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 مقدمة

األربعاءّالموافقّأقرّ  مهّعضوّالكنيستّّّ،الجارّيّمايو/أي ار10ّّالكنيستّاإلسرائيليّيوّم الذيّقد  "قانونّالقومي ةّ"
.ّوعلىّمعارضة41ّصوًتاّمقابل48ّّبأغلبي ةّّعنّحزبّ"الليكود"ّوالرئيسّالسابقّلجهازّالشاباكّ"آفيّديختر"

حزبّّضعيفةّبسببّإعالنّفيّالقراءةّاألولىّوالثاني ةّوالثالثةّفرصّتمريرّالقانونّبصيغتهّالحالي ةّالرغمّمنّأن
ّأنّوزيّعدمّدعمه"كوالنو"ّ "،ّأييلتّشاكيد،ّللقانونّبصيغتهّالحالي ة،ّإال  رةّالقضاءّعنّحزبّ"البيتّاليهودي 

مّعلىّأن هّاقتراحّقانونّحكوميّ أعلنتّأنّالحزبّيعملّعلىّصياغةّ يكونّمقبواًلّعلىّوسّجديدةّللقانون،ّوسيقد 
. أعلنّعلىّلسانّرئيسّكتلتهّالبرلماني ة،ّروعيّفولكمانّّكافةّأحزابّاالئتالفّالحكومي  أنّّحزبّ"كوالنوّ" وبمّا

زبّيدعمّالقانونّمبدئًياّويعارضّبعضّالبنودّفيه،ّفإنّاحتمالي ةّتمريرّالقانونّبصيغةّجديدةّمختلفةّأنّالح
ة.ّ ّواردةّبشد 

ّالخطوةّالمهم ةّهيّإعادةّعدمهّأوّفيّالقراءاتّاألولىّوالثانيةّوالثالثةّالقانوّنّتمريرعنّّبغضّالنظر ،ّفإن 
الماضي،ّوهوّقانونّأساس،ّبعدّالفشلّفيّسن هّمر اتّعديدةّفيّباعتبارهّالقانونّإلىّمسارّالتشريعّمنّجديدّ

،ّوعدمّلهنّليسّفيّالداخلّفقط،ّإن ماّفيّالداخلّوالخارج،ّأمامّواقعّيجبّعليهمّالتجهيزّيماّيضعّالفلسطيني
المتعاقبةحواالنشغالّبسؤالّمرورهّأمّال.ّفإسرائيل،ّبّاالكتفاءّباالنتظارّحت ىّتمريره منذّأولمرتّمروًراّّ،كوماتهّا

حسمّالتناقضّبينّ"يهودي ة"ّّامعي نًّّاعلىّجدي ةّالمنظومةّوليسّحزبًّّدلوهذاّإنّدلّفيّ،بليفني،ّتبحثّالقانوّن
ّوتشريعًيا ّقانونًيا ّالدولة ّبهو"ديمقراطي ة" ّيعمل ّأن ، ّالفلسطيني  ّعلى ّالذي ّالمنطق ّذات ّوهو ّخاللّ. ّمن ،

ّبكلّماّيخصّصراعهّمعّإسرائيل،ّكمنظومةّسياسي ةّوأيديولوجياّتستهدفهّعلىّستراتيجي اتّطويلةّوقصيرة،إ
ّّالمدىّالبعيدّوالقريب.ّ

ّ

ّ
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ّ

ّ

 للقانون  املقترحة الصيغة

ّللشعبّالكنيستّتنصّالصيغةّالمقترحةّللقانونّالذيّصادقتّعليهّ علىّأنّ"دولةّإسرائيلّهيّالبيتّالقومي 
+" أنّ"األماكنّالمقد سةّستكونّباإلضافةّإلىّّ،كونّحصرًياّلليهود"سيوأنّ"حقّتقريرّالمصيرّفيهاّّ،اليهودي 

