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 " اليهودي تكريس للعنصرية االسرائيليةقانون القومية"

 
 مدخل: - 1

  عــن معهــد يفــاا 1988ي الصــادرة عــا  21حــددت دراســة بعنــواا يإســراميا علــى مشــار  القــرا الـــ
دولـة يالغايـات واهدـدا  القوميـة  ليري اإلسراميلي في القـد  والمتخصـف فـي الدراسـات اإلسـتراتيجية  

ــي علــى النحــو ا تــي  يإســراميا  ىة  كقــوة إقليميــة ع مــإقامــة إســراميا ال ذــرا ذات الهويــة اليهوديــة النقي 
بعمليـة  ىوفـي وـوء مـا يسـم   –مهيمنة  فـي منطقـة الشـرأل اهوسـل  ولتحقيـ  ذلـل فـي المرحلـة القادمـة 

مـن الـال  معادـدات السـال  وترسـيم الحـدود إلـى  ىأا تسـعفإا على إسراميا  -السال  التي قذلها العرب
  والتــي تحقــ  متطلذــات أمنهــا مــن و هــة 1967وــم مــا تســتطيعل مــن المنــاط  التــي احتلتهــا فــي عــا  

الن ــر الجيوســتراتيجية  ويلفــا لهــا الحصــو  علــى مصــادر ميــار إوــافية  وفــر   ــرعيتها علــى تلــل 
ًا علــى الهويــة اليهوديــة  علــى أا تعمــا اإلســتراتيجية اهراوــي  مــع إالالمهــا مــن الســلاا العــرب حفا ــ

العســــلرية علــــى تحقيــــ  ذلــــل مــــن الــــال  الــــردو الوقــــامي واضمتقــــامي الجســــيم  وتــــ مين عمليــــات الضــــم 
واضستيطاا وتهويـد اهراوـي  والـتحلم فـي المنطقـة سياسـيًا واقتصـاديًا و قافيـًا مـع اضعتمـاد علـى الـ ات 

إحيــاء الحضــارة اليهوديــة بإعــادة بعــي الــرول اليهوديــة الد نيــة فــي أ ــا  ي. وذلــل مــنعســلريًا واقتصــادياً 
المجتمــــع اإلســــراميلي  وتقويــــة التقاليــــد اليهوديــــة بــــين الشــــذاب  وس ــــراء ف ــــرة الصــــهيومية كمذــــدأ أساســــي 
عنصرا  وسعادة بناء الهيلا ملاا المسجد اهقصى باعتذارر الهد  اهسمى ليهود العالم  والقادر علـى 

وذلــل مـن الــال  تنشــيل الاقافـة والتــاريف اليهــودا فـي مفــو  الشــذيذة  ي إســراميايوالتفــافهم حـو   توحيـددم
اإلســـراميلية  وتالتقـــد  والرقــــي فـــي كافـــة المجــــاضت العلميـــة  وايـــادة مفــــوذ اللوتيـــات و ماعـــات الضــــغل 

اب  وتلــداا الصــهيومية فــي الــدو  ال ذــر  وتقويــة النفــوذ اليهــودا فــي  مهوريــات اضتحــاد الســوفيتي الســ
علـى ارو ومشـر عوامـا الفرقـة والتشـتت والتحـزب الف ـرا فـي  ذاتـل أوروتا الشرقية  مع العما في الوقت

الذلداا العرتية  وتما  ؤدا إلـى ايـادة التطـر  الـد ني والطـامفي والعرقـي  والقضـاء علـى ف رتـي القوميـة 
الشـــرأل أوســـطي  وتو يـــ  اهصـــولية العرتيـــة والتضـــامن اإلســـالمي وسحاللهمـــا بف ـــرة التعـــاوا اإلقليمـــي 

 إسراميا  وذلل في تعاوا و ي  مـع قـوا التطـر ياإلسالمية وأ د ولو يات اهقليات في المنطقة لصالح 
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ـــار الواقـــع والممارســـة أا ال يـــاا  فـــي العـــالم. ةالصـــليذي واهصـــولية ـــل  ذـــت فـــي االتذ ـــى الـــرأم مـــن أم عل
و اإلسراميلي عاطي مع أير اليهود  فإا المشر  الصهيومي ذو طابع عنصرا مقيت في كا ما  تعل  بالت

حاو  على مد  عقود إالفاء د ر العنصرية عذر  ملة من القوامين التي ض  ـتم احترامهـا  والتـي تعطـي 
 امطذاًعا مضلاًل بالمساواة بين يالمواطنيني من اليهود وأيردم في بعض الحقوأل.

خلـي حتـى عـن ورقـة التـوت التـي توفردـا دـ ر ل ن صل  الصها نة وأطرستهم دفتعهم حاليًّا إلى الت
القــوامين  حيــي إا  مــة مــا  ــد  علــى أا الفا ــية الصــهيومية قــد بلغــت مذلًغــا  عــا النخذــة الحا مــة فــي 

و جـل بعنـاد إلـى التخلـي عـن كـا بنيـة قاموميـة تشـي بامطذـاو مضـلا بالمسـاواة  وأصـذحت تشـر  إسراميا تت  
 لذشرية في العصر الحد ي بقوة القاموا.أبشع الممارسات العنصرية التي عرفتها ا

  بشـلا مهـامي  19/07/2018ال نيست اإلسراميلي فجر الخميس أقر  على ووء د ر اضستراتيجية 
  بيـنهم مـواب 55عضـوًا وعاروـل  62د مف القاموا أ   قد و  هودية الدولة. و   ال ا يشر  يقاموا القوميةي

بنــدا  11ويتضــمن القــاموا الجد ــد المايــر للجــد   التصــويت.القاممــة العرتيــة  فيمــا امتنــع عضــواا عــن 
وردت تحـــت العنـــاوين ا تيـــة  المذـــادم اهساســـية  رمـــوا الدولـــة  عاصـــمة الدولـــة  اللغـــة  لـــم  الشـــتات  
العالقة مع الشعب اليهودا  اضستيطاا اليهودا   و  اضستقال  ويو  ال كر   أيا  الراحة والعطا  مفاذ 

 القاموا.
كمـا مشـرتها صـحيفة ي ـديعوت أحرومـوتي اإلسـراميلية  اعتذـار   النقاط الـواردة فـي القـاموا  ومن أبرا

عتذر القاموا بناء وتطوير المستوطنات يقيمة قوميةي ا يالقد  ال املة والموحدةي عاصمة للدولة العذرية. و 
ريـر المصـير فـي  مـا يحصـر القـاموا حـ  تق وتعما ه ـا تشـجيعل ودعمـل وتاذيتـل. يإسرامياـ يبالنسذة ل

الشعب اليهوداي  ويلغي اللغة العرتية كلغة رسـمية  ويعتمـد العذريـة وحـددا  ويمـنح العرتيـة ـ يبي إسرامياي
ووص  رميس الواراء اإلسراميلي بنيامين متنيادو إقرار القاموا  ملامة الاصة من الال  قوامين منفصلة.

ا نين وعشرين عاما مرت على قيـا  ث يـودور  ب مل لح ة حاسمة في تاريف الصهيومية. وقا   يإا مئة و 
الــ ا يجعــا مــن إســراميا الدولــة القوميــة يديرتســا بنشــر ر يتــل لـــيدولة اليهــودي.. وا ا تــم إقــرار القــاموا 

 للشعب اليهوداي.
ـ ل وتـم إالــرا هم والـال   لسـة ال نيسـت احـتج النـواب العـرب علـى القـاموا وقـاموا بتمزيـ  أوراأل مص 

بعد وصفهم القاموا ب مل قاموا فصا عنصـرا. وذكـرت صـحيفة ي ـديعوت احرومـوتي   من القاعة بالقوة
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أا  لســة مقــاق القــاموا  ــهدت تحــ  رًا مــن فقــرة تــم حــ فها وكامــت تــنف علــى يحــ  الدولــة فــي تملــين 
وقـــا   عـــات ســـلنية منفصـــلةي.مجموعـــات بمـــا فـــي ذلـــل أبنـــاء د ـــن واحـــد أو قوميـــة واحـــدة إلقامـــة تجم  

لل نيســت المحــامي إيــا  يــاموا  إا دــ ر الفقــرة قــد ت ــوا لهــا تذعــات دوليــة باعتذاردــا المستشــار القــامومي 
مصا عنصريًا  وتعد النقاق تقرر ح   الفقرة واعتماد الفقرة الخاصـة باضسـتيطاا والعمـا علـى تشـجيعل 

  ودعمل وتاذيتل.
تعليقــل علــى قــا  رمــيس يالقاممــة العرتيــة المشــتركةي فــي ال نيســت أيمــن عــودة فــي ة أالــر  مــن  هــ
يمالما قيا في مجزرة كفر قاسم إمها كامت متيجة هوامر أير قاموميـة  رفـر  عليهـا علـم   قاموا القومية

أسود  فسيرفر  علم أسود علـى دـ ا القـاموا الشـريري. ورفـع عـودة علمـًا أسـود فـوأل مـف القـاموا الـال  
مشتركة في بياا  يقاموا القوميةي ب مـل وتعد إقرار القاموا  وصفت القاممة العرتية ال  لمتل في ال نيست.

اليرة  و يشرعن التمييز ود العربي. وأوافت أا القاموا ت في العقود اهن  يمن أالطر القوامين  التي س  
د الهويــة  الجد ــد يســيطغى علــى أا تشــريع عــادا وســيؤ ر علــى تفســير القــوامين فــي المحــا م  همــل يحــد 

دد من دو ص احب السيادةي  ويعتذـر يالشـعب اليهـودا وحـدر صـاحب السـيادة الدستورية للن ا   التي تح 
واعتذرت القاممة  قاموا القومية يقامومـًا كولومياليـًا معاديـًا للديموقراطيـة  عنصـرا  في الدولة وفي الذالدي.

