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 :ملخص

 الفلسطينيين تاه العنصري التميين تليات عرض ،7102 ديسمبر/ األول كانون لشهر السياسى الرصد تقرير يتاب 

 رالتقري ويرصد. واجلما يري اإلعالمى اخلطاب ويف والقانونية السياسية املمارسات يف انعكست كما إسراتيل، يف

 مستوى: مستويان طمنه ويندرج العنصري، التميين سياسات األول: رتيسية أبواب ثالثة يف العنصري، التميين احلايل

 العمل يف احلق عل  التضييق ومستوى واملثلث، النقب يف  دم حاالت 9 توثيق فيه وبرز املكاين، احلين تضييق سياسات

 .ملبعضه الفعلى واحلبس السياسيفة والقيادات الناشطين مالحقة استمرار طمنه وبرز التعبير، وحرية السياسى

 أفراد  م الت،قيق ملف غالقإ قرار عنها عبفر التى العام، اجملال يف والعنصرية العنف تليات عند الثاين الباب ويتوقف 

 .احليران أم من القيعان أبو يعقوب الشهيد قتل يف املتورعين الشرعة

 قانونل بالت،ضير التشري  مؤسسات تستمر إذ تطبيقها، وتوسي  العنصرية التشريعات الثالث الباب يعرض بينما

 رارلإلق القادمة األسابي  يف عرطه يتمف كى وذلك األصلية، بصيغته عليه احلكومى االتتالف صادق الذي القومية،

 .األوىل بالقراءة

 السياسية االستراتيجيات جململ بنيوي نتاج  ى العنصريفة أن السابقة، تقاريرنا جانب إىل التقرير،  ذا يظهر

 .اإلسراتيليفة
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عنصري ة سياسات: األول الباب  

 واملسكن األرض يف التضييق وممارسات املكان سياسات: األول املستوى .1

  :العربي ة البلدات  على" ثني ةاإل الهيمنة" تخطيط سياسات 1.1

  ايلأ ترحيل إىل الرامى خمططها بتنفيذ اإلسراتيلية السلطات تستمر: مسدتمر احليران مأ أ ايل ترحيل خمطط.1.1.1

 تهعرط خملطط، الت،ضير يجري إذ مكانهم، يهود مواعنين إسكان بهدف النقب، يف بها املعترف غير ،احليران أم قرية

 تةمؤق سدددكن ألمكنة احليران مأ أ ايل نقل إىل يرمى ،/ديسدددمبراألول كانون شدددهر منتصدددف يف اللواتية التخطيط جلنة

 .النقب يف حورة لبلدة احملاذية املنطقة يف وذلك سنوات، 01 ملدة

 رارق تنفيذ رفض يف املواصالت وزارة تستمر: النرقاء جسر أ ايل عل  التضييق يف مستمرة املواصالت وزارة 1.1.1

 ذيال ،النرقاء جسددر لبلدة احملاذي( السدداحل شددار ) الشددرقى الرتيسددى الشددار  بإزاحة القاطددى اللواتية، التخطيط جلنة

 وسيساعد دونماً، 731 بدددد  البلدة  ذه مسطفح زيادة إىل سيؤدي الشار   ذا إزاحة بأن علماً سنوات، 2 منذ اللجنة أقرفته

 01 من أكثر يسدددكنها  التى السددداحل، عل  الوحيدة العربية البلدة   ذه يف األراطدددى وطددديق السدددكن أزمة حلف يف جنتياً

 .دونم 0011 تتعدى ال مساحة عل  عربى مواعن ألف

 :والتضييق الهدم سياسات 1.1

 .قبالن يف وخصوصاً العربيفة، والقرى البلدات تطاول التى الهدم عمليات تنفيذ يف االسراتيليفة السلطات تستمر

 قب،الن يف بها املعترف غير ،العراقيب قرية  دم عل  االسراتيليفة الشرعة قوات أقدمت: فعلية  دم حاالت تس  1.2.1

 كما. سنوات 2 من أكثر قبل األوىل الهدم عملية منذ مرة 073 ىلإ القرية  دم مرات عدد وصل ب،يث الشهر،  ذا مرفتين