يضمنّحري ةّوصولّأبناءّجميعّالدياناتّإلىّاألماكنّالمقد سةّدونّأيّقيود،ّوعدمّ محمي ةّمنّأيّتدنيس،ّبمّا
وينصّالقانونّفيّأنّ"اللغةّالعبري ةّهيّاللغةّالرسمي ةّالوحيدةّفيّالدولة".ّ،ّّوالمساسّبهمّأوّبالمشاعرّالديني ة"

ّ".ّتناًداّإلىّقانونّاألساسّهذاتعاطيّمعّالقوانينّالسابقةّوالالحقةّاسسيتمّال"جوهرهّعلىّأنهّ

لّالقانونّبوصفهّقانونّأساس ،ّحجًراّستبنىّوأيًضاّالصيغّالسابقةّالمشابهةّمنّحيثّالجوهرّللقانوّنّ،يشك 
أن هّ"الدفاعّّالهدفّوراءّسن هّعلىّإذّينصّالقانونّفيّبندعليهّالقوانينّالالحقةّوقراراتّالمحاكمّاإلسرائيلي ة.ّ

".ّوفيّتفسيرّالقانونُّيقالّإنّالهدفّمنّوراءّسن هّ عنّمكانةّإسرائيلّعلىّأن هاّالدولةّالقومي ةّللشعبّاليهودي 
ّأساسّمواّز ّقانون ل ّويشك  ّإسرائيل، ّدولة ّعلىّخصوصي ة ّأساسّيحافظ ّقانون ّسن ّاألساسًّّياهو لقوانين

ّ.الديمقراطي ةاإلسرائيلي ةّالتيّتحفظّحقوقّاإلنسانّّو

ّفيّكافةّأماكنّتواجدهّوبغضّالنظرّعنّمكانتهّالقانوني ةّأوّالسياسي ة،ّ هذاّالتمايز،ّبالنسبةّإلىّالفلسطيني 
ستّعليهّإسرائيل،ّتمايزّكونهاّمشروعًّ ّالذيّتأس  لليهود.ّوهوّأيًضا،ّالتمايزّّاحصريّ ّاهوّالتمايزّاالستعماري 

ويجعلّمنّديمقراطي تهاّمتناقضةّوناقصةّكديمقراطي ةّالذيّيمي زهاّعنّأيّدولةّديمقراطي ةّأخرىّفيّالعالم،ّ
جًياّوممارسةّاستعماري ة.ّومنّهنا،ّيمكنّفهمّالقانونّعلىّأساسّكونهّقانونّلّوّوتحتّسقفّالصهيوني ةّأيدي

ّمعّالصهيوني ةاّعابرًّّاأساسّوليسّقانونًّ والّينحصرّفيّسياسةّوقانونّّ،يتطر قّإلىّجوهرّصراعّالفلسطيني 
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ّالق ّكسلسلة ّيجعلّمنّعنصري  ّباختصار: ّإن ه ّالتيّتصلّإلىّعشراتّالقوانينّالعنصري ة، وانينّالعنصري ة
ّالعنصري ةّشرعي ةّوقانوني ةّويبنيّعليها.ّ

ّ

 الخارج في والشرعّية الداخل في التضييق بين: القومّية قانون 

النظرّإليهّّنّفيّالداخلّفقطّمنقوًصا.ّوكذلك،ّيبقىيةّباعتبارهّاستهداًفاّللفلسطينييبقىّالنظرّإلىّقانونّالقوميّ 
هًّ ّوالعالمّالعربيّ ّ،فقطّإلىّالخارجّاباعتبارهّموج  ،ّتمنقوًصاّأيًضا.ّّ،أيّالمجتمعّالدولي  نظرّهذهّالورقةّوبالتالي 

،ّسرائيليّ الحاملّلجوازّالسفرّاإلّالفلسطينيّ ّيهدفّإلىّقمعّوقتل،ّاإلىّالقانونّباعتبارهّقانونّأساسّإسرائيليّ 
ّبوصفهّقضي ةّوطني ةّأخالقي ةكذلكّّو ّ.ّالفلسطيني 

