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مقدمة

 قانون القومية اليهودية الذي 
ّ

ن�ص

اأقره الكني�ست فجر 2018/7/19، باأغلبية 

62 �سوتًا في مقابل 55، على اأن

''اأر�ص اإ�سرائيل'' هي الوطن التاريخي لل�سعب 

اليهودي وفيها قامت دولة اإ�سرائيل، وحق 

تقرير الم�سير فيها هو لل�سعب اليهودي وحده. 

 على اأن القد�ص الكاملة والموحدة 
ّ

كما ن�ص

هي العا�سمة، واللغة العبرية هي لغة الدولة، 

بينما ُتلغى عمليًا مكانة اللغة العربية كلغة 

ر�سمية، ويكون لها مكانة خا�سة بال اأي 

 �ستات 
ّ
تحديد. ويعتمد القانون اأي�سًا مبداأ ''لم

اليهود''، والمحافظة على عالقة خا�سة بيهود 

العالم. وجاء في القانون اأن ''اال�ستيطان 

اليهودي'' هو قيمة قومية، وعلى الدولة 

ت�سجيعه ودعمه وتطويره. وحدد القانون رموز 

الدولة: العلم والن�سيد وال�سعار، كرموز ذات 

طابع �سهيوني يهودي، واعتمد التقويم 

العبري، وحدد اأيام العطل والمنا�سبات على 

اأ�س�ص �سهيونية يهودية اأي�سًا. وال ي�سمل هذا 

القانون اأي ذكر للم�ساواة بين المواطنين، اأو 

الديمقراطية، اأو حقوق االإن�سان الفردية 

عتبر هذا القانون الد�ستوري 
ُ
والجماعية. وي

اأكثر القوانين الد�ستورية تطرفًا في العالم كله 

في عهد ما بعد انتهاء االأبارتهايد في جنوب 

�ستدل من تحليل بنوده وما جاء 
ُ
اأفريقيا، وي

فيها وما غاب عنها، اأنه قانون كولونيالي 

جمال زحالقة*

قانون القومية:

د�ستور الأبارتهايد الإ�رسائيلي
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بمجملها وبتراكمها قاعدة للد�ستور 

الم�ستقبلي. ومن المثير اأن االدعاء المركزي 

�سد و�سع الد�ستور كان اأن اأغلبية اليهود 

يعي�سون خارج اإ�سرائيل، واأنه ال يحق للدولة 

 د�ستورها بمعزل عنهم، وقبل 
ّ
اليهودية اأن تقر

قدومهم اإليها.

وفق المّتبع في �سّن قوانين االأ�سا�ص 

الد�ستورية في اإ�سرائيل، فاإن الكني�ست يقرر اأنه 

يعمل بمثابة ''جمعية تاأ�سي�سية''، وذلك لالإيفاء 

بال�سرط المعروف في �سوغ الد�ساتير، وهو اأن 

ال�سلطة الت�سريعية ال يحق لها �سوغ الد�ستور، 

الأنه يجب اأن يكون من �سنع ال�سعب الذي 

ينتخب ممثلين محددين عنه لكتابة د�ستور 

يكون م�سدراً لجميع ال�سلطات، بما فيها 

ال�سلطة الت�سريعية التي ت�ستمد منه م�سروعيتها 

و�سالحياتها ووجودها. وهكذا، وفق الطريقة 

االإ�سرائيلية، يجري تغيير ال�سيء بمجرد تغيير 

ا�سمه.

لقد جرى حتى االآن، �سّن 12 قانون 

اأ�سا�ص، وجرى التعامل مع الكني�ست خالل هذا 

على اأنه جمعية تاأ�سي�سية. لكن من اأين 

ا�ستمدت الجمعية التاأ�سي�سية االإ�سرائيلية 

االأولى م�سروعيتها، اإذا �سح التعبير؟ يجيب 

االإ�سرائيليون اأنها تاأ�س�ست في انتخابات 

ديمقراطية. وفعاًل كانت قد جرت انتخابات 

ن فاز، كاأن 
َ
تناف�ست فيها اأحزاب، وفاز م

ال�سعب ''ديمو�ص'' انتخب ممثليه ل�سّن الد�ستور. 

ن هو هذا ال�سعب؟ وهل هو جميع ال�سعب 
َ
لكن م

الذي عا�ص في الرقعة الجغرافية التي جرى 

ويجري �سّن القوانين الد�ستورية ب�ساأنه 

و�ساأنها؟

المبداأ المركزي في �سوغ اأي د�ستور هو 

اأنه تعبير عن اإرادة ال�سعب ــ جميع ال�سعب 

ولي�ص فئة منه فقط. وال�سعب هنا هو النا�ص 

عن�سري يحمل خ�سائ�ص االأبارتهايد، 

ويتناق�ص بجميع بنوده الجوهرية مع 

القانون الدولي االإن�ساني.

ال�رس القذر للدميقراطية الإ�رسائيلية

كرر ممثل الم�ست�سار الق�سائي للحكومة 

االإ�سرائيلية �سلومو بنيزري اأمام اأع�ساء 

الكني�ست في اللجنة الخا�سة بقانون 

''القومية''، مقولة اأن الكني�ست يعمل كـ ''جمعية 

تاأ�سي�سية''، حين ي�سّن قانون اأ�سا�ص ذا �سبغة 

د�ستورية، مثل قانون القومية. ويعود قول 

بنيزري هذا اإلى اأن طريقة �سّن الد�ساتير، في 

كثير من الدول، جرت عبر انتخاب جمعية 

تاأ�سي�سية تقوم ب�سوغ الد�ستور. وفي الحالة 

االإ�سرائيلية، فقد جاء في ''وثيقة ا�ستقالل 

اإ�سرائيل'' اأنه يجب انتخاب جمعية تاأ�سي�سية 

حتى موعد اأق�ساه 1 ت�سرين االأول/اأكتوبر 

1948، لتقوم بتح�سير الد�ستور، وذلك تما�سيًا 

مع ما جاء، في هذا ال�ساأن، في قرار التق�سيم 

الذي ا�ستندت اإليه هذه الوثيقة كمرجعية 

الإقامة الدولة اليهودية.

ما جرى في الواقع هو اأن الجمعية 

التاأ�سي�سية انُتخبت في 25 كانون الثاني/

يناير 1949، وبداأت ببحث مو�سوع �سّن 

الد�ستور، لكنها ا�سطدمت بنقا�ص حاد بين 

ن اأرادوا الد�ستور 
َ
علمانيين ومتدينين، وبين م

ومعار�سيه. والأن الجمعية التاأ�سي�سية 

االإ�سرائيلية لم تتو�سل اإلى �سيغة د�ستور، فقد 

قررت اأن تحول نف�سها اإلى برلمان يكّنى 

بـ ''الكني�ست''، واأف�سى النقا�ص ب�ساأن م�سير 

ن اأرادوا الد�ستور 
َ
الد�ستور اإلى حل و�سط بين م

رف بحل ''هراري''، الذي 
ُ
وبين معار�سيه، ع

يقوم على �سّن قوانين اأ�سا�ص، ذات مكانة 

د�ستورية، في مو�سوعات متنوعة لت�سكل 
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الديمقراطية االإ�سرائيلية قامت على التطهير 

العرقي، ولي�ص فقط الدولة اليهودية.

اإن ا�ستبعاد اأهل البلد عن بلدهم، 

وحرمانهم حتى من الم�ساركة في تقرير 

م�سيرها، هو ف�سل عن�سري كولونيالي على 

الطريقة ال�سهيونية. وعلى اأ�سا�ص هذا الف�سل 

الذي قام على التهجير ومنع العودة، ن�ساأت 

''االأغلبية اليهودية'' وقامت الدولة العبرية 

نت قوانينها و�ُسيدت 
ُ

وقام نظامها و�س

ديمقراطيتها.

يمكن مقاربة الحالة الفل�سطينية كحالة 

''اأبارتهايد''. فحتى لو لم يكن نظام الف�سل 

العن�سري هذا ن�سخة عن جنوب اأفريقيا، اإاّل 

اإنه بالتاأكيد من عائلة كولونيالية الف�سل 

العن�سري.

''قانون القومية'' هو من اإنتاج جمعية 

تاأ�سي�سية اإ�سرائيلية فاقدة لل�سرعية باعتبار 

التطهير العرقي الذي قامت هذه الجمعية على 

اأ�سا�سه، جريمة ولي�ص مجرد عمل غير م�سروع. 

وهو فاقد لل�سرعية الأنه يرمي اإلى ماأ�س�سة 

الف�سل العن�سري الكولونيالي كي يعيد اإنتاج 

نف�سه ب�سكل د�ستوري، فهو قانون كولونيالي 

يرمي اإلى المحافظة على النظام الكولونيالي، 

واإلى تثبيت نتائج النكبة ب�ساأن ال�سيطرة على 

االأر�ص واإبعاد اأهلها وا�ستبدالهم واإقامة كيان 

�سيا�سي على ح�سابهم.

لقد األزم قرار التق�سيم 181، ال�سادر في 

�سنة 1947، اإ�سرائيل بت�سريع د�ستور ي�سمن 

 
ّ

الم�ساواة والديمقراطية، ويمنع الم�ص

بالفل�سطينيين في اإطار الدولة اليهودية، كما 

 باأمالك الفل�سطينيين وم�سادرة 
ّ

م الم�ص
ّ
حر

اأرا�سيهم. واإذ تّدعي اإ�سرائيل اأن وثيقة اإعالن 

ا�ستقاللها ت�سمن مبادىء د�ستورية كونية 

كالم�ساواة وتحريم التمييز وتطوير البلد 

في المنطقة الجغرافية التي ي�سري عليها هذا 

الد�ستور. هنا بال�سبط تنهار تمامًا �سرعية 

االنتخابات االأولى للجمعية التاأ�سي�سية، 

وتتبعها عدم �سرعية ما تالها من انتخابات، 

كخطاأ مت�سل�سل. فالديمقراطية التي تتباهى 

بها اإ�سرائيل مبنية على التران�سفير، ذلك باأن 

االنتخابات لم تجِر اإاّل بعد تهجير االأغلبية 

ال�ساحقة من اأهل البلد، وفر�ص اأغلبية يهودية 

م�سطنعة، وقد اعُتبرت ''انتخابات 

ديمقراطية''، وعلى اأ�سا�سها جرى ويجري �سّن 

القوانين.

في مواجهة قانون القومية، من المهم 

التاأكيد اأنه ال يحق للكني�ست �سّن قوانين تقرر 

ن 
َ
م�سير البلد بعد ا�ستبعاد اأهلها وا�ستعباد م

بقي منهم، فقانون القومية فاقد لل�سرعية من 

هذا الباب اأ�سا�سًا قبل اأبواب اأُخرى �سناأتي على 

ذكرها.

