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مقدمة
أقرّّالكنيستّاإلسرائيليّيومّاألربعاءّالموافقّّ10أيار/مايوّالجاريّ"ّّ،قانونّالقومية"ّالذيّقدمهّعضوّالكنيستّ
عنّحزبّ"الليكود"ّوالرئيسّالسابقّلجهازّالشاباكّ"آفيّديختر"ّبأغلبيةّّ48صوتًاّمقابلّّ41معارضةّ.وعلىّ

الرغمّمنّأنّفرصّتمريرّالقانونّبصيغتهّالحاليةّفيّالقراءةّاألولىّوالثانيةّوالثالثةّضعيفةّبسببّإعالنّحزبّ
"كوالنو"ّعدمّدعمه ّللقانون ّبصيغتهّالحاليةّ،إال ّأنّوزيرةّالقضاءّعنّحزبّ"البيتّاليهودي"ّ،أييلتّشاكيدّ،
أعلنتّأنّالحزبّيعملّعلىّصياغةّجديدةّللقانونّ،وسيقدمّعلىّأنهّاقتراحّقانونّحكوميّّوسيكونّمقبوًالّعلىّ
كافةّأحزابّاالئتالفّالحكوميّ.وبماّأنّّحزبّ"كوالنو"ّأعلنّعلىّلسانّرئيسّكتلتهّالبرلمانيةّ،روعيّفولكمانّ
أنّالحزبّيدعمّالقانون
ّمبدئياّويعارضّبعضّالبنودّفيهّ،فإنّاحتماليةّتمريرّالقانون ّبصيغةّجديدةّمختلفةّ
ً
واردةّبشدةّ ّ.

بغضّالنظر ّعنّتمرير ّالقانونّ ّفيّالقراءاتّاألولىّوالثانيةّوالثالثة ّأو ّعدمهّ،فإن ّالخطوةّالمهمةّهيّإعادةّ
القانونّإلىّمسارّالتشريعّمنّجديدّباعتبارهّقانونّأساسّ،بعدّالفشلّفيّسنهّمراتّعديدةّفيّالماضيّ،وهوّ
ماّيضعّالفلسطينيينّليسّفيّالداخلّفقطّ،إنماّفيّالداخلّوالخارجّ،أمامّواقعّيجبّعليهمّالتجهيزّلهّ،وعدمّ
منذّأولمرتّمروراّ
االكتفاءّباالنتظارّحتىّتمريرهّواالنشغالّبسؤالّمرورهّأمّالّ.فإسرائيلّ،بحكوماتهاّالمتعاقبةّ،
ً
بليفنيّ،تبحثّالقانونّّ،وهذاّإنّدلّفيدل ّعلىّجديةّالمنظومةّوليسّحزًّبا ّمعيًّنا ّحسمّالتناقضّبينّ"يهودية"ّ
يعياّ .وهو ّذات ّالمنطق ّالذي ّعلى ّالفلسطينيّ ،أن ّيعمل ّبهّ ،من ّخاللّ
و"ديمقراطية" ّالدولة
ّقانونيا ّوتشر ً
ً

إستراتيجياتّطويلةّوقصيرةّ ،بكلّماّيخصّصراعهّمعّإسرائيلّ،كمنظومةّسياسيةّوأيديولوجياّتستهدفهّعلىّ
المدىّالبعيدّوالقريبّ ّّ.
ّ
ّ
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ّ
ّ

الصيغة املقترحة للقانون
تنصّالصيغةّالمقترحةّللقانونّالذيّصادقتّعليهّالكنيستّعلىّأنّ"دولةّإسرائيلّهيّالبيتّالقوميّللشعبّ
+اليهودي"ّ،وأنّ"حقّتقريرّالمصيرّفيهاّسيكونّحصرًياّلليهود"ّ،باإلضافةّإلىّأنّ"األماكنّالمقدسةّستكونّ
محميةّمنّأيّتدنيسّ،بماّيضمنّحريةّوصولّأبناءّجميعّالدياناتّإلىّاألماكنّالمقدسةّدونّأيّقيودّ،وعدمّ