"علىّّمنّجهة،ّينصّالقانونّبصيغتهّالحالي ةّ ّللشعبّاليهودي  حقّ"وأنّّ،أنّ"دولةّإسرائيلّهيّالبيتّالقومي 
لونّنّاليلسطينيلسياسي ةّوالقانوني ةّللفاّيؤث رّعلىّالوضعي ةّاوهوّمّ،تقريرّالمصيرّفيهاّلليهودّحصرًيا" ذينّيشك 

اّمواطنتينّليبنيّعمليًّّيرج حّكف ةّاليهودي ةّعلىّحسابّالديمقراطي ة،ّفمواطنينّفيّالدولةّاإلسرائيلي ةّ،قانونًيا
ّ.نياألولىّمتمي زةّلليهود،ّوأخرىّمنقوصةّللفلسطيني

ُّيطالبّنتنياهو ّأخرى، ّجهة ّأولمرتّوليفنيّوشارون،ومن ّوقبله ّالفلسطيني ةّ، ّالتحرير باالعترافّّ،منظ مة
ايتهّالتاريخي ةّورّوّبشرعي ةّوأخالقي ةّالمشروعّالصهيونيّ ّاضمنًياّاعترافًّّبإسرائيلّكدولةّقومي ةّلليهود،ّوهوّماّيعد

ّ.ّّلبابّأمامّمثلّهكذاّاعترافّعربيّودولي،ّماّيفتحّاالفلسطينيينمنّقبلّ

ّ

 الداخل في نيالفلسطيني على القانون  تأثير 
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ّ ّالقانوني  ّعلىّالصعيد ّالدولة ّلجوهر ّناظم ّقانوني  ّإطار ّوالماضي ة، ّالحالي ة ّبصيغته ّالقومي ة" ّ"قانون ل يشك 
.ّوعلىّالرغمّمنّأنّالسياسةّاإلسرائيلي ةّتجاهّ ّوعنصري ةّهيّسياسةّتمييزي ةّفيّالداخلّالفلسطينيينوالرسمي 

ساتيّساألساّمن ّوالمؤس  ّالقانونّتكمنّفيّقوننةّالتمييزّوشرعنتهعلىّالصعيدّالمجتمعي  ّأنّخطورة ّ،ّإال 
ّأنّوجعلهّإطاًراّناظًماّلجوهرّالدولة .ّوعلىّالرغمّمنّحقيقةّأنّالقانونّيأتيّتشريًعاّلسياساتّتمييزي ة،ّإال 

ّسيكونّعلىّالمساحاتّالسياسي ةّوالقانوني ةّالتيّيج ابهّالفلسطيني ونّفيّالداخلّإسرائيلّمنّتأثيرهّاألساسي 
ذاّأردناّالخوضّفيّمثلّهذهّالمساحاتّفإن هاّتترك زّفيّ خاللهاّلتحصيلّمطالبّقومي ةّحقوقي ةّومطلبي ة.ّوا 

،ّوالمحكمةّاإلسرائيلي ةّ ساتّالمجتمعّالمدني  أيّمساحةّالمعارضةّّ،،ّباإلضافةّإلىّالساحةّالبرلماني ةالعليامؤس 
.ّوجميعّهذهّالمساحات،ّمترابطةّومكم لةّالتشريعي ة،ّّو ساتّالحكمّالمحلي  وفيّّوتعملّمنّخالللبعضها،ّمؤس 

ّبينّيهودي ةّالدولةّاإلسرائيلي ة ّوديمقراطي تها.ّمساحةّالتناقضّالبنيوي 

ماّّ،قراطي ةسابّالديمالُمضافةّالتيّيطرحهاّالقانون،ّهيّترجيحّكف ةّاليهودي ةّعلىّحّالقهري ةّإنّالقيمةّالقمعي ة

.ّيضي قّمنّمساحةّالخطابّالديمقراطيّ  ّالذيّتنشطّفيهّاألحّ،وبالتاليّ ّاإلسرائيلي  زابّالهامشّالديمقراطي 
ساتّالسياسي ةّالفلسطيني ةّبالداخل ،ّ،.ّفالقانوّنوالمؤس  ّمعّقوانينّمثاًل،ّيتعارضّباإلضافةّإلىّالقانونّالدولي 

