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تعمقاالتفاقیاتھذهأنمنالحكومة،ویحذرستشكلالتياألحزاببینالموقعةاالئتالفیةاالتفاقیاتمساواةمركزبحث

فياالستیطانتعمیقإلىاالتفاقیاتبنودمنكبیرةأجزاءوتشیرإسرائیل،كمافيالعربالمواطنینضدوالعنصریةالتمییز

الغربیةالضفةمستوطناتضمشرعنةاإلسرائیلیةالحكومةوستحاولوالنقب،والجلیلالغربیةالضفةفيمختلفةمناطق

منتھكًة بذلك كل القوانین الدولیة

ضم الضفة الغربیة والقضاء على حل الدولتین
فيالجیشلخادميأفضلیةوإعطاءاإلسرائیليالمجتمعفيالعسكرةتعزیزالحكومةھذهعلیھاستعملالتياألمورأبرزمن

واالحتاللاالستیطانلتعزیزوالكلیات،إضافًةالجامعاتمختلففيالحاسوبوعلمالھندسیةوالمھنوالمحاماةالطبكلیات

البؤرشرعنةعلىنتنیاھووافقحیثالمستوطناتضمعلىالحكومةستعملإذ1967عامالمحتلةالفلسطینیةالمناطقفي

ومدوتیرتھوزیادةاإلستیطانوتنظیمالدینیةالصھیونیةحزبمععلىاإلتفاقبنودمنكجزءالغربیةالضفةفياالستیطانیة

یستخدمھاالتيالشوارعلتوسیعإضافًةاالستیطانلزیادةمیزانیاتورصدوالكھرباءبالمیاهوإیصالھابالخدماتالمستوطنات

علىاالئتالفیةاالتفاقیاتبنودوتنصالمحتلة،كماالمناطقفيالفلسطینیةاألراضيمنالمزیدمصادرةیھددمماالمستوطنین

علىأقیمتكونھااألوروبياإلتحاددولمناألكادیمیةالمقاطعةعلىوتعویضھااریئیلجامعةفيالعلميالبحثدعم

تنويالتيوالجامعةعربیةجامعةبإقامةتناديالتيالمطالبالمتعاقبةإسرائیلحكوماتترفضالمقابلفيمحتلةأراضي

تنفیذعلىنتنیاھوبنیامینوافقالیھودیة،كماالبلداتأحدفيجامعةستكونالجلیلفياإلئتالفیةالبنودوفقإقامتھاالحكومة

الحكومةتشرعنوبذلكالصلةذاتاإلسرائیلیةالوزاراتإلىالغربیةالضفةفيجمناطقفيالمدنیةاإلدارةسلطةنقلخطة

الدولیةالقوانینبذلكمنتھًكاالغربیةضفةعلىالفعليالحاكمسموتریتشمنصبَةالغربیةللضفةالتدریجيالضماإلسرائیلیة

ومحبطًة بذلك حل الدولتین وفرص السالم وحق الشعب الفلسطیني بتقریر المصیر.

ترسیخ یھودیة الدولة والتمییز ضد المواطنین العرب
المواطنینضدالمؤسسيالتمییزوتعمیقالقومیةلقانونتطبیقبأنھاالقادمةالحكومةأناالئتالفیةاالتفاقیاتبنودتظھر

النقبفيالمستوطناتمنعددوإقامةللدولةالیھودیةالھویةتعزیزعلىالحكومةستعملحیثالدولةیھودیةوترسیخالعرب

التعدیلوسیتمكماكماوالجلیلالنقبأراضيفيالجدد”“المھاجرینحقذریعةتحتفیھالیھوديالتواجدوتعزیزوالجلیل

إعتماًداوذلكفیھاالسكنمنالعربالمواطنینلمنعالیھودیةالبلداتفيوتوسیعھوالجلیلالنقبفيالقبوللجانقانونعلى

یھودیتعوتسماهحزبمنھووالذيوالجلیلالنقبتطویروزیرفإناالئتالفیةاالتفاقیاتوفقأنھكماالقومیةقانونعلى

ازدیادیتمأنالمتوقعمنوبذلكاللوائیةوالبناءالتخطیطولجنةاسرائیلأراضيدائرةفيممثلینتعیینصالحیاتسیعطي

ھدمنسبةوازدیاداألراضيمصادرةوتیرةترتفعأنالمتوقعمنوبذلكالتھویدسیاساتوتنفیذوالجلیلالنقبفياالستیطان

