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امللخ�س

قلق  عن  ُيعربِّ  منطاً  االإ�رضائيلي  الكني�شت  يف  الت�رضيعية  العملية  متثِّل 

حالة  اإنتاج  عرب  والهوية,  الذات  تاأكيد  اإعادة  اإىل  باحلاجة  ممزوج  وجودي 

متجددة من االإجماع على ا�شتمرارية وجود الدولة و�رضعيتها, ما يك�شف اأن 

اأزمات بنيوية ووظيفية تعيق توفر  اأو  اأزمة  “الدولة” ما برحت يف حالة  هذه 

اليهودية”  “القومية  “دولة” عادية طبيعية. ولعل قانون  اإىل  اإمكانية حتولها 

ميثل دليالً وا�شحاً على ذلك.

الكني�شت  يف  الت�رضيعية  العملية  باآليات  التعريف  اإىل  الدرا�شة  هذه  ت�شعى 

واأهدافها, وطرق �شّن القوانني ذات املو�شوعات املتعددة. وتتمحور الدرا�شة 

حول اآليات عملية �شناعة “قانون املُحتل” واأهدافه, من خالل عر�ش ح�شاد 

عملية �شن القوانني يف فرتة والية الكني�شت الع�رضين 2015–2019, واملراحل 

وامل�شارات التي ت�شلكها القوانني, منذ طرحها كمبادرات ت�رضيعية اأو م�شاريع 

قوانني, و�شوالً اإىل حتولها اإىل قوانني نافذة و�شارية املفعول.

وقد خلُ�شت الدرا�شة اإىل اأن ح�شاد العملية الت�رضيعية للكني�شت الع�رضين, 

مرحلة  اإىل  ت�شل  مل  التي  القوانني  وم�شاريع  املُقرة  القوانني  رزمة  يف  املتمثل 

القراءة النهائية, مبجملها ال ت�شتند اإىل مبادئ احلق والعدل واحلرية, وال اإىل 

القانون االإن�شاين الدويل, وال اإىل القوانني الدولية االإن�شانية التي تنظم قوانني 

)االأبارتهايد(,  العن�رضي  الف�شل  نظام  اأ�ش�ش  اإىل  ت�شتند  بل  العادية؛  الدول 

اأنها  اأي  واال�شتيطان,  لالحتالل  وداعمة  وتهويدية  متييزية  قوانني  وهي 

قوانني املُ�شتعمر - املُحتل الراعية ل�شيا�شاته.

كلمات مفتاحية:

ت�رضيعاحتاللتهويدقوانني“اإ�رضائيل”2015–2019الكني�شت
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ح�ساد العملية الت�سريعية للكني�ست الع�سرين

القوانني وم�ساريع القوانني

2019–2015
1
ماأمون كيوان

املقدمة:

ثمة كتابات وموؤلفات كثرية تبني طبيعة امل�رضوع ال�شهيوين اال�شتعماري 

اأر�شاً   
2
فل�شطني تهويد  وحمورها  الرئي�شية  واأهدافه  االإجالئي  العن�رضي 

ال�شيا�شات  اأهداف  تك�شف  التي  الدرا�شات  عن  ف�شالً  و�شوقاً.  و�شعباً 

التنفيذية  املوؤ�ش�شات  لدى  ال�شيا�شية  القرارات  �شنع  وعملية  االإ�رضائيلية 

واالأحزاب ال�شيا�شية وجهات اأكادميية وبحثية. ويف املقابل, كانت الدرا�شات 

و�شلب  واال�شتيطان  العن�رضية  قوننة  عملية  واآليات  املُحتل  بقوانني  املتعلقة 

التعريف  اإىل  الدرا�شة  هذه  وت�شعى  قليلة.  العقابية,  وال�شيا�شات  االأرا�شي 

باآليات العملية الت�رضيعية يف الكني�شت Knesset وا�شتهدافاتها من حيث �شّن 

القوانني ذات املو�شوعات املتعددة.

كاتب وباحث �شوري, فل�شطيني االأ�شل. متخ�ش�ش يف ال�شوؤون االإ�رضائيلية. باحث �شابق يف   
1

مركز الدرا�شات الفل�شطينية يف دم�شق, ويف موؤ�ش�شة االأر�ش للدرا�شات الفل�شطينية يف دم�شق. 