ّّوقانونّأساسّ"حري ةّالعمل".ّ،"كرامةّوحري ةّاإلنسان"ّةّكقانونّأساسأساسّإسرائيلي

ّأنّسنّالقانّ،والديمقراطي ة،ّنشطتّوالّتزالّالقوىّالسياسي ةّفيّالداخلّالمحتلّفيّفلكّالمواطنة يقوننّّوّنإال 
منظومتينّمنّالمواطنة،ّاألولىّلليهودّوهيّمتمي زة القانون،؛ّوالثاني ةّللعربّوهيّمنقوصة.ّعملًيّا إلضافةّباّهذّا

ّّإلىّالتغي راتّالجوهري ةّالتيّيجريهاّفيّنظامّالحكم،ّيجعلّالمواطنةّفيّالدولةّمتمي زةّللدين،ّفيصبح اليهودي 
ّحاملّ،ّمواطًناّبحكمّديانته،ّلهّحقوقّتفوقّحقوقّالفلسطيناكاّوالّيملكّجوازّسفرّإسرائيليّ يّرالمقيمّفيّأم ي 

وبكلم فيّالداخلّ. ّالُمقيّم يقوننّالقانونّإنشاءّالجوازّاإلسرائيلي  أكثرّ: يّالداخلّفّالفلسطينييناتّأخرىّمختصرّة
انّالبلدّاألصلي ون.ّّرغمّأن همنّفيّدولةّاليهود،ّينّومارّ يعلىّأساسّعابّر ّسك 
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ّفيّالداخلّمعّالقانونّأوّبدونه.ّفالظروفّالتيّ صحيحّأنّإسرائيلّعنصري ةّوتسعىّالستهدافّالفلسطيني 
ّالمحتلةّ ّ،ّمنّعنفّوانتشارّسالح،ّوحصرّملكي ةّاألراضيّ 1948عامّاليعيشهاّالفلسطيني ونّداخلّاألراضي 

ّ، ّاليهودي  وهدمّّ،ةوالبنىّالتحتيّ ّ،ةّبشكلّعادلالميزاني اتّغيرّالموز عّوعلىّاليهودّمنّخاللّالصندوقّالقومي 
،ّالذيّكاكلهاّالمنازل،ّ ّوالقانوني  نّيستندّممارساتّمستمر ةّدونّعالقةّللقانون.ّولكن،ّمساحةّالعملّالسياسي 

ّّموازاتهاّوترجيحّكف ةّتمايزّاليهودي ة.أساًساّإلىّقوانينّأساسّالديمقراطي ةّالتيّيسعىّالقانونّإلىّ

.ّاانونيّ قعّالميزاني اتّبشكلّغيرّعادلّعلىّالسلطاتّالمحلي ةّالعربي ةّفيّالداخل،ّعلىّسبيلّالمثال،ّيغدوّتوزي
ّإلحياءّذكرىّالنكبةّقانونيّ  لتيّيتمّ.ّويغدوّبعدّالقانون،ّحري ةّالتعبيرّعنّالرأي،ّااويغدوّسجنّالفلسطيني 

إليها،ّمساوي ةّلالعترافّبإسرائيلّومشروع .ّالدفاعّعنّالشب انّفيّالمحاكمّاستناًدّا االستعماري  لماتّأكثرّوبكهّا
ّّ،دق ة ّحوالي  رعًياّفيّنّسيكونّقانونًياّوشيستهدفّالفلسطينيتقانوًناّعنصرًيا136ّّفإنّإدراجّالكنيستّالحالي 

ّأكثرّمنّكونهّعنصري ة.ّ ّحالّسنّ"قانونّالقومي ة"،ّويجعلّمنهّتمايًزاّقومًياّبالمفهومّالقانوني 