ال�سر القذر للديمقراطية االإ�سرائيلية هو 

اأنها قامت على اأ�سا�ص التطهير العرقي في 

فل�سطين، ولوال هذا التطهير لكان اليهود اأقلية 

في الرقعة الجغرافية من فل�سطين التي جرت 

فيها انتخابات 1949.

كان من الممكن اأن تكون اإ�سرائيل 

''يهودية'' بنظام ف�سل عن�سري ر�سمي مع 

اإبقاء اأهل البلد في وطنهم، لكن من الم�ستحيل 

اأن يبقى اأهل البلد في وطنهم وتكون الدولة 

''يهودية وديمقراطية''، حتى بالحد االأدنى، 

الأن هناك اأغلبية عربية. وعليه، فاإن االإ�سرار 

على اأن تكون الدولة اليهودية ''ديمقراطية'' هو 

من اأهم عوامل التطهير العرقي الذي لم يكن 

نتاج م�سروع الدولة اليهودية فح�سب، بل نتاح 

ي ''الديمقراطية االإ�سرائيلية'' 
ّ
م�سروع ما �سم

اأي�سًا. ال�سعب الفل�سطيني بهذا المفهوم هو 

�سحية ''الديمقراطية''، وباخت�سار، فاإن 
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هذه العوامل اأن نتنياهو كان يخ�سى، في عهد 

باراك اأوباما، من اأن تعار�ص الواليات 

المتحدة �سّن قانون عن�سري بهذه الفظاظة 

ا في عهد 
ّ
يحفر قبراً الأي عملية �سلمية. اأم

ترامب فاالأمور مختلفة تمامًا، الأن االأخير 

يدعم جميع ما تفعله اإ�سرائيل بال تردد وال 

�سوؤال اأو جواب.

ترامب نف�سه ردد اأكثر من مرة عبارة 

''الحق التاريخي'' التي ي�ستند اإليها القانون، 

ر الموقف االأميركي من القد�ص. 
ّ
وبناء عليه، غي

كما اأن القانون ين�سجم مع ''�سفقة القرن'' 

التي ت�سارك اإ�سرائيل في تح�سيرها، وتعرف 

تف�سيالتها، وتعلم بالنيات خلفها، ولهذا 

�ساغت قانون القومية بما ين�سجم معها؛ وقد 

ُن�سر موؤخراً اأن هذه ال�سفقة ت�سمل اعترافًا 

دوليًا باأن اإ�سرائيل هي الوطن التاريخي 

لل�سعب اليهودي.

وي�ستند نتنياهو في موقفه المتحم�ص 

لقانون القومية اإلى بيئة دولية يمينية 

مواتية، اإذ تربطه عالقات وطيدة وحلف مع 

اليمين الحاكم في الواليات المتحدة والهند 

وهنغاريا وبولندا وت�سيكيا وحتى رو�سيا. واإذا 

كانت اإ�سرائيل اعتمدت لدى اإن�سائها على دعم 

االتحاد ال�سوفياتي، وبعد اإن�سائها على الي�سار 

االأوروبي، فاإنها اليوم ت�ستند �سيا�سيًا اإلى قوى 

اليمين المتطرف. ولعل هذه فر�سة تاريخية 

للحركة الوطنية الفل�سطينية لمخاطبة الي�سار 

في الواليات المتحدة والهند واأوروبا عامة؛ 

هذا الي�سار الذي ابتعدت عنه اإ�سرائيل، بينما 

لم يبتعد هو عنها ب�سكل فعلي، اأرى اأن 

مخاطبته با�سم العدالة ومكافحة العن�سرية 

ممكن، فالوثيقة التي قّدمها لنا نتنياهو 

)قانون القومية(، اإدانة فا�سحة الإ�سرائيل 

ونظامها و�سيا�ساتها وممار�ساتها.

لم�سلحة �سكانها كلهم، فاإن البحث التاريخي 

اليوم ي�سير اإلى اأن هذه المبادىء ُن�سخت عمداً 

وحرفيًا من قرار التق�سيم، وجرى اإدخالها 

ك�سريبة كالمية بق�سد ت�سهيل االعتراف 

باإ�سرائيل وقبولها ع�سواً في االأمم المتحدة، 

ولي�ص اإيمانًا بها.

اإ�سرائيل، في الواقع، لم تطبق �سيئًا من 

هذه المبادئ، التي التزمت بها، وقامت بعملية 

تطهير عرقي في فل�سطين، وا�ستولت على البلد 

وعلى اأمالك �سكانها، ومار�ست �سيا�سة تمييز 

وف�سل عن�سري �سد الفل�سطينيين الذي بقوا 

في وطنهم، و�سادرت معظم اأرا�سيهم 

وحا�سرت وجودهم وحاربت هويتهم.

خلفية قانون القومية

ُطرح قانون القومية في الكني�ست عدة 

مرات منذ �سنة 2011، من جانب ع�سو 

الكني�ست )عن حزب كاديما اآنذاك( ورئي�ص 

ال�ساباك ال�سابق، اآفي ديختر، الذي اأعّده 

بالتعاون مع ''معهد اال�ستراتيجيا 

ال�سهيونية''، اليميني المتطرف. ووّقعه اأكثر 

من 40 ع�سو كني�ست من اأحزاب كاديما 

والعمل والليكود، اإاّل اإن عدداً منهم �سحب 

توقيعه ب�ساأنه، باعتبار اأنه يناق�ص ما ي�سمى 

''وثيقة ا�ستقالل اإ�سرائيل''. وجرى اقتراح �سيغ 

مختلفة له، اأجمعت كلها على اأن ''اإ�سرائيل هي 

الدولة القومية لل�سعب اليهودي''، لكن الم�سي 

في �سّن القانون جابه �سعوبات، فا�سطر 

اأ�سحابه اإلى تجميده ريثما تحين الفر�سة.

في ال�سنة الجارية )2018(، اجتمعت عدة 

عوامل اأدت في نهاية المطاف اإلى �سّن هذا 

القانون، على الرغم من وجود معار�سة 

�سديدة من اأو�ساط وا�سعة في المجتمع 

ال�سيا�سي والق�سائي االإ�سرائيلي. ولعل من اأهم 
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القومية هو جزء من هذا الجهد الذي يكت�سح 

المجاالت في الدولة العبرية كافة.

حتليل بنود القانون

يطرح قانون القومية في بنوده كلها 

المبادىء االأ�سا�سية للحركة ال�سهيونية. وهو 

لي�ص قانونًا ذا طابع بياني فح�سب، بل له 

اإ�سـقاطات عملية اأي�سـًا تبعـًا لتاأثيره في 

مجاالت عديدة ومهمة، والرتباطه بقوانين 

وب�سيا�سات قائمة.

نقدم هنا ترجمة لبنود القانون، وتعليقنا 

عليها، مع تاأكيد �سرورة الربط بين 

التف�سيالت وال�سورة العامة.

البند الأول: مبادىء اأ�سا�سية

اأر�ض اإ�رسائيل هي الوطن التاريخي 

لل�سعب اليهودي، وفيها قامت دولة 

اإ�سـرائيل.

دولة اإ�رسائيل هي الدولة القومية 

لل�سعب اليهودي، وفيها يج�سد 

حقه الطبيعي والثقايف والديني 

والتاريخي يف تقرير امل�سري.

ممار�سة حق تقرير امل�سري يف دولة 

اإ�سـرائيل ح�رسية لل�سعب اليهودي.

ي�سمل هذا البند المبادىء االأ�سا�سية، لي�ص 

لهذا القانون فح�سب، بل لل�سهيونية عامة، 

ولمفهومها عن االأر�ص وال�سعب والدولة اأي�سًا. 

فالتعريف ال�سيا�سي الر�سمي في اإ�سرائيل 

لتعبير ''اأر�ص اإ�سرائيل'' ي�سمل فل�سطين 

رف اليمين 
ُ
واالأردن، وخ�سو�سًا في ع

االإ�سرائيلي والليكود تحديداً، الذي كان �سعاره 

التاريخي: ''لالأردن �سفتان، هذه لنا وتلك 

اأي�سًا''. وحتى لو ال يوجد اليوم قوى �سيا�سية 

على الرغم من اأن القانون يح�سم، من حيث 

الموقف، ال�سراع على فل�سطين ''ق�سية العرب 

االأولى''، فاإن اإ�سرائيل كانت مطمئنة اإلى ردة 

الفعل العربية الباهتة، تبعًا الزدهار 

''العالقات الممتازة'' لنتنياهو مع دول 

وقيادات عربية مركزية، واإلى ان�سغال 

الفل�سطينيين باالنق�سام و�سناعة الم�سالحة 

المتعثرة. لقد جرى تقديم القانون للت�سويت 

عليه وحكومة اإ�سرائيل مرتاحة وواثقة باأن 

الرد العربي والعالمي يتراوح بين ال�سمت 

والالمباالة واالحتجاج ال�سعيف غير الموؤثر.

�سحيح اأن رئي�ص ال�ساباك ال�سابق اآفي 

ديختر هو الذي بادر اإلى �سوغ القانون، لكن 

نتنياهو هو الذي اختار التوقيت، واأ�سر على 

تمريره في �سيف �سنة 2018، ولي�ص بعد ذلك. 

وقد األقى نتنياهو بوزنه كله لتمرير القانون، 

وا�ستطاع فر�سه على االأحزاب المترددة في 

االئتالف الحكومي، وخ�سو�سًا االأحزاب 

الدينية التوراتية )�سا�ص ويهدوت هتوراه(، 

وعلى حزب كوالنو بزعامة وزير المالية 

االإ�سرائيلية مو�سيه كحلون. وهدد نتنياهو كل 

ن عار�سه بالذهاب اإلى االنتخابات م�ستنداً 
َ
م

اإلى ارتفاع قوة حزبه الليكود في ا�ستطالعات 

الراأي كافة.

�سحيح اأن لنتنياهو اأهدافًا حزبية 

و�سخ�سية منها �سرف االأنظار عن التحقيق 

معه وعن ملفاته المتراكمة، وكذلك تاأكيد اأنه 

زعيم اليمين االأوحد واالأكثر تطرفًا كي ي�سّد 

الطريق على مناف�سيه، وخ�سو�سًا نفتالي 

 الياأ�ص فيهم 
ّ

بينت من البيت اليهودي، فيدب

وال يناف�سونه على االأ�سوات وال�سعبية. هذه 

اأمور لها عالقة بالتوقيت، لكن االأهم هو حملة 

نتنياهو واليمين االإ�سرائيلي للـهيمنة الكاملة 

على الحكم وعلى الدولة العميقة، وقانون 
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ن عليها هم �سيوف؛ 
َ
ملك لليهود، واأن م

فالفل�سطيني هو �سيف في هذا ''الوطن 

التاريخي''، وكذلك االأردني. كما اأن القول اإن 

اأر�ص اإ�سرائيل هي الوطن التاريخي، هو 

محاولة الإثبات الملكية عليها. ويفر�ص هذا 

البند على التاريخ اليهودي اأ�سطورة الوطن 

التاريخي ال�سهيونية، وي�ستق منها حق تقرير 

ا االإ�سافة: 
ّ
الم�سير لل�سعب اليهودي ح�سريًا. اأم

''وفيها قامت دولة اإ�سرائيل''، فملغومة الأن 

الدولة بال حدود، ومر�سحة للتو�سع في اإطار 

''الوطن التاريخي'' المزعوم. وما تبّقى خارج 

الحدود الر�سمية للدولة وداخل ''اأر�ص 

لك لل�سعب اليهودي وحده، حتى 
ُ
اإ�سرائيل''، فم

لو قامت فيه دولة اأُخرى، اأو كيان �سيا�سي 

اآخر تتحمله اإ�سرائيل اأو ال تتحمله.