ّ،وأنّ"اللغةّالعبريةّهيّاللغةّالرسميةّالوحيدةّفيّالدولة"ّ.وينصّالقانونّفيّ
المساسّبهمّأوّبالمشاعرّالدينية" ّ
تناداّإلىّقانونّاألساسّهذا"ّ ّ.
جوهرهّعلىّأنهّ"سيتمّالتعاطيّمعّالقوانينّالسابقةّوالالحقةّاس ً
ّ،حجراّستبنىّ
أيضاّالصيغّالسابقةّالمشابهةّمنّحيثّالجوهرّللقانونّ
يشكلّالقانون ّبوصفهّقانون ّأساسّ ،و ً
ً
عليهّالقوانينّالالحقةّوق ارراتّالمحاكمّاإلسرائيليةّ.إذّينصّالقانونّفيّبندّالهدفّوراءّسنهّعلىّأنهّ"الدفاعّ
ّيقالّإنّالهدفّمنّوراءّسنهّ
عنّمكانةّإسرائيلّعلىّأنهاّالدولةّالقوميةّللشعبّاليهودي"ّ.وفيّتفسيرّالقانون ُ

ازًيا ّلقوانين ّاألساسّ
هو ّسن ّقانون ّأساس ّيحافظ ّعلى ّخصوصية ّدولة ّإسرائيلّ ،ويشكل ّقانون ّأساس ّمو ّ

اإلسرائيليةّالتيّتحفظّحقوق
ّاإلنسانّوالديمقراطيةّ .
ّ

هذاّالتمايزّ،بالنسبةّإلىّالفلسطيني ّفيّكافةّأماكنّتواجدهّوبغضّالنظرّعنّمكانتهّالقانونيةّأوّالسياسيةّ،
لليهودّ.وهوّأيضاّ،التمايزّ
ائيلّ،تمايزّكونهاّمشروعاّحصريّاّ
ًّ
هوّالتمايزّاالستعماريّالذيّتأسستّعليهّإسر
ً

الذيّيميزهاّعنّأيّدولةّديمقراطيةّأخرىّفيّالعالمّ،ويجعلّمنّديمقراطيتهاّمتناقضةّوناقصةّكديمقراطيةّ
جياّوممارسةّاستعماريةّ.ومنّهناّ،يمكنّفهمّالقانون ّعلىّأساسّكونهّقانونّ
تحتّسقفّالصهيونيةّأيدي ّو ّ
لو ً

عابراّيتطرق ّإلىّجوهرّصراعّالفلسطيني ّمعّالصهيونيةّ ،والّينحصرّفيّسياسةّوقانونّ
أساسّوليسّقانونا ّ ًّ
ًّ
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عنصري ّكسلسلة ّالقوانين ّالعنصرية ّالتي ّتصل ّإلى ّعشرات ّالقوانين ّالعنصريةّ ،إنه ّباختصارّ :يجعل ّمنّ
العنصريةّشرعيةّوقانونيةّويبنيّعليهاّ ّ.
ّ

ّ
ّ
قانون
والشرعية في الخارج
القومية :بين التضييق في الداخل
نّفيّالداخلّفقطّمنقوصاّ.وكذلكّ،يبقىّالنظرّإليهّ
يبقىّالنظرّإلىّقانونّالقوميّةّباعتبارهّاستهداًفاّللفلسطينيي
ً

اّأيضاّ.وبالتاليّ،تنظرّهذهّالورقةّ
باعتبارهّموج ًّهاّفقطّإلىّالخارجّ،أيّالمجتمعّالدوليّوالعالمّالعربيّّ،
منقوص ً
ً

إلىّالقانون ّباعتبارهّقانون ّأساسّإسرائيليّاّ،يهدفّإلىّقمعّوقتل ّالفلسطينيّ ّالحاملّلجوازّالسفرّاإلسرائيليّّ،
ّوكذلكّالفلسطينيّبوصفهّقضيةّوطنيةّأخالقيةّ ّ.