  مفسها حتى سراميا تعر  إالطابع والمضموا ويحما الصامف اهبرتها د المعروفةي. وقالت  يإذا كامت 
 اء د ا القاموا لينس  أا م هر للديمقراطية ويحسم ما وص  فقد لة ي هودية وديموقراطيةي  ا ا كدو 

بالتوتر بين الطابع اليهودا والطابع الديمقراطي للدولة بحيي يصذح التعريف وفـ  القـاموا الجد ـد دولـة 
ة والمســاواة  ودــو وأوــافت أمــل يض  و ــد ذكـر فــي القــاموا الجد ــد للديموقراطيــ  هوديـة أيــر ديموقراطيــةي.

د التفوأل العرقـي لليهـود كـ فراد وكشـعب فـي كـا المجـاضت  ودـو ض  بمجملل مجموعة من الذنود التي تؤك 
  ترك مجاًض للشل ب ا دناك موعين من المواطنة  لليهود مواطنة در ة أولى وللعرب در ة  اميةي.

هــود  يعنــي مفــي حــ  تقريــر ا ي عــا حــ  تقريــر المصــير حصــريا لليأواعتذــرت القاممــة المشــتركة 
المصـير للشــعب الفلســطيني ويذــرر التفرقــة فــي تحقيــ  الحقــوأل بــين اليهــود والعــرب  ويحولهــا الــى تمييــز 

  رعي على أسا  عرقي عنصراي.
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دليــا   بالنســذة لألقليــة العرتيــة  ب دميــة رمزيــة كذيــرة  ــدا  ودــو يإســراميايفــي القوميــة  يح ــى قــاموا 
فــي المئــة مــن ســلاا الــذالد  20محــو  ي يشــللوا عــرب إســرامياي ضســيما أا علــى تهمــيا ملــامتهم فيهــا.

 مال ين مسمة. 9الذالغ عدددم 
حقــوأل متســاوية بمو ــب القــاموا  إض أمهــم لطالمــا  ــلوا مــن التعامــا معهــم  يعــرب إســراميايولــد  

مييــز وســوء الخــدمات ماــا  التعلــيم والصــحة  مــواطنين مــن الدر ــة الااميــة  ويقولــوا إمهــم  تعروــوا للت
يعدالــةي  ودــي من مــة  من مــة مســاا القــاموا الجد ــد  وقالــتاإل ــجذت  ماعــات حقــوأل وقــد  واإلســلاا.

إا يدـ ا القـاموا محاولـة لت ـريس التفـوأل العرقـي مـن الـال   ي عـرب إسـراميايبحقوأل  ىأير حلومية تعن
 ربعـد إقــرار القـاموا ي  النامــب العرتـي فـي ال نيسـت  أحمـد الطيذـ وصـ و  التـرويج للسياسـات العنصـريةي.

ب مــل مــوو مــن الفصــا العنصــرا  فــي  48ووصــفل قيــاد وا نالــروا مــن عــرب  ب مــل يمــوت للديمقراطيــةي.
وعادة    لل السود الال  حلم اهقلية الذيضاء في  نوب أفريقيا.إ ارة إلى التمييز العنصرا ال ا تعر  

مــار  م امــا أقــرب إلــى الفصــا العنصــرا وــد يب مــل يــاا الغاصــب ال مــا  ــتهم المنتقــدوا الغاوــذوا 
بشدة واصفة إيار  يإسراميايوالفلسطينيين في الضفة الغرتية المحتلة  اهمر ال ا ترفضل  يعرب إسرامياي

 في الو ود. هاب مل ت تيل ابتزااا يستخدمل أولئل ال  ن  رفضوا حق
 

 ع القانون؟ر  لماذا ش   - 3
ت مدار مقاق لـزمن طويـا  بيـد كدولة  هودية مايرة للجد  سياسيا  و ل   يإسراميايتعد قضية ووع 

ــــا. ويــــر  بعــــض السياســــيين اليهــــود أا المذــــادم المؤسســــة إلمشــــاء  أمهــــا ا ا حســــمت وأصــــذحت قاموم
  بوصـــفها دولـــة لليهـــود فيمـــا  وصـــ  بمـــوطنهم التـــاريخي القـــديم  تتعـــر  للتهد ـــد ويملـــن أا يإســـرامياي

عرب يفالمخاو  من معد  الوضدات العالي بين  مة  ويعفو عليها الزمن  في المستقذا.تصذح أقا مالء
فضــال عــن حــا الــدولتين الذــد ا للصــراو اإلســراميلي الفلســطيني  قــد تهــدد الغالذيــة اليهوديــة فــي  يإســراميا

   ودو ما  جع الدعوات لتشريع  هودية الدولة في قاموا.يإسرامياي
بعــــدد مــــن    ومــــر  2011مقــــاق منــــ  تقديمــــل هو  مــــرة فــــي عــــا  و ــــا مشــــروو القــــاموا مووــــع 

 ت تمييزية أو ح فتها مهاميا.التعديالت  وقد الففت النسخة النهامية عددا من الفصو  التي عد  
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دستور دامم  ل نها  رعت بمـرور الـزمن سلسـلة مـن القـوامين اهساسـية  يإسرامياـ يليس لمعلو  أمل و 
الرابـع عشـر وـمن الـ ا محـن بصـددر  يقـاموا الدولـة القوميـةيالتي باتت تمتلل ووـعية دسـتورية. ويعـد 

كدولة  هودية ذات أدمية  يإسرامياي ي هودية الدولةي أو اعتذار باتت قضيةقد و  تلل التشريعات اهساسية.
 والفلسطينيين. يإسراميايفي السنوات اهاليرة ومقطة الال   ودرية بين  متزا دة

علــى وــرورة أا  مــراراً   حاســمةي تاريخيــة قــرار القــاموا ب مــل يلح ــةإ   الــ ا اعتذــرد متنيــادووقــد  ــد  
وأ ـار  دولـة  هوديـة فـي أا تسـوية سـال  مهاميـة للصـراو بـين الجـامذين.  يإسرامياـييعتر  الفلسطينيوا ب

رفـــض الفلســـطينيين إلقـــرار ذلـــل يعـــد العقذـــة اهساســـية أمـــا  الســـال   قـــامال إا ذلـــل  اذـــت أا  إلـــى أا
فــــي أضــــوا ذلــــل  قــــا  الــــرميس و  فــــي الو ــــود. يإســــراميايالفلســــطينيين ض يعترفــــوا  بصــــدأل  بحــــ  

قــد يإلــى أا الفلســطينيين  كدولــة  هوديــة  مشــيراً  يإســرامياـ يالفلســطيني  محمــود عذــا   إمــل لــن يعتــر  بــ
 .يعترفوا لوقت طويا بدولة إسراميا و ض  نذغي توقع أا يمضوا أ ار من ذللا 

 
 ي:أبرز المبادئ األساسية لقانون القومية اإلسرائيل -4

أمـــواو الممارســـات العنصـــرية فـــي شـــتى  وميـــًا لمنـــ  بـــدء اضحـــتال   48  فلســـطينيي الــــ بـــرأم تعـــر  
قــاموا يشــرو دــ ر الممارســات   فــي ال يــاا الغاصــب   لــم يلــن دنــاك قذــا ا االمختلفــة مجــاضت حيــاتهم

  «ملـل للشـعب اليهـودا وحـدر»ويلر  الفصا العنصرا في فلسطين المحتلة  على أسا  أا اهاليرة 
 حتى  اء القاموا الحالي ال ا كر  اضعتذارات التالية 

 ييإسـرامياي دـعلـى أا  للشـعب اليهـودا  ويـنف   ييعتذر قاموا القومية يإسرامياي الوطن التاريخ -
لتقريــر  يوالتــاريخ يوالــد ن يوالاقــاف يالدولــة القوميــة للشــعب اليهــودا  وفيهــا يقــو  بممارســة حقــل الطذيعــ

 فقل. االمصير  على أا يلوا تقرير المصير ح  للشعب اليهود
قيمــة قوميــة  وتعمــا ه ــا  ا ــنف القــاموا علــى أا يإســرامياي تعتذــر تطــوير اضســتيطاا اليهــود -

 دعم إقامتل وتاذيتل  فى مخالفة صريحة لقرارات مجلس اهمن واهمم المتحدة.تشجيعل  و 
  والـ   أألـ  1950يعتذر د ا القاموا بماابة امتداد لما ي سـمى بــثقاموا العـودة  الـ   أقـر عـا   -

الذاب أما  عودة الم هجرين الفلسطينيين إلـى أر  وطـنهم  و ـرو اهبـواب أمـا  تهجيـر  هـود العـالم إلـى 
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 ولــة اضحــتال  بصــفتها ثدولــة الشــعب اليهــود  أ نمــا و ــد   حســذما ذكــرت واارة الخار يــة الفلســطينية.د
 متوق  عند مالح ات أساسية على د ا القاموا وسياقاتل وفيما  لي 

اه  وتة ال ذر  التي قامـت  -ياتل ال ذر  والصارالةفي واحدة من تجل   -أوض  د ا المشروو يضمر 
هيومية ودولة يإسرامياي. فاليهودية لم ولن ت وا قومية  با دي ديامة ض أ ار وض أقا  عليها الحركة الص

وض  رتطهــا بمفهــو  القوميــة أا صــلة  ودــي بهــ ا ت عامــد المنطــ  والواقــع وتتنــاقض معهمــا  كمــا دــو حــا  
 ثأ  وتة/مقولة  يالشعب اليهوداي  فاليهودية ديامة وليست قومية.