البیوت في المجتمع العربي.
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للشؤونمیزانیتھامنكبیرجزءوتحویل550الخماسیةالخطةمیزانیاتمناقتطاععلىالحكومةفستعملأخرىجھٍةمن

والمالحقاتالتعبیرحریةعلىالتشدیدسیتمبالنقب،كماالمتعلقةباألمورخاصًةأ3والبندأ27البندتعدیلسیتمحیثاألمنیة

الطالبیستھدفالذيالقانونھذاالدولةقبلمنالممولةالمؤسساتفيالفلسطینيالعلمرفعتجریمقانونسیشرعإذالسیاسیة

فيالحقوقیةالمؤسساتمالحقةبضرورةسموتریتشللتصریحاتخاص،وإستمراًرابشكلاإلسرائیلیةالجامعاتفيالعرب

ومحاربةتقویضعلىللعملالبالدخارجمنوالیساریةالعربیةالحقوقیةالجمعیاتتمویلعلىضرائبستفرضإذإسرائیل

موظفینتوظیفوعدمالمعلمینمالحقةسیتمفإنھیھودیتوعوتسماهاللیكوداالتفاقیاتاإلنسان،ووفقحقوقجمعیاتعمل

ضدإحتجاجفيشاركواأوالمحتلةالفلسطینیةاألراضيفياإلسرائیليلالحتاللانتقادھمحالفيوالتعلیمالتربیةجھازفي

سیاسات وممارسات االحتالل.

لجھازسیسمحأنھحیثالعربيالمجتمععلىاألمنیةقبضتھابإحكامالحكومةستقوموالجریمةالعنفمكافحةذریعةتحت

المظاھراتتفریقوقوانیننظموستتغیركماالتواصلوشبكاتالعربالمواطنینومراقبةالجنائیةالقضایافيبالتدخلالشباك

مماالمتظاھرینمعالشرطةتعاملحول2000عامأكتوبرھبةأحداثبعدأورلجنةمنالعبرإستخالصإلغاءوسیتم

إنتھاكوبذلكواسعةصالحیاتوإعطاءهالشرطةجھازعلىغفیربنسیطرةظلفيخاصًةالشرطةلعنفشرعیةسیعطي

واضح للحق في الخصوصیة وقانون أساس حق حریة اإلنسان وكرامتھ.

وضدخاصبشكلالعربالمواطنینضدوالعنصریةالتمییزستشرعننتنیاھوحكومةظلفيسنھاسیتمالتيالتشریعات

أوقوميأودینيأساسعلىالخدماتتقدیمبرفضیسمحقانونتشریععلىالعملسیتمأنھحیثواضحبشكلاألقلیاتباقي

ضدالعنفمكافحةیمنعالذيأسطنبولالتفاقاالنضمامعلىتوافقلنإسرائیلحكومةفإناإلتفاقیاتووفقأنھجندري،كما

المرأة بكافة أشكالھ.

فقرة التجاوز ونزع صالحیات المحكمة العلیا
ولسیطرةالعلیاالمحكمةلتقویضیسعىالتيالتغلب)(بندالتجاوزفقرةھواالئتالفیةاالتفاقیاتتطرحھاالتيالبنودأھمومن

تجاوزوإمكانیةالقوانینبسنصالحیاتالتشریعیةالسلطةستمنحالفقرةأنَّحیثالقضائیةالسلطةعلىالتنفیذیةالسلطة

وإنتھاكالقضاءعملفيتدخلیعتبروھذاالقوانینوإبطالبإلغاءالعلیاالمحكمةصالحیاتنزعوبالتاليالمحكمةتفسیر

سنمنتمكنھاآلیاتإستخدامالكنیستیمنحكونھالعربالمواطنینعلىالتغلببندوخطورةالسلطاتبینللفصلواضح

قوانین تنتھك الحقوق الفردیة والجماعیة للمواطنین العرب دون أي رادع قانوني ولو بالحد األدني.