منّجهةّ،ينصّالقانونّبصيغتهّالحاليةّّعلىّأنّ"دولةّإسرائيلّهيّالبيتّالقوميّللشعبّاليهودي"ّ،وأنّ"حقّ
تقريرّالمصيرّفيهاّلليهودّحصرًيا"ّ،وهوّماّيؤثرّعلىّالوضعيةّالسياسيةّوالقانونيةّللفلسطينيينّالذينّيشكلونّ

ليبنيّعملياّمواطنتينّ
ًّ
قانونياّ ،مواطنينّفيّالدولةّاإلسرائيليةّ،فيرجحّكفةّاليهوديةّعلىّحسابّالديمقراطية ّ
ً
األولىّمتميزةّلليهودّ،وأخرىّمنقوصةّللفلسطينيينّ .

ّيطالب ّنتنياهوّ ،وقبله ّأولمرت ّوليفني ّوشارونّ ،منظمة ّالتحرير ّالفلسطينيةّ ،باالعترافّ
ومن ّجهة ّأخرىُ ،

وروايتهّالتاريخيةّ
ضمنياّاعت ارًّفاّبشرعيةّوأخالقيةّالمشروعّالصهيونيّّ ّ
بإسرائيلّكدولةّقوميةّلليهودّ،وهوّماّيعدّ
ً

منّقبلّالفلسطينيينّ،ماّيفتحّالبابّأمامّمثلّهكذاّاعترافّعربيّودوليّ ّّ.
ّ

تأثيرالقانون على الفلسطينيين في الداخل
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يشكل ّ"قانون ّالقومية" ّبصيغته ّالحالية ّوالماضيةّ ،إطار ّقانوني ّناظم ّلجوهر ّالدولة ّعلى ّالصعيد ّالقانونيّ
والرسميّ.وعلىّالرغمّمنّأنّالسياسةّاإلسرائيليةّتجاهّالفلسطينيين ّفيّالداخل ّهيّسياسةّتمييزية ّوعنصريةّ
من ّاألساس ّعلىّالصعيدّالمجتمعي ّوالمؤسساتيّ،إال ّأنّخطورةّالقانون ّتكمنّفيّقوننةّالتمييزّوشرعنتهّ
يعاّلسياساتّتمييزيةّ،إال ّأنّ
وجعلهّإطار
اّناظماّلجوهرّالدولةّ.وعلىّالرغمّمنّحقيقةّأنّالقانون ّيأتيّتشر ً
ً
ً
تأثيرهّاألساسي ّسيكون ّعلىّالمساحاتّالسياسيةّوالقانونيةّالتيّيجابهّالفلسطينيون ّفيّالداخلّإسرائيلّمنّ

خاللهاّلتحصيلّمطالبّقوميةّحقوقيةّومطلبيةّ.واذاّأردناّالخوضّفيّمثلّهذهّالمساحاتّفإنهاّتتركزّفيّ
مؤسساتّالمجتمعّالمدنيّ،والمحكمةّاإلسرائيليةّالعلياّ،باإلضافةّإلىّالساحةّالبرلمانيةّ،أيّمساحةّالمعارضةّ
التشريعيةّ ّ،ومؤسساتّالحكمّالمحليّ.وجميعّهذهّالمساحاتّ،مترابطةّومكملةّلبعضهاّ،وتعملّمنّخاللّوفيّ
مساحةّالتناقضّالبنيويّبينّيهوديةّالدولةّاإلسرائيليةّوديمقراطيتهاّ .
المضافةّالتيّيطرحهاّالقانونّ،هيّترجيحّكفةّاليهوديةّعلىّحسابّالديمقراطيةّ،ماّ
إنّالقيمةّالقمعيةّالقهريةّ ُ
يضيقّمنّمساحةّالخطابّالديمقراطيّ ّاإلسرائيليّ .وبالتاليّّ ،الهامشّالديمقراطي ّالذيّتنشطّفيهّاألحزابّ
مثالّ،يتعارضّباإلضافةّإلىّالقانون ّالدوليّ ،معّقوانينّ
والمؤسساتّالسياسيةّالفلسطينيةّبالداخلّ.فالقانو ّ
نً ّ ،
أساسّإسرائيليةّكقانونّأساسّ"كرامةّوحريةّاإلنسان"ّ،وقانونّأساسّ"حريةّالعمل"ّ ّ.
فيّفلكّالمواطنةّوالديمقراطيةّ،نشطتّوالّتزالّالقوىّالسياسيةّفيّالداخلّالمحتلّ،إالّأنّسنّالقانونّّيقوننّ
عملياّمنظومتينّمنّالمواطنةّ،األولىّلليهودّوهيّمتميزة؛ّوالثانيةّللعربّوهيّمنقوصةّ.هذاّالقانونّ،باإلضافةّ
ً

