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أوال :تشريعات قانونية عنصرية
صادق الكنيست ،بالقراءة الواهيدية عل اقوراح قانلن املؤذن ،الذي يهدف إىل من اآلذان عّر املكّرات .وعلااً بأن االقوراح األول
للقانلن املقدم من قّل عضل الكنيست روبرت إيلطلف ،من حنب "إسراتيل بيونا" قد صلدق عليه بأغلّية  55عضل كنيست مقابل
معارطة  ،84كاا صلدق عل االقوراح الثاين لعضل الكنيست ملعى يلغيف ،من كولة "الّيت اليهلدي" ،بأغلّية مماثلة .وب،سب
اقوراح القانلن اجلديد ،فإنه يان اسوخدام مكّرات الصلت بشكل "يفلق املسالح" يف اآلذان يف ساعات الليل أو ساعات النهار،
علااً أن نا قانلناً آخر ينظم اسوخدام مكّرات الصلت من الساعة احلادية عشرة ليًلً حو السابعة صّاحًا ،وليس نالك
بالوايل حاجة لوشري قانلن يوعلق باآلذان.
صلدق عل قانلن من اآلذان بعد نقاش يف الكنيست حال حتريضا عل النلاب العرب يف الّرملان ،حيث نُعت أعضاء الكنيست
العرب بد "اإلر ابيين"  .وكانت اللجنة اللزارية للوشري قد صادقت يف شهر تشرين الثاين/نلفاّر من العام املاطى ،عل اقوراح
قانلن من اآلذان بعد أن أعلن رتيس احلكلمة بنيامين نونيا ل دعاه االقوراح ،وذلك عقب إدخال تعديًلت عل االقوراح األول.
وقد ارتفعت الغرامة املالية عل املساجد الوى سوخالف القانلن من  0555شيكل إىل  05555شيكل.
أقر الكنيست اإلسراتيلى بالقراءة الثانية والثالثة تعديل قانلن أساس الكنيست ،الذي قدمه عضل الكنيست علدد فلرير من حنب
"إسراتيل بيونا" ،وبات بالجّه يف اإلمكان شطب مرش،ين للكنيست بسّب تصري،اتهم .فالقانلن اجلديد يان مرش،ين من
الونافس يف االنوخابات يف حال عّروا عن تأييد عاليات مسل،ة طد إسراتيل تقلم بها "منظاة إر ابية" أو "دولة عدو" كاا جاء
يف مقورح القانلن ،أو حرطلا عل العنصرية ،أو عارطلا تعريف إسراتيل كدولة يهلدية ودياقراعية .ويسوهدف ذا الوعديل
الواثيل العربى يف الّرملان ويعنز من فرص من املرش،ين العرب من املشاركة يف االنوخابات .وتدر اإلشارة إىل أن علة الشطب،
قّل إقرار ذا الوعديل ،كانت نشاعات املرشح وأفعاله وليس أقلاله وتصري،اته.
صلتت جلنة الكنيست عل تطّيق قانلن "اإلعاحة" بعضل الكنيست باسل غطاس حو قّل أن تقدم النيابة الت،ة اتهام طده يف
قضية زيارته األسرى الفلسطينيين ونقله لاتف نقالة لهم ،وجرى الوصليت يف جلنة الكنيست يف اللقت الذي كان فيه الناتب
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باسل غطاس يوفاوض م النيابة العامة لللصلل إىل تسلية حلل قضيوه ،و ذه ى املرة األوىل الوى يطّق فيها قانلن "اإلعاحة"
الذي سُنف أساسا من أجل الوضييق عل عال النلاب العرب ومنح األغلّية إمكانية اإلعاحة بهم من عضلية الكنيست.
ثانيا :تصريحات عنصرية:
أعلق وزير األمن اإلسراتيلى ،أفيغدور ليّرمان الوهديد واللعيد طد الفلسطينيين ملاعنى إسراتيل من خًلل صف،وه عل ملق
الولاصل االجوااعى "فيسّل " ،إذ كوب بشأن ملقفه من إمكانية حتريك املفاوطات م الفلسطينيين" :إنه تاهيدا السوئناف
املفاوطات بين إسراتيل والفلسطينيين يجب اسوخًلص العّر من املاطى ،واألخذ يف احلسّان أن أية حماولة حلل القضية
الفلسطينية عل أساس أرض مقابل السًلم سونوهى بالفشل .فالسّيل اللحيد للولصل إىل اتفاق ل تّادل أراض وسكان ،كجنء
من حل شامل" .وأطاف "أنه ال يعقل أن تقام دولة فلسطينية من دون [أن يكلن فيها] يهلدي واحد ،إذ سيكلن  011%من سكانها
فلسطينيين ،بيناا تكلن إسراتيل دولة ثناتية القلمية م  22%من سكانها فلسطينيين" .وأنه ليّرمان منشلره بالقلل "إنه ال
يلجد سّب يف أن يّق راتد صًلح وأيان علدة وباسل غطاس وحنين زعّى ملاعنين يف إسراتيل".