 مننالً بيوم بعد ا تهدم أن قبل قرينات، أبو قرية يف لعاتلة مننلين /ديسمبراألول كانون  72 يف القوات  ذه  دمت

 كانون  70 يف سراتيليةاإل السلطات قيام عن فضالً.  بهما املعترف غير واملشماش النرنوق قريتى يف متنقالً ومطعماً

 ،(7102 يناير/الثاين كانون يف قناص شرعى يد عل  استشهد الذي) اجلعار سامى هيدالش والد بإجبار /ديسمبراألول

  .ر ط مدينة يف ابنه مننل  دم عل 

https://www.adalah.org/ar/content/view/9331
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2017/12/28/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1
http://www.panet.co.il/article/1997297
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/12/29/1111720.html
http://www.wattan.tv/news/231883.html
http://www.wattan.tv/news/231883.html
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2017/12/28/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8-%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%82
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2017/12/28/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8-%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%82
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2017/12/26/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84--%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2017/12/26/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84--%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-
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 يف منازل ثالثة استهدفت  دم، حاالت ثالث املثلث منطقة شهدت  إذ فقط، النقب منطقة عل  الهدم آلة تقتصر ومل

 .نفسه الشهرمن  71 يف قاسم وكفر ،/ديسمبراألول كانون 03 يف وزيمر ،قلنسوة قرى

 منطقة يف العربيفة املنازل من عدد عل  يخيم الهدم شبح زال ما آخر، جانب من: بالهدم منازل أربعة تهديد 1.1.1

 .الهدم خلطر قلنسوة مدينة يف وثالثة ،الطيبة مدينة يف واحد منازل، أربعة تتعرض إذ املثلث،

 اليمين خطاب وفق العام والسياسي الثقايف احليز ضبط: الثاين املستوى. 1

 : سياسية وقيادات سياسيين ناشطين مالحقة 1.1

 دونالد ركىياألم الرتيس إعالن خلفية عل : ترامب قرار عل  احتجاجات بسدددددبب ناشدددددطين ومالحقة اعتقال 2.1.1

 يينسياس ناشطين طد إجراءات سدلسلة اإلسدراتيلية السدلطات اتخذت إسدراتيل، لدولة عاصدمة بالقدس االعتراف ترامب

 ناشطين ستة اعتقلت كما معهم، للت،قيق االحتجاجات منظمى من عدداً اسدتدعت إذ القرار،  ذا عل  احتجاجات نظفموا

 متفصددل، سددياق ويف. /ديسددمبراألول كانون 9 يف وذلك االحتجاجات، يف مشدداركتهم خلفية عل  عارة وادي طقةمن من

 دخول من ،خطيب كمال الشدددددي  ،إسددددراتيلياً احملظورة الشدددددمالية اإلسددددالمية احلركة يف القيادي بمن  السدددددلطات قامت

 ./ديسمبراألول كانون من العاشر يف الصالة ألداء األقص  املسجد

 صددديا  الناشدددط ب،بس قراراً إسدددراتيلية حمكمة أصددددرت: العراقيب من الطوري صددديا  للناشددط الفعلى السدددجن 1.1.1

 01 ن،و قدر ا مالية غرامة عليه وفرطدددت أشدددهر عشدددرة ملدفة النقب، يف العراقيب قرية يف املعروف القيادي ،الطوري

 أي ،"دولة أمال " إسدددراتيل تعتبره ما عل  االعتداء بينها من ،بنداً 01 طدددده املوجفه االتهام بنود وشدددملت دوالر، آالف

 .احملليفين للسكفان األصلية ملكيفتها تعود والتى العراقيب قرية عليها تقوم التى األرض

 :والتربوي   الثقايف احلي ز يف التحك م سياسات 1.1

 تنفيذ رفض يف املعارف وزارة تستمر: النقب قرى يف أعفال لرياض مواصالت تأمين املعارف وزارة رفض 2.2.1