إلىّالتغيراتّالجوهريةّالتيّيجريهاّفيّنظامّالحكمّ،يجعلّالمواطنةّفيّالدولةّمتميزةّللدينّ،فيصبحّاليهوديّ
اطناّبحكمّديانتهّ،لهّحقوق ّتفوق ّحقوق ّالفلسطيني ّحاملّ
المقيمّفيّأم ّ
يركاّوالّيملكّجوازّسفرّإسرائيليّاّ،مو ً

ّالمقيمّفيّالداخلّ.وبكلماتّأخرىّمختصرةّأكثرّ:يقوننّالقانونّإنشاءّالفلسطينيينّفيّالداخلّ
الجوازّاإلسرائيلي ُ
نّومارينّفيّدولةّاليهودّ،رغمّأنهمّسكانّالبلدّاألصليونّ ّ.
ّ
علىّأساسّعابري
ّ
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صحيحّأنّإسرائيلّعنصريةّوتسعىّالستهدافّالفلسطيني ّفيّالداخلّمعّالقانون ّأوّبدونهّ.فالظروفّالتيّ
يعيشهاّالفلسطينيونّداخلّاألراضيّالمحتلةّالعامّّ،1948منّعنفّوانتشارّسالحّ،وحصرّملكيةّاألراضيّّ
علىّاليهودّمنّخاللّالصندوقّالقوميّاليهوديّّ،والميزانياتّغيرّالموزعةّبشكلّعادلّ،والبنىّالتحتيّةّ،وهدمّ
المنازلّ،كلهاّممارساتّمستمرةّدونّعالقةّللقانونّ.ولكنّ،مساحةّالعملّالسياسيّوالقانونيّ،الذيّكانّيستندّ
أساساّإلىّقوانينّأساسّالديمقراطيةّالتيّيسعىّالقانونّإلىّموازاتهاّوترجيحّكفةّتمايزّاليهوديةّ ّ.
ً
علىّسبيلّالمثالّ،يغدوّتوزيعّالميزانياتّبشكلّغيرّعادلّعلىّالسلطاتّالمحليةّالعربيةّفيّالداخلّ،قانونيّاّ.
ويغدوّسجنّالفلسطيني ّإلحياءّذكرىّالنكبةّقانونيّاّ.ويغدوّبعدّالقانونّ،حريةّالتعبيرّعنّالرأيّ،التيّيتمّ
انّفيّالمحاكمّاستناداّإليهاّ،مساويةّلالعترافّبإسرائيلّومشروعهاّاالستعماريّ.وبكلماتّأكثرّ
الدفاعّعنّالشب
ً

قانوناّعنصرًياّتستهدفّالفلسطينيينّسيكون
عياّفيّ
دقةّ،فإنّإدراجّالكنيستّالحاليّحواليًّ ّ136
ّقانونياّوشر ً
ً
اّقومياّبالمفهومّالقانونيّأكثرّمنّكونهّعنصريةّ ّ.
حالّسنّ"قانونّالقومي
ً
ة"ّ،ويجعلّمنهّتمايز ً