ثالثا :ممارسات عنصرية:
يعال وزير األمن الداخلى ،غلعاد إردان  ،عل بناء خمنن معللمات وتفاصيل عن امللاعنين اإلسراتيليين ،باا يف ذلك امللاعنلن
الفلسطينيلن يف إسراتيل ،الذين يؤيدون ويدعالن حركة مقاععة إسراتيل ومعاقّوها وعدم االسوثاار يف املسولعنات بسّب
احوًللها الضفة الغربية .وكان اللزير إردان قد أقام قساا يُعن بوجاي معللمات وتفاصيل شخصية عن ملاعنين أجانب
ينشطلن يف حركة املقاععة طد إسراتيل" ،بى دي إس" بهدف عرد م أو عدم إتاحة فرصة دخللهم إىل إسراتيل .و ل يريد اآلن
تلسي

ذا القسم ليشال امللاعنين اإلسراتيليين أيضا .ويعارض املسوشار القضاتى لل،كلمة ذه احملاوالت ألن ال سلطة قانلنية

للزارة األمن الداخلى تخللها بجا املعللمات عن امللاعنين اإلسراتيليين.
يف نهاية شهر شّاط اسودعت الشرعة اإلسراتيلية ناشطة اجوااعية وسياسية من مدينة حيفا للاثلل أمام شرعة الناصرة
والو،قيق معها بسّب منشلر لها عل ملق الولاصل االجوااعى ،فيسّل  ،احولى صلرة امرأة عربية ترتدي احلجاب وزي الشرعة
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اإلسراتيلية ،كانت قد نشرتها الناعقة بلسان الشرعة .أما الناشطة الوى اسودعيت للو،قيق فقد عنلنت الصلرة بعنلان" :األسلد
يليق بك".
تولاصل االعوداءات عل الفلسطينيين ملاعنى إسراتيل من قّل امللاعنين اليهلد جملرد كلنهم عرباً .ففى مدينة بيوح تكفا ألقى
القّض عل أربعة إسراتيليين اعودوا عل سيدتين فلسطينيوين تسكنان يف ذه املدينة .وقد دد املشوّهلن اتين السيدتين عدة
مرات بغية عرد اا من املدينة .وب،سب تقرير الشرعة ،فقد عثر عل بقايا قنّلة صلتية ألقا ا املشوّهلن عل مننل السيدتين
بهدف ترويعهاا وإجّار اا عل تر املدينة.
عُلِّق عال الص،فية سااح وتد  ،الوى تعال يف سلطة اإلذاعة العامة ،بعد أن نشرت عل ملق الولاصل االجوااعى ،تليور ،صلرة
الشهيد باسل األعرج .وقد علفق عالها كاذيعة بعد أن نشرت قناة األخّار الياينية  ،05خّرا عن منشلر ا يف تليور .وعلفق رتيس
احلكلمة اإلسراتيلى عل منشلر وتد بالقلل" :كيف سيكلن وجه سلطة الّث؟ جمدت ص،فية من سلطة الّث اليسارية خمربا .ل
تولقعلن منها أن تسوقيل؟ ال ،فقط علفقلا عالها ،إنهم يف سلطة الّث اليسارية يعطلن مكانا ملشجعى اإلر ابيين".
أعلن مقه أروما  -فر كفار سابا مللظفيه العرب ،أنهم ممنلعلن من الو،دث بالعربية خًلل العال بسّب الشكاوى الوى وصلت
إىل إدارة الفر  .وقد أرسلت إدارة الفر رسالة مللظفيها جاء فيها" :نذكركم أن دفنا منح زباتننا الشعلر بالراحة وليس الشعلر
بعدم االرتياح .من املهم أن تفهالا أن ذا ليس ملجها طد اللغة العربية ،بل ل قد ي،دث م اللغة الروسية واللغة األثيلبية أو
م كل لغة ثانية ال يفهاها النباتن .ذه مسألة آداب أساسية ،إذ إن الو،دث بالقرب من النباتن يجب أن يكلن بلغة يفهالنها كى
يشعروا باالرتياح" .وعلّت اإلدارة من امللظفين أن يولاصللا فياا بينهم باللغة العّرية.
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