ف هذا البند حدود دولة اإ�سرائيل وال 
ّ
ال يعر

حدود اأر�ص اإ�سرائيل. فالحدود الر�سمية اليوم 

الإ�سرائيل ت�سمل القد�ص المحتلة والجوالن 

ا اأر�ص اإ�سرائيل فيعود 
ّ
ال�سوري المحتل. اأم

تعريفها ال�سهيوني اإلى ما جاء في اتفاقية 

�سايك�ص ــ بيكو بين بريطانيا وفرن�سا، وما 

ته ع�سبة االأمم في �سك االنتداب، وكذلك 
ّ
اأقر

الحدود التوراتية التي ت�سم ما يقال عن 

ممالك اإ�سرائيل واأماكن اإقامة اأ�سباط اإ�سرائيل، 

مثلما تحددها الروؤيا ال�سهيونية. هذه 

التعريفات كلها ت�سمل فل�سطين و�سرق االأردن.

بعد حرب 1967، دخل اإلى القامو�ص 

ال�سيا�سي االإ�سرائيلي تعبير ''اأر�ص اإ�سرائيل 

الكاملة''، والذي يفتر�ص اأنه ال ي�سمل �سرق 

االأردن. وفي جميع االأحوال، فاإن هذا التعريف 

�ستغل للتو�سع، وقد 
ُ
المطاط للدولة واالأر�ص ي

�ستغل اأي�سًا لتقديم ''تنازالت''، بمعنى اأن 
ُ
ي

اإ�سرائيل تنتظر مردوداً وثمنًا لتنازلها، اإن 

تنازلت، عن اأجزاء من ''اأر�ص اإ�سرائيل''، 

اإ�سرائيلية تطالب ب�سرق االأردن، فاإن هذا 

القانون يثبت مقولة الوطن التاريخي، حتى لو 

كان مع وقف التنفيذ بكل ما يتعلق بالمناطق 

الواقعة �سرقي نهر االأردن. ومن المّتبع في 

اللغة الر�سمية عند اليمين ا�ستعمال تعبير 

''اأر�ص اإ�سرائيل الغربية''، باالإ�سارة اإلى 

فل�سطين من دون االأردن.

لي�ص لمقولة ''الوطن التاريخي''، و�سقيقتها 

''الحق التاريخي''، اأي معنى �سيا�سي اأو 

اأخالقي اأو قانوني، وال م�سروعية لها خارج 

ا ''الحق الديني'' 
ّ
اإطار الرواية ال�سهيونية. اأم

في تقرير الم�سير فاختراع اإ�سرائيلي ال مثيل 

له في العالم، ولي�ص له اأي �سرعية �سيا�سية في 

القانون الدولي وفي قوانين الدول.

لكن ال�سهيونية تبني خطابها، وهي 

مرجعية ذاتها، وت�ستمد االإيمان بم�سروعية 

ادعاءاتها من ادعاءات اأُخرى لها، وذلك في 

حلقة دائرية ال ُتم�سك ب�سيء، واإن اأم�سكت 

فباأ�ساطير لها هي. هكذا تعود مقولة ''الوطن 

التاريخي'' ال�سهيونية اإلى ''الوعد االإلهي 

باأر�ص الميعاد''، واإلى ادعاء ''كو�سان التوراة''. 

هذه المقوالت هي نف�سها التي رددها 

ال�سليبيون قبل غزو فل�سطين وخالله، ورددها 

خطباء في المحافل الكن�سية التي نّظرت 

للحمالت ال�سليبية، وهي نف�سها المقوالت التي 

ا�ستعملها الم�ستوطنون البي�ص في جنوب 

اأفريقيا، وكذلك الغزاة االأوروبيون الذين احتلوا 

القارة االأميركية وا�ستعمروها واأبادوا اأغلبية 

�سكانها. ومن المثير اأن قيادات الحركة 

ال�سهيونية االأوائل كانوا، في اأغلبيتهم، 

ملحدين، لكن لم يكن من الغريب عليهم االدعاء 

اأن ''اللـه غير موجود، لكنه وعدنا باالأر�ص!''

لعل المعنى الحقيقي لتعبير ''الوطن 

التاريخي لل�سعب اليهودي'' هو اأن هذه البلد 
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داود بلون اأزرق �سماوي.

�سعار الدولة هو ال�سمعدان 

ال�سباعي الأذرع، وعلى جنبيه غ�سنا 

زيتون، وكلمة اإ�رسائيل حتته.

الن�سيد الوطني للدولة هو ن�سيد 

''هتكفا''.

تف�سيالت رموز الدولة حتدد يف 

القانون.

رموز الدولة وفق هذا القانون، كما في 

ر عن 
ّ
الواقع، هي يهودية �سرفة، وهي تعب

ن هم لي�سوا 
َ
كيان �سيا�سي يتجاهل تمامًا م

يهوداً، ويمحو وجود اأهل البلد االأ�سليين، حتى 

المواطنين منهم. وتعك�ص هذه الرموز التوجه 

ال�سائد في اإ�سرائيل باأن الدولة لليهود، واأي 

تعبير عنها يجب اأن يكون يهوديًا بالكامل.

البند الثالث: عا�سمة الدولة

القد�ض الكاملة واملوحدة هي 

عا�سمة اإ�رسائيل.

هذا البند موجود في قوانين اإ�سرائيلية 

اأُخرى، اإاّل اإنه يحمل مخاطر الرتباطه ببنود 

اأُخرى في القانون تتعلق باال�ستيطان 

وحرمان اأهل القد�ص ر�سميًا من حق تقرير 

الم�سير وفق البند االأول. ومن المهم االإ�سارة 

اإلى رف�ص مقدمي القانون اإ�سافة جملة 

''ُتحفظ فيها االأماكن المقد�سة وحرية العبادة''، 

وهذا الرف�ص هو لمنح �سرعية القتحام 

االأق�سى والحفريات تحته، وللمحاوالت 

الحكومية تق�سيم الزمان والمكان في الحرم 

القد�سي ال�سريف. وياأتي هذا البند �سمن 

م�سل�سل قوانين ب�ساأن القد�ص هدفها التهويد 

ومنع اأي اإمكان لالن�سحاب االإ�سرائيلي منها اأو 

من اأجزاء منها.

وخ�سو�سًا عن مناطق اآهلة في ال�سفة 

الغربية، وهي تقول بـ ''العبري الف�سيح'' اإن 

''هذه البلد بلدنا، واأي وجود اأو �سيادة الآخر 

ا هو لنا.''
ّ
فيها هو تنازل منا عم

ن ال�سيادة في هذه البلد، 
َ
يحدد هذا البند لم

ويوؤكد بو�سوح اأن ال�سيادة ال�سيا�سية هي 

لل�سعب اليهودي )في جميع اأنحاء العالم 

ولي�ص في اإ�سرائيل وحدها(، ويعطي اإ�سرائيل 

الحق في ب�سط هذه ال�سيادة على كل اأر�ص 

اإ�سرائيل، اأو اأي جزء تريده منها. وبعد تعريف 

اإ�سرائيل باأنها الدولة القومية لل�سعب اليهودي، 

يمنح القانون حق تقرير الم�سير لهذا ال�سعب 

وحده، ال الأحد غيره. واإذا اأخذنا المناطق التي 

تها، فاإن 
ّ
تحكمها اإ�سرائيل وتلك التي �سم

تقرير الم�سير وفق هذا البند لي�ص من حق 

الفل�سطينيين داخل الخط االأخ�سر، وال 

الفل�سطينيين في القد�ص المحتلة، وال اأهل 

الجوالن ال�سوري )الذي ي�سمله القانون على 

الرغم من اأنه من الناحية الر�سمية لي�ص جزءاً 

ا ي�سمى ''اأر�ص اإ�سرائيل االنتدابية''(.
ّ
مم

لي�ص هناك في د�ساتير دول العالم مثيل 

ن ال�سيادة وماهية 
َ
لهذا البند الذي يحدد لم

الهوية الد�ستورية للدولة. ال يوجد اأي د�ستور 

في العالم ينطلق من اأن ال�سيادة هي لجزء من 

المواطنين، واأن الدولة هي ملك لفئة من 

المواطنين دون غيرهم. الد�ستور االأخير الذي 

حمل مثل هذه المبادىء كان د�ستور جنوب 

اأفريقيا في عهد االأبارتهايد البائد، واعتبره 

المجتمع الدولي ''جريمة �سد االإن�سانية''.

البند الثاين: رموز الدولة

ا�سم الدولة هو دولة اإ�رسائيل. علم 

الدولة اأبي�ض وعلى طرفيه خطان 

بلون اأزرق �سماوي ويف و�سطه جنمة 
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مكانتها الفعلية وهذا يعني منح �سبغة 

قانونية للتمييز، اإذ ال تحترم موؤ�س�سات الدولة 

اللغة العربية، كما اأن مكانتها على اأر�ص 

الواقع �سيئة للغاية ومنخف�سة جداً. وقد جرت 

خالل مناق�سة القانون محاوالت حثيثة الإلغاء 

هذا البند، واقتنع بذلك معظم ممثلي االأحزاب، 

بما فيها االأحزاب اليمينية المتطرفة، والوحيد 

الذي اأ�سر عليه وعار�ص االإلغاء كان بنيامين 

نتنياهو الذي لم يعجبه اأن رئي�ص حكومة كندا 

يتحدث بالفرن�سية واالإنجليزية، وخ�سي من اأن 

توؤدي ثنائية اللغة اإلى ثنائية القومية.

ي�سع هذا البند اللغة العبرية في مكانة 

''لغة التمكين''، المرتبطة بالقوة واالمتيازات 

وتلبية الحاجات، في مكانة اأعلى كثيراً من 

اللغة العربية التي تعاني القمع اللغوي ولي�ست 

محمية بالقانون. وياأمل نتنياهو ومن لّف لّفه 

باأن يوؤدي اإ�سعاف اللغة العربية على المدى 

البعيد اإلى اإ�سعاف الهوية الوطنية لفل�سطينيي 

الداخل و�سكان القد�ص والجوالن.

البند اخلام�ض: مّل ال�ستات

تكون الدولة مفتوحة اأمام قدوم 

اليهود ومّل ال�ستات.