واالأيديولوجية  االإكراهية  االإ�رضائيلية  ال�شيطرة  اأ�شكال  حتقيق  فل�شطني؛  بتهويد  ُيق�شد   
2

امل�رضوع  ركائز  لتج�شيد  وذلك  داخلها.  والفل�شطينيني  فل�شطني  على  واالقت�شادية  وال�شيا�شية 

اأو  االقت�شادي  العربي  العمل  ونظام  اال�شتيطان  عرب  العامل  ليهود  دولة  يف  املتمثلة  ال�شهيوين 

اإبراهيم  انظر:  التهويد,  عملية  واآليات  مراحل  �رضح  ويف  االقت�شادية”.  “ال�شهيونية  ي�شمى  ما 

التحرير  التابع ملنظمة  االأبحاث  اأ�شعد رزوق )بريوت: مركز  تهويد فل�سطني, ترجمة  لغد,  اأبو 

من  ال�سهيوين  امل�رشوع  عاماً:  خم�سني  يف  اإ�رشائيل  �شوفاين,  واإليا�ش  1972(؛  الفل�شطينية, 

املجرد اإىل امللمو�س )دم�شق: دار جفرا للدرا�شات والن�رض, 2000(.
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تتمحور الدرا�شة حول اآليات عملية �شناعة “قانون املُحتل” واأهدافه, من 

الع�رضين,  الكني�شت  القوانني يف فرتة والية  خالل عر�ش ح�شاد عملية �شن 

واملراحل وامل�شارات التي ت�شلكها القوانني منذ طرحها كمبادرات ت�رضيعية اأو 

م�شاريع قوانني و�شوالً اإىل حتولها اإىل قوانني نافذة و�شارية املفعول.
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اأواًل: خلفية تاريخية

ُتعرف الدولة, اأنها جتمع �شيا�شي يوؤ�ش�ش كياناً ذا اخت�شا�ش �شيادي يف 

الدائمة,  املوؤ�ش�شات  من  منظومة  عرب  ال�شلطة  وميار�ش  حمدد  اإقليمي  نطاق 

االأ�شا�شية الأّي دولة هي احلكومة وال�شعب واالإقليم,  العنا�رض  فاإن  وبالتايل 

ال�شخ�شية  يك�شبها  مبا  الدولة,  بهذه  واالعرتاف  ال�شيادة  اإىل  باالإ�شافة 

�شيّما  ال  ال�شيادة  اخت�شا�شات  ممار�شة  من  وميكِّنها  الدولية,  القانونية 

اخلارجية منها.

واأنواعها,  الدول  اأ�شكال  تتعدد  نهجها  اأو  ووظيفتها  لرتكيبتها  ووفقاً 

اأو  املركزية  الب�شيطة  والدولة  املرّكبة,  الدولة  اأي  الفيدرالية  الدولة  فهناك 

والدولة  الدكتاتورية,  والدولة  القومية,  والدولة  الدينية,  والدولة  املوحدة, 

الدميوقراطية, والدولة املدنية, والدولة الع�شكرية, والدولة املُحاِيدة, والدولة 

العميقة, والدولة املارقة, ودولة الِرّفاه.

وتنق�شم النظريات املف�رضة الأ�شل ن�شاأة الدولة اإىل نوعني: النظريات غري 

النظريات  االأول:  النوع  نظريات  وت�شمل  القانونية,  والنظريات  القانونية, 

الدينية )الثيوقراطية(, والنظريات الطبيعية )نظرية االأبّوة, ونظرية الوراثة, 

)نظرية  االجتماعية  والنظريات  النف�شية(,  والنظرية  الع�شوية,  والنظرية 

القوة والغلبة, ونظرية ابن خلدون, ونظرية التطور التاريخي(. بينما تتمثل 

التي  االتفاقية  )العْقدية(  النظرية  يف  رئي�شي  ب�شكل  الثاين  النوع  نظريات 

 ,Thomas Hobbes هوبز  توما�ش  الفال�شفة:  من  كالً  نظريات  ج�شدتها 

3
.Jean-Jacques Rousseau وجان جاك رو�شو ,John Locke وجون لوك

�شامي عبا�ش, اأنواع الدول, موقع �شبكة الب�رضة, 2013/12/23, انظر:  
3

http://www.albasrah.net/ar_articles_2013/1213/sami_231213.htm
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:The Deep State 1. الدولة العميقة