المجموعاتضدالتمییزستعززنتنیاھوبنیامینبزعامةالمتطرفةالیمینیةللحكومةاالئتالفیةاالتفاقیاتأنمساواةمركزیشیر

مجالفيخاصًةالحكومةھذهقبلمنإستھداًفااألكثرسیكونونالذینالعربالمواطنینوخاصًةإسرائیلفيالمھمشة

الغربیةالضفةضمعلىستعملالحكومةھذهكونإلىإضافًةالرأيعنالتعبیروحریةاألراضيومصادرةوالبناءالتخطیط

ضرورةعلىمساواةمركزالمصیر،ویشددتقریرفيحقھمنالفلسطینيالشعبومنعالسالموفرصالدولتینحلوتقویض
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مركزویدعوكماالجمیع،ستطالالعنصریةسیاساتھاالّنالقادمةالحكومةخطرلمواجھةالمھمشةالمجموعاتبینالتضامن

المتھمینوسموترتشغفیربنأمثالفاشیةعناصرتضموأنھاخاصًةاإلسرائیلیةللحكومةحدلوضعالدوليالمجتمعمساواة

بتنفیذ أعمال إرھابیة و المنحدرین من حركة كاخ المصنفة إرھابیة في القانون اإلسرائیلي واإلتحاد األوروبي.

كما ویحذر مركز مساواة تداعیات الخطیرة في المرحلة القادمة التفاقیات التحالف خاصًة في القضایا التالیة:

التغییرات التشریعیة
وتعطىالتغلب”وبند“التشریع:أساسيقانونسنأیًضاستشملتشریعیةتغییراتإجراءعلىالحكومةستعمل●

).30(البندآخرتشریعأيعلىاألحوالجمیعفيوالكاملة،المطلقةاألولویةالقوانینمشاریع

ضمنمنالتوراتیة،وستكونالنواةلمجموعاتمیزانیةوتخصص2023میزانیةتمریرقبلقراًراالحكومةستتخذ●

).46التالیة(البندالمیزانیةمنبدًءاالدولةمیزانیة

).66(البندالصھیونیةعلىوالتأكیدالتراثتعزیزعلىالحكومةستعمل●

الالزمةواإلجراءاتالمواردوتخصیصالتشریعاتخاللمنللدولةالیھودیةالھویةتعزیزعلىالحكومةستعمل●

).89لذلك(البند

.2000لعامالعامةاألماكنودخولالخدماتتقدیمفيالتمییزحظرقانونتعدیل●

القانونتعدیلسیتممحظور،لذلكتمییزأنھعلىالفصلتعریفمنعإلىتھدفتشریعیةتغییراتستجريالحكومة●

بطریقة تسمح بإنشاء تجمعات والحفاظ على األسس الدینیة.

موافقة الحكومة على تنظیم التشریعات المتعلقة بالحاخام العسكري الرئیسي.●

عدم مصادقة الحكومة على اتفاقیة اسطنبول التي تنص على مكافحة العنف ضد المرأة والعنف األسري.●

خضوعھاوإلغاءللمحاكممطابقةأبنیةإنشاءالقضاة،مستوىورفعالدینیةالمحكمةمكانةتعزیزعلىالحكومةاتفقت●

للمحاكم في بعض األمور مثل التحكیم.
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میزانیات المستوطنات
للمجموعاتالیھودیةالھویةلتعمیقخطةبصیاغةالیھودیةالھویةإدارةخاللمنالقومیةالبعثاتوزارةستقوم●

اإلبداعلتشجیعصنادیقإنشاءوسیتموالھویةالروحيالتراثدراساتمراكزبناءالسكان،وسیتممنالمتنوعة

میزانیةالحكومةاألسرة،وتخصصوحدةوتماسكتعزیزالخطةوستشملوالتراث،والموسیقىالسینمافيالیھودي

ملیون2024800،شیكلملیون700مجموعھما2023العامفيالتالي:النحوعلىالمیزانیةوستكونإضافیة

).103(البندالضرورةحسبشیكلملیون2025950العاممنوابتداًءا

المستوطنات،فيالتربویةواألطرالتعلیمجھازفيللتعلیمشیكلملیون174بمبلغإضافیةمیزانیاتتخصیص●

غوشوإرثكوك،الحاخاموتراثالدینیة،الصھیونیةبیتونشاطاتھ،الدینیةالصھیونیةالتراثلتعزیزإضافًة

).114(البندالبالدخارجالدینیةالصھیونیةلنشاطشیكلملیون110بقیمةمیزانیةإلىباإلضافةوغیرھمقطیف

والذيشیكلملیون25بقیمةالمختلطةالمدنلمساعدةخطةبتنفیذالحكومةستقومالتوراتیةالنواةتقویةأجلمن●

والبنیةالثقافةوتطویرالشابةالمجتمعاتوتنمیةالسكانإستیعابوتشجیعمرونةوتعزیزباألمنالشعورسیشمل