هذا البند يرتبط بقوانين اأُخرى، وخ�سو�سًا 

قانون العودة االإ�سرائيلي ل�سنة 1950، 

ومعناه منح مواطنة فورية لليهود فور 

حرم اأهل البلد االأ�سليون 
ُ
دخولهم البلد، بينما ي

 ال�سمل 
ّ
من العي�ص في وطنهم حتى في اإطار لم

واإقامة العائلة.

ويرتبط هذا البند مبا�سرة بالبند االأول، اإذ 

يجري تحويل البند البياني اإلى بند عملي 

ب�ساأن حجر االأ�سا�ص في اأي د�ستور واأي نظام، 

ن هو المواطن؟ وت�ستند المواطنة وفق 
َ
وهو: م

هذا البند اإلى اأن اليهود خارج اإ�سرائيل، الذين 

البند الرابع: اللغة

 اللغة العربية هي لغة الدولة.

اللغة العربية لها مكانة خا�سة 

يف الدولة؛ تنظيم ا�ستعمال اللغة 

العربية يف املوؤ�س�سات الر�سمية اأو يف 

التوجه اإليها يكون مبوجب القانون.

ل مي�ض املذكور يف هذا البند 

باملكانة املمنوحة فعليًا للغة العربية.

هنا بند ق�سير يثبت مكانة اللغة العبرية 

كلغة ر�سمية وحيدة ولغة الدولة، وبند طويل 

يلغي مكانة اللغة العربية كلغة ر�سمية. وال بد 

هنا من االإ�سارة اإلى دور اللغة العبرية في 

ال�سراع وفي بناء ''االأمة'' ومحاولة ال�سيطرة 

على المعنى والرواية، وقد و�سف الكاتب 

الفل�سطيني اأنطون �سما�ص اإ�سرائيل باأنها 

''ا�ستيطان اللغة العبرية''. وتثبيت اللغة العبرية 

كلغة ر�سمية وحيدة هي من اأدوات تثبيت 

نتائج النكبة، اإذ اإن اللغة العربية كانت هي 

لغة البلد الطاغية، وبعد النكبة �سارت الغلبة 

للغة العبرية. وترتبط العبرية ارتباطًا وثيقًا 

بال�سهيونية وبتاريخها، فال �سهيونية اإاّل 

بالعبرية التي جرى ''بعثها''، لت�سبح لغة 

كولونيالية تبعًا للم�سروع ال�سهيوني.

وقبل �سدور هذا القانون كانت اللغة 

العربية لغة ر�سمية، وفق مر�سوم ملكي 

انتدابي )بند 82( اعتبر كل من العربية 

والعبرية لغة ر�سمية، وبقي �ساري المفعول 

حتى �سّن قانون القومية. وياأتي هذا البند 

ليلغي المكانة الر�سمية للغة العربية ويجعل 

ا الفقرة التي 
ّ
لها مكانة خا�سة ال معنى لها. اأم

تقول اإن المكانة الممنوحة فعاًل للعربية لن 

ُتم�ص، فم�سللة، الأنها ال تعني المحافظة على 

المكانة القانونية للغة العربية، بل على 
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تعمل الدولة على املحافظة على 

املرياث الثقايف والتاريخي والديني 

اليهودي لدى يهود ال�ستات.

ن هذا البند اأن الدولة العبرية ترى 
ّ
يبي

نف�سها دولة ليهود العالم، مفتوحة اأمامهم، 

ومرتبطة بهم وترعى �سوؤونهم. وبهذا، فهي 

ن 
َ
ن هم لي�سوا مواطنيها، ولي�ست دولة م

َ
دولة م

هم مواطنوها من العرب.

منطلقات هذا البند لي�ست ''يهودية'' 

بالمعنى الثقافي والديني للكلمة، بل �سيا�سية 

�سهيونية ا�ستمراراً للبند ال�سابق، اإذ اإن ''الدولة 

مفتوحة لقدوم'' يهود العالم، ولذا ترى الدولة 

من واجبها ت�سهيل هذا القدوم عبر المحافظة 

على عالقتها بيهود العالم، وتلزم نف�سها 

بالعمل على المحافظة على الهوية اليهودية، 

كي يهاجروا اإليها قبل اأن يذوبوا ويندمجوا 

في مجتمعاتهم.

وكُثر في االآونة االأخيرة الكالم على 

اإحجام اليهود عن الهجرة، وعلى اإدارة 

ظهورهم الإ�سرائيل وابتعادهم عن ال�سهيونية 

واندماجهم في محيطهم االجتماعي، 

وخ�سو�سًا في الواليات المتحدة. وبينما 

تنتظر اإ�سرائيل ''عودة الماليين من اليهود'' 

اإليها، فاإنها تعمل على تو�سيع رقعة االأر�ص، 

وتقوم بتخطيط البلدات والم�ستوطنات 

ال�ستيعابهم، وهذا يرد في البند التالي.

البند ال�سابع: ال�ستيطان اليهودي

تعترب الدولة تطوير ا�ستيطان 

يهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل 

ت�سجيعه ودعم اإقامته وتثبيته.

لعل هذا البند هو اأخطر البنود لما يحمله 

من تاأثير مبا�سر وفوري، وي�سري مفعوله على 

طرَفي الخط االأخ�سر. وقد رف�ص الكني�ست 

يعي�سون في ال�ستات، هم خارج ''وطنهم''، 

وواجب الدولة اأن تعمل لتعيدهم وتفتح 

اأبوابها اأمامهم. هذا المفهوم ال�سهيوني لما 

ي�سمى ال�ستات، كان �سببًا في عمل ال�سهيونية 

الدوؤوب للق�ساء على المجتمعات اليهودية في 

كثير من دول العالم، وذلك بادعاء تخلي�سها 

من عذاب ال�ستات والمهجر. والخطاب 

ال�سهيوني ال�سائد يحتفل بنجاح ال�سهيونية 

في تدمير هذه المجتمعات، بما فيها تلك 

القائمة منذ اآالف االأعوام في اليمن والعراق 

وم�سر و�سورية واليونان واأثيوبيا.

م القانون الدولي اأي تمييز في 
ّ
يحر

المواطنة. والتمييز في القانون االإ�سرائيلي 

وا�سح، اإذ ُت�ستق مواطنة اليهودي من ''حق 

تقرير الم�سير'' وال�سيادة على البلد ومن 

مفهوم الوطن التاريخي والعودة اإليه. وفي 

المقابل، فاإن مواطنة الفل�سطيني هي بحكم 

الواقع، ولي�ص بحكم ''الحق''، اإذ اإنه وفق هذا 

القانون البلد لي�ست بلده، والدولة لي�ست دولته، 

وحق تقرير الم�سير ال ي�سمله. ومن هنا، فاإن 

ن ح�سل على المواطنة من الفل�سطينيين 
َ
م

)داخل الخط االأخ�سر( هو بمثابة ''�سيف'' في 

بلده، وفي مكانة ثانية افترا�سية وعملية.

البند ال�ساد�ض: العالقة مع يهود 

العامل

تهتم الدولة باملحافظة على �سالمة 

اأبناء ال�سعب اليهودي ومواطنيها الذين 

تواجههم م�سكالت ب�سبب كونهم يهوداً، 

اأو مواطنني يف الدولة.

تعمل الدولة يف ال�ستات للمحافظة 

على العالقة بني الدولة واأبناء 

ال�سعب اليهودي.



116جملة الدراسات الفلسطينية خريف 0242018

من حقه الت�سرف بها كيفما يرغب، والدولة 

باعتبارها ملكه ووكيله تقوم بذلك. هنا تظهر 

الدولة بمظهر منظمة اأو حركة ا�ستيطانية 

تمثل ال�سعب اليهودي ولي�ص مواطنيها، ال بل 

هي م�ستعدة ل�سحق حقوق وم�سالح المواطن 

من اأجل م�سلحة ال�سعب اليهودي كما تراها 

هي. المواطنة تختفي عن الوجود هنا، وكذلك 

الدولة التي نجدها تتحول اإلى منظمة 

ا�ستيطانية �سهيونية تقوم بدور ا�ستعماري.

على اأر�ص الواقع يرف�ص الفل�سطينيون 

�سرقة اأرا�سيهم ويقاومون اال�ستيطان، لكن 

بما اأن اال�ستيطان هو ''قيمة قومية'' فاإن 

الدولة ال تتراجع اأمام الرف�ص الفل�سطيني، 

وتعمل على فر�سه بالقوة والقمع. والقمع 

والقوة هنا لي�سا بال�سرورة ا�ستعمال ال�سالح 

ه 
ّ
واإطالق النار، بل ا�ستناداً اإلى ''قانون'' يقر

البرلمان باإجراء ''ديمقراطي''.

ويرتبط هذا البند بع�سرات القوانين التي ال 

يرد فيها ذكر مبا�سر لم�سطلح ''اال�ستيطان 

نت لتخدمه، وهذا البند 
ُ

اليهودي''، لكنها �س

يمنحها قوة ونفاذاً و�سرعية د�ستورية غير 

محدودة. لقد احتلت اإ�سرائيل االأر�ص 

الفل�سطينية في �سنة 1948، وا�ستكملت ذلك 

في �سنة 1967، م�سيطرة على معظم االأرا�سي 

بقوة ال�سالح، بعد تهجير النا�ص. لكنها بعد 

انتهاء الحرب �سّنت ع�سرات قوانين الم�سادرة. 

وعلى الرغم من اأن لغة قوانين الم�سادرة 

حيادية ال ذكر فيها لعربي اأو يهودي، فاإنها 

قت في اتجاه واحد: م�سادرة االأر�ص من 
ّ
ُطب

العرب، وتحويلها اإلى ملكية ''ال�سعب اليهودي'' 

ومنظماته ودولته وم�ستوطناته وم�ساريعه. 

وياأتي هذا البند ليمنح �سرعية د�ستورية ل�سلب 

اأرا�سي الفل�سطينيين �سواء بقوة ال�سالح اأو 

بقوة القانون، على اعتبار اأن اال�ستيطان 

اإ�سافة ''في اإ�سرائيل''، كي ال يقت�سر االأمر على 

ا�ستيطان في اإطار الخط االأخ�سر والجوالن 

والقد�ص، كما رف�ص اإ�سافة ''في اأر�ص 

اإ�سرائيل''، كي ال ي�سبح اال�ستيطان في ال�سفة 

الغربية ''اإجباريًا'' على الحكومة، وحتى ال 

ي�سطدم القانون وجهًا لوجه مع االإجماع 

العالمي �سد اال�ستيطان في المناطق المحتلة 

منذ �سنة 1967. ومن الناحية الفعلية، يمنح 

هذا البند الحكومة االإ�سرائيلية حرية القرار 

ب�ساأن اال�ستيطان اليهودي من جهة، ويمنح 

اال�ستيطان �سرعية د�ستورية مطلقة من جهة 

ثانية.