التي  املختلفة  املوؤ�ش�شات  بني  التفاعالت  خريطة  اإىل  العميقة  الدولة  ُت�شري 

توؤثر على �شناعة واتخاذ القرار ال�شيا�شي وال�شيادي يف اأي دولة ما, اأي كان 

وامل�شالح  الت�شابكات  ذلك  يف  ويدخل  وال�شيا�شي,  االقت�شادي  نظامها  نوع 

والعالقات املتبادلة. ون�شاأ م�شطلح الدولة العميقة اأوالً يف تركيا يف ت�شعينيات 

القرن الع�رضين, للتعبري عن �شبكات من املجموعات و�شباط القوات امل�شلحة 

يد  قيامها على  بعد  الرتكية,  الدولة  اأخذوا على عاتقهم حماية علمانية  الذين 

م�شطفى كمال اأتاتورك, وحماربة اأي حركة اأو فكر اأو حزب اأو حكومة تهدد 

مبادئ الدولة الرتكية العلمانية, وكان ذلك اأول تعريف وظهور ملفهوم الدولة 

العميقة. وبرز هذا املفهوم للدولة يف كل من الواليات املتحدة االأمريكية وم�رض 

4
ودول اأخرى.

:The Welfare State 2. دولة الِرّفاه

كان  ن�شبيّاً.  عهٍد  حديثة  واقت�شاديَّة  �شيا�شيَّة  ظاهرة  الِرّفاه  دولة  ُتعد 

االأملاين فرانز فون بابن امل�شت�شار  الرِّفاه”  “دولة  ا�شتعمل م�شطلح  ل من   اأوَّ

ال�شامل  االجتماعي  التَّ�رضيع  مهاجمة  يف   1932 �شنة   Franz von Papen

داللة  امل�شطلح  هذا  يكت�شب  ومل   
5
,Weimar Republic فاميار  جلمهورية 

اأ�شاقفة  اأراد رئي�ش  القرن الع�رضين, عندما  اأربعينيات  اإال يف ُم�شتَهّل  اإيجابية 

النظام  اهتمام  بني  ُيقارن  اأن   William Temple متبل  وليام  كانرتبري 

الدميوقراطي الربيطاين برفاهيَّة مواطنيه, وبني روح العنف يف اأملانيا النازيَّة. 

مبثابة  الثانية  العاملية  احلرب  انتهاء  اأعقبت  التي  الثالثني  االأعوام  وكانت 

اال�شرتاتيجية,  والدرا�شات  للبحوث  الروابط  مركز  العميقة؟,  الدولة  هي  ما  ال�شيد,  اإبراهيم   
4

http://rawabetcenter.com/archives/10366 :2015/8/2, انظر

االأوىل  العاملية  للحرب  كنتيجة   1933-1919 الفرتة  يف  اأملانيا  يف  ن�شاأت  التي  اجلمهورية  هي   
5

وخ�شارة اأملانيا احلرب.
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اأوروبا,  يف  الراأ�شماليَّة  الدَُّول  ُكّل  واعتمدت  الِرّفاه.  دولة  ازدهار  �شنوات 

 
6
واأمريكا, واأ�شرتاليا �شيا�شة دولة الِرّفاه.

:Rogue State 3. الدولة املارقة

املتحدة  الواليات  الدويل. وُتعد  القانون  التي تتع�شف يف خرق  الدولة  هي 

 
7
االأمريكية و“اإ�رضائيل” يف مقدمة الدولة التي اكت�شبت �شفة املروق.