يحما ويضمر في طياتل النوااو الحقيقية للعنصرية اإلسراميلية الصهيومية التي  ار اميا  إا القرار إي  
بدأت تفصـح عـن مفسـها دـ ر المـرة بطريقـة أيـر تقليديـة عذـر السـعي ضستصـدار قـرارات عاليـة المعنـى  

وفــي عمــو   1948وعلــى مســتو  يال نيســتي فــي محارتــة الشــعب العرتــي الفلســطيني داالــا حــدود العــا  
   ومحارتة  قافتل الوطنية والقومية   قافة أبناء وأصحاب الذلد اهصليين.1967تلة عا  اهر  المح

   الاا  إا القرار اهالير ي تي بعد فترة امنية ليست بذعيدة من محاوضت استصدار قاموا نالر م تعل  
ديختـري ر ـا اهمـن بإلغاء اللغة العرتية كلغة رسمية  امية في الدولة العذرية  ال ا طرحل الجنـرا  ينفـي 

المحتر   حيي صاأل بالتعاوا مع المعهد اإلستراتيجي للصهيومية  وامضم إليل في حينها  لي النواب 
اليهود بال نيست  في محاولة منل ومعـل مجموعـة مـن اتـدة المتطـرفين لت ـريس يالهويـة العذريـة اليهوديـة 

 لمياولو يا التوراتية والرافة أر  الميعاد.إلسرامياي باعتذاردا وطن ما يسمى بـيالشعب اليهوداي وف  ا
مشــروو إقصــاء ودضــم للحقــوأل الوطنيــة والقوميــة و رابعــا  إا القــاموا دــو مشــروو يترامســفيري  د ــد  

والد نية هصحاب الوطن اهصليين  وت ـريس للعنصـرية وال راديـة وـددم  وس هـار للو ـل القذـيح للدولـة 
ـــيإسرامياي علــى ســذي ا الماــا  تهــد  بيــوت العــرب فــي النقــب  وتصــادر أراوــيهم  العذريــة الصــهيومية  ف

وتهد  بيوت من مفـ وا عمليـات وـد  هـود بينمـا ض تطذـ  القـاموا علـى مـن قتلـوا محمـد أبـو الضـير مـن 
 اليهود  ولم تهد  بيوتهم. 

 ا ذلل  اذت مجددا ودوا أا  ل أا يإسرامياي ليست دولة ديمقراطية  وسمما دي ديمقراطيـة إ نيـة 
  فهـــي تهـــد  الذيـــوت العرتيـــة  وتحـــو  مقدســـات العـــرب ومســـا ددم إلـــى متـــاح  فقـــل لليهـــودية عنصـــر 

 وتارات  وتعما على إ  اء العرب المسلمين والمسيحيين بشلا م منهج.
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قاموا القوميةي َ هِد   إلى اإللغاء العملي التـدريجي للحقـوأل المدميـة والد نيـة للمـواطنين يالامسا  إا 
صحاب الوطن اهصليين  ودو ما يشلا امتها ا صارالا للقاموا الـدولي  واإلعـالا العرب الفلسطينيين أ

العالمي لحقوأل اإلمساا  وميااأل اهمـم المتحـدة الـ ا   و ـب علـى دولـة اضحـتال  عـد  إ ـراء أا تغييـر 
 يمس بحقوأل السلاا اهصليين  وتركيذتهم الديمغرافية.

صــرا الــ ا تمارســل دولــة اضحــتال  وــد أبنــاء الــوطن سادســا  إا القــاموا إيــار ي شــرعن التمييــز العن
  1967  وفــي اهراوــي المحتلــة عــا  1948اهصــليين ســواء فــي اهراوــي الفلســطينية المحتلــة عــا  

اهمـر الــ ا يضــع العــرب تحــت حلــم د نــي  هــودا  ويخفــي القوميــة الفلســطينية للعــرب  واللغــة العرتيــة. 
 د ــــدة مــــن اضمتها ــــات الممنهجــــة وــــد حقــــوأل الشــــعب لمرحلــــة  -يــــل مــــن ال نيســــتحــــا  تذن  -وي مهــــد 

 الفلسطيني.
ســابعا  إا قــادة اليمــين التــوراتي واليمــين الفا ــي القــومي العقامــدا َ ن ــروا للقــاموا باعتذــارر يالطــوة 
ذات أدميــة تاريخيــة إلعــادة إســراميا إلــى  ــ وردا الصــهيومية  بعــد ســنوات مــن المســا  المتواصــا مــن 

 لمذادم اهساسية التي مش ت عليها الدولةي.  امب الجهاا القضامي با
ل ا فهو ي تي في سياقات تروية موااو ورأذات  تلـل المجموعـات السياسـية ذات التـ  ير فـي القـرار 

  التوراتيـة الحلومي اإلسراميلي  ودي المجموعات التي ما االت أارقـة فـي روايـة المياولو يـا الصـهيومية
اليــا القاعــدة الواســعة فــي المجتمــع اليهــودا علــى أر  فلســطين وأارقــة فــي بحــور التطــر   وت شــلا ح

التاريخيــة بــالرأم مــن تنــوو بيئاتهــا اهصــلية وأصــولها اإل نيــة والقوميــة الحقيقيــة ثأ اــر مــن أرتعــين قوميــة 
  اءت من محو أرتعين بلدا في العالم .

 يالدولـةين مـواطني مـ 1948 امنا  إا تصاعد السلوك العدامي ود الفلسطينيين داالا حدود العا  
ما كاا ليصا إلى حدودر المعروفة لـوض دـ ا ال ياا اهصليين  وال ا تمارسل حلومة امتال  اليمين في 

الغيــاب العرتــي والــدولي عــن القضــية الفلســطينية  وأيــاب اهســاميد الداعمــة ل فــال الشــعب الفلســطيني  
  الـ ا أوـع  ومـا اا  يضـع  الحالـة فضال عن و ود اضمقسـا  فـي السـاحة الفلسـطينية  ودـو اضمقسـا

الوطنية الفلسطينية  ويقلا من قوة الفعا والت  ير الفلسـطينية  بـالرأم مـن الذطـوضت اليوميـة التـي يقـدمها 
في موا هة اضحتال  ومجموعات المستوطنين  -ومنهم المقدسيوا على و ل الخصوص-أبناء فلسطين 

 المسلحين.
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 مواقف من إقرار القانون: –5

  إذ وصــــفل النقــــاد بـــــ يالمســــمار فــــي تــــابوتي قــــاموا القوميــــة قرارإتلفــــت ردود الفعــــا المتعلقــــة بــــاال
الديمقراطية اإلسراميلية  كما قا  عضوا ال نيست رمـيس الحركـة يالعرتيـة للتغييـري أحمـد الطيذـي ويوسـ  

في السنوات اهاليرة  ذارين من حزب يالقاممة العرتية المشتركة إا يالديمقراطية اإلسراميلية كامت تموت 
 ـاء الاليـا  القـاموا ضسـيما وأا  بسذب معاماتها من اإلقصاء والعنصـرية مـن الـال  تشـريع دـ ا الفـامواي.

مـا  حقوأل اهقلية في بنودر  رأم أمها كامت  زءًا أساسيًا من و يقـة إعـالا قيـا للمساواة أو ل ذكر أامن 
ــ1948 عــا  فـي يدولـة إســرامياي يسـمى علــى يالمسـاواة فــي الحقـوأل اض تماعيــة  شـلافـي ال ت  التـي مص 

و ـاء تعليـ  رمـيس مشــروو  والسياسـية لجميـع سـلامها بصـر  الن ـر عـن العقيـدة أو العـرأل أو الجـنسي.
أميـر بـاا فو ـس قـاماًل  يض  و ـد بلـد فـي  يمعهد إسـراميا الديمقراطيـةييالدفاو عن القيم الديمقراطيةي في 

حـ  المسـاواة فـي دسـتورر  لـ لل مـن الصـعب فهـم سـذب إصـرار ى علـعلـى و ـل التحد ـد  نفالعالم لم  
 مؤلفي د ا القاموا على عد  إدراج د ر القيمة المهمةي.

فـي الوقـت الـ ا الـرج فيـل مـواب وواراء اليمــين اإلسـراميلي عـن المـ لو   وراحـوا يصـفقوا احتفــاض و 
أاوـذين ومحتجـين   العـرب تركةفي ال نيست الـرج مـواب القاممـة المشـ« القومية اليهودية»بإقرار قاموا 

إمـل »ومزقوا النف الورقي للقاموا  وق فوا بل محو مقعد رمـيس الـواراء  بنيـامين متنيـادو  ودـم يصـيحوا 
وقــد  فقــرر رمــيس الجلســة إالــرا هم مــن القاعــة.«. ا ــدهقــاموا عنصــرا  اذــت ووــع إســراميا كدولــة أبرت

. ويــنف امامذــا معاروــ 55مقابــا  مؤيــدا امذــام 62علــى القــاموا ب ألذيــة    كمــا أ ــرما صــادأل ال نيســت
حـ  تقريـر المصـير فـي دولـة »  و«دولة إسراميا دي الـوطن القـومي للشـعب اليهـودا»القاموا على أا 

القـد  »  و«الهجرة التي تؤدا إلى المواطنة المذا رة دي لليهـود فقـل»  و«إسراميا يقتصر على اليهود
الحلومـة تعمـا علـى تشـجيع اضسـتيطاا اليهـودا فـي »  و«دال ذر  والموحدة عاصـمة إسـراميا إلـى اهبـ

  وأما اللغة العرتيـة فقـد «اللغة العذرية دي لغة الدولة الرسمية الوحيدة»  و« ا ملاا في أر  إسراميا
 فقدت ملامتها كلغة رسمية.