لّقانونًياّلقانونّهوّإعالنّتأسيسّنظامهذاّا لتّسيؤث رّباألساسّعلىّقراراتّالمحاكم،ّالّ،أبرتهايدّمتأص  تيّشك 
مّالفلس ّبالداخل.ّفباسمّالديمقراطي ةّيقد  ّبالداخلّحت ىّاليوم،ّمساحةّقانوني ةّيدورّفيّفلكهاّالعملّالسياسي  طيني 

نشاءّالتماساتّاعتراضي ة،ّويستندّإلىّقوانينّومواطنة،ّستقومّإسرائيلّمنّخاللّهذاّا وا  نظومتينّملقانونّبقتلهّا
ّمنّالمواطنة.ّ

ّ

 السياسّية العملّية في كشرط" الدولة يهودّية

"ّتاريخًيا ّأنّتحو اًلّطرأّّ،علىّالرغمّمنّانشغالّإسرائيلّبتعريفّ"منّهوّاليهودي  أيّمنذّتأسيسّالدولة،ّإال 
ّفمعّبدايةّسنواتّالثمانين لّمنّالتعاملّمعّالقضي ةّّياتعلىّتعاطيّإسرائيلّمعّالموضوع. ّتحو  ّيطرأ بدأ
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ّالسياسيّ ّ،"علمانيّ ّ-أيّجدلي ةّ"متدي نّ،الدولة"ّمنّقضي ةّداخلي ةّ-"اليهودي ة ّالقومي  أيّّ،إلىّالسياقّالخارجي 

"ّ-"إسرائيليّ  1ّ.فلسطيني 

ل،ّالّيقلّأهمي ةّعن ّالتحو  نّفيّالداخل.ّوهوّيندرجّفيّسياقّبحثّيينيإسقاطاتّالقانونّعلىّالفلسطّهذا
ري" ّإلىّ"تحر  ّوتحويلهّمنّاستعماري  ّاالستعماري  عّكماّترىّهيّوالمجتمّ،الصهيوني ةّعنّشرعي ةّمشروعها

ّلهم.ّ رّخرجتّلحلّإشكالي ةّاليهودّوبناءّوطنّقومي  ّذاتهاّبوصفهاّحركةّتحر  ّاإلسرائيلي 

لّفيّالتعاملّمعّالعالقةّ"اليهودي ةّو ّالتحو  ّيحملّفيّاالدولة"ّمنّّ-هذا ّالقومي  ّالدينيّإلىّالسياسي  لداخلي 
فيهّال ففيّالوقتّالذيّتقوّم عنّأسئلةّسياسي ةّّصهيوني ةّالديني ةّباإلجابةطي اتهّتحو اًلّفيّالنظرّإلىّالديانةّذاتهاّ.

لتّإسرائيلّالمنظومة،ّاإلجابةّعنّاألسئلةّالديني ةّالمعق دةّكسؤالّ"منّهوّاليه ّ؟"ّمنّمنّخاللّالتوراة،ّحو  ودي 

تصدّ  كإسرائيلّ، استعماري ّة علىّمنظومّة ليسّحديًثّا وهذّا قومي ةّ. إلىّإجاباتّسياسي ّة ّرّتناقضاتهاإجاباتّتوراتي ّة
ّلُتصبحّاإلجابةّع ّمعّنابعةّمنّتناقضّالفلسنهاّالخارجي ةّوأسئلتهاّالداخلي ةّنحوّالتناقضّمعّالفلسطيني  طيني 

لّالسؤالّمباشرةّإلى ّمعّتحو  ّإلىّتناغمّاستعماري  ّاإلسرائيلي  لّالتناقضّالداخلي  العالقةّمعّّالصهيوني ة،ّفيتحو 
ّن.ّيالفلسطيني

باالعترافّبإسرائيلّكدولةّّالفلسطينيينّي ةّالمتعاقبةّمنّشارونّحت ىّنتنياهوتجريّمطالباتّالحكوماتّاإلسرائيل
رّنتنياهوّاالعترافّبأنّّيهودي ة ضمنّصيرورةّبحثّإسرائيلّعنّاعترافّبشرعي ةّالمشروعّالذيّأقامها.ّفيصو 