لّقانونياّ،سيؤثرّباألساسّعلىّق ارراتّالمحاكمّ،التيّشكلتّ
هذاّالقانونّهوّإعالنّتأسيسّنظامّأبرتهايدّمتأص
ً
حتىّاليومّ،مساحةّقانونيةّيدورّفيّفلكهاّالعملّالسياسيّبالداخلّ.فباسمّالديمقراطيةّيقدمّالفلسطينيّبالداخلّ

التماساتّاعتراضيةّ،ويستندّإلىّقوانينّومواطنةّ،ستقومّإسرائيلّمنّخاللّهذاّالقانونّبقتلهاّوانشاءّمنظومتينّ
منّالمواطنةّ ّ.
ّ

ّ
ّ
ّ
السياسية
العملية
يهودية الدولة" كشرط في
يخياّ ،أيّمنذّتأسيسّالدولةّ،إال ّأنّتحوًال ّطرأّ
علىّالرغمّمنّانشغالّإسرائيلّبتعريفّ"منّهوّاليهودي"ّتار ً
على ّتعاطي ّإسرائيل ّمع ّالموضوعّ .فمع ّبداية ّسنوات ّالثمانينيات ّبدأ ّيط أر ّتحول ّمن ّالتعامل ّمع ّالقضيةّ
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"اليهوديةّ-الدولة"ّمنّقضيةّداخليةّ،أيّجدليةّ"متدينّ-علمانيّ"ّ،إلىّالسياقّالخارجيّالقوميّالسياسيّّ،أيّ
"إسرائيليّّ-فلسطيني"ّ 1.
هذاّالتحولّ،الّيقلّأهميةّعن ّإسقاطاتّالقانون ّعلىّالفلسطينيينّفيّالداخلّ.وهوّيندرجّفيّسياقّبحثّ
الصهيونيةّعنّشرعيةّمشروعهاّاالستعماري ّوتحويلهّمنّاستعماري ّإلىّ"تحرري"ّ ،كماّترىّهيّوالمجتمعّ
اإلسرائيليّذاتهاّبوصفهاّحركةّتحررّخرجتّلحلّإشكاليةّاليهودّوبناءّوطنّقوميّلهمّ ّ.
ّوهذاّالتحولّفيّالتعاملّمعّالعالقةّ"اليهوديةّ -الدولة"ّمنّالداخلي ّالدينيّإلىّالسياسي ّالقومي ّيحملّفيّ
طياتهّتحوًالّفيّالنظرّإلىّالديانةّذاتهاّ.ففيّالوقتّالذيّتقومّفيهّالصهيونيةّالدينيةّباإلجابةّعنّأسئلةّسياسيةّ
منّخاللّالتوراةّ،حولتّإسرائيلّالمنظومةّ،اإلجابةّعنّاألسئلةّالدينيةّالمعقدةّكسؤالّ"منّهوّاليهوديّ؟"ّمنّ
إجاباتّتوراتيةّإلىّإجاباتّسياسيةّقوميةّ.وهذاّليسّحديثًاّعلىّمنظومةّاستعماريةّكإسرائيلّ،تصدّرّتناقضاتهاّ
الخارجيةّوأسئلتهاّالداخليةّنحوّالتناقضّمعّالفلسطينيّلتُصبحّاإلجابةّعنهاّنابعةّمنّتناقضّالفلسطينيّمعّ
الصهيونيةّ،فيتحولّالتناقضّالداخليّاإلسرائيليّإلىّتناغمّاستعماريّمعّتحولّالسؤالّمباشرةّإلىّالعالقةّمعّ