ــ مــن النــواب العــرب واعتذــرت القاممــة المشــتركة قــود ت فــي العن  القــاموا  مــن أالطــر القــوامين التــي س 
ا ــد  حيــي  تــ ل  مــن بنــود تؤكــد التفــوأل العرقــي لليهــود  ويجعــا التمييــز هاهاليــرة  ويؤســس لن ــا  اهبرت
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ود العرب مذررا و رعيا  وسيطغى على أا تشريع عادا  وسيؤ ر على تفسـير القـوامين فـي المحـا م  
دد من دو صاحب السيادة  وتعتذر د الهوية الدستورية للن ا   التي تح  الشعب اليهودا وحـدر » همل يحد 

و ــاء فــي الذيــاا  أا القاممــة المشــتركة تعتذــر قــاموا القوميــة «. صــاحب الســيادة فــي الدولــة وفــي الــذالد
قامومـــــًا كولومياليـــــًا معاديـــــا للديمقراطيـــــة  عنصـــــرا الطـــــابع والمضـــــموا  ويحمـــــا الصـــــامف اهبرتا ـــــد ي

ا ا كدولـة  هوديـة وديمقراطيـة  فقـد  ـاء    مفسها حتـىإذا كامت إسراميا تعر   ي. وقا  الذياا يالمعروفة
دــ ا القــاموا لينســ  أا م هــر للديمقراطيــة  ويحســم مــا وصــ  بــالتوتر بــين الطــابع اليهــودا والطــابع 

. ولفتــت يالــديمقراطي للدولــة  بحيــي يصــذح التعريــف وفــ  القــاموا الجد ــد دولــة  هوديــة أيــر ديمقراطيــة
القـاموا الجد ـد للديمقراطيـة والمسـاواة  ودـو بمجملـل مجموعـة القاممة المشتركة إلى أمل ض  و د ذكر فـي 

د التفوأل العرقي لليهود ك فراد وكشعب في كا المجاضت  ودـو ض  تـرك مجـاًض للشـل  من الذنود التي تؤك 
 ب ا دناك موعين من المواطنة  لليهود مواطنة در ة أولى وللعرب در ة  امية.

حـ  تقريـر المصـير حصـريا لليهـود  يعنـي مفـي حـ  تقريـر وأ دت القاممـة المشـتركة علـى أا  عـا 
المصير للشعب الفلسطيني  ويذرر التفرقـة فـي تحقيـ  الحقـوأل بـين اليهـود والعـرب  ويحولهـا إلـى تمييـز 
 ــرعي علــى أســا  عرقــي عنصــرا. والمســاواة  وفــ  دــ ا القــاموا  تنطذــ  علــى  ميــع اليهــود فــي أا 

مســتانى  ويصــذح التمييــز وــدر مذــررا و ــرعيا  وتحســذل يصــذح ملــاا  ل ــومهم  هــودا. أمــا العرتــي فهــو 
الفلسطينيوا أرتاء في وطنهم. وأ ار الذيـاا إلـى أا الذنـد الخـاص بتشـجيع اضسـتيطاا اليهـودا  يعنـي 
عمليًا منح أولوية للذلدات اليهودية في مجا  الخدمات والتطوير وتخصيف اهراوي واإلسلاا  ويذـرر 

 رتية. كما أا د ا الذند يمنح  رعية لالستيطاا على طرفي الخل اهالضر.التمييز ود الذلدات الع
مز أل مف القاموا أمـا   من  هتل   ما  احالقة « التجمع الوطني الديموقراطي»النامب عن حزب 

أالطــر القــوامين التــي » ودــو قــا  عــن القــاموا  الحاوــرين  مــا تســذب فــي طــردر وسالرا ــل مــن المذنــى.
طرحــت فــي العقــود اهاليــرة  ودــو بمنزلــة إعــالا حــرب علــى المــواطنين العــرب الفلســطينيين فــي الــداالا 

فـــي بنـــدر اهو  يشـــدد علـــى أا الدولـــة دـــي »ووـــح أا القـــاموا أو «. وعلـــى ملـــامتهم وحقـــوقهم اهساســـية
وأل كـا القـوامين وكلهـا تخضـع لـل للشعب اليهودا  ولل وحدر ح  تقرير المصير فيها  ود ا المذدأ دو ف

القاموا ليس محدودًا أو مقي دًا فـي مجـا  معـي ن  بـا يمـنح الشـرعية للتفرقـة »ويضي   «. وتفسر بمو ذل
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العنصرية في مجاضت الحياة كافة  ويؤسس بل رسميًا لنوعين من المواطنة  واحدة لليهود وأالر  للعرب 
 «.الفلسطينيين أصحاب الذالد اهصليين

قـاموا القوميـة م سـف عـن قـوامين اهبرتها ـد فـي  نـوب أفريقيـا  ودـو  ـنف »النامب العرتي أا  وتابع
صـــراحة علـــى مـــنح  ـــرعية قاموميـــة لذلـــدات مخصصـــة لليهـــود فقـــل يح ـــر علـــى العـــرب الو ـــود فيهـــا  

منــع تطذيــ  حــ  العــودة علــى »  أا أحــد أدــدا  القــاموا أور «. بالضــذل كمــا كــاا فــي  نــوب أفريقيــا
الدولة لليهود فقل  ودو ب لل  نس  أيضًا الحقوأل القومية والمدمية لفلسطينيي الداالا ويرسف أسا  أا 

 «.الذنية اضستعمارية لن ا  الدولة اليهودية
قــاموا القوميــة  ــنف علــى أا دولــة إســراميا دــي »أا  فــاعتذر ال اتــب الفلســطيني ســليم ســالمةأمــا 

ير المصير القومي في دولة إسراميا دـو حـ  حصـرا الذيت القومي للشعب اليهودا  وأا الح  في تقر 
قـاموا بـالغ اهدميـة ل ومـل يشـلا اعترافـًا رسـميًا وصـريحًا مـن إسـراميا »  مووـحًا أمـل «للشعب اليهـودا

  أور «. ب مها دولة عنصرية تعتمد التمييز العرقي  إا لم يلن الفصا العنصرا التا  بصـيغتل المعروفـة
يقومن السياسة اإلسراميلية المطذقة فعليًا علـى أر  الواقـع فـي »عة من أمل سالمة أا الطورة القاموا ماب

تعاما الدولة وأذرعها المختلفة مع الفلسطينيين المواطنين فيها. والنف القامومي سيشلا  زءًا ض  تجـزأ  
تـــب يشـــرل ال او  «.بـــا أساســـيًا  مـــن كتـــاب القـــوامين اإلســـراميلي  وذلـــل للمـــرة اهولـــى منـــ  إعـــالا الدولـــة

من  مش ة ال ياا الصهيومي يعـامي فلسـطينيو الـداالا سياسـة التمييـز والنهـب والمصـادرة »الفلسطيني أمل 
  وذلــل «واضوــطهاد فــي مختلــ  المجــاضت... دوا أا ت ــوا دــ ر السياســة ماذتــة فــي مصــوص رســمية

واقـع  فـي أا إسراميا حاذرت طوا  الوقت من امعلا  د ر السياسة  المطذقة فعليـًا علـى أر  ال»ها 
تت فيهــا و ــام  فــي المــرات القليلــة التــي تســر  »  مووــحًا أمــل «مــن و امقهــا الرســمية  والصوصــًا القاموميــة

سياسية وكش  النقاب عن كومها و ام  عنصرية  في مجاضت محددة  و دت إسراميا مفسها في ووع 
لمحلـي  إذ و ـدت المحـا م حرج  دًا  على الصعيد الـدولي أساسـًا  ل ـن أيضـًا علـى الصـعيد القضـامي ا

مفسها في ورطة أير سهلة  السلطات الحلومية ثالمخولة  تنف  سياسة عنصرية ـــ في مجا  عيني ما ـــ 
 «.من السها  دًا تذريردا وتسويغها  سياسيًا وث عذيًا   ل ن ض إسناد لها في أا مف قامومي

ومنة لذعض ما يلابدر الفلسطينيوا فـي قاموا الدولة القومية اليهودية دو ق»ويخلف سالمة إلى أا 
منــ  إعــالا الدولــة  ولهــ ا  إا الضــرر المحتمــا علــيهم منــل دــو وــرر  يدــ ر الــذالد فــي الواقــع المعيشــ
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وئيا  دًا إذا ما قورا بالضرر الجسيم المؤكد ال ا سيجلذل على الدولـة  بعـد أا  تف ـل بمـا تذقـى مـن 
 «.عة عنها  فينهي عيد المساالر المتواصا من  عقودعاة... مزياًل نالر اهقنديموقراطيتها المد  

وفــي را     أ ــد أمــين ســر اللجنــة التنفي يــة لمن مــة التحريــر الفلســطينية د. صــامب عريقــات  أا 
بالقـــاموا  مـــد نا بشـــدة إقـــرار « ا ـــدهأبارت»و عـــا مفســـها م ـــا  « ا ـــدهاهبارت»إســـراميا مجحـــت فـــي قومنـــة 

. واعتذــــر عريقــــات القــــاموا  ترســــيخا وامتــــدادا لــــ رث اضســــتعمارا ال نيســــت لقــــاموا القوميــــة العنصــــرا 
ـــ د لحقـــوأل الســـلاا العنصـــرا  الـــ ا يقـــو  علـــى أســـا  التطهيـــر العرقـــي وسلغـــاء ا الـــر  والتن ـــر المتعم 

اهصــليين علــى أروــهم التاريخيــة  وسعطــاء الحصــرية فــي تقريــر المصــير علــى أر  إســراميا وتشــريع 
إا إسراميا عزلـت مفسـها عـن المن ومـة الدوليـة  واالتـارت أا ي  ر. وقا وحد« للشعب اليهودا»السيادة 

لقــد تفوقــت إســراميا فــي ي. وأوــا   يت ــوا الدولــة النشــاا مــن بــين الــدو  فــي القــرا الحــادا والعشــرين
تعزيز العنصرية على حساب مذادم حقوأل اإلمساا والديمقراطية  من الال  تعريف مفسـها علـى أسـا  

 .يعاءاتهـا ب مهـا الدولـة الديمقراطيـة الوحيـدة فـي الشـرأل اهوسـلال ا كش  ايف اد  عرقي ود ني  اهمر 
القاموا العنصرا  رعن اضستيطاا وقومنل بلا أ لالل  ود ا يجعا من قيا  دولـة فلسـطين »اعتذر أا  و 

  ها  يا صـفقة القـر يأمرًا مستحياًل  فه ا القاموا دو تدمير للمشروو الوطني الفلسطيني  ومقطـة ارت ـاا لــ
الرميس ترامب عنـدما اعتذـر القـد  عاصـمة إلسـراميا  قـا  إم هـا عاصـمة الشـعب اليهـودا  ودـم  نقلـوا 