ووفقًا لهذا البند، فاإنه �سيكون من االأ�سهل 

على الدولة ترحيل العرب البدو في النقب من 

قراهم، واإقامة قرى يهودية مكانها، على 

اعتبار اأن واجب الدولة هو دعم اال�ستيطان 

اليهودي. كما اأن هذا البند ي�سجع على تو�سيع 

اال�ستيطان، ويمنح جميع البوؤر اال�ستيطانية 

القائمة والالحقة مظلة قانونية ر�سمية.

يجعل هذا البند التمييز ب�ساأن االأر�ص 

والم�سكن والتخطيط اإجباريًا ولي�ص خياراً، اإذ 

اإن الدولة مجبرة على اإعطاء اليهود اأف�سلية 

في اال�ستيطان واإقامة البلدات واالأحياء 

الجديدة وتطوير القرى والمدن وتخ�سي�ص 

االأرا�سي والم�ساريع والقرو�ص ومنح االإ�سكان 

وتمويل الحكم المحلي واإقامة م�ساريع 

اقت�سادية ومرافق عامة، في مقابل تمييز 

عن�سري �سد الفل�سطينيين في هذه المجاالت 

وما يرتبط بها.

وي�ساهم هذا البند في تكوين الطابع 

الكولونيالي للقانون، والذي يت�سح جليًا من 

ارتباطه بمنطق محكم يبداأ باأن ''البلد بلد 

ال�سعب اليهودي''، وله ال�سيادة ال�سيا�سية 

عليها، وهي ''ملكه'' الخا�ص، وبالتالي، فاإن 
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يفر�ص قانون التقويم العبري ل�سنة 

1988، على الدولة ا�ستعمال التقويم العبري 

في جميع مرا�سالتها واإعالناتها ووثائقها، 

لكن قانون التف�سيرات ل�سنة 1982 يحدد اأن 

مفهوم كلمَتي �سنة و�سهر يكون وفق التقويم 

الميالدي، الأن لهذا االأمر اأهمية عملية في 

النواحي االقت�سادية التجارية والقانونية.

ال يوجد هنا اعتراف بالتقويم الهجري 

على الرغم من اأن قرابة 20% من ال�سكان هم 

من الم�سلمين. كما اأن فر�ص التقويم العبري 

يثير في كثير من االأحيان التبا�سًا في تحديد 

الزمان. فعلى �سبيل المثال يجري اعتماد 

التقويم العبري لتحديد االأعوام الدرا�سية في 

المدار�ص، واالأغلبية ال�ساحقة من العرب تجد 

�سعوبة في تحديد المق�سود لجهلها بالتقويم 

العبري وبطريقة التحويل من تقويم عبري اإلى 

تقويم ميالدي، وهذا البند يزيد الطين بّلة.

التقويم العبري هنا لي�ص عّداداً للزمن، فهو 

ي�سعب حتى على اليهود الذين ي�ستعملون في 

حياتهم اليومية التقويم الميالدي. لقد عمدت 

الحركة ال�سهيونية اإلى اإخراج التقويم العبري 

من الحيز الديني لتحديد االأعياد والمنا�سبات، 

اإلى الحيز العام، بغر�ص فر�ص الهوية 

ال�سهيونية )واإن لب�ست ثوب الهوية اليهودية( 

على الزمان والوقت في فل�سطين، لتر�سيخ 

الهيمنة من جهة، ولبناء االأمة وهويتها من 

جهة اأُخرى.

البند التا�سع: يوم ال�ستقالل ويوم 

الذكرى

يوم ال�ستقالل هو العيد القومي 

الر�سمي للدولة.

يوم ذكرى اجلنود الذين �سقطوا يف 

معارك اإ�رسائيل، ويوم ذكرى الكارثة 

اليهودي هو ''قيمة قومية'' عليا، حتى لو لم 

ُتذكر كلمة عليا �سراحة في القانون.

ويمنح هذا البند �سرعية د�ستورية لقوانين 

الف�سل العن�سري، مثل قانون لجان القبول 

في البلدات ال�سغيرة، الذي يمنع المواطنين 

الفل�سطينيين داخل الخط االأخ�سر من ال�سكن 

فيما ن�سبته نحو 80% من اأرا�سي البلد، 

وقانون م�ستوطنات االأفراد، الذي ي�سمح 

باإقامة مزارع فردية لل�سيطرة على اأرا�سي 

عربية في النقب، وقانون المراعي وقوانين 

اأُخرى كثيرة. ومن المتوقـع اأن يـوّلد هذا البند 

قوانين ف�سل عن�سري جديدة، الأن كثيرين من 

روا عن قلقهم اإزاء �سكن 
ّ
نواب اليمين، عب

الفل�سطينيين داخل الخط االأخ�سر في مدن 

مثل ''النا�سرة العليا'' وكرميئيل ونهاريا، 

وه ''غزو بدو النقب 
ّ
ونادوا بو�سع حد لما �سم

الأرا�سي الدولة''، وعادة ينتج من مثل هذه 

الت�سريحات قوانين عن�سرية جديدة.

البند الثامن: التقومي الر�سمي

التقومي العربي هو التقومي الر�سمي 

للدولة، واإىل جانبه يكون التقومي 

امليالدي تقوميًا ر�سميًا.

ياأتي الت�سديد على التقويم العبري 

كمحاولة لتهويد الزمان ولي�ص المكان فقط. 

والمعنى ال�سيا�سي العقائدي العتماد التقويم 

العبري هو تاأكيد اأن الوجود ال�سيا�سي 

ال�سهيوني هو ا�ستمرار للتاريخ اليهودي 

القديم، اإذ اإن هذا التقويم خا�ص باليهود 

وحدهم، وال ي�ستعمله غيرهم، واعتماده يعني 

تهويد الزمان على اأر�ص فل�سطين، ومحاولة 

لفر�ص وعي تاريخي �سهيوني على جغرافيا 

فل�سطين، الأن ''التقاويم ال تعّد الزمن 

 للوعي التاريخي.''
ٌ
كال�ساعات، بل هي ن�سب
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�سيجري تحديدها لبقية النا�ص في قانون 

عادي، االأمر الذي يعك�ص اأنه حتى العطل 

واأيام الراحة لليهود لها االأف�سلية والفوقية، 

فا�ستراحة اليهودي لي�ست كا�ستراحة العربي 

الفل�سطيني بموجب هذا القانون. ومن المهم 

االإ�سارة هنا اأي�سًا اإلى اأنه يجري تحديد يوم 

ال�سبت كيوم عطلة للدولة، ولي�ص يوم عطلة 

للمجتمع اليهودي في االإطار الثقافي والديني. 

هكذا يتم �سبغ �ساحة الدولة بال�سبغة 

اليهودية، تاأكيداً اأن الدولة يهودية ولليهود 

ولهم وحدهم.

البند احلادي ع�رس: نفاد القانون

اأي تغيري يف هذا القانون ي�ستلزم 

اأغلبية مطلقة من اأع�ساء الكني�ست.

ياأتي هذا البند لو�سع عراقيل اأمام اإمكان 

تغيير هذا القانون اأو اإلغائه م�ستقباًل با�ستراط 

الح�سول على اأغلبية مطلقة هي 61 ع�سو 

كني�ست وما فوق.

التما�ض ''عدالة''

دار نقا�ص في المجتمع ال�سيا�سي 

الفل�سطيني في الداخل ب�ساأن جدوى تقديم 

التما�ص اإلى المحكمة العليا االإ�سرائيلية، كي 

تتدخل وت�سدر قراراً باإلغاء قانون القومية. 

ودار الحديث في محاور النقا�ص المعروفة 

ب�ساأن التوجه اإلى الق�ساء االإ�سرائيلي، وما 

يحمله ذلك من اعتراف، �سمني اأو مبا�سر، 

باإمكان الح�سول على حقوق وقرارات عادلة 

من هذا الجهاز الذي يقوم على خدمة النظام 

وتبيي�ص �سفحته. وقال البع�ص اإن من 

الم�ستحيل اأن تلغي المحكمة العليا القانون، 

االأمر الذي يعني منحه �سرعية ق�سائية 

واإ�سعاف معار�سته من قوى مركزية تقف 

والبطولة، هما يوما الذكرى الر�سميان 

للدولة.

بند اإ�سافي يوؤكد اأن الدولة ملك لليهود 

وحدهم، واعتبار ما ي�سمى ا�ستقالل اإ�سرائيل 

عيداً قوميًا يفتح الباب لفر�ص مظاهر 

احتفالية حتى على الفل�سطينيين داخل الخط 

االأخ�سر، الذي يحيون ذكرى النكبة في م�سيرة 

العودة ال�سنوية في هذا اليوم تحديداً على 

اعتبار اأن ''يوم ا�ستقاللكم هو يوم نكبتنا.'' 

واإمعانًا في فر�ص الهيمنة واالإهانة جرى قبل 

اأعوام تمرير قانون ''النكبة''، الذي يفر�ص 

قيوداً على اإحياء ذكرى النكبة.

اإن ا�ستعمال كلمة عيد اال�ستقالل هو 

ت�سليل، فما حدث في �سنة 1948، ال يندرج 

�سمن التحرر الوطني واال�ستقالل، بل هو 

ا�ستبدال ا�ستعمار با�ستعمار اآخر اأكثر �سرا�سة، 

وكانت اأولى خطواته التطهير العرقي بحجم 

ا الجنود 
ّ
لم تعرفه فل�سطين في تاريخها. اأم

الذين تحيي ذكراهم فهم �سحايا الحركة 

ت بهم في اأتون حروب 
ّ

ال�سهيونية التي زج

ا�ستعمارية عدوانية لتحقيق اأهدافها في 

ال�سيطرة على االأر�ص، وهي اأهداف غير قابلة 

للتحقيق اإاّل بالقوة والحرب.

البند العا�رس: اأيام الراحة والعطل

يوم ال�سبت واأعياد ال�سعب اليهودي 

هي اأيام العطلة الثابتة يف الدولة. 

لدى غري اليهود احلق يف اأيام عطلة 

دد يف  يف اأعيادهم، وتف�سيالت ذلك حتحُ

القانون.

بند اآخر يوؤكد تهويد الزمان، ويجعل ما 

لليهود للدولة وما للدولة لليهود. اأيام الراحة 

والعطل لليهود مثبتة في قانون اأ�سا�ص، بينما 
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مجموعة من القيادات الدرزية، التما�سات اإلى 

المحكمة العليا ا�ستندت اإلى ''وثيقة ا�ستقالل 

اإ�سرائيل''، بادعاء اأن لها مكانة فوق جميع 

القوانين، وبادعاء اأن قانون القومية يتناق�ص 

ومبداأ الم�ساواة الوارد ذكره في الوثيقة. وجاء 

رد نتنياهو ووزرائه على هذا االدعاء باأن 

جميع ما ورد في القانون جاء ذكره في 

''وثيقة اال�ستقالل''، واأن مبادىء الديمقراطية 

وحقوق االإن�سان ورد ذكرها، على حد قولهم، 

في قوانين اإ�سرائيلية اأُخرى.