"ّخاللّمطالبتهّبهذاّاالعترافّمنّالفلسطيني ين قائاًلّمثاًلّإنّّ،طبيعيّ علىّأن هّّإسرائيلّ"دولةّالشعبّاليهودي 
ّللفرنسيين،ّوبريطانياّهيّالبيتّالقوميّللبريطانيين،ّوكماّيطالبونناّباالعترافّبالدولةّ "فرنساّهيّالبيتّالقومي 

ظّأنّنتنياهوّالّيقولّنالحالفلسطيني ةّعلىّأن هاّدولةّالفلسطيني ينّنطالبهمّباالعترافّبإسرائيلّكدولةّاليهود".ّ

                                                           
يمكنّالنظرّإلىّمقالةّد.ّهنيدةّغانمّتحتّعنوانّ"إسرائيلّكدولةّيهود 1 "ّ عّحولّتاريخّإشكالي ةّ"منّهوّاليهودي  ي ةّوديمقراطي ة:ّلمنّيودّالتوس 

".ّوأيًضاّيمكنّالنظرّإلىّالفصلّاألولّ ت ىّحكتابّد.ّعزميّبشارةّتحتّعنوانّ"منّيهودي ةّالدولةّّمنإشكالي اتّتعريفّمنّهوّاليهودي 
ّشارون".ّوأيًضاّيمكنّاالط العّعلىّسلسلةّالمقاالتّالواردةّفيّكتابّ"الدولةّاليهودي ة"ّالصادرّعنّمركزّ"مدار".ّ
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ّللدولةّبالقدرّالذيّمثاًلّ"دولةّاإلسرائ دّعلىّ"دولةّاليهود"،ّوهذاّليسّاعتراًفاّبالطابعّالمواطني  يليين"،ّبلّيشد 
ّالفلسطيني ونّوالعربّّ،فيهّهوّاعترافّبشرعي ةّإقامةّدولةّلليهودّفيّفلسطين أيّشرعي ةّالمشروعّالذيّيراه

ّللدولّوالتصالحّواالعترافّبالطابعّالكولّيجعلماّّ،استعمارًيا ".ّنيالي  ّةّعلىّأن هّ"طبيعي 

ّ

ّ

 ؟ماذا بعد

فعمل والقيادةّ، وشاكّ:فيهّتعاقبّالقانونّفيّالمسارّالتشريعي ّمعّتعاقبّالحكوماتّاإلسرائيلي ّة وبينيتّليفنيّ، يدّ،
بًتا،ّوأولمرت.ّهذاّالتعاقبّبغضّالنظرّعنّالتبد لّفيّالنخبّالسياسي ة،ّوبقاءّالقانونّثاّ،ونتياهوّ،وشاروّن

نظرّإليهّنّاليهمّبالقدرّالذيّيهم ناّكفلسطينيعدمه،ّغيرّميضعناّأمامّواقعّفيهّيكونّسنّالقانونّهذهّالمر ةّأوّ
،اأوّأفرادًّّاعلىّأن هّقانونّتنشغلّفيّسن هّالمنظومةّاالستعماري ةّكمنظومةّوليستّأحزابًّ أمامّاتجاهّّ.ّوبالتالي 

ّنحوّالمزيدّمنّالتضييقّوالمزيدّمنّالتطر فّوالحسمّفيّقضاياّكانتّوالّتزالّغيرّمحسوم ةّكاملّإسرائيلي 
ّفيّالداخلّخاصة.ّ تّوفيّالمقابل،ّتحاولّمنّخاللّذاوتشك لّثغرةّفيّالمنظومةّينشطّمنّخاللهاّالفلسطيني 

ّ.ّةالقانون،ّاستهدافّالقضي ةّالفلسطيني ةّوشرعي ةّالرواي

"ّبأن هّنّفيّالداخل،ّكماّصاغتهّالقائمةّالمشتركةّمثاًلّفيّبيانهاّحولّ"قانونّالقومي ةييأتيّمأزقّالفلسطيني
رحلةّميتعد ىّّاتضييقًّباعتبارهّوذلكّانطالًقاّمنّشرعنتهّللعنصري ةّوقوننتهاّّ،يؤث رّعلىّكافةّمناحيّالحياة