).152(البندالمجتمعیةالحیاةلدعمالتحتیة

تمییز تفضیلي للجنود والضباط
ستخصص الحكومة میزانیات إضافیة للتمییز ضد المواطنین الذین لم یخدموا في الجیش:

یطالبالثانيالنصففيالداخلیةوزیرمنصبوفيالحكومة،دورةمناألولالنصففيالقادمالمالیةوزیر●

.%20الجنودأجورورفعاإللزامیةللخدمةاألجورلرفعالمیزانیةفيبزیادة

تخصیص منح دراسیة لخریجي الجیش والخدمة المدنیة وتمویل مجاني للسنة التحضیریة في الجامعات.●

الحاسوبوعلموالقانونالطبكلیاتفيالجیشخریجيستفضلحیثالعربضدالتمییزعلىالحكومةستعمل●

والمحاسبة والھندسة.

التعلیم والدراسات العلیا
ستعمل الحكومة على تعمیق تاریخ الصھیونیة والتراث في المناھج التدریسیة●
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استبعادھاعنوتعویضھاوالتدریسالعلميالبحثفيالغربیةالضفةفياریئیلجامعةدعمعلىالحكومةستعمل●

مستوطنةتحویلعلىالعملسیتمأنھإلىإضافًةالدولیة،والصنادیقاآلسیویةوالدولاألوروبياالتحاداتفاقیاتمن

أرییل إلى مدینة جامعیة، كما سیتم الترویج إلقامة جامعة في الجلیل.

وتحقیقالعودةقانونأھدافتلبیةعلىاإلتفاقتمحیثالقومیة،البعثاتوزارةإلىاالستیطانوزارةاسمتغییر●

ھجرة الیھود إلى إسرائیل،وإجراء إصالحات في التحویل للیھودیة من خالل مؤسسات الدولة.

اإلمعان باالحتالل
المحتلة.المناطقفيجدیدةمستوطناتبإنشاءقراًراالحكومةستتخدالحكومةتشكیلمنیوم60غضونفي●

لماراحیلقبرمجمعلتفعیلالمطلوبةلتفعیلالمطلوبةالجوانبتنظیمعلىالحكومةستعملاالحتاللتعمیقأجلمن●

)117(البندمیزانیاتبتخصیصبرصدالمتعلقةالجوانبذلكفي

بالبنىالمحتلةاألراضيفيالمقامةشرعیةالغیرالمستوطناتربطلتنظیمتشریعاتتطویرعلىالحكومةستعمل●

التحتیة والخدمات.

لتطویرمیزانیةتخصیصوسیتمالدولةمیزانیةفيتثبیتھاسیتمالتيشیكلملیون750بقیمةمیزانیةتخصیص●

وتعزیز االستیطان حسب الخطة الخماسیة.

ستعمل الحكومة من أجل سالمة وأمن مستوطنات الخلیل.●

2023العاممنإعتباًراالخطراألمنيالمستوىذاتالمناطقفيضریبیةومزایاإعفاءاتمنح●

استكمال إجراءات نقل قواعد الجیش في القدس مع التشدید على بیت ایل وكریات أربع.●

النقب والجلیل
بناءوتسریعوتسریعھاكسبفلمستوطنةخطةإجراءاتوستستمرعرادفيالیھوديلالستیطانمیزانیاتتخصیص●

لذلك.سنوًیاشیكلملیون800ستخصصحیثالنقبفيمستوطنة14

إقامة جامعة في الجلیل ضمن خطة تطویر الجلیل.●

نقل مراكز إعادة التأھیل التابعة للجیش إلى صفوریة، وإقامة مستوطنة اربیل في الجلیل.●
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ستعمل الحكومة على تعزیز وإكمال قانون لتطویر الجلیل.●

معترفالغیرللقرىوإخالءالھدمبعملیاتتقوموالتيالنقبفيالبدوتوطینسلطةالمخصصةالمیزانیاتفيزیادة●

بھا.

التخطیط والبناء
یعمقمماعائلة)1000(والجلیلالنقبفيالصغیرةالبلداتفيالقبوللجانبشأنالتعاونیةالجمعیاتقانونتعدیل●

)2-147(البندالسكنفيوالحریةالحقفيالتمییز

ومنح حقوق للمھاجرین الجدد من الیھود في األراضي وإعفاء من المناقصات العامة.●

إلغاء قانون الكھرباء في مجال التخطیط والبناء.●

إحباط مشروع السیطرة على المناطق المفتوحة لحمایة المصالح اإلسرائیلیة.●

الشمال.فيالحدودیةالمستوطناتفيجدیدةعائلة2000إضافة●

الىیؤديانالمتوقعمنالقراروھذاالداخلي،األمنوزارةإلىوالبناءالتخطیطقوانینعلىاإلشرافسلطةنقل●

زیادة أوامر الھدم ضد اآلف البیوت في البلدات العربیة.