 «.الصراو من سياسي إلى د ني بامتياا
والطب النامب أيمن عودة رميس القاممة المشتركة أ ناء النقاق حو  قاموا القومية قامال  يفقل مـن 

أرًوــا وطــرد  ــعًذا  فقــل الحرامــي  ــدور حــو   ريمتــل  ودلــ ا  ض  اــ  بنفســل  بمشــروعل  فقــل مــن ســرأل 
سنة من إقامة إسـراميا تواصـلوا اإل ذـات للـ ات باهسـا   هم ـم متشـل وا وأيـر وا قـين.  70أمتم بعد 

نا بحا ـة إلـى سـود ا تماًما بخالفنا محـن أدـا الـوطن الـ  ن مشـعر بارتيـال طذيعـي همنـا بوطننـا. فـنحن ل
الرســالة واوــحة. تريــدوا القــو  لنــا بــ ا الدولــة ي  قــرأ عــودة بنــود القــاموا وقــا . و !!يقــوامين وأدلــة إ ذــات

 ليست لنا  ول ن ض  يء يمنع الحقيقة الطذيعية ب منا أدا د ا الوطن وض وطن لنا سواري.
ـــل عـــودة  مـــل يقـــد ر مـــوقفهم المعـــار  وـــد القـــاموا ول ـــن مـــن أ ـــا ألـــى حـــزب العمـــا قـــامال إوتو  
تجمع سلامي لليهود فقل؟ ومن مف   الحلم  700فهناك حا ة لقراءة تاريخهم. فمن بنى معاروة حقيقية 
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العســلرا؟ ومــن صــادر اهراوــي؟ ومــن ومــن؟؟ ولهــ ا فمــن أ ــا معاروــة صــادقة دنــاك أدميــة إل ــراء 
 مرا عات واتخاذ مواق  ديمقراطية  كي ت وا المعاروة  ودرية له ا القاموا.

ر حافظ ابراديم عندما سن  المندوب السامي كرومر قاموما عنصريا بلم قو  الشاع وأير ذلل يصح  
 ف تب بيت الشعر التالي 

 يلقد كاَا فينا ال  لم  َفووى َفه  ِ َبت َحوا يِل َحت ى باَت   لمًا م ن  ماي
وقا  عودة ب مهم أرادوما يعرب إسرامياي فإذا محن منتموا!! أرادوما يحطـابين وسـقاة مـاءي فـإذا محـن 

مامًذـا!! فهلـ ا فعـا الفا ـيوا بالتـاريف  13اهطذاء والمحاورين والمختصين بالها تل  ودنـا بلغنـا  أفضا
ا د ا القاموا أير  ـرعي وفوقـل علـم أسـَود  اوقا  عودة  تجار أقليات بدأت تقو  وتفر  ذاتها بقوة!!!

 .تلأالالقيتل وعد  ورفع العلم اهسَود فوأل القاموا  احتجاً ا عليل وت  يًدا على عد   رعي
إا مـا اقترفتـل أ ـدا المسـؤولين يوقا  المتحدث الرسمي باسم الحلومة الفلسطينية  وس  المحمـود  

ـــة اإلســـراميليين  مـــن الـــال  ســـن   ـــة والديمقراطي ـــيم الحري ـــاموا العنصـــرا المعـــادا ل افـــة ق ـــا دـــ ا الق هم ما
أالـــر  ضســـتهدا  و ـــود  ـــعذنا حـــرب علـــى أبنـــاء  ـــعذنا وأروـــنا  فـــي محاولـــة  واإلمســـامية  يعتذـــر  ـــن  

القـاموا  تحـدث عـن ي. وأوـا  المحمـود  إا يوطمس ترا ل المجيد  ال ا يمتد إلى بـدايات فجـر التـاريف
إبقــاء اضحــتال  علــى عاصــمتنا اهبديــة مد نــة القــد  الشــرقية  والتــي تعتذردــا القــوامين والشــرامع الدوليــة 

دولـة علـى أمهـا عاصـمة دولـة  138ا أ اـر مـن . وتعتـر  بهـ67ومن أرونا المحتلة إ ر عـدواا عـا  
على تشـجيع اضسـتيطاا واعتذـارر قيمـة عليـا  وذلـل فـي الوقـت الـ ا تعتذـر  فلسطين. إوافة إلى الحض  

منهـا   اً فيل دولة اضحتال  مستوطناتها اضحتاللية المقامـة علـى أروـنا وعلـى ممتل ـات أبنـاء  ـعذنا  ـزء
. و ــدد المتحــدث الرســمي علــى أا مــا يا اضحتاللــي اضســتيطاميودــ ا تحــريض وتشــريع باســتمرار العــدوا

تقــو  بــل دولــة اضحــتال   هــدد القــيم واهصــو  والشــرامع  ويهــدد اهمــن والســال . و ــدد مطالذــة المجتمــع 
 الدولي بالتحرك من أ ا وق  اإل راءات اضحتاللية الخطيرة.

ــــى أا مصــــادقة ال نيســــت  ــــد أ معــــت الفصــــاما الفلســــطينية عل ــــاموا القوميــــة»علــــى وق يقــــومن « ق
ـــ ـــر العرقـــي  ويرس  ـــى الشـــعب الفلســـطيني. ف العـــداء ويشـــر  لألبارتها ـــد وللتطهي و اضســـتيطاا والعـــدواا عل

طـافح بالعنصـرية « قـاموا القوميـة»ل قادة حركتي الجهـاد اإلسـالمي وحمـا   بـ ا إقـرار ال نيسـت وصر  
وأ د القيادا في حركة الجهاد اإلسالمي  د.  وس  استهدافا الطيرا للو ود الفلسطيني.  عد  ال رادية  وي  و 
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ماوــية فــي طريقهــا للقضــاء علــى  يإســراميايالحســا نة  أا القــاموا  ؤكــد بمــا ض  ــدو مجــاًض للشــل  أا 
مزيـد مـن أراوـي الضـفة الغرتيـة إلـى  د لمصادرة ووم  . كما أمل يمه  1948 العا  الو ود الفلسطيني في

ز التنفيـ   فإمنـا أمـا  مرحلـة  د ـدة مـن أمل في حا  دالا د ا القاموا حي ـ نال تا اضستيطامية دناك. وتي  
  اضسـتيطامي  ودـو مـا يسـتو ب توحيـد هدلنا في القـد  والـداالا  والتغـو  « الترامسفير»مراحا التهجير 

الجهـود الوطنيـة واإلقليميـة لموا هــة دـ ا المخطـل اإل رامــي الخطيـر. واعتذـر الحســا نة دـ ا القـاموا مــن 
اتـــل عناصـــر طـــر القـــوامين التـــي صـــادأل عليهـــا ال نيســـت فـــي الســـنوات اهاليـــرة  حيـــي يحمـــا فـــي طي  أال

عنصرية  تساعد على تفوأل اليهود وتمنحهم مزيدا مـن اضمتيـااات  فيمـا يعتذـر العـرب أصـحاب اهر  
رك الطورة الحقيقيين من الدر ة الاامية تمهيدا لمحاصرتهم ودفعهم للهجرة. ودعا السلطة الفلسطينية بتدا

فــي الدمــة اضحــتال  و عــا منــل احــتالض  دــ ا اهمــر  واإلســراو فــي وقــ  التنســي  اهمنــي الــ ا يصــب  
 مريحا وتال كلفة.

 ــــرعنة رســــمية  دــــو بماابــــة «قــــاموا القوميــــة»  أ ــــدت حركــــة حمــــا  أا إقــــرار مــــن ماحيــــة أالــــر  
فـي أروـل  وسـرقة واوـحة للعنصرية اإلسراميلية  واسـتهدا  الطيـر للو ـود الفلسـطيني وحقـل التـاريخي 

 لممتل اتل ومقدراتل.
خـ  ت  وقا  الناط  باسم حركة حما  فواا بردو  إمل ما كاا له ر القوامين والقرارات المتطرفة أا ت   

لوض حالة الصمت اإلقليمي والدولي على  رامم اضحـتال  وامتها اتـل  وكـ لل الـدعم اهميركـي الالمحـدود 
د بردــو  فــي تصــريح صــحافي علــى أا كــا دــ ر القــرارات لمتطــر . و ــد  للــنهج العنصــرا اإلســراميلي ا

والقوامين الذاطلة لن تمر ولن تغير من الواقع  يئا  وسـيذقى الشـعب الفلسـطيني صـاحب الحـ  والسـيادة 
 على د ر اهر .

ـــيقاموا  يأا مصــادقة ال نيســت اإلســراميل ف  ــد الــرميس اللذنــامى ميشــا  عــوا أمــا  علــى مــا يســمى ب
عد عدواما إسراميليا  د دا على الشعب الفلسطينى وحقل فى تقرير مصـيرر  وفـى دولـة مسـتقلة القوميةي  ي  

إا دــ ا القــاموا الــ    لغــي حــ  العــودة لفلســطينيى يعاصــمتها القــد   واســتعادة كامــا أراوــيل. وقــا   
تها ـا صـارالا لقـرارات اهمـم المتحـدة التـى أ ـدت الشتات ويفتح باب الهجـرات واسـعا أمـا  اليهـود  يعـد ام

  .ي194ح  العودة للفلسطينيين وفى مقدمها القرار رقم 
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أ دت اهمامة العامة للجامعة العرتية  أا إقرار د ا القاموا وكـا القـوامين التـى تحـاو  سـلطات  ما 
 ـرعيةي   اب لالحـتال  أرتِ ـاضحتال  فروها وت ريسها بالقوة دي بماابة يقوامين باطلة ومرفووـة ولـن ت  

واعتذــرت أا المصــادقة علــى دــ ا القــاموا الخطيــر دــي  إوــافة إلــى مــا  نطــو  عليــل مــن تن ــر لحقــوأل 
وترسـيف لممارسـاتل  ا الشعب الفلسطيني الشرعية على أرول التاريخيـة  بماابـة امتـداد لـ رث اضسـتعمار 