4. الدول ال�ستيطانية:

ُتعّد دوالً وظيفية ي�شكنها عن�رض �شكاين مّت نقله من وطنه االأ�شلي ليقوم 

على خدمة م�شالح الدولة االإمربيالية الراعية التي اأ�رضفت على عملية النقل 

اأو  االإبادة  طريق  )عن  االأ�شليني  ال�شكان  قمع  عملية  يف  واأ�شهمت  ال�شكاين, 

الطرد اأو االإرهاب(, و�شمنت له اال�شتمرار والبقاء. وميكن النظر اإىل دويالت 

على  باعتبارها مثالً جيداً  ال�شليبية(  )االإمارات  ال�شام وفل�شطني  الفرجنة يف 

االأمريكية  املتحدة  الواليات  اإىل  االإ�شارة  ميكن  احلديث  الع�رض  ويف  ذلك. 

8
واأ�شرتاليا وجنوب اإفريقيا, وبطبيعة احلال الدولة ال�شهيونية الوظيفية.

بني  �شاذة  حالة  “اإ�رضائيل”,  اأي   ,Apartheid االأبارتهايد  دولة  ومتثل 

موؤ�ش�شاته  وتركيبة  فيها  ال�شائد  ال�شيا�شي  النظام  طبيعة  �شعيد  على  الدول 

ووظائفها, ويف مقدمها املوؤ�ش�شة الت�رضيعية, اأي الكني�شت الذي ورث ما كان 

جوين جيل, دولة الرفاه, موقع مدنيات, 2016/11/5, انظر:  
6

https://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=1d55359d-ee88-47ed-b0c6-
dc3b14a5a66d&lang=ARB

حكمت البخاتي, جاك دريدا.. ماهي الدولة املارقة؟, موقع �شبكة النباأ املعلوماتية, 2015/10/10,   
7

https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/3787 :انظر

مقارنة  درا�سة  ال�ستيطاين:  ال�سيا�سي  النظام  حماد,  جمدي  انظر:  التف�شيل,  من  ملزيد   
8

اإ�رشائيل وجنوب اإفريقيا )بريوت: دار الوحدة, 1981(.
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منزلة  يف  وكان   ,1948/5/14 يف  اأقيم  الذي  املوؤّقت”  الّدولة  “جمل�ش  ُي�شمى 

بتاأثري  الكني�شت  عمل  طريقة  وتبلورت  العربية.  للدولة  الت�رضيعي  املجل�ش 

مدينة  يف  االأوىل  جل�شته  عقد  الذي  ال�شهيوين  املوؤمتر  منها:  العوامل  بع�ش 

بازل ال�شوي�رضية �شنة 1897 , وخربة جمل�ش النواب اإبان االنتداب الربيطاين 

يف فل�شطني, وكذلك االأعراف والتقاليد املتبعة يف الربملان الربيطاين. 

اال�شتقالل”  “وثيقة  اأن  من  الرغم  على  لـ“اإ�رضائيل”  د�شتور  يوجد  وال 

تنتهي  مهلة  يف  د�شتور  اإعداد  التاأ�شي�شي  املجل�ش  واجب  من  اأن  على  ن�شت 

حتدد  اأ�شا�ش  قوانني  الد�شتور,  من  بدالً  “اإ�رضائيل”,  ويف   .1948/10/1 يف 

اأ�ش�ش احلكم واحلقوق ال�شخ�شية؛ بع�شها مبلور كقوانني اأ�شا�ش, وبع�شها 

موزع بني قوانني خمتلفة, وبع�شها يتعلق بحقوق االإن�شان واملواطن, يجري 

تف�شريها وبلورتها يف �شل�شلة طويلة من قرارات املحكمة العليا يف “اإ�رضائيل”, 

على االأقل حتى االنتهاء من �شن قوانني اأ�شا�ش.
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ثانيًا: جماالت القوانني وم�ساريع القوانني وم�سادرها

ت�شمل القوانني وم�شاريع القوانني املجاالت التالية: ملكيّة االأر�ش واحلق 

وتهديد  املدنية  واحلقوق  والتنظيم,  والتعبري  الراأي  وحرية  ا�شتخدامها,  يف 

نهاية  حتى  “اإ�رضائيل”  يف  النافذة  االأ�شا�ش  قوانني  ومن  ال�شيا�شي.  احليز 

تغيريها  اأو  بنودها,  بع�ش  تعديل  مّت  والتي  ع�رضة,  التا�شعة  الكني�شت  والية 