وقد قّدمت ''عدالة'' التما�سها اإلى المحكمة 

العليا با�سم القائمة الم�ستركة ونوابها الـ 13، 

وبا�سم رئي�ص لجنة المتابعة العليا، محمد 

بركة، ورئي�ص اللجنة القطرية لروؤ�ساء 

ال�سلطات المحلية العرب، مازن غنايم.

ومن الوا�سح اأن وثيقة اال�ستقالل مرفو�سة 

منهم جميعًا بحكم الرمز وبحكم الفحوى، فهي 

جاءت لتعلن قيام دولة اإ�سرائيل على ح�ساب 

ال�سعب الفل�سطيني، وتت�سمن ما ي�سمى الحق 

التاريخي لل�سعب اليهودي في فل�سطين، 

ا ما 
ّ
وتمنحه دولة في بلد �سعب فل�سطين. اأم

ورد في هذه الوثيقة من ''التزام'' بالم�ساواة 

وغيرها، فلم ينبع من اإيمان بقيم الديمقراطية 

وحقوق االإن�سان، واإنما كان ''ثمنًا'' دفعته 

اإ�سرائيل من اأجل قبول ع�سويتها في االأمم 

المتحدة ا�ستناداً اإلى قرار التق�سيم الذي ين�ص 

على �سّن د�ستور ديمقراطي ي�سمن الم�ساواة 

لجميع المواطنين، وي�سمل التزامًا �سريحًا 

بحقوق الفل�سطينيين في الدولة اليهودية، 

 باأمالكهم وهويتهم ومواطنتهم 
ّ

وعدم الم�ص

الكاملة.

وبما اأن وثيقة اال�ستقالل مرفو�سة تمامًا 

كاأ�سا�ص لاللتما�ص، فاإن التما�ص ''عدالة'' 

ا�ستند اإلى اعتباره ''قانونًا عن�سريًا 

�سده، وخ�سو�سًا الي�سار والو�سط ال�سهيوني، 

اللذين يعتبران المحكمة العليا اأهم مرجعية 

ودرة التاج، بينما ذهب اآخرون اإلى اأن مجرد 

التوجه اإلى المحكمة يمنحها �سرعية، ويمنح 

قراراها �سرعية، وله �سبغة اعتبارية تفتر�ص 

احترامه حتى لو لم توافق عليه. وح�سرت 

اأي�سًا، اعتبارات اأُخرى في النقا�ص، واأهمها اأن 

القانون هو ''قانون اأ�سا�ص'' ذو مكانة 

د�ستورية، واأن من ال�سعب، ال بل من �سبه 

الم�ستحيل اأن تلغيه المحكمة ا�ستناداً اإلى 

قانون اأ�سا�ص اآخر له المكانة الد�ستورية 

نف�سها وربما اأقل.

ولم يكن التوجه اإلى المحكمة اأوتوماتيكيًا، 

واإنما جرى نقا�ص م�ستفي�ص ب�ساأن �سلبياته 

واإيجابياته، وفي نهاية المطاف تقرر تقديم 

االلتما�ص، وخ�سو�سًا اأن كثيراً من الموؤ�س�سات 

الدولية، وحتى الدول، تطلب قبل التوجه اإليها 

ا�ستنفاد االإجراءات المحلية، وعليه فاإن 

االلتما�ص اإلى المحكمة العليا االإ�سرائيلية 

خطوة �سرورية لطرح خطورة هذا القانون 

على ال�ساحة الدولية، ودعوة المجتمع الدولي 

اإلى اأخذ دوره في اإلغاء هذا القانون العن�سري 

والعن�سرية االإ�سرائيلية ب�سورة عامة. كما اأُخذ 

في الح�سبان اأن المحكمة قد تقرر اإبقاء 

القانون كما هو، وعندها �سيكون اإثبات اأن 

العن�سرية االإ�سرائيلية هي ال�سيا�سة الر�سمية 

لل�سلطات الثالث: التنفيذية والت�سريعية 

والق�سائية، واأن الق�سية لي�ست �سيا�سة حزب 

اأو تيار، بل اإن العن�سرية هي المبداأ الناظم 

للدولة باأذرعها و�سلطاتها كافة. وجل�سات 

المحكمة ب�سورة عامة هي من�سة للطعن في 

�سرعية هذا القانون وما يمثله من ممار�سات 

و�سيا�سات ومفاهيم.

لقد قدمت عدة اأطراف اإ�سرائيلية، وكذلك 
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االأُخرى واإق�ساء �سكان البلد االأ�سليين. 

ويت�سح من خالل البحث في مختلف د�ساتير 

الدول اأنه ال يوجد د�ستور واحد حول العالم ال 

ي�سمل بنداً ين�ص على الم�ساواة بين جميع 

مواطنيها و�سكانها.''

واعتبر االلتما�ص قانون القومية مخالفًا 

للقانون الدولي، الأنه يحرم الفل�سطينيين داخل 

الخط االأخ�سر من اأي حقوق جماعية، في 

مقابل االعتراف بامتيازات جماعية لليهود، 

كاأنهم اأقلية في خطر تحتاج اإلى حماية 

قانونية خا�سة بها. كما اأن القانون يلغي 

مكانة اللغة العربية كلغة ر�سمية، ويمنح 

التمييز على اأ�سا�ص اللغة �سرعية كاملة، بما 

يتناق�ص والقانون الدولي ب�ساأن تحريم 

التمييز ومواثيق حقوق االأقليات ومواثيق 

حقوق ال�سعوب االأ�سالنية. ويذهب االلتما�ص 

خطوة فخطوة اإلى اإثبات اأن القانون يوؤ�س�ص 

ين من المواطنة: درجة اأولى 
َ
د�ستوريًا لنوع

لليهود، ودرجة ثانية للعرب.

وتطرق االلتما�ص اإلى البند ال�سابع في 

القانون ب�ساأن اال�ستيطان اليهودي محذراً من 

اأنه ي�سع اأ�سا�سًا د�ستوريًا للتمييز �سد 

الفل�سطينيين الذين يحملون المواطنة 

االإ�سرائيلية، في مجاالت التخطيط واالأر�ص 

والم�سكن والتطوير والميزانيات والهبات، كما 

اأن هذا البند يمنح �سرعية للم�ستوطنات التي 

يعتبرها القانون الدولي غير �سرعية.

وجاء في ختام االلتما�ص اأن ''القانون 

الذي يلغي الحقوق المدنية والقومية 

للفل�سطينيين في وطنهم هو قانون عن�سري، 

ا�ستعماري، له خ�سائ�ص نظام االأبارتهايد، 

وهو غير �سرعي وغير قانوني ويجب 

اإلغاوؤه.''

كولونياليًا له خ�سائ�ص اأبارتهايد وا�سحة''، 

ويتناق�ص والمبادىء الديمقراطية االأ�سا�سية، 

 ب�سكل خطر نواة حقوق االإن�سان التي 
ّ

ويم�ص

لها مكانة فوق د�ستورية في كثير من دول 

العالم، واالأهم اأنه مخالف للقوانين والمواثيق 

م الف�سل 
ّ
الدولية، وخ�سو�سًا تلك التي تحر

العن�سري، كما اأنه يوؤدي اإلى خرق القرارات 

الدولية ب�ساأن حق تقرير الم�سير لل�سعب 

الفل�سطيني، وعدم جواز �سم القد�ص والجوالن 

اإلى اإ�سرائيل. وجاء في االلتما�ص اأن من حق 

المحكمة وواجبها التعامل مع قانون القومية 

باعتباره ''تعدياًل غير د�ستوري للد�ستور''، 

واإلغاءه تبعًا لذلك، وورد في االلتما�ص اأمثلة 

كثيرة لمحاكم عليا في دول متعددة األغت ما 

اعتبرته تعدياًل غير د�ستوري للد�ستور، 

باعتباره اإجراء مقبواًل ومتعارفًا عليه 

عالميًا.

قدم االلتما�ص المحامون ح�سن جبارين، 

و�سهاد ب�سارة، ومي�سانة موراني، وفادي 

خوري، و�سو�سن زهر، وجاء في 212 بنداً في 

60 �سفحة تطرقوا فيها اإلى �سوغ الد�ساتير 

في عدة دول، م�سيرين اإلى اأنه ''ال يوجد اليوم 

د�ستور اأو قانون د�ستوري الأي دولة في العالم 

يقت�سر فيها نظام الحكم والهوية الد�ستورية 

على مجموعة اإثنية واحدة، وين�ص على اأن 

الدولة هي ملك ح�سري لمجموعة اإثنية 

واحدة.''

وجاء في بيان اأ�سدرته ''عدالة'' عن 

فت نف�سها 
ّ
االلتما�ص: ''اإن الدول التي عر

كتابعة لمجموعة واحدة مثل الواليات 

المتحدة في القرن الـ 19 وجنوب اأفريقيا 

حتى �سقوط نظام االأبارتهايد، تم تعريفها 

كدول ا�ستعمارية ب�سبب اعتماد الفوقية االإثنية 

وفر�ص الهوية الد�ستورية على المجموعات 
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رئا�سة الكني�ست �سطب ''اأي م�سروع قانون 

يت�سمن تغيير المكانة المف�سلة لل�سعب 

اليهودي.'' والترجمة العملية لهذا االأمر هو اأن 

طرح مبداأ الم�ساواة التامة وال�ساملة في 

الم�ستويين الفردي والجمعي في م�سروع 

قانون هو اأمر مناٍف للقانون االإ�سرائيلي.

ويهدف القانون الذي قدمه التجمع، اإلى 

''تقنين مبداأ المواطنة المت�ساوية، مع االعتراف 

بوجود مجموعتين قوميتين في حدود الدولة''، 

وي�سمل تعريفًا باأن ''الدولة هي دولة لكل 

مواطنيها والنظام فيها ديمقراطي''، كما 

ي�سمل مبداأ ف�سل الدين عن الدولة، و�سمان 

حرية العبادة لالأديان كافة. وين�ص على 

ن ولد هو اأو اأحد والديه 
َ
الحق في المواطنة لم

جد فيها 
ُ
ن دخل البلد اأو و

َ
في البلد، وكذلك لم

بناء على حق يكفله القانون الدولي وقرارات 

االأمم المتحدة، في اإ�سارة اإلى الالجئين والقرار 

194. وجاء في القانون اأن رموز الدولة 

وعلمها ون�سيدها تاأتي في قانون خا�ص بناء 

على مبادىء قانون ''دولة كل مواطنيها''. 

وجاء فيه اأي�سًا �سمان للحق في الحكم الذاتي 

الثقافي )االأوتونوميا( للفل�سطينيين داخل 

الخط االأخ�سر، وكذلك حقهم في التوا�سل مع 

اأبناء �سعبهم الفل�سطيني واأمتهم العربية.

