استولت عل��ا 

سلطات االحتالل و�اتت لدى ما 

�س�ى "حارس أمالك الغائب�ن"، 

ك شعبة االستيطان  إ���شار 
ّ
أن تمل

األرا��ي يز�د من أخطار أش�ال 

 .ألرضالسيطرة ع�� ا

 

 

16 

 

إقرار بالقراءة التمهيدية مشروع قانون ملعاقبة من ينشر 

  .شر�طا �جنود ا�جيش خالل أداء مهما��م

 

 ف/5377/20

 

 

21/6/2018 

 

 رو�رت ايالطوف

 

مشروع قانون يفرض عقو�ات ع�� 

أو  �ل من �شر شر�طا مصورا

م�جال �جنود ا�جيش خالل أداء 

مهما��م �� الشب�ات اإلعالمية 

 .جتماعيةواال 

 

17 

 

مشروع قانون يحظر ز�ارة أسرى ��  ،بالقراءة التمهيدية

 

24/10/2018 

 

 أورن حزان

 

مشروع قانون يحظر ز�ارة أسرى �� 

ال�جون من تنظيمات، �علن 
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 .ي�نإسرائيلال�جون إذا احتجزت تنظيما��م 

 

 ف/4964/20

 

 اجنودأو  اا��ا تحتجز جثث إسرائيل

بدعم ي�ن. القانون يحظى إسرائيل

ة عارضجارف من االئتالف وكتل�ي امل

"املعسكر الصهيو�ي" و"يوجد 

 .مستقبل"
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مشروع قانون يوسع قانون "�جان  ،بالقراءة التمهيدية

 .القبول للسكن �� البلدات

 

 

12/12/2018 

 

بتسلئيل 

 سموتر�تش

 

�عر�ف ما  مشروع القانون يوّسع 

�س�ى "البلدات ا�جماه��ية" من ح�ى 

عائلة، و��  700ح�ى  إ�� عائلة 400

البلدات ال�ي �سري عل��ا القانون 

العنصري، الذي يمنح صالحية إلدارة 

البلدة بإقامة �جان قبول ملن ير�د 

السكن ف��ا، مع صالحية رفض من ال 

 ئم األجواء الثقافية والفكر�ةيال 

السائدة �� البلدة، وهو يمس أساسا 

 .العرب ولكن ليس وحدهم
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انون طرد عائالت منفذي عمليات ع�� خلفية مشروع ق

 قومية. 

 

 ف/3458/20

 

 

19/12/2018 

 

مردخاي يوغيف 

 وآخرون

 

 

قائد ا�جيش ��  يأمر مشروع القانون 

منطقة ما بفرض قيود حركة 

ومسكن ع�� أبناء عائلة من الدرجة 

األو��، قتل أحد أبنا��ا �خصا آخر 

 ع�� خلفية قومية.
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وقف اإلجراءات ضد البؤر  مشروع قانون يطلب

االستيطانية ال�ي من ا�خطط تثبي��ا بموجب "قانون 

 .التسو�ات"

 

 ف/5644/20

 

 

19/12/2018 

 

بتسلئيل 

 سموتر�تش

 

يق��ي ب��تيب م�انة مشروع قانون 

عشرات البؤر االستيطانية، بمع�ى 

تثبي��ا، و�� ال�ي يقصدها قانون 

"التسو�ات"، بمع�ى قانون سلب 

��ي الفلسطينية لصا�ح و��ب األرا

 االستيطان.

ع�� أن تحصل هذه البؤر ع�� جميع 

التسهيالت، و�ضم��ا تخفيضات �� 



41 

 

ضرائب تمليك األرا��ي، وضرائب 

عقارات أخرى، للمستوطن�ن �� 

الضفة، أسوة بالتخفيضات ال�ي 

 .إسرائيلعل��ا املواطنون �� 
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 األخ��ة ال��ملانية الواليات مع مقارنة )2م�حق (

 

 

ت 
ّ
�� ف��ة ح�ومة "كديما"  17قانونا، فإنھ �� الوالية الـ  37قانونا رسميا، وفعليا  31حينما نتحدث عن أن الوالية ال��ملانية سن

، تم 2013 -2009، �� ف��ة ح�ومة بنيام�ن نتنياهو، 18قوان�ن. و�� الوالية التالية الـ  6، تم إقرار 2009 -2006برئاسة إ��ود أوملرت 

، �و��ا قص��ة، ولم �ستمر عمل 2015 -2013برئاسة نتنياهو  19وان�ن. فيما ال توجد إحصائية �شأن الوالية الـ ق 8إقرار 

 شهر عطل برملانية خالل عام�ن.أ 8 ت حوا��ضمنشهرا، ت 20ألك�� من الكنيست 

 

 17القوان�ن العنصر�ة والداعمة لالحتالل �� الوالية الـ 
 

 يست بحيث يجوز تفتيشهم لدى وجود ش��ات أمنية ضدهم.قانون تقليص حصانة أعضاء الكن -

 

 قانون يرفع صبغة العنصر�ة عن قرار الصندوق الصهيو�ي "ك��ن كييمت" بيع األرا��ي لل��ود فقط. -

 

اقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية ال�ي تجب��ا إسرائيل، لصرفها ع�� ما �س�ى باألضرار الناجمة عن  قانون  -

