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 :ملخص

 تاه العنصري التميين تليات عرض ،7102 نوفمبر/الثاين تشرين لشهر السياسى الرصد تقرير يواصل

. يريواجلما  اإلعالمى اخلطاب ويف والقانونية السياسية املمارسات يف انعكست كما إسراتيل، يف الفلسطينيين

 طمنه درجوين العنصري، التميين سياسات األول: رتيسية أبواب ثالثة يف العنصري، التميين احلايل التقرير ويرصد

 ب وأر عنطور، أراطى من الدونمات آالف ملصادرة اخملطط مثل املكاين، احلين تضييق سياسات مستوى: مستويان

 طمنه رزوب التعبير، وحرية السياسى العمل يف احلق عل  التضييق ومستوى أخرى، مناعق ويف النقب يف  دم حاالت

 .السياسيفة والقيادات الناشطين مالحقة استمرار

 من طينيةفلس مواعنة بإقالة املطالبة يف تلف  الذي والشعبى، الرسمى العنصري اخلطاب عند الثاين الباب ويتوقف 

 .السياسية آراتها بسبب وظيفتها

 قانون تطبيق اإلسراتيلية السلطات بدأت إذ تطبيقها، وتوسي  العنصرية التشريعات الثالث الباب يعرض بينما

 الذي" )ةلكترونياإل املضامين شطب" قانون حتضير الكنيست تواصل كما العربية، البيوت  دم يُسهل الذي" كمينتس"

 .النهاتية والثالثة الثانية القراءة يف عليه املصادقة تتمف كى ،(لكتروينفاإل التعبير حيفن يضيفق

 ةالسياسي 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

 فوجئ عكا، قرب عنطور أرض عل  مندحمة عربيفة مدينة إقامة خمطط إسقاط بعد: عنطور أراطى ملصادرة جديد خمطط 1.1.1

 01 من أكثر إقامة إىل يهدف جديد سلطوي خمطط عن باإلعالن ،/نوفمبرالثاين تشرين من اخلامس يف املكر،-جديدة بلدة أ ايل

  ذا أن يذكر. دونم 1011 ىلإ تصددل بمسدداحة املكر،-اجلديدة قرية أراطددى من وقسددم عنطور أرض عل  جديدة سددكنيفة وحدة ألف

 ."خضراء ةمنطق" يسمف  ما إىل وحتويلها األراطى  ذه من كبير جنء مصادرة يشمل اخملطط

 ملصادرة احملكمة من قرار انتنا  حماولتها يف" كيرور احنكوت" شركة تستمر :القسفام مقبرة مصادرة حماوالت استمرار 1.1.1

ام مقبرة أراطددددى  يف امللف، يف واسددددتما  نقاش جلسددددة احملكمة عقدت إذ فيها، البناء بغية حيفا، قضدددداء الشددددي ، بلدة يف القسددددف

 وإخالء شبنب مطالبة حيفا، وقف متويلف جلنة طدددد الشدددركة رفعتها التى القضددديفة طدددوء يف ،/نوفمبرالثاين تشدددرين من الثالثين

 .عليها مشرو  لبناء املقبرة من دونماً 11 ومصادرة القبور

 :والتضييق الهدم سياسات 1.1

 .النقب يف وخصوصاً العربيفة، والقرى البلدات تطاول التى الهدم عمليات تنفيذ يف سراتيليفةاإل السلطات تستمر

 تشرين 01 يف ،بيوتها و دمت بها، املعترف غير العراقيب، قرية اإلسراتيليفة الهدم قوفات دا مت :فعلية  دم حاالت أرب  1.2.1

 قرية يف مننلين ،/نوفمبرالثاين تشرين 70 يف  دمت كما. 070 الد للمرة وذلك العراء، يف وأبقتهم أ لها وشرفدت ،/نوفمبرالثاين

 تابعة جرافات أقدمت الساحل، منطقة ويف. 7112 سنة يف بها إسراتيلياً اعترافاً القرية انتنا  من الرغم عل  وذلك ، دفاج بير