السلطة الفلسطینیة والقدس
تخصیص میزانیات واالستثمار في البنى التحتیة في القدس وتطویرھا كعاصمة موحدة إلسرائیل.●

ستعمل الحكومة على الحفاظ على السیادة في القدس وحظر أنشطة السلطة الفلسطینیة في المدینة.●

السلطةاتخذتھاالتياإلجراءاتفيتقدمحدوثحالفيالفلسطینیة،السلطةضدوتدابیرسیاساتالحكومةتصوغ●

الفلسطینیة ضد إسرائیل في المحكمة الدولیة في الھاي.

عائالتإلىتحویلھایتمكونھامختلفةمصادرمنالفلسطینیةللسلطةاألموالتحویلمنععلىالحكومةستعمل●

األسرى.

تدرس الحكومة إمكانیة توظیف معلمین مدربین في مؤسسات السلطة الفلسطینیة.●
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األراضيبیعیحظرالذيللسامیةالمعاديالفلسطینیةالسلطةبقانونعرفتھمامعالتعاملسبلالحكومةستدرس●

للیھود في الضفة الغربیة.

العنف والجریمة في المجتمع العربي
توسیع صالحیات وزیر الشرطة المعروف بمواقفھ العنصریة والمعادیة للعرب.●

ومنعوالمالحقةوالتحقیقوالمراقبةالعربالمواطنینبینالجنائیةالجرائممعللتعاملالشاباكجھازإدخال●

التحریض وإحباط أعمال الشغب.

ستعمل الحكومة على سن قانون سحب الجنسیة واإلقامة لكل ینفذ عملیة إرھابیة أو یساعد في تنفیذھا.●

وذلككأولویةمعھاالتعاملیجبرئیسیةمسألةالعربيالمجتمعفيوالجریمةالعنفازدیادمشكلةالحكومةتعتبر●

المواردالحكومةستخصصذلكضوءوفيالدولة،مواطنيوكلاسرائیلفيالعربالمواطنینسالمةلصالح

).32(البندالعربيالمجتمعفيالمشروعغیروالنشاطالجریمةاستئصالالالزمةواألدوات

جمعیات ومؤسسات حقوق اإلنسان
علىضریبةبفرضالحكومةستقوماإلنسان،حقوقجمعیاتمالحقةبخصوصسموتریتشلطلباتاستجابة●

حقوقوإقصاءاإلنسانبحقوقاإلضرارشأنھمنالذياألمرالبالد،خارجدولیةصنادیقمنالممولةالجمعیات

األقلیات وخاصًة المواطنین العرب.

سلطة التطویر االقتصادي في المجتمع العربي
بناءالوزراءرئیسمكتبإلىاالجتماعیةالمساواةوزارةمنالعربيالمجتمعفياالقتصادیةالتنمیةسلطةنقلتم●

على طلب مركز الحكم المحلي بھدف منع اإلضرار بالمیزانیات المخصصة للجالیات العربیة.

بناءالوزراءرئیسمكتبإلىاالجتماعیةالمساواةوزارةمنالعربيالمجتمعفياالقتصاديالتطویرسلطةنقل●

على طلب مركز الحكم المحلي بھدف منع اإلضرار بالمیزانیات المخصصة للمجتمع العربي.

والعرب،للحریدیمالتوظیفبرامجفيواإلستثمارالسكاندمجخاللمنالعملسوقتوسیععلىالحكومةستعمل●

).28(البندالھایتكفيالمھاراتوتحسینالبشريالمالرأستعزیزوبرامج
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والجنسالعرقأساسعلىمواطنیھاضدوتمیز1948العاممنذتطرًفااألكثرھيالیمینیةالحكومةأنمساواةمركزیشیر

الجماعیةوحقوقھمواالحتجاجالتظاھرفيحقھممنتحرمھمالتيالعربالمواطنینوخاصًةلألقلیاتالتمییزوتعززوالدین

العربللمواطنینالوحیدالمالذھووالذيالقضاءسلطةإنكارفيالدیمقراطیةتقییدعلىالحكومةھذهستعملوالفردیة،كما

أمام التشریعات العنصریة التي تسنھا الكنیست.
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