ّالعابر،ّويذهبّأكثرّإلىّ نشاءّمواطنةّمنقوصة.ّّ،قواعدّاللعبةّأساًساّنسفالسياسي  ةّهناكّحاجةّماّلذا،وا  س 
ّبإجراءّمراج ّالقائمّومدىّنجاحهإلىّالخروجّمنّالمأزقّالجذري  صورةّأوّبّ،عةّجذري ةّوجدي ةّللخطابّالسياسي 

ّءاقضوالّ،والعملّمنّخاللهّأصاًلّبعدّأنّتبي نّأنّإسرائيلّتعملّعلىّحصرهّ،مدىّإمكاني ةّالبقاءّفيهّ،أدق

ّة.ونّفيّالداخلّطيلةّالعقودّالماضيعليهّمنّخاللّاإلجهازّعلىّالتناقضّالذيّاستغل هّالفلسطينيّ 
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 بديلةّتكونّأكثرّنجاعة.ّفتحّأبوابّأخرّىإلىّأبوابّالمواطنةّبصورةّقانوني ةّأساسي ةّوجذري ةّيحتاجّّإنّإغالق
عليه  الفلسطيني المحاوالت اإلسرائيلية نسف قواعد اللعبة السياسية في الداخلالورقة أن الرد على وصي وت

 : ةغير متناقض اتاتجاهثالثة أن يكون في 

فّواحدّوبناءّتحالّ،كافةّالطرقّالنضالي ةّوالشعبي ةّوالتعبوي ةّللتعريفّبالقانونّومدىّخطورتهّداستنفا .1
لمّّماّمنّشأنهّأنّيساهم،ّحت ىّإنّ،ًياسؤسج،ّللنضالّضدّالقانونّشعبًياّوميتشك لّمنّالداخلّوالخاّر

أساسّّينجحّبإيقافّالقانون،ّفيّصياغةّالهوي ةّالفلسطيني ةّبالداخلّوا عادةّتعريفّإسرائيلّشعبًياّعلى
.  كونهاّدولةّأبارتهايدّوتمييزّعنصري 

ةّسنّ"قانونّالقومي ة"ّإعالنًّّانفتاحّنحو .2 :ّيشك لّإعالنّإسرائيلّني تهاّالجاد  بتضييقّّايًّمواّزّاالفلسطيني 
ّعلىّ ّجذري  ،ّمنّخاللّإعالنهاّإنشاءّمواطنة1948ّعامّالفيّاألراضيّالمحتلةّّالفلسطينيينإضافي 

ّ ّقانونًيا. ّوتشريعها ّاألمنقوصة ّبالبحّالفلسطينيينعلىّفرضّيّالذيمر ّالبدء ّبدائلّبالداخل ثّعن
ّفيّالحقلّا ّلسيسياسي ةّوفتحّبابّجديد،ّوالبدءّبالتفكيرّسياسًياّبماّيتالءمّمعّالتغييرّالجذري  اسي 

ي ةّتكونّمثري ةّأليّمراجعةّمعرفوتجربةّسيملكّالفلسطيني ونّخبرةّطويلةّّو.ّالذيّتسعىّإليهّإسرائيل
ّعامّلكافةّمسيرةّاّؤيتمّإجراوسياسي ةّ ّمقابلّمنظومةّالسيطهاّعلىّمستوىّفلسطيني  رةّلعملّالسياسي 

 االستعماري ة.
كماّقتلتّإسرائيلّحلّالدولتينّباالستيطان،ّفإن هاّوبالموازاةّتقتلّمنّخاللّهذاّالقانونّفرصّتحقيقّّو