الفلسطينيينّ ّ.
تجريّمطالباتّالحكوماتّاإلسرائيليةّالمتعاقبةّمنّشارونّحتىّنتنياهوّالفلسطينيينّباالعترافّبإسرائيلّكدولةّ
يهوديةّضمنّصيرورةّبحثّإسرائيلّعنّاعترافّبشرعيةّالمشروعّالذيّأقامهاّ.فيصورّنتنياهوّاالعترافّبأنّ
ّمثالّإنّ
قائال ً
إسرائيلّ"دولةّالشعبّاليهودي"ّخاللّمطالبتهّبهذاّاالعترافّمنّالفلسطينيينّعلىّأنهّطبيعيًّ ّ،
"فرنساّهيّالبيتّالقوميّللفرنسيينّ،وبريطانياّهيّالبيتّالقوميّللبريطانيينّ،وكماّيطالبونناّباالعترافّبالدولةّ
الفلسطينيةّعلىّأنهاّدولةّالفلسطينيينّنطالبهمّباالعترافّبإسرائيلّكدولةّاليهود"ّ.نالحظّأنّنتنياهوّالّيقولّ

 1لمنّيودّالتوسعّحولّتاريخّإشكاليةّ"منّهوّاليهودي"ّيمكنّالنظرّإلىّمقالةّدّ.هنيدةّغانمّتحتّعنوانّ"إسرائيلّكدولةّيهوديةّوديمقراطيةّ:

أيضاّيمكنّالنظرّإلىّالفصلّاألولّمن ّكتابّدّ.عزميّبشارةّتحتّعنوانّ"منّيهوديةّالدولةّحتىّ
إشكالياتّتعريفّمنّهوّاليهودي"ّ.و ً
أيضاّيمكنّاالطالعّعلىّسلسلةّالمقاالتّالواردةّفيّكتابّ"الدولةّاليهودية"ّالصادرّعنّمركزّ"مدار"ّ ّ.
شارون"ّ.و ً
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مثال ّ"دولةّاإلسرائيليين"ّ،بلّيشددّعلىّ"دولةّاليهود"ّ،وهذاّليسّاعت ارًفاّبالطابعّالمواطني ّللدولةّبالقدرّالذيّ
ً
فيهّهوّاعترافّبشرعيةّإقامةّدولةّلليهودّفيّفلسطينّ ،أيّشرعيةّالمشروعّالذيّيراهّالفلسطينيون ّوالعربّ
استعمارًياّ،ماّيجعلّالتصالحّواالعترافّبالطابعّالكول ّونياليّللدولةّعلىّأنهّ"طبيعي"ّ ّ.
ّ
ّ

ماذا بعد؟
تعاقبّالقانونّفيّالمسارّالتشريعيّمعّتعاقبّالحكوماتّاإلسرائيليةّوالقيادةّ،فعملّفيهّ:ليفنيّ،وشاكيدّ،وبينيتّ
وشارونّّ ،ونتياهوّ ،وأولمرتّ.هذاّالتعاقبّبغضّالنظرّعنّالتبدلّفيّالنخبّالسياسيةّ،وبقاءّالقانون ّثابتًاّ،
يضعناّأمامّواقعّفيهّيكونّسنّالقانونّهذهّالمرةّأوّعدمهّ،غيرّمهمّبالقدرّالذيّيهمناّكفلسطينيينّالنظرّإليهّ
اداّ.وبالتاليّ ،أمامّاتجاهّ
علىّأنهّقانون ّتنشغلّفيّسنهّالمنظومةّاالستعماريةّكمنظومةّوليستّأحزًّابا ّأوّأفرًّ

كاملّإسرائيلي ّنحوّالمزيدّمنّالتضييقّوالمزيدّمنّالتطرفّوالحسمّفيّقضاياّكانتّوالّتزالّغيرّمحسومةّ
وتشكلّثغرةّفيّالمنظومةّينشطّمنّخاللهاّالفلسطينيّفيّالداخلّخاصةّ.وفيّالمقابلّ،تحاولّمنّخاللّذاتّ
القانونّ،استهدافّالقضيةّالفلسطينيةّوشرعيةّالروايةّ ّ.
نّفيّالداخلّ،كماّصاغتهّالقائمةّالمشتركةّمثال ّفيّبيانهاّحولّ"قانون ّالقومية"ّبأنهّ
يأتيّمأزق ّالفلسطينيي
ً
يؤثرّعلىّكافةّمناحيّالحياةّ ،وذلكّانطالًقاّمنّشرعنتهّللعنصريةّوقوننتهاّباعتبارهّتضييًّقا ّيتعدىّمرحلةّ
اعدّاللعبةّأساساّ،وانشاءّمواطنةّمنقوصةّ.لذاّ،هناكّحاجةّماسةّ
السياسيّالعابرّ،ويذهبّأكثرّإلىّنسفّقو
ً