وجرى �سطب قانون ''دولة كل مواطنيها''، 

ا�ستناداً اإلى المبادىء الواردة في قانون 

القومية الجديد. ومن المثير اأن ال�سطب �سبق 

تمرير قانون القومية، االأمر الذي ي�سير اإلى اأن 

روحه متغلغلة عميقًا في النظام ال�سيا�سي 

غ�سب النخبة 
ُ
االإ�سرائيلي. ولعل اأكثر ما ي

ال�سيا�سية االإ�سرائيلية في م�سروع دولة كل 

مواطنيها هو اأنه م�سروع ديمقراطي من 

بني قانون القومية وقانون ''دولة 

كل مواطنيها''

قّدم كاتب هذه ال�سطور مع زميليه في كتلة 

التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، حنين 

زعبي وجمعة الزبارقة، اقتراح قانون ''دولة 

كل مواطنيها''،* في مطلع حزيران/يونيو 

2018، وجاء طرح هذا القانون بهذا التوقيت 

رداً على قانون القومية المدعوم ر�سميًا من 

الحكومة االإ�سرائيلية. وكان هدف المبادرين 

و�سع ''قانون ديمقراطي متنور في مقابل 

قانون اأبارتهايد عن�سري وكولونيالي.'' لكن 

رئا�سة الكني�ست قررت في خطوة نادرة منع 

تقديم ''قانون دولة كل مواطنيها''، ا�ستناداً 

اإلى بند في النظام الداخلي للكني�ست يمنحها 

''الحق'' في �سطب قانون ''ينفي وجود اإ�سرائيل 

كدولة ال�سعب اليهودي''، االأمر الذي يعني منع 

طرح ونقا�ص وت�سويت على قوانين تتحدى 

بنية النظام ال�سيا�سي االإ�سرائيلي القائمة، 

وتقييد عمل نواب يوؤمنون بالديمقراطية وال 

يقبلون بيهودية الدولة.

وجاء قرار رئا�سة الكني�ست بناء على 

اقتراح رئي�سه يولي اإدل�ستاين الذي قال اأنه لم 

ي�سطب اأي قانون منذ توليه المن�سب، ''لكن 

هناك خطوطًا حمراء يتجاوزها هذا القانون.'' 

وطرح الم�ست�سار الق�سائي للكني�ست موقفه من 

القانون في وثيقة قدمها الأع�ساء رئا�سة 

الكني�ست المكونة من رئي�ص الكني�ست ونوابه 

الثمانية. وجاء في الوثيقة اأن النظام الداخلي 

للكني�ست يمنح رئا�سة الكني�ست �سالحية بمنع 

طرح ونقا�ص اأي قانون ''ينفي وجود اإ�سرائيل 

كدولة ال�سعب اليهودي.'' وت�سمنت الوثيقة 

تف�سيراً لهذا البند باأن دولة ال�سعب اليهودي 

تعني ''منح اأف�سلية في الم�ستوى الجمعي 

للقومية اليهودية''، وعليه فاإن من �سالحية 

* انظر نص قانون أساس دولة كل مواطنيها كملحق 
في ختام هذه المقالة.
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ن 
َ
وغير المعقول اأن ي�ستقبل اأ�سحاب البلد م

يريدون اأخذها منهم بالترحاب، ويمنحوهم 

اإياها ب�سالم ووداد.

وكان من الطبيعي اأن يقاوم الفل�سطينيون 

م�سروع دولة يهودية على ح�ساب وجودهم 

ني 
ُ
واأر�سهم ووطنهم. فالم�سروع ال�سهيوني ب

على العنف، وما زال يعيد اإنتاج هذا العنف، 

ومقولة ''اأر�ص اإ�سرائيل هي الوطن التاريخي 

لل�سعب اليهودي، وفيها يحقق حقه في تقرير 

م�سيره ويقيم دولته''، هي اإعالن حرب 

م�ستمرة على ال�سعب الفل�سطيني.

وقد حللت المفكرة اليهودية االألمانية، حّنة 

اأرندت، في مقالتها ال�سهيرة: ''اإعادة النظر في 

ال�سهيونية''، برنامجين �سهيونيين: �سدر 

االأول عن موؤتمر بلتيمور في �سنة 1942، 

ودعا اإلى اإقامة كومنويلث يهودي في 

فل�سطين؛ والثاني عن موؤتمر اأتالنتيك في �سنة 

1944، ودعا اإلى اإقامة كومنويلث ''يهودي 

ديمقراطي حر'' في فل�سطين كلها بال تق�سيم. 

واعتبرت اأرندت الثاني اأكثر خطورة، الأنه 

ته 
ّ
بينما يعترف برنامج بلتيمور بما �سم

''حقوق اأقلية لالأكثرية العربية''، فاإن برنامج 

اأتالنتيك يتجاهل الفل�سطينيين تمامًا، وال 

بقي لهم �سوى ترك البلد طواعية اأو بالقوة، اأو 
ُ
ي

القبول بمواطنة درجة ثانية. لقد عار�ست 

اأردنت بقوة اإقامة دولة يهودية في فل�سطين 

اأت، قبل النكبة وبالتحليل ال�سيا�سي 
ّ
وتنب

والمنطقي، باأن اإقامتها �ستوؤدي اإلى كارثة 

وحرب وتهجير.

تكمن اأهمية كتابة اأردنت وغيرها في هذا 

المجال، في اأنها قبل اإقامة الدولة اليهودية 

و�سلت اإلى اال�ستنتاج ال�سيا�سي والمنطقي، 

وفحواه اأن من الم�ستحيل على الدولة اليهودية 

اأن تكون ديمقراطية، ومن الم�ستحيل اأي�سًا اأن 

ال�سعب دمغه بتهم الال�سامية واالإرهاب 

والتطرف المعهودة، والأنه ي�سكل البديل 

الوحيد لنظام ''دولة ال�سعب اليهودي'' وما 

يتفرع عنه، وكذلك الأنه يك�سف التناق�ص 

الجوهري بين تعريف الدولة كدولة يهودية، 

وتعريفها كدولة ديمقراطية. ويك�سف النقا�ص 

ب�ساأن قانون القومية من جهة، وقانون دولة 

كل مواطنيها من جهة اأُخرى، اأن مطلب 

الم�ساواة مقبول اإ�سرائيليًا، اإذا بقي تحت 

المظلة ال�سهيونية، لكنه مرفو�ص وم�سطوب 

اإذا تحول اإلى مطلب للم�ساواة التامة، والذي 

يتناق�ص بال�سرورة مع ال�سهيونية فكراً 

وممار�سة.

لقد اأكد بنيامين نتنياهو، اأكثر من مرة، اأن 

الغر�ص االأ�سا�سي من قانون القومية هو 

�سمان بقاء اإ�سرائيل ''دولة ال�سعب اليهودي''، 

ومنع التحول اإلى دولة كل مواطنيها. وكتب، 

موجهًا كالمه اإلى كاتب هذه ال�سطور: ''ال 

زحالقة، اإ�سرائيل لي�ست الدولة القومية 

للفل�سطينيين، بل هي الدولة القومية لل�سعب 

اليهودي، من اأجل ذلك قمنا ب�سّن قانون 

القومية.'' كما اأعلن اآفي ديختر، رئي�ص لجنة 

الخارجية واالأمن في الكني�ست ومقدم 

القانون، اأن قانون القومية �سيق�سي ق�ساء 

مبرمًا على فكرة التفكير في ''دولة كل 

مواطنيها''.

بني يهودية ودميقراطية

منذ بدايتها كانت فكرة ''الدولة اليهودية'' 

اأو ''دولة اليهود'' عدوانية وعنيفة 

وكولونيالية، لي�ص الأنها كذلك بحد ذاتها، بل 

بب�ساطة الأن تطبيقها على اأر�ص الواقع في بلد 

يقطنها اأهلها و�سكانها، غير ممكن اإاّل 

با�ستعمال العنف والقوة، اإذ من الم�ستحيل 
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يرد تعبير ''دولة يهودية وديمقراطية''، وهو ما 

يعني اأن يهودية الدولة واردة ك�سابط 

وكمحدد للحقوق، في حين اأن الديمقراطية 

غائبة تمامًا عن قانون القومية. ومن هنا، 

فاإن الجوهر اليهودي للدولة مطلق وال حّد وال 

حدود له، بينما الطابع الديمقراطي ن�سبي 

وخا�سع للحدود التي يفر�سها الجوهر 

اليهودي للدولة.

يقوم اليمين المتطرف ال�سعبوي بحملة 

�سد المحكمة العليا االإ�سرائيلية، ويعمل عبر 

وزيرة الق�ساء اليمينية المتطرفة اأيياليت 

�ساكيد، على اإدخال ق�ساة يمينيين جدد اإليها 

من جهة، و�سّن قوانين داعمة لل�سم 

ولال�ستيطان ومعادية للديمقراطية وحقوق 

االإن�سان وحقوق الفل�سطينيين داخل الخط 

االأخ�سر من جهة اأُخرى. وبين فّكي الكما�سة 

يجري �سحق هوام�ص الديمقراطية، وتعزيز 

الهيمنة ال�سوفينية العن�سرية على مجاالت 

الحياة كافة. واإذ يعك�ص قانون القومية 

االرتفاع الملحوظ في قوة اليمين الجديد، 

المتحرر من قيود اليمين الليبرالي )ولو 

بالمظهر(، فاإنه ما من �سك في اأنه ي�ساهم في 

رفع من�سوب اليهودية وخف�ص من�سوب 

الديمقراطية. فبعد هذا القانون ت�سبح اإ�سرائيل 

يهودية اأكثر، وديمقراطية اأقل كثيراً.

مالحظات اأخرية

 الق�سية 
ّ
1 ــ اأثار قانون القومية لب

الفل�سطينية وجوهرها وتاريخها. وعلينا اأن 

نلتقط الفر�سة الإثارة التاريخ بقوة، ونب�ص 

ا 
ّ
الما�سي قدر االإمكان، وقراءة الحا�سر. اأم

م�ستقبلنا كفل�سطينيين فن�سنعه باأيدينا.

2 ــ نخو�ص حربين: حربًا على االأر�ص، 

وحربًا على الرواية. في الحرب على االأر�ص 

ت�سمن الم�ساواة. واإذ يتطابق التحليل المنطقي 

مع ال�سيرورة التاريخية، فاإن تناق�ص يهودية 

الدولة وديمقراطيتها لي�سا مجرد ما�ص م�سى، 

بل هما في الحا�سر والدليل المادي، ويظهر 

في قانون القومية الجديد الذي يب�سط م�سروع 

''الدولة القومية لل�سعب اليهودي'' على الب�سر 

والحجر، وعلى التاريخ والجغرافيا، وعلى 

االأر�ص والهوية، متجاهاًل الفل�سطينيين تمامًا 

)كبرنامج اأتالنتيك( ليبقيهم في اللجوء، اأو 

مواطنين درجة ثانية )بعيدة جداً عن االأولى(، 

اأو في انتظار تحديد حدود الدولة العبرية 

لتحدد م�سيرهم.