 .املرخفص غير البناء ب،جة عربى مواعن مننل  دم عل  ،/نوفمبرالثاين تشرين 72 يف الشرعة، قوات ترافقها اللد لبلديفة

http://yaeni.com/news/news/72883/#.WiUjDEqWaUk
http://yaeni.com/news/news/72883/#.WiUjDEqWaUk
https://www.youtube.com/watch?v=4eZy6N65WVA
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2017/11/05/%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-14-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-4-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%85
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2017/11/05/%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-14-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-4-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%85
https://www.knooznet.com/?app=article.show.21108
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=929669
http://www.mizan.co.il/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9%D8%8C-%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81/
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%A9/2017/11/23/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
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 املنازل أص،اب عل  مل،وظاً تضييقاً األخير الشهر شهد: البناء عل  والتضييق مهدفدة منازل عل  با ظة غرامات فرض 1.1.1

 قبو، أم العراقيب،: قرى يف البناء، خمالفات عل  جداً با ظة غرامات فرض خالل من وذلك بالهدم، املهددة أو فعالً املهدومة

 051 حوايل. )شيكل مليون نصف من أكثر إىل البيوت أص،اب عل  املفروطة الغرامات جممو  وصل إذ ،ر ط ومدينة النرنوق

 ./نوفمبرالثاين تشرين منتصف يف( دوالر ألف

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

 : سياسية وقيادات سياسيين ناشطين مالحقة 1.1

  عل باالحتجاج سدددياسددديين، ناشدددطين قيام خلفية عل : احتجاج بسددبب النرقاء وجسددر كفركنا يف ناشددطين مالحقة 2.1.1

 عاءاتاسددتد ب،ملة الشددرعة أجهنة قامت النرقاء، وجسددر كفركنا بلدتىف يف للشددرعة مراكن فتح إىل اإلسددراتيلية السددلطات سددعى

 عمار الناشط اعتقال بهدف عه واصل والقيادي السابق الناتب مننل اقت،مت كما البلدتين،  اتين يف املعارطين للناشدطين

 ،املركن افتتاح حين إىل يوميفن، ملدة الحق، وقت يف القرية، عن بإبعاده الشرعة وقامت االحتجاج، حملة يف شدار  الذي عه،

 الثاين/نوفمبر. تشرين 70يف وذلك

 جنس من غطفاس، باسل.د األسير ،السابق الناتب نقل تمف قاسية، ظروف يف :غطفاس بالقيادي السجون مصل،ة تنكيل 1.1.1

 مصددددل،ة إىل رسددددالتها يف غطفاس موكفلة واعتبرت ،/نوفمبرالثاين تشددددرين 01 يف النقب، جنوبىف" رامون" سددددجن إىل اجللبو 

 الترحيالت عربة بين متواصلة، ساعة 21 واستمر قاسية ظروف يف تمف نهأ وخصوصاً مبرر، وغير مُستهجن النقل أن السجون،

 ثفقةواملو منها يعاين التى اجلسديفة اآلالم زيادة يف تسبب ما باألصفاد، مكبفالً غطفاس خاللها كان والت،ويل، االنتظار ونقاط

 .السجون بتقارير

 :والتربوي   الثقايف احلي ز يف التحك م سياسات 1.1

 يف الكنيست، يف" واملعلومات الب،وث مركن" أصدره تقرير يف :النقب يف التربوية املؤسسات خارج عالب ألف 11 2.2.1