إلىّالخروجّمنّالمأزقّالجذريّبإجراءّمراجعةّجذريةّوجديةّللخطابّالسياسيّالقائمّومدىّنجاحهّ،أوّبصورةّ
العملّمنّخاللهّأصال ّبعدّأنّتبينّأنّإسرائيلّتعملّعلىّحصرهّ ،والقضاءّ
أدقّ ،مدىّإمكانيةّالبقاءّفيهّ ،و
ً
عليهّمنّخاللّاإلجهازّعلىّالتناقضّالذيّاستغلهّالفلسطينيّونّفيّالداخلّطيلةّالعقودّالماضيةّ .
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إنّإغالقّأبوابّالمواطنةّبصورةّقانونيةّأساسيةّوجذريةّيحتاجّإلىّفتحّأبوابّأخرىّّبديلةّتكونّأكثرّنجاعة.
وتوصي الورقة أن الرد على المحاوالت اإلسرائيلية نسف قواعد اللعبة السياسية في الداخل الفلسطيني عليه
أن يكون في ثالثة اتجاهات غير متناقضة:
 .1استنفادّكافةّالطرقّالنضاليةّوالشعبيةّوالتعبويةّللتعريفّبالقانونّومدىّخطورتهّ،وبناءّتحالفّواحدّ
ّشعبياّومؤسسًياّ،ماّمنّشأنهّأنّيساهمّ،حتىّإنّلمّ
يتشكلّمنّالداخلّو ّ
الخارجّ،للنضالّضدّالقانون ً
ائيلّشعبياّعلىّأساسّ
ينجحّبإيقافّالقانونّ،فيّصياغةّالهويةّالفلسطينيةّبالداخلّواعادةّتعريفّإسر
ً

كونهاّدولةّأبارتهايدّوتمييزّعنصري.

ازًّيا ّبتضييقّ
ة"ّإعالنا ّمو ّ
ًّ
 .2انفتاحّنحو ّالفلسطينيّ:يشكلّإعالنّإسرائيلّنيتهاّالجادةّسنّ"قانون ّالقومي
إضافيّجذريّعلىّالفلسطينيينّفيّاألراضيّالمحتلةّالعامّّ،1948منّخاللّإعالنهاّإنشاءّمواطنةّ
ّقانونياّ .األمر ّالذي ّيفرض ّعلى ّالفلسطينيين ّبالداخل ّالبدء ّبالبحث ّعن ّبدائلّ
منقوصة ّوتشريعها
ً

البدءّبالتفكيرّسياسياّبماّيتالءمّمعّالتغييرّالجذري ّفيّالحقلّالسياسيّ
سياسيةّوفتحّبابّجديدّ،و
ً

الذيّتسعىّإليهّإسرائيلّ ّ.ويملكّالفلسطينيون ّخبرةّطويلةّوتجربةّستكون ّمثريةّأليّمراجعةّمعرفيةّ

وسياسيةّيتمّإج ارّؤهاّعلىّمستوىّفلسطينيّعامّلكافةّمسيرةّالعملّالسياسي ّمقابلّمنظومةّالسيطرةّ
االستعمارية.
ّوكماّقتلتّإسرائيلّحلّالدولتينّباالستيطانّ،فإنهاّوبالموازاةّتقتلّمنّخاللّهذاّالقانونّفرصّتحقيقّ
اّأساساّإلىّالتناقضّوعدمّحسمّ
مطلبّ"المساواة"ّأوّ"دولةّالمواطنين"ّ،وهماّبرنامجانّسياسيانّاستند
ً