اأرا�شي  اأ�شا�ش  1958, وقانون  اأ�شا�ش الكني�شت  اإىل ن�شو�ش جديدة: قانون 

اإ�رضائيل 1960, وقانون اأ�شا�ش رئي�ش الدولة 1964, وقانون اأ�شا�ش احلكومة 

 ,1976 اجلي�ش  اأ�شا�ش  وقانون   ,1975 الدولة  َمَرافق  اأ�شا�ش  وقانون   ,1968
الق�شاء  اأ�شا�ش  وقانون   ,1980 اإ�رضائيل  عا�شمة  القد�ش  اأ�شا�ش  وقانون 

العمل  حرية  اأ�شا�ش  وقانون   ,1988 الدولة  مراقب  اأ�شا�ش  وقانون   ,1984
1992, وقانون اأ�شا�ش احلكومة )الن�ش اجلديد( 2001, وقانون اأ�شا�ش كرامة 

9
االإن�شان وحريته 1992.

وميكن متييز ثالثة م�شادر رئي�شية لتكوين القانون يف “اإ�رضائيل” هي:

1 . القانون العثماين؛ وهو عبارة عن القوانني التي كان معموالً بها خالل فرتة 
احلكم العثماين يف البالد.

2. القانون االنتدابي؛ وهو عبارة عن القوانني التي كان معموالً بها خالل فرتة 
االنتداب الربيطاين على فل�شطني.

الكني�شت  �رّضعها  التي  القوانني  عن  عبارة  وهو  االإ�رضائيلي؛  القانون   .3
االإ�رضائيلي  القانون  ويت�شمن  اإ�رضائيل”.  “دولة  اإقامة  منذ  االإ�رضائيلي 

والقانون  اجلنائي,  والقانون  املدين,  القانون  التالية:  املجاالت  الفروع/ 

10
الديني, والقانون الع�شكري, والقانون االإداري.

لالطالع على ملخ�ش القوانني االأ�شا�ش, انظر موقع الكني�شت يف:  
9

https://knesset.gov.il/description/arb/mimshal_yesod2

لالإعالم,  اأمد  وكالة  موقع  االإ�رضائيلية,  القوانني  وم�شامني  م�شميات  تاريخ  عي�شى,   حنا 
10

https://www.amad.ps/ar/Details/162357 :2017/3/5, انظر
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ثالثًا: الكني�ست و�سّن القوانني

تعد الكني�شت بلجانها املختلفة احلا�شنة الرئي�شية ل�شن القوانني و�شوغها 

ور�شم ال�شيا�شات وقوننتها. ويتمثل عمل الكني�شت يف نتاج عمل جلانه املختلفة 

الكني�شت,  جلنة  التالية:  اللجان  ي�شم  الع�رضين  فالكني�شت  االخت�شا�ش؛ 

الداخلية  وجلنة  واالأمن,  اخلارجية  وجلنة  االقت�شاد,  وجلنة  املالية,  وجلنة 

و�شوؤون البيئة, وجلنة الرتبية والتعليم, وجلنة �شوؤون مراقبة الدولة, وجلنة 

النهو�ش مبكانة املراأة وامل�شاواة بني اجلن�شني, وجلنة العلوم والتكنولوجيا, 

وجلنة الهجرة واال�شتيعاب وال�شتات, وجلنة العمل والرفاه وال�شحة, وجلنة 

 وجلنة �شكاوى اجلمهور, 
11

مكافحة اآفات املخدرات والكحول, وجلنة االإتيكا,

وجلنة حقوق الولد, واللجنة اخلا�شة لتطبيق مو�شولية املعلومات احلكومية 

ومبادئ �شفافيتها للجمهور, وجلنة الد�شتور والقانون والق�شاء. وهناك عدد 

ال�شلطة  اللجنة اخلا�شة مبناق�شة م�رضوع قانون  اللجان اخلا�شة, مثل:  من 

احلكومية املكلفة بالتجديد احل�رضي, واللجنة اخلا�شة بق�شية اختفاء اأطفال 

يهود اليمن وال�رضق ودول البلقان.