لقد جاء قانون القومية ليح�سم النقا�ص 

ب�ساأن التوتر بين مفهوم اليهودية 

والديمقراطية للدولة، واأيهما اأهم، والأيهما 

الغلبة. لقد ادعى مقدمو القانون اأن المحكمة 

العليا االإ�سرائيلية اأخّلت بالتوازن لم�سلحة 

المبادىء الديمقراطية على ح�ساب يهودية 

الدولة، وذلك اعتماداً على قانون اأ�سا�ص 

''كرامة االإن�سان وحريته''. وعلل هوؤالء باأن 

قانون القومية يخلق حالة من التوازن 

المن�سود، اإذ يكون للمحكمة قانون اأ�سا�ص 

ت�ستند اإليه لمنع الم�ص بيهودية الدولة وما 

يتفرع منها من �سيا�سات وممار�سات ومواقف.

ف�ست جميع المقترحات الإ�سافة 
ُ
لقد ر

كلمة ديمقراطية اأو كلمة م�ساواة اأو حقوق 

االأقليات اإلى قانون القومية، كي يبقى قانونًا 

يحفظ االمتيازات لليهود بالمطلق، من دون اأن 

ي�سع اأي حدود اأو �سوابط لهذه االمتيازات. 

وبهذا ح�سم هذا القانون االأمر باأن اإ�سرائيل 

هي دولة يهودية 100%، وترك اأمر 

الديمقراطية في الدرجة الثانية لتاأخذ مكانها 

بعد اإ�سباع الحاجة اليهودية. ومن المهم 

االإ�سارة اإلى اأنه في قوانين االأ�سا�ص االأُخرى 
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تختلف في الجوهر عنها.

7 ــ قانون القومية اإخالل اإ�سرائيلي وا�سح 

بما جاء في طلب ع�سويتها في االأمم المتحدة 

من التزام بالم�ساواة وعدم خرق حقوق 

المواطنين الفل�سطينيين داخلها. وهناك اأ�سا�ص 

قانوني متين لتقديم طلب �سحب اأو تجميد 

ع�سوية اإ�سرائيل في االأمم المتحدة تبعًا لهذا 

القانون.

8 ــ ال يجد الفل�سطيني حاجة اإلى تبرير 

ارتباطه بوطنه الأنه يعتبره اأمراً طبيعيًا لي�ص 

ا ال�سهيوني فيقوم ليل 
ّ
بحاجة اإلى تف�سير، اأم

نهار بت�سويغ عالقته بالبلد، وخ�سو�سًا الأنه 

اأخذها عنوة، وهو بالتالي بحاجة اإلى تبرير 

فعلته. النتيجة اأن الرواية الفل�سطينية �سامرة 

ومخت�سرة، في حين اأن الرواية ال�سهيونية 

طويلة ومف�سلة ومنمقة وجاهزة للرد على 

ادعاءات قائمة واأُخرى غير قائمة. قانون 

القومية هو اخت�سار للرواية ال�سهيونية، 

وعلينا ا�ستغاللها كفر�سة للرد عليها.

9 ــ الم�سروع ال�سهيوني ه�ّسم ال�سعب 

الفل�سطيني ومزقه، وقانون القومية يوحده 

مجازيًا باإعالء الحق ال�سهيوني في �سلبه 

وطنه وحقوقه. ولهذا هناك حاجة اإلى اإ�سهار 

وحدة ال�سعب الفل�سطيني ك�سعب واحد ال يقبل 

التجزئة، قواًل وفعاًل. 

نحن االأ�سعف، وفي الحرب على الرواية 

ن�ستطيع اأن نكون االأقوى، الأن رواية ال�سحية 

دائمًا اأ�سدق من رواية المجرم. قانون القومية 

هو ''زلة ل�سان'' مق�سودة لكنها غبية، ويمكن 

ا�ستثمارها لدح�ص الرواية ال�سهيونية ودعم 

ن يملك 
َ
الرواية الفل�سطينية. ومثلما قيل: ''م

الرواية يملك االأر�ص.''

3 ــ ي�ستهدف هذا القانون ال�سعب 

الفل�سطيني كله، ويجب اأن يكون الرد 

الفل�سطيني مالئمًا، وي�سمل ال�سعب الفل�سطيني 

في جميع اأماكن وجوده: غزة؛ ال�سفة؛ القد�ص؛ 

ال�ستات؛ داخل الخط االأخ�سر.

4 ــ يرف�ص حزب ''المع�سكر ال�سهيوني'' 

وحزب ''يوجد م�ستقبل'' اإلغاء القانون، 

ويدعوان اإلى تعديله بحيث ي�سمل كلمَتي 

م�ساواة وديمقراطية، وهذا طبعًا اأخطر الأن 

المبادىء الكولونيالية والعن�سرية تبقى كما 

هي مع قناع ''ديمقراطي''.

5 ــ قانون القومية فر�سة لف�سح النظام 

االإ�سرائيلي، الأنه وثيقة ''من فمك اأدينك''.

6 ــ اال�سطرار اإلى ا�ستعارة كلمة اأبارتهايد 

في �سياق الحالة الفل�سطينية دليل ف�سل. فنحن 

لم ننجح في تحميل كلمة ''�سهيونية''، وهي 

التعبير ال�سحيح، المعنى ال�سلبي الذي تحمله 

كلمة اأبارتهايد، ولهذا ا�سطررنا اإلى 

ا�ستعارتها وا�ستعمالها، مع اأن ال�سهيونية ال 
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ُطرح في اأيار/مايو 2018

�ُسطب في حزيران/يونيو 2018

 المبادرون: جمال زحالقة وحنين زعبي

  وجمعة الزبارقة

الأهداف

1 ــ هدف قانون االأ�سا�ص هذا اإلى تقنين 

مبداأ المواطنة المت�ساوية لكل مواطن في 

قانون ــ اأ�سا�ص، مع االعتراف بوجود وبحقوق 

المجموعتين القوميتين، العربية واليهودية، 

اللتين تعي�سان داخل الحدود المعترف بها 

للدولة وفق القانون الدولي.

املبادىء الأ�سا�سية

2 ــ الدولة هي دولة لجميع مواطنيها، 

والنظام فيها نظام ديمقراطي.

نظام احلكم

3

 اأ ــ ي�ستند نظام الحكم في الدولة اإلى قيم 

كرامة االإن�سان وحريته وم�ساواته مع 

االآخرين.

 ب ــ يقوم نظام الحكم في الدولة على 

اأ�سا�ص ف�سل الدين عن الدولة، وي�سمن حرية 

العبادة لكافة االأديان.

 ج ــ تحترم الدولة الهوية الفردية 

والجماعية لمواطنيها على اأ�سا�ص مت�ساٍو، 

دون تمييز ب�سبب القومية، العرق، الدين، 

الجندر، اللغة، اللون، وجهة النظر ال�سيا�سية، 

االأ�سول االإثنية ــ الثقافية، المكانة 

االجتماعية.

عتبر التف�سيل الم�سحح لالأفراد، 
ُ
 د ــ ال ي

المنتمين لمجموعة عانت من التمييز، تمييزاً.

رموز الدولة

4 ــ تحدَّد رموز الدولة بموجب قانون 

خا�ص، وباال�ستناد اإلى مبادىء قانون 

االأ�سا�ص هذا.

املواطنة

5 ــ ت�ستند المواطنة في الدولة اإلى مبداأ 

الم�ساواة وعدم التمييز، وتعتمد �سروط 

الح�سول عليها على مبادىء قانون االأ�سا�ص 

ن تتوفر 
َ
هذا، وبما في ذلك ُتمنح المواطنة لم

لديه اأحد ال�سروط التالية:

 اأ ــ اأحد والديه مواطن في الدولة.

 ب ــ زوج/زوجة المواطن/المواطنة في 

الدولة، بناء على طلبه/ها.

ن ولد في الدولة.
َ
 ج ــ م

ن ي�ستند و�سوله اأو مكوثه في الدولة، 
َ
 د ــ م

اإلى حق من�سو�ص عليه في القانون الدولي 

وقرارات االأمم المتحدة.

ملحق

قانون ــ اأ�سا�ض: دولة كل مواطنيها
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خارج حدود الدولة.

حقوق اجتماعية

8

اأ  ــ ُتمّكن الدولة كل مواطن ممار�سة 

عالقات عائلية واجتماعية مع اأبناء �سعبه اأو 

اأبناء اأمته، بما في ذلك خارج حدود الدولة.

ب  ــ تقوم الدولة بتوزيع الموارد ح�سب 

مبداأَي العدل التوزيعي والتف�سيل الم�سحح.

ت  ــ ت�سمن الدولة العي�ص بكرامة لكل 

�سخ�ص يعي�ص على اأرا�سيها.

نفاد القانون

9

اأ  ــ ال يجوز تعديل قانون االأ�سا�ص هذا، اإاّل 

عن طريق قانون ــ اأ�سا�ص م�سادق باأغلبية 

اأع�ساء البرلمان.

ب  ــ ينتهي �سريان مفعول كل قانون 

يناق�ص مبادىء قانون االأ�سا�ص هذا، بعد 

مرور ثالث �سنوات من موعد بداية �سريان 

مفعول قانون االأ�سا�ص هذا.  

لغات ر�سمية

6 ــ اللغة العربية واللغة العبرية هما 

اللغتان الر�سميتان للدولة.

حقوق ثقافية

7

اأ  ــ ت�سمن الدولة الحكم الذاتي الثقافي 

)االأوتونوميا الثقافية( لكل مجموعة اأقلية 

قومية اأو ثقافية، وي�سمل ذلك اإقامة وتاأ�سي�ص 

واإدارة موؤ�س�سات تمثيلية، تربوية، ثقافية 

ودينية ب�سكل م�ستقل، وبح�سب مبادىء قانون 

االأ�سا�ص هذا.

ب  ــ ُتمّكن الدولة كل مواطن اأن يمار�ص، 

ر عن ثقافته، تراثه، لغته وهويته، 
ّ
يطور ويعب

وذلك وفق قانون االأ�سا�ص هذا.

ت  ــ ُتمّكن الدولة كل مواطن ممار�سة 

عالقات ثقافية مع اأبناء �سعبه اأو اأبناء االأمة 

التي ينتمي اإليها، بما في ذلك خارج حدود 

الدولة.

ث  ــ ُتمّكن الدولة االأقلية القومية التي 

ت�سكن حدودها الدولية، اإن�ساء عالقات ثقافية 

مع اأبناء �سعبها اأو اأبناء اأمتها، بما في ذلك 
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صدر حديثًا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية

األوقاف والملكيات المقدسية

دراسة لعقارات البلدة القديمة في القرن العشرين

منير فخر الدين   و   سليم تماري

تقديم: شادية طوقان

100 صفحة              12 دوالراً
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