اهر  بــالقوة  وعذــر تقنــين اضســتيطاا العنصــرية وفــى مقــدمتها إلغــاء ا الــر عذــر فــر  الوقــامع علــى 
وسطالأل  د سلطات اضحتال  اإلسراميلى للمزيد مـن العذـي مـن الـال  مصـادرة اهراوـى وتجريفهـا ودـد  
المنــاا  ودضــم الحقــوأل الفلســطينية  مشــيرة فــى بيــاا لهــا  إلــى أا القــاموا  يجعــا مــن دولــة اضحــتال  

ا د  هالضفة الغرتية لت ريس العنصرية و رعنة ثاهبارت يدولة  هوديةي  فى الطوة  د دة لضم ياإلسراميل
  ذلـل الـنهج الـ   دأبــت عليـل سـلطات اضحـتال   بمـا  ؤكـد اسـتمرار تصــرفها يوممارسـة التطهيـر العرقـ

 ا وك مهــا يدولــة فــوأل القـــامواي  محــ رة ممــا يعنيـــل دــ ا القــاموا ويرســخل مـــن مضــامين التمييــز العنصـــر 
 يرمـــيس الذرلمـــاا العرتـــكـــ لل أ ـــد  داالـــا الخـــل اهالضـــر. يلفلســـطينواضســتهدا  وـــد أبنـــاء الشـــعب ا

  ا العنصــر  االــدكتور مشــعا الســلمي رفــض الذرلمــاا التــا  وسدامتــل لقــاموا الدولــة القوميــة للشــعب اليهــود
الذغـــيض وـــد الفلســـطينيين  ا م ـــا  التمييـــز والفصـــا العنصـــر    علنـــاً يالقـــاموا المرفـــو  يلـــر   مضـــيفا 

ويحر  الفلسطينيين الـ  ن يعيشـوا علـى أروـهم مـن أدمـى حقوقهـا الراسـخة  أصحاب اهر  اهصليين 
فى القوامين الدوليـة ومذـادم حقـوأل اإلمسـاا ومياـاأل وقـرارات اهمـم المتحـدة  وي صـادر علـيهم حـ  تقريـر 

 المصيري.
ت ريسا للفصا العنصرا والتمييـز  يقاموا القوميةيسن « عدالة»  اعتذر مركز ال ياا الغاصبوفي 

ورقــة موقــ  حــو  قــاموا اهســا  الــ ا يلــر  « عدالــة». وأصــدر يإســراميايالمــواطنين العــرب فــي  وــد
الفصــــا العنصــــرا  واعتذــــر أمــــل معــــادا للديمقراطيــــة ويــــدعم التمييــــز وــــد المــــواطنين الفلســــطينيين فــــي 

وأ ــد    والفلســطينيين فــي القــد  الشــرقية  والســوريين فــي الجــوضا المحتــا  ويشــرعنل دســتوريًا.يإســرامياي
المركز في ورقة الموق   على أا قاموا أسـا  القوميـة يقـع وـمن حـدود المح ـورات المطلقـة بمو ـب 

 ا د .هالقاموا الدولي  وتالتالي فهو أير  رعي كقاموا استعمارا لل الصامف الفصا العنصرا ثأبرت
مــرة  دويــة دــ ا القــاموا المنــادض للديمقراطيــة سيضــمن دســتوريًا  هو  يإا « عدالــة» مركــز وقــا 

الد ني الخالف كدولة  هودية ويرسف  -إسراميا كدولة قومية للشعب اليهودا. سيضمن طابعها العرقي 



 
15/09/2018  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(71رقم )                  

    
       
 

17 
 

اضمتياا ال ا  تمتع بل المواطنوا اليهود  بالمقابا  سيجرا ترسيف التمييز ود المـواطنين الفلسـطينيين 
القــاموا  ذــرا العناصــر اهساســية وسوــفاء الشــرعية علــى اإلقصــاء والعنصــرية والتمييــز المت صــا  ودــ ا 

للفصــا العنصـــرا  ماــا الفصـــا فـــي الســلن  وسمشـــاء مســارين منفصـــلين للمواطنـــة علــى أســـا  الهويـــة 
 هوديــة الدولــة اإلســراميلية ســتتجاوا أا مذــدأ دســتورا أو أا قـــاموا ي. و ــدد علــى أا يالعرقيــة والد نيــة

مــن المفتــر  أا يضــمن الدســتور دولــة لجميــع فقــد كــاا نالــر  وســتتجاوا حتــى إرادة ال نيســت مفســها. 
فــي  20ســتذعد صــراحة المــواطنين الفلســطينيين واهقليــات أيــر المهــا رة الــ  ن يشــللوا ي أض  و مواطنيهــا  

 .يالمامة من سلاا إسراميا
يطيح بمذادم القـاموا الـدولي  وينسـ  حقـوأل يفي تركيا  مددت واارة الخار ية بالقاموا  مؤكدة أمل 

حيـا  إقـرار القـاموا  قـاماًل إمـل  هـدد  يقلقليوأبد  اضتحاد اهوروتي  .يالفلسطينيين في إسرامياالمواطنين 
أداا المتحـــدث باســـم واارة الخار يـــة اض راميـــة بهـــرا  قاســـمي و  حـــا الـــدولتين مـــع الفلســـطينيين. يتعقيـــديبــــ

  يالقوميـة للشـعب اليهـوداالدولـة يى بــ قرار ال نيسـت علـى القـاموا المسـم  إسراميلي مصادقة ال نيست اإل
ت  يـد نالـر علـى طذيعـة دـ ا ال يـاا وعنصـريتل  ض  إسراميلي مـا دـو الير للذرلماا اإل راء اها اإليإوذكر 

وا ـنطن أمـا  .يىعصـر العنصـرية والتمييـز العنصـرا قـد ول ـيا أ   معتذـراً يالماوـية 70عوا  الــ طيلة اه
ة بـالتمييز الصـار  معني ـفلـم ت ـن سـتها الخار يـة  التي  علت من حقوأل اإلمساا أحد ركامز الطاب سيا

ض  نطذـ  عليـل مـا  نطذـ  علـى أيـرر.  ا الـال ياا الغاصب سل د ا القاموا ود ا الرين في ال ا يلر  
  الاصـة أا دـ ا القـاموا مـر  مـن أيـر أو الجـا إلـى ال يـا بمليـالين ومـن دوا حـرج ول لل فهي درعت

إ ــارات  ــحيحة فــي اإلعــال  أابــت عنهــا التســا ضت وــجة فــي وا ــنطن  حيــي اقتصــرت حصــتل علــى 
  التي ت وا عادة صارالة في ماا د ر الحاضت.

وسذ  أا امتقدت وا نطن قـوامين أ نذيـة تفـول منهـا روامـح التمييـز. ففـي حزيـراا الماوـي  وـج ت 
ذـر وا نطن  وتلاير من اضستياء واضعترا   علـى مشـروو قـاموا بولنـدا  د ـد عـن يالهولوكسـتي  اعت

أا يبعض اليهود كـاموا مـن بـين الـ  ن ارت ذـوا  كر أمل يستخد  لغة ملتوية ض تسمي الوقامع ب سمامها  وي
 ــ لل امتقــدت وا ــنطن دنغاريــا التــي اعتمــدت  فــي الشــهر مفســل  قامومــًا يعاقــب يمــن يســاعد  المجــزرةي.

لقـا  حتـى فـي صـفو  اليهـود أ ار تحف ات وق. والقاموا المها رين أير الشرعيين ال  ن  داللوا الذالدي
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فـي  يإسـرامياامعـاا يحسب نالر استطالو   تـ ف  مـن ب% 65اهميركيين  ال  ن بات مع مهم  حوالي 
 اإل راءات المتمادية في الفصا العنصرا  كما قا  اهستاذ الجامعي اليهودا اومرا بودا  وأيرر.

 
 تداعيات القانون: –6

بنفــي  أا للقــاموا الجد ــد تذــدأ فــي الذعــد القــومي الــوطني أوًض إا التــداعيات المتوق عــة بــا والمذا ــرة 
ب علــى دــ ر المقولــة مــن متــامج و ــود  ــعب نالــر علــى أر  فلســطين لــل حــ  تقريــر المصــير ومــا  ترت ــ

وتداعيات علـى بـاقي الفـروو  سـواء الفلسـطينيين فـي يالمنـاط  سـيي مـن الضـفة الغرتيـة أو الفلسـطينيين 
ها إلى القـد   وصـوًض إلـى تـداعيات ض تقـا  الطـورة وم   المحيطة بها التي تم  في القد  المحتلة والقر  

  ومجــا  حيــاتهم ومشــاطهم وتن ــيمهم السياســي 1948حتــى علــى الو ــود الفلســطيني فــي داالــا حــدود 
 واض تماعي واضقتصادا.

 المصـير ح  هحد أير اليهـود فـي تقريـر يعود  مة ض القاموا  بمجرد إعالا لملن القو  إممن الم
الحالي والمستقذلي  و  الساب   لغي عمليًا كا اتفاقيات أوسلو  وكا المسار التفاوويفامل   داالا ال ياا

ة مـع الطـر  الفلسـطيني  امطالقـًا حلومـة عتيـدة الخـو  فـي مفاووـات  ـاد   أا همل لن يلوا بمقـدور
 مناقضـــًا للقـــاموا اهساســـيمـــن اضعتـــرا  بحـــ  تقريـــر المصـــير للشـــعب الفلســـطيني  ها ذلـــل ســـيلوا 

عضــوًا فــي  61فــي حــا  تــم تغييــرر. ودــو مــا  تطل ــب  بحســب القــاموا  أألذيــة مطلقــة  أا    إض  الجد ــد
  ل ـن اهمـر  ذـدو أيـر واقعـي علـى اإلطـالأل. ودـو مـا  نطذـ  بطذيعـة الحـا  120ال نيسـت مـن أصـا 

 حـي نتـوا  وض حتـى بـرول صـفقةمقترحات تسوية في القد  المحتلـة  ض بـرول مسـار كلي اا حتى على
 أبو ديس كقد  بد لة للقد  المحتلة وعاصمة للفلسطينيين. 