اّأساًساّإلىّالتناقضّوعدمّحسمّنّاستندانّسياسيابرنامجّاوهمّ،مطلبّ"المساواة"ّأوّ"دولةّالمواطنين"
ّعام،ّومنظومةّلذا،ّّ.قراطي ة"ديمّ-معادلةّ"يهودي ة وجبّالتطر قّإلىّهذاّالقانونّضمنّسياقّفلسطيني 

ّ ّأمامّالعالم،ّوالفلسطيني  ّالفلسطيني ونّفيّالداخلّاعتراًفا استعماري ةّواحدةّتستوجبّوقفةّيبادرّإليها
إفشالّإسرائيلّالمسيرةّذاته،ّبأنّإسرائيلّدولةّأبارتهايد.ّوالبدءّفيّإنشاءّتحر كّفلسطيني ّعام،ّيعترفّب

ّبذلك ويقر  ّّ،السياسي ّة البدءّبخوضّحوارّفلسطيني  ،ّ وبالتالي  منّالتجربةّ. استفادّة بالبناءّمنّجديّد ويبدّأ
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عامّللتحضيرّلمرحلةُّيصبحّفيهاّهامشّ"الخصوصي ة"ّأصغرّوأقل،ّماّيكب رّويفتحّآفاًقاّجديدةّنحوّ
ّ. ّواحدّفلسطيني   مشروعّوطني 

3. :ّ الدولي  نحّو بوستاالنفتاّح "جيروساليّم صحيفّة مؤتمّر اإلسّاألميركي ةّ"خالّل القضاّء ،ّقالتّوزيرّة رائيلي 
ّ"ضمّالضف ةّالغربي ةّسيكونّمفيًداّللعربّواليهود،ّأناّأريدّمصلحةّالعربّأيًضّأييلتّشاكيد،ّ ا،ّفيّإن 

ّال ّفيّهذهّإسرائيلّهناكّعربّيعيشونّأفضلّويحصلونّعلىّحقوقّأكثرّمنّبقي ة دولّالعربي ة".
مّالحياةّنّفيّالداخل،ّأيّمشاركتهيالوضعي ةّالقانوني ةّللفلسطينيّاللحظةّتحديًدا،ّتحاولّشاكيدّاستغالل

شريعّالتهامّةّشرعي ةّعربي ةّوبناءّمحكمةّفيّمدينةّالطيبة،ّلتإلسرائيلي ة،ّمستغل ةّتعيينّقاضيالسياسي ةّا

ّالفلسطيني ةّالمتبقيّ   ة.ّوسلبّاألراضي 
هّالفلسطيني نّفيّالداخلّنحوّالمحافلّالدولي ةّلفضحّسياساتّإسرائيلّالقمعي ةّوالعنصري ة،ّيإنّتوج 

ّ، يضعفّّويّبالموازاةّالروايةّالفلسطيني ة،ّقوّ ي،ّّويضعفهّوسُيسقطّورقةّالتوتّعنّالنظامّاالستعماري 
ّفيّويساندّّ،إسرائيلّوقدرتهاّعلىّبيعّوهمّ"الديمقراطي ة" حشرّإسرائيلّدولًياّوتشكيلّضغطّاقتصادي 

ّ. ّوجماهيري   ّسياسي 
لّ"قانونّالقومي ة"ّالتغييرّنحوّاألسوأّفيّوضعي ةّ ،ّّالفلسطينيينيشك  لكنهّفيّّوحملةّالجوازّاإلسرائيلي 

ّذاتّالوقتّفرصةّإلجراءّمراجعةّتاريخي ةّوبناءّسياساتّبديلةّجذري ة،ّعليهاّأنّتكونّغيرّمحصورة
جراءّمثلّقوىّالسياسي ةّالقائمةّبإيتوج بّفيّحالّعدمّقيامّالّاألحزابّوالبنىّالسياسي ةّالقائمة،ّبلّفي

ّجدي ّد.ّهكذاّإجراءاتّأنّيتمّالبدءّبالبحثّعنّأسسّقاعدي ةّتشك لّاألساسّلعملي ةّبناءّمسارّسياسي 

ّ

ّ

ّّ

ّ
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