 السنة يف ينتسبوا  مل عالب ألف 00 يقارب ما أي البدو العرب الطالب من %00 أن تبيفن ،/نوفمبرالثاين تشرين من الثالث

tps://www.arab48.com/محليات/أخبار-محلية/2017/11/15/رهط-تغريم-8-مواطنين-بـ130-ألف-شيكل-بعد-هدم-مسجد
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2017/11/15/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%B8%D8%A9-
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%A9/2017/11/22/%D9%83%D9%81%D8%B1%D9%83%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
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%A9/2017/11/22/%D9%83%D9%81%D8%B1%D9%83%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://www.youtube.com/watch?v=dMhODhz5dgQ
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-48/2017/11/28/%D8%AA%D9%86%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82-30-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2017/11/03/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8-11-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
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( جروتالب" ) التوجيهى" شهادة است،قاق نسبة أن تبيفن كما.املعارف وزارة عليها تُشرف التى املؤسسات إىل احلالية الدراسية

 .البدو العرب الطالب لدى البالد يف األدن   ى

 ملنعقدةا الكنيست، يف" والتعليم التربية جلنة" جلسة يف دار الذي النقاش خضمف يف: التعليم جهاز يف التميين ازدياد 2.2.2

 نياتاملينا أن وظهر مستمر، ازدياد يف اليهودي والطالب العربى الطالب بين الفوارق أن تبيفن ،/نوفمبرالثاين تشرين 2 يف

 .احلكوميين واليهودي العربى التعليم جهازيَ بين القاتمة الفجوة تسد ال الوزارات قبل من املرصودة

 

 العام اجملال يف والعنصرية العنف جتليات: الثاين الباب

  العام اجملال يف عنصري وخطاب عنصرية .1

 ،/نوفمبرالثاين تشرين 8 يف ،(اليوم إسراتيل" ) يوم يسراتيل" ص،يفة شنفت: آراتها بسبب موظففة عل  ورسمى إعالمى  جوم

ار مقبولة واإلعالمية الصددد،فية عل  حاداً  جوماً  ةالعنصدددريف وللسدددياسدددة لالحتالل املنا ضدددة السدددياسددديفة مواقفها بسدددبب نصدددف

 الصددددددد،يفة عالبت إذ احلكوميفة، الطرق عل " األمان سدددددددلطة" يف التوعيفة وحدة مديرة تعيينها بعد وذلك األ لى، ونشددددددداعها

 الطرق عل " األمان سدددلطة" عل  أن ،املواصددددالت وزير كاتس، يسدددراتيل صددددرفح متفصددددل جانب ويف .اجلديد عملها من بفصدددلها

 الص،يفة. جانب من استهدفها الذي الهجوم بعد فوريفة، بصورة نصفار عمل بوقف تسمح التى القانونيفة الطرق إيجاد

 

 وتطبيقها عنصري ة تشريعات: الثالث الباب

 األنترنت يف التعبير حري ة على يضي ق قانون حتضير.1

 "األنترنت شدددددبكة من مضددددددامين شدددددطب" قانون ،/نوفمبرالثاين تشدددددرين 77 يف ،البرملانية والتكنولوجيا العلوم جلنة ب،ثت 

 طببشددددد تقوم كى إدارية حملكمة الصددددالحية املطروح القانون ويُعطى. والثالثة الثانية القراءة يف عليه للمصدددددادقة حتضدددديراً

 .الدولة أمن عل  الت،ريضى النشر ب،جفة نترنت،إ مواق  أو مضامين

http://www.panet.co.il/article/1964861
http://www.panet.co.il/article/1964861
http://www.panet.co.il/article/1965886
http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Science/Pages/CommitteeProtocols.aspx?ItemID=2022357
http://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_cs_bg_393137.pdf
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 "كمينتس" قانون تطبيق بدء .1

 تطرفقنا قد كنفا الذي العربية، البلدات يف الهدم حمالت لدعم ،"كمينتس" باسم املعروف القانون تطبيق سراتيليفةاإل السلطات بدأت 

 البناء مواد بي  وحمالت الباعون مصددان  يمن  أمراً السددلطات أصدددرت الصدددد،  ذا ويف(. 7102/نيسددان) الرصددد تقرير يف ليهإ

 .منتجاتها بيعهم أو النقب يف بها املعترف غير القرى أبناء تنويد من

https://www.youtube.com/watch?v=DOmlDJcXcCI