د القاموا و  ي الطري  محـو رفـض أا مقتـرل بشـ ا حـ  العـودة مقابـا مفسل في السياأل يالتفاووي يمه 
 فــتح الذــاب أمــا  اســتمرار الهجــرة اليهوديــة. كــ لل يفــتح الطريــ  أمــا  تطذيــ  قــاموا  ــرعنة ضســتيطاا 
المعل   حاليًا بامت ار حسم من المحلمة اإلسراميلية العليا. ودو القاموا ال ا  هد  إلى يتذيـيضي نض  
الوحـــدات الســـلنية التـــي أقامهـــا اضحـــتال   ســـواء فـــي مســـتوطنات يرســـميةي بحســـب قامومـــل أو فـــي الذـــؤر 

اموميـــة  ها إاالتهـــا أو اضســـتيطامية التـــي تعتذـــر وفـــ  القـــاموا القـــامم  قذـــا ســـن  قـــاموا القوميـــة  أيـــر ق
المقاواة بش مها  كما كامت لغاية ا ا  ست وا مناقضة للذند السابع في القاموا اهساسي الجد ـد الـ ا 
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وها   ـنف علــى  يتــر  الدولـة فــي تطــوير اســتيطاا  هـودا قيمــة قوميــة وتعمـا علــى تشــجيع وتطــويرري.
يأر  إسـرامياي  وض يقـو  مـا يسـميل فقـل فـي القاموا الجد د  تحد ث عن تقرير المصـير المطلـ  لليهـود 

يدولة إسرامياي  فإا ذلل سيسه ا على اضستيطاا اليهودا فـي الضـفة الغرتيـة مـد  أذرعـل بت  يـد حلـومي 
فــي كــا منــاط  الضــفة الغرتيــة المحتلــة  الصوصــًا المســاحات الواســعة مــن المنطقــة يســيي  التــي ســذ  

 راوـي ميـرا كمسح لهـا وللقمـم والـتال  التـي كامـت مصـنفة   أا قا  بإ راء 1967لالحتال   من  عا  
أروًا مشاعًا  وأدر هـا تحـت مصـن  يأراوـي دولـةي  مـن دوا أا  واوأراوي دولة  أو أراوي موات  

يلــوا ا ا محلومــًا بضــوابل القــاموا الــدولي  التــي ض  لتفــت إليهــا أصــاًل  أو بمراعــاة مــا يفتــر  أالــ ر 
ووــية  بــا علــى العلــس مــن ذلــل  سيســاعد القــاموا اضحــتال  فــي تســريع بعــين الحســذاا للعمليــة التفا

 مـا أا الذنـد المـ كور  مـع مـا سـذ   علـى اهر  المحتلـة. اضسـتيطامية وت اي  عمليات فـر  الوقـامع
ــر علــى الفلســطينيين فــي الضــفة الغرتيــة التقاوــي أمــا  المحلمــة العليــا  أاليــرًا مــن ســن قــاموا  د ــد ح  

أرا ا فلسـطينية  ةهراوـي أو وـد قـرارات ياإلدارة المدميـة لالحـتال ي بشـ ا مصـادر بش ا مزاعـات علـى ا
 د ــدة  سي شــل ا مر عيــة للمحلمــة اللواميــة اإلداريــة التــي أسســتها وايــرة العــد  اإلســراميلية أ ليــت  ــا يد 

ن ا يعنـي مزيـدًا مـم ـموووعت على رأسها قاوية كامت مسـؤولة عـن عمليـة  ـرعنة الذـؤر اضسـتيطامية  
عمليــات المصــادرة والذنــاء اضســتيطامي الــ ا  توافــ  مــع إعــالا تشــجيع اضســتيطاا اليهــودا ثمــن دوا 

وينســحب دــ ا الذنــد أيضــًا علــى مــنح تســهيالت داملــة  اقتصــادية  تحد ــد موقعــل الجغرافــي  قيمــة قوميــة.
شــجيعل قيمــة الــ ا يعتذــر اضســتيطاا اليهــودا وت مفســل وتخطيطيــة  لالســتيطاا تحــت مذــدأ رول القــاموا 

د القاموا أا محاذ ر في دـ ا السـياأل  أو الطـوط حمـراء ض يجـوا تخط   يهـا  بـا قومية  من دوا أا يحد 
ن المحلمـــة اإلداريـــة الجد ـــدة مـــن إالضـــاو كـــا دـــ ر الممارســـات المســـتقذلية لخدمـــة قيمـــة تشـــجيع ســـيمل  

في ترحيا عرب الجهالين من اضستيطاا اليهودا. ودو ما قد ت وا لل تر مة فعلية أولية ومذا رة مااًل 
الخاا اهالضر  لصالح توسيع مستوطنة كفار أدوميم  وترحيـا وطـرد أدـالي سوسـيا القريذـة مـن الخليـا 
لصالح مستوطنة سوسيا  فضاًل عن اضستيالء المرتقـب علـى عشـرات نض  الـدوممات فـي أـور اهردا 

 لصالح المستوطنات القاممة.
  من الجليا إلى النقـب  الـ  ن ف روـت علـيهم 1948ابعة لعرب اهراوي التبلعا أبرا ما يختف  

الجنسية اإلسراميلية  فإا القاموا الجد د يشلا أطاء  د دًا وتابًا يمنح المحلمة العليا مفسها  أو يفر  
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عليها أا تعتمد بنود القاموا في سياأل القضايا اليومية والحياتية  منها مـااًل تغييـب وحـ   بنـد المسـاواة 
لقــاموا الجد ــد  ومنهــا أيضــًا تغييــب مذــدأ الديمقراطيــة. ويعنــي دــ ا أا يالدولــةي لــن ت ــوا مــن ا ا مــن ا

فصاعدًا ملزمة بامتهاج  ولو رسميًا وعلى الورأل  مذدأ المساواة في رصد الميزاميات  أو الخطل والذرامج 
 لتطوير المجتمع الفلسطيني بالداالا.

ا ســيلوا الحــا  فــي الضــفة الغرتيــة المحتلــة  دفــع ورصــد فــي المقابــا ســيلوا بمقــدور يالدولــةي  كمــ
الميزاميـات الهاملــة لتهويــد الجليــا والنقـب مــن دوا أا ت ــوا مضــطرة ضعتمـاد سياســة المســاواة  وض حتــى 
فـــي مجـــا  العطـــاءات والمناقصـــات الرســـمية  المختلفـــة  همـــل يلفـــي أا تعلـــن أا المخطـــل المقتـــرل  أو 

لمذــدأ التــزا  يالدولــةي بتشــجيع اضســتيطاا اليهــودا وتعزيــزر  وفــ  القــاموا  الميزاميــة المرصــودة دــي وفقــاً 
الجد ــد. ســيطل  دــ ا أيــادا يالدولــةي فت ــوا حــرة فــي رصــد الميزاميــات لهيئــات  هوديــة صــهيومية تعتمــد 

  فـي بنـاء المسـتوطنات وعـد  السـمال بقذـو  العـرب يالصـندوأل القـومي إلسـراميايالتمييز العنصرا ماا 
مواصلة سياسة التمييـز العنصـرا  علـى الـرأم مـن  يمد رية أراوي إسرامياـيلل سيتيح القاموا لفيها. ك 

وســيلوا   ومهــا مؤسســة حلوميــة رســمية  طالمــا كــاا دــ ا وــمن مجــا  اضســتيطاا اليهــودا وتشــجيعل.
بمقـــدور يالدولـــةي ووـــع كـــا موارددـــا تحـــت بنـــد يتشـــجيع اضســـتيطاا اليهـــوداي  بـــدءًا مـــن التمييـــز فـــي 

زاميـــات التعلـــيم وامتهـــاء حتـــى بميزاميـــات  ـــودة الذيئـــة والزراعـــة  وكـــا مجـــاضت الحيـــاة  الصوصـــًا أا مي
ـت علـى أا يالدولـة  للقاموا الجد د ملامة دستورية ملزمة  الالفًا مااًل إلعـالا و يقـة اضسـتقال  التـي مص 

  ن والجنس...ي.تهتم بتطوير الذالد لرفادية كافة سلامها من دوا تمييز على أسا  العرأل والد
ل ن أالطر ما ي تي بل القـاموا دـو فـي مجـا  النشـاط السياسـي والتن ـيم السياسـي للفلسـطينيين فـي 
الداالا  إذ سابقًا اوطرت المحلمة اإلسراميلية العليا إلـى إلغـاء قـرارات لجنـة اضمتخابـات المركزيـة بمنـع 

ـــوطني الـــديمقراطيي  مـــن الـــ ـــدًا يالتجمـــع ال ـــات لعـــد  اعتـــرا  دـــ ر اهحـــزاب العرتيـــة  تحد  و  اضمتخاب
اهحــزاب بإســـراميا كــــيدولة  هوديـــةي  أو يطــابع الدولـــة اليهـــوداي  ل ـــن تعريــف يالدولـــةي باعتذاردـــا يدولـــة 
الشــعب اليهــوداي يفــتح المجــا  أمــا  تعــد ا إوــافي لقــاموا اضمتخابــات فــي ســياأل إوــافة بنــد  لــز  كــا 

ت للمجـــالس والذلـــديات  التصـــريح رســـميًا بقذـــو  حـــزب أو تن ـــيم سياســـي  ولـــو علـــى مســـتو  اضمتخابـــا
يتعريف الدولةي باعتذاردا يالدولة القومية للشعب اليهوداي  وما عدا ذلل  فإمل سيلوا بمقدور المحلمة  
أيضًا  منع د ا الحزب مـن المشـاركة فـي اضمتخابـات  مـن دوا أا يلـوا بمقـدور المحلمـة العليـا مقـض 



 
15/09/2018  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(71رقم )                  

    
       
 

21 
 

سـيفاا   وتتسـاء  الصـحافية  توافـ  والقـاموا اهساسـي يالدولـة القوميـةي.قرار الشطب واإلقصاء  مـا دا  
كيــ  مــن المملــن ســن قــاموا القوميــة لقوميــة منقســمة إلــى دــ ا الحــد  بــين يســار   رادــ  مئيــر ثمتد نــة 

ويمــين  متــد نين وعلمـــاميين   هــود وعــرب   هـــود إســراميا والشـــتات؟. كايــروا  ــعروا بـــ ا دــ ا القـــاموا 
القـاموا قلـيال محـودم. ولـم يلـن أا  ـعور بالوحـدة مـع  ييشـدوايا حتى اللح ـة اهاليـرة أا يمسهم  وحاولو 
 إقرار القاموا.