الت�رضيعية  ال�شلطة  كونها  بحكم  االأ�شا�شية  الكني�شت  وظيفة  الأن  ونظراً 

اأو  احلكومة,  من  معني  قانون  �شن  اإىل  املبادرة  تاأتي  فقد  القوانني,  �شن  هي 

الكني�شت.  جلان  من  اأو  �شخ�شية(  قوانني  )�شّن  املنفردين  الكني�شت  اأع�شاء 

وقد يكون م�رضوع القانون م�رضوع قانون جديد, اأو م�رضوع تعديل اأو اإلغاء 

اأي جلنة اآداب املهنة؛ وهي جلنة تقوم بفح�ش �شكاوى قّدمت �شّد اأع�شاء كني�شت يف املوا�شيع   
11

املتعلقة بقواعد ال�شلوك للكني�شت ويف جتاوزات هذا ال�شلوك. وتتاألف اللّجنة من اأربعة اأع�شاء 

كني�شت يتم انتخابهم من قبل رئي�ش الكني�شت مع مراعاة متثيل الكتل الربملانية يف الكني�شت, 

الكني�شت  جلان  انظر:  اللجنة.  هذه  يرتاأ�ش  لكي  االأع�شاء  هوؤالء  اأحد  الكني�شت  رئي�ش  ويختار 

https://knesset.gov.il/description/arb/work_va_spc_arb.htm :اخلا�شة, موقع الكني�شت, يف
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قانون موجود. ويتم قبول اأو عدم قبول كل قراءة للقانون بوا�شطة ت�شويت 

احلا�رضين خالل جل�شة الكني�شت بكامل هيئتها.

الوزير  بوا�شطة  الكني�شت  رئي�ش  اإىل  احلكومي  القانون  م�رضوع  ُيقدَّم 

النقا�ش  الكني�شت. يف  الكني�شت على طاولة  ال�شاأن, عندما يطرحه رئي�ش  ذي 

يعر�ش الوزير اأو نائب وزير من مكتبه ال�رضوح للقانون. وعند انتهاء نقا�ش 

القانون  م�رضوع  رف�ش  يقرر  اأن  هيئته  بكامل  للكني�شت  يحق  االأوىل  القراءة 

تعالج  اأن  تقّرر  التي  للجنة  يحق  الثانية.  للقراءة  اللجان  اإحدى  اإىل  اإحالته  اأو 

�رضيطة  مالئمة,  تراها  التي  التعديالت  اإجراء  تقرتح  اأن  القانون  م�رضوع 

جلنة  مب�شادقة  القانون.  م�رضوع  مو�شوع  عن  التعديالت  هذه  تخرج  اأال 

اأو تق�شم م�رضوع  اأن تدمج ن�شو�ش م�شاريع قوانني,  الكني�شت يحق للجنة 

اللجنة من عملها, تعيد  اأكرث. وعندما تنتهي  اأو  اإىل م�رضوعي قانون  القانون 

م�رضوع القانون اإىل جل�شة الكني�شت بكامل هيئتها للقراءتني الثانية والثالثة. 

ويفتتح رئي�ش اللجنة التي عاجلت امل�رضوع, اأو ع�شو اآخر يف اللجنة النقا�ش 

من  بند  كل  على  الثانية  القراءة  مرحلة  يف  الت�شويت  ويتم  الثانية.  القراءة  يف 

اأن يعاد م�رضوع  اأي�شاً من املمكن  بنود امل�رضوع على حدة. ويف هذه املرحلة 

القراءة  اإىل �شوغ حتفظات مّت قبولها يف  اإذا دعت احلاجة  اللجنة,  اإىل  القانون 

الثانية, اأو اأن يطرح م�رضوع القانون فوراً للت�شويت عليه يف القراءة الثالثة. 

عن  الرتاجع  للحكومة  يحق  الثالثة  القراءة  يف  القانون  على  امل�شادقة   حتى 

�شن القانون.