 وكان .السرفة قرية وخصوصاً النقب، يف بها عترفامل غير القرى أعفال لرياض مواصالت بتأمين القاطى احملكمة قرار

https://www.youtube.com/watch?v=FjklKfJ99Fg
https://www.youtube.com/watch?v=FjklKfJ99Fg
http://shof.co.il/?mod=articles&ID=54037
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2017/12/20/-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2017/12/20/-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC
http://www.ashams.com/article/279824-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D9%85-3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A9
http://www.ashams.com/article/279824-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D9%85-3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A9
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/2017/12/11/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/2017/12/11/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2017/12/11/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%B1%D8%A3%D9%81%D8%AA-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2017/12/11/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%B1%D8%A3%D9%81%D8%AA-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82
http://www.panet.co.il/article/2000885
http://www.panet.co.il/article/2000885
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2017/12/10/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://www.ashams.com/article/280005-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://www.ashams.com/article/280005-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://www.panet.co.il/article/2015722
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 استمرار أن ،/ديسمبراألول كانون 70 يف قدمه التماس يف اعتبر، قد إسراتيل يف العربية األقلية حلقوق" عدالة" مركن

 .الدولة يف اإلجباري بالتعليم اخلاص 00 رقم القانون بتعديل مسفاً يعتبر الرفض  ذا

 العربيفة، املدارس يف التدريس منا ج حول النقاش إعار يف: املدارس يف الصهيونية الرواية فرض استمرار 2.2.2

 الرياطيات مادة ستدري كتب يف صهيونية رموزاً أق،مت الوزارة  ذه أن تبيفن سراتيليفة،اإل املعارف لوزارة التابعة

 الد،املي كتاري  ،حصراً صهيونية شخصيات عن معلومات حول رياطية أسئلة فيها ترد إذ االبتداتى، الراب  للصف

 نرابي وإس،اق غوريون بن دافيد عل  الشخصيات واقتصرت وأمثلة، إيضا  وساتل من وغير ا احلكم وسنوات العمر

 .      الفلسطينيفة الهويفة عل  يدلف ملا تام تغييب ظل يف الصهيونيفة، الرموز من وغير ما

 

 العام اجملال يف والعنصرية العنف جتليات: الثاين الباب 

 بإغالق قرار ا االسراتيليفة،" ماحاش" الشرعة أفراد م  الت،قيق وحدة أصدرت: حماسبة أو رقيب دون الشرطة عنف .1

 املعترف رغي ،"احليران أم" قرية ترحيل أحداث يف القيعان أبو يعقوب املربى بقتل اشتبهوا الذين الشرعة أفراد م  الت،قيق

 عندما جناتية خمالفة يرتكبوا مل الشرعة افراد أن األول كانون 31 يف اللجنة ادفعت إذ. 7102 يناير/الثاين كانون يف بها،

 هانفسدد الت،قيق وحدة وإقرار االعتداء يوثفق فيديو وجود من الرغم عل  وذلك القيعان، أبو الشددهيد عل  النار بإعالق قاموا

 .سيره وعطفلوا الت،قيق خالل كذبوا الشرعة أفراد بعض أن

 

 وتطبيقها عنصري ة تشريعات: الثالث الباب

 عل  األول، كانون من عشدر السدداب  يف احلكومى، االتتالف صددادق :القومية قانون على يصااد  احلكومي االئتالف .1

 تمداوال إىل احلاجة دون األوىل، للقراءة الكنيسددت أعمال جدول عل  بعرطدده يسددمح مما األصددلية، بصديغته القومية قانون

 اءةبالقر الفاتت مايو/أيار من العاشدددر يف إقراره سدددبق أن بعد وذلك والثالثة، الثانية القراءة قبل عليه تعديالت إدخال أو

https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2017/12/04/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D9%82%D8%AD%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2017/12/04/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D9%82%D8%AD%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=934713
http://www.hona.co.il/news-3,N-24260.html
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 ليهودل مكفول فيها املصددير تقرير حق وأن اليهودي، للشددعب القومى البيت  ى إسددراتيل أن عل  القانون وينصف. التمهيديفة

 ليهوديا الصهيوين اجلو ر تثبفت التى البنود من وغير ا رسدميفة، لغة بصدفتها العربية باللغة االعتراف نن  وعل  حصدراً،

 .قانوناً للدولة