 الفلسطينية. العمليات والقذائف

 

 يمنع أها�� قطاع غزة من تقديم دعاوى �عو�ض من االحتالل. قانون  -

 

 منع ال��شيح لعضو�ة الكنيست ل�ل من يزور "دولة عدو" من دون إذن.قانون  -

 

 قانون: �حب عضو�ة عضو كنيست أبدى �عاطفا مع تنظيمات معادية إلسرائيل. -

 

 

 18طان �� الوالية الـ القوان�ن العنصر�ة والداعمة لالحتالل واالستي
 

 مصادرة لم �ستغل للصا�ح العام قانون األرا��ي: �سمح ببيع أراض -

 

را��ي إسرائيل" للبيع، وم��ا ما تمت بحوز��ا و�حوزة ما �س�ى "دائرة أ عرض األرا��ي ال�يوهو قانون يج�� ل�ح�ومة 

خصصة را��ي ا�لذريعة ز�ادة مساحات األ وامصادرتھ من العرب �� سنوات سابقة "للصا�ح العام"، ولم يتم استغاللھ، 

قامة ا�ح�ومة، وهناك من اعت�� أن نتنياهو سدد بذلك إحدى للبناء، وهذا أول قانون تم إقراره �عد ثالثة أشهر من إ

 فوات�� ح�ومتھ أل�حاب رأس املال الذين قادوه إ�� ا�حكم.
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 ل��ودقانون مزارع األفراد، لتوزيع األرا��ي املصادرة �� النقب ع�� ا -

 

وهو من أخطر القوان�ن العنصر�ة، واقتصاره ع�� ال��ود يأ�ي من خالل وضع القسم األك�� من هذه األرا��ي تحت 

تصرف "الك��ن كييمت"، وهو صندوق صهيو�ي، بموجب نظامھ ا�ح�ي بقانون اسرائي�� فإنھ يؤجر و�بيع لل��ود فقط، 

 العرب �� �حراء النقب.وا�حديث يجري عن مئات آالف الدونمات املصادرة من 

 

  22/11/2010 -قانون االستفتاء الشع�ي -

 

نائبا، �� حال  120صل عضو كنيست ع�� االقل من أ 80ة من وهو قانون يلزم ا�ح�ومة بأن تحصل ع�� أغلبية عددي

فوذها نسيادية"، وهذا �سري عمليا ع�� مدينة القدس ا�حتلة بمنطقة  أي اتفاق "ا��حاب" إسرائيل من "أراض شمل

قد  ن السوري ا�حتل، وأيضا ع�� أراض، ومرتفعات ا�جوال 1967ما �انت عليھ �� العام اضعاف  3املوسعة، بحوا�� 

 يجري تبادلها مع الضفة الغر�ية وغزة.

 

 -ياممن دون حضوره للمحكمة ملدة ستة أ تمديد اعتقال أس�� فلسطي�يبقانون �سمح للمحاكم  -

20/1/2011  

 

  14/2/2011 -ات عن عضو كنيستقانون حجب التعو�ض -

 

ساسا كن خطورتھ أك�� تكمن �� أنھ وضع أوهو قانون جرى تفصيلھ �حالة عضو الكنيست السابق عزمي �شارة، ول

 "قانونيا"، ليتم �عديلھ وتوسيعھ مستقبال ليتم توج��ھ ضد مواطن�ن و�� حاالت عديدة، واملس��دف منھ هو العرب.

 

  21/3/2011 -قانون النكبة -

 

ع�� �ل مؤسسة تحصل ع�� م��انيات من ا�خز�نة العامة ا�ح�ومية، أن تمول �شاطات إلحياء �حظر هذا القانون و 

حياء النكبة ن القانون �� صيغتھ األو�� يحظر إطالقا إذكرى النكبة �� اليوم الذي تحيي فيھ إسرائيل ذكرى قيامها، و�ا

ة ع�� ضوء الضغوط، ولكن هذا القانون �ش�ل قاعدة و�فرض عقو�ات ع�� األفراد، وجرى ال��اجع عن الصيغ

 لتوسيعھ مستقبليا و�عادتھ إ�� صيغتھ األو��. 

 

 للبلدات ال��ودية الصغ��ة 21/3/2011 -قانون �جان القبول  -

 

وهو قانون يج�� ل�ل بلدة ��ودية �عد س�ا��ا باملئات أو أك�� بقليل، بإقامة "�جان قبول"، ل�ل �خص أو عائلة تطلب  

رفض أي فرد أو عائلة ال ين�جم مع "الثقافة"، و"ا�حضارة" ذه البلدة، و"يحق" ل�جان القبول سكن �� هال

 س�ان العرب." السائدة �� البلدة، بمع�ى رفض إو"األيديولوجيا
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  28/3/2011 -قانون ل�حب املواطنة ممن أدينوا باملشاركة �� عمليات أو تجسس -

 

واطنة أخرى لھ، وهذا واحد من لدو�� الذي يمنع �حب مواطنة أي مواطن ال موهذا القانون يتناقض مع القانون ا

قوان�ن: "ال مواطنة من  ني أعدها حزب "�سرائيل بيتينو" بزعامة العنصري أفيغدور لي��مان، وتندرج ضمالقوان�ن ال�

 والء". دون 
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