معادلةّ"يهوديةّ-ديمقراطية"ّ.لذاّ،وجبّالتطرقّإلىّهذاّالقانونّضمنّسياقّفلسطينيّعامّ،ومنظومةّ
استعماريةّواحدةّتستوجبّوقفةّيبادرّإليهاّالفلسطينيون ّفيّالداخلّاعت ارًفاّأمامّالعالمّ،والفلسطينيّ
ذاتهّ،بأنّإسرائيلّدولةّأبارتهايدّ.والبدءّفيّإنشاءّتحركّفلسطينيّعامّ،يعترفّبإفشالّإسرائيلّالمسيرةّ
السياسيةّويقرّبذلكّ،ويبدأّبالبناءّمنّجديدّاستفادةّمنّالتجربةّ.وبالتاليّ،البدءّبخوضّحوارّفلسطينيّ
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عامّللتحضيرّلمرحلةّيصبحّفيهاّهامشّ"الخصوصية"ّأصغرّوأقلّ،ماّيكبرّويفتحّآفاًقاّجديدةّنحوّ
ُ

مشروعّوطنيّواحدّفلسطينيّ.

 .3االنفتاحّنحوّالدوليّ:خاللّمؤتمرّصحيفةّ"جيروساليمّبوست"ّاألميركيةّقالتّوزيرةّالقضاءّاإلسرائيليّ،
يدّمصلحةّالعربّأيضاّ،فيّ
ًّ
ّمفيداّللعربّواليهودّ،أناّأر
أييلتّشاكيدّ،إنّ"ضمّالضفةّالغربيةّسيكون ً
إسرائيل ّهناكّعرب ّيعيشون ّأفضل ّويحصلون ّعلىّحقوق ّأكثر ّمن ّبقية ّالدول ّالعربية"ّ .في ّهذهّ

اللحظةّتحديداّ،تحاولّشاكيدّاستغاللّالوضعيةّالقانونيةّللفلسطينيينّفيّالداخلّ،أيّمشاركتهمّالحياةّ
ً
السياسيةّاإلسرائيليةّ،مستغلةّتعيينّقاضيةّشرعيةّعربيةّوبناءّمحكمةّفيّمدينةّالطيبةّ،لتشريعّالتهامّ
وسلبّاألراضيّالفلسطينيةّالمتبقيّةّ.
إنّتوجهّالفلسطينيينّفيّالداخلّنحوّالمحافلّالدوليةّلفضحّسياساتّإسرائيلّالقمعيةّوالعنصريةّ،
قويّبالموازاةّالروايةّالفلسطينيةّ ّ،ويضعفّ
سيسقطّورقةّالتوتّعنّالنظامّاالستعماريّ ّ،ويضعفهّ ّ،وي ّ
ُ

ائيلّدولياّوتشكيلّضغطّاقتصاديّ
إسرائيلّوقدرتهاّعلىّبيعّوهمّ"الديمقراطية"ّ،ويساندّفيّحشرّإسر
ً

سياسيّوجماهيريّّ.

يشكلّ"قانونّالقومية"ّالتغييرّنحوّاألسوأّفيّوضعيةّالفلسطينيينّحملةّالجوازّاإلسرائيليّ ّ،ولكنهّفيّ
ذاتّالوقتّفرصةّإلجراءّمراجعةّتاريخيةّوبناءّسياساتّبديلةّجذريةّ،عليهاّأنّتكونّغيرّمحصورةّ
فيّاألحزابّوالبنىّالسياسيةّالقائمةّ،بلّيتوجبّفيّحالّعدمّقيامّالقوىّالسياسيةّالقائمةّبإجراءّمثلّ
هكذاّإجراءاتّأنّيتمّالبدءّبالبحثّعنّأسسّقاعديةّتشكلّاألساسّلعمليةّبناءّمسارّسياسيّجديدّ ّ.
ّ
ّ

ّّ
ّ
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