إلى ذلل  فإا بنود القاموا المتعلقة بخفض ملامـة اللغـة العرتيـة  والرمـوا اليهوديـة للدولـة بـدءًا مـن 
سـتحو  مسـتقذاًل دوا أا مشـاط  النشيد القومي يدت فـاي  مـرورًا بالشـمعداا اليهـودا والعلـم بنجمـة داوود 

أو دعــوات لتغييــر النشــيد والعلــم  ها ذلــل ســيعتذر مناقضــًا للقــاموا ومنافيــًا لــل. ودــو بالتــالي ض  رســف 
دوية  هودية قوميـة ول ـن د نيـة أيضـًا  امطالقـًا مـن مقولـة المـادة الااميـة مـن الذنـد اهو   يدولـة إسـراميا 

يهـا يمـار  حقـل الطذيعـي  والاقـافي والـد ني والتـاريخي فـي تقريـر دي الدولة القوميـة للشـعب اليهـودا  ف
أ ـــد الـــرميس الفلســـطيني محمـــود عذـــا  أا القـــد  دـــي عاصـــمة فلســـطين مـــن ماحيـــة أالـــر   مصـــيرري.

 دا بإقرار ال نيست لما يسمى بقاموا اهبدية  ولن يلوا دناك سال  وض أمن وض استقرار هحد بدومها  مند  
قد  ادير بهلو  النامب العرتي فـي ال نيسـت اسـتقالتل مـن ال نيسـت احتجا ـًا و  هوديةي.يالدولة القومية الي

تقــدمت لجنــة المتابعــة العليــا للجمــادير العرتيــة فــي اهراوــي المحتلــة بشــلو  إلــى اهمــم و  علــى القــاموا.
ر الخــاص لألمــم المتحــدة  في يإســراميايالمتحــدة وــد  رمامــد دا بســذب قــاموا الدولــة القوميــة  وأعلــن المقــر 

 فارينيس  عن الشروو بإ راءات رسمية للتحقي  بالشلو .
في سياأل المعاروة للقاموا حصا تالأل قد  ذدو أريذـا  إذ كـاا مـن بـين المعاروـين أتذـاو التيـار 

ــ يحيــروتياليمينــي اإل ــد ولو ي المتشــدد  ودــم مــن أعضــاء حــزب   1974س فــي العــا  القــديم  الــ ا أس 
  زا  في حلذة السياسة حتى ا ا  ماا الـرميس اإلسـراميلي ر وفـين ريفلـين  حزب الليلود  وتينهم من ض

وعضو ال نيست بنيامين بيغن من كتلة الليلود حاليا  وسلى  امذهما واير الدفاو اهسذ  مو ـيل نرمـس  
 وأيردم  ودؤضء  ـروا أا القـاموا اامـد  وض حا ـة إلسـراميا لـل  فهويتهـا معروفـة  وصـياأات القـاموا قـد
تخل  مزاعات بين تيارات  هودية د نية وعلمامية  وتين  هود العـالم وسسـراميا  إلـى  امـب التضـيي  علـى 

ـ أر  إسـراميا “لين بسياسـة المواطنين العرب  علمًا أا د ا التيار السياسي اليميني دو من أ د المتمس 
ن أا مـــا  هـــم المذـــادرين ض أحـــد  ـــؤميوتقـــو  النامذـــة مـــن حـــزب العمـــا  ـــيلي يحيمـــوفيتا إمـــل  ”.ال املـــة
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للقاموا دو القوميـة ودولـة إسـراميا  فالعـالم  نـدفع محـو التقـد  والتنـور  بينمـا دنـا  ترا عـوا إلـى الخلـ   
. وتضــي  يومــن ماحيــة دــؤضء فــإا مــن يقــرأ و يقــة اضســتقال  دــو الــامن. والمســاواة فــي الحقــوأل دــي لعنــة

قــــوا. وتالــــ ات مــــن دــــ ر القــــوة  والضــــخامة  اليــــو  محــــن أ اــــر  ــــراء  ولــــد نا ااددــــار وتطــــور  و ــــياي
لد اإلالالص المهين ل رادية ا الر  .ياضقتصادية والعسلرية  و 

 
 خاتمة:

ملامـة أقليـة ض يلـاد و وددـا يحتمـا  مـع مـنح  48من الواوح أا مشروو القاموا يمنح فلسـطينيي 
لـة يملـن ا تاا هـا مـن أ ـا ال ياا كا اهدوات التي تسـمح لـل بتحويـا دـ ر اهقليـة إلـى أقليـة أيـر محتم

ي د ا المشروو يعني أا ال ياا الصهيومي  تجل إلى وماا النقاء اليهودا لل ياا. ومن الواوح أا تذن  
دــ ا  قيــا  ت صــيا وتشــريع الممارســات العنصــرية وــد الفلســطينيين  التــي لــم تتوقــ  منــ  اإلعــالا عــن

 ال ياا الغاصب.
الطـر  عـن الممارسـات العنصـرية فـي ال يـاا الصـهيومي يشــي  والعرتـي المجتمـع الـدولي إا أـض  

الحـ  والحقيقـة لصـالح  بمد  مفاأل واادوا ية المعـا ير التـي تحلـم دـ ا العـالم  الـ ا ض  تـردد فـي تشـويل
كـا بيامـات الشـجب واضسـتن ار وت  يـد أا قـاموا القوميـة الـ ا  ـنف علـى أا أقلية عنصرية عدوامية. و 

دي الدولة القومية ثوليس الوطن القومي  والفرأل بـين اض نـين قاموميـًا كذيـر  للشـعب اليهـودا   يإسرامياي
قاممــة علــى النفــاأل وض عالقــة لهــا بيامــات اممــا دــي   فقــل وأا تقريــر المصــير فيهــا مقصــور علــى اليهــود

 على اضطالأل بالمعا ير الديمقراطية واضمسامية واضالالقية . 
مقولــة حصــر تقريــر   ذيامــات  التــي تجادلــت لســذب أيــر واوــح ثل نــل مقصــودل ــن  أيــًا مــن دــ ر ال

عنـي مفــي و ـود الفلســطينيين كليـًا  ومفــي أا أفـ  مســتقذلي أو ت مــاالمصـير فــي فلسـطين علــى اليهـود  أم
 ي.سراميلاإل العدو فامدة تر ى من مفاووات قادمة مع

لحــوار فلســطيني مــن أ ــا ووــع الطــة لــم يطــرل أحــد بــدياًل أو تصــورًا  أو حتــى طلذــًا فــي المقابــا 
لـــي للـــرد علـــى القـــاموا. ولـــم  ـــدو  أحـــد لمـــؤتمر فلســـطيني فلســـطينية  أو علـــى اهقـــا توافـــ  فلســـطيني أو  
  وكيفيــة موا هتــل. ض مــن ســلذيات عــات مــا يعلنــل القــاموا عا ــا  وض حتــى لمــؤتمر عرتــي للتــداو  فــي تذِ 
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ا الفلسـطينيين مواصـلة مهـج اضسـتن ار والشـجب  ت في في  ا القاموا الجد د وتذعاتـل الخطيـرة علـى كـ
ن أا والـــدعوة لتعزيـــز الوحـــدة الوطنيـــة إســـقاطًا للوا ـــب  بـــا يجـــب التحـــرك فلســـطينيًا وعرتيـــًا بشـــلا  ذـــي  

يـدافع  لـيس عــن و  يقـاو  المفاووـات ليسـت اليـارًا اسـتراتيجيًا وحيـدًا وأا مـن حـ  الشـعب الفلسـطيني أا
  با عن مجرد و ودر ال ا بات مهددًا اليو  أ ار من أا وقت فحسب ةحريتل وحقوقل اإلمسامية الذد هي

د ا كلل ض يملن أا  تم قذا إمهاء اضمقسا   وترا ع السلطة الفلسطينية عن كا مفهو  التسوية و مضى. 
الحاليــة  وعــن كــا العقوتــات التــي تفروــها علــى قطــاو أــزة  وعــن إدمالهــا وتجادلهــا المقصــود للشــتات 

لســطينيين حتــى ض يعرقــا حقهــم بــالعودة مســيرة سياســية مشــذودة  طــو  القــاموا اإلســراميلي والال ئــين الف
 الجد د كا اهودا  بش مها.

ي متنيـادو أمـل مـن الصـعب الفصـا بـين تذن ـودـي   المقذلـة تذقى حقيقة ستالا  كـا تطـورات المرحلـة
  وتــين صــفقة 2011 ســنوات علــى طرحــل للمــرة اهولــى فــي عــا  7للقــاموا بعــد مضــي  العــدو وحلومــة

العـــدو فـــي التمهيـــد لالرتقـــاء إلـــى مرحلـــة التحـــال  مـــع  الر عيـــة القـــرا  واضمدفاعـــة الســـعودية والعرتيـــة
. دــ ا باإلوــافة إلــى كــوا دــ ر فــي التســلل ومهــب الاــروات علــى قاعــدة المصــالح المشــتركة يســراميلاإل

ي أوروتــا  ومــا يما لــل فــي إدارة الخطــوة تــ تي امســجامًا مــع تنــامي الخطــاب القــومي الشــعذوا اليمينــي فــ
 .العنصرية المافياوي ة دومالد ترامب

 