ويقدم م�رضوع القانون الذي بادر اإليه ع�شو الكني�شت اأو اأع�شاء الكني�شت 

ويقرر  املقرتح)ين(.  الكني�شت  اأع�شاء  ع�شو/  بوا�شطة  الكني�شت  رئي�ش  اإىل 

م�رضوع  طرح  على  امل�شادقة  عدم  اأو  امل�شادقة  نوابه  اأو  الكني�شت  رئي�ش 
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القانون على جدول اأعمال الكني�شت, اإذ لن تتم امل�شادقة على م�رضوع قانون 

اإ�رضائيل”  “دولة  قيام  ينكر  قانون  م�رضوع  على  اأو  اأ�شا�شه  من  عن�رضي 

كدولة ال�شعب اليهودي. م�رضوع القانون الذي متت امل�شادقة عليه يحول اإىل 

اإذ باإمكان الكني�شت �شطبه  جل�شة الكني�شت بكامل هيئتها للقراءة التمهيدية, 

من جدول اأعمالها اأو اإحالته اإىل اإحدى اللجان التي تهتم باإعداده للقراءة االأوىل. 

م�رضوع  عملية  القانون  �شن  عملية  ت�شبه  االأوىل  القراءة  مرحلة  من  واعتباراً 

�شحب  الكني�شت  لع�شو  ويحق  اأعاله.  ورد  كما  احلكومة  من  الوارد  القانون 

م�رضوع القانون ال�شخ�شي حتى نهاية مناق�شته يف اللجنة بعد القراءة االأوىل. 

التي  القوانني  م�شاريع  عدد  حتديد  يتم  للكني�شت  انعقاد  دور  كل  مطلع  ويف 

يحق الأع�شاء الكني�شت املبادرة اإليها اإىل جانب عدد االقرتاحات التي يحق لكل 

12
كتلة طرحها على جدول اأعمال الكني�شت خالل دور االنعقاد.

مراحل الت�رضيع, موقع الكني�شت, انظر:  
12

https://main.knesset.gov.il/ar/activity/pages/legislation.aspx
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رابعًا: اأع�ساء الكني�ست ومبادراتهم الت�سريعية

املرتبة  الكني�شت يحتل  اأن  يتبني  العامل,  برملانات دول عدة يف  مقارنة مع 

الكني�شت,  اأع�شاء  التي قدمها  القوانني اخلا�شة,  ال�شويد يف طرح  الثانية بعد 

وبلغت نحو 5 اآالف قانون, خالل الدورة الربملانية الثامنة ع�رضة للكني�شت, 

التاريخ  يف  برملان  اأقدم  يف  بينما  و2013.   2009 العامني  بني  امتدت  التي 

العامني  بني  املمتدة  الربملانية  الدورة  ويف  الربيطاين,  الربملان  اأي  املعا�رض, 

2005 و2010, بلغ عدد القوانني التي بادر اإليها النواب 517 م�رضوع قانون, 

مقابل 173 قانوناً بادرت اإليها احلكومة.

وعلى الرغم من هذه الذروة يف م�شاريع القوانني, اإال اأن ن�شبة القوانني التي 

الواحدة,  الكني�شت  اإقرارها نهائياً يف دورة  الكني�شت, ومّت  اأع�شاء  اإليها  بادر 

تعد من اأدنى الن�شب يف العامل. ففي دورة الكني�شت التا�شعة ع�رضة, ال�شابقة, 

كان 4% من اإجمايل القوانني التي اأقرت نهائياً هي قوانني بادر اإليها النواب, 

13
مقابل 6% يف دورة الكني�شت الثامنة ع�رضة التي �شبقتها.

اإفريقيا, وجنوب  اإ�رشائيل  مقارنة  درا�سة  ال�ستيطاين:  ال�سيا�سي  النظام  حماد,  جمدي   
13 

�ش 186.
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خام�سًا: قوانني الطوارئ

لعل ما يوؤكد الدميوقراطية ال�شكلية اأو املنقو�شة يف “اإ�رضائيل” هو ا�شتمرار 

اأعلن ما �شمي  1948, حيث  اإىل �شنة  التي تعود  العمل فيها بقوانني الطوارئ 

اإىل  الطوارئ  الدولة. وتنق�شم قوانني  املوؤقت حالة طوارئ يف  الدولة  مبجل�ش 

ق�شمني اأو جمموعتني: خم�شة قوانني �رضيان مفعولها م�رضوط بوجود حالة 

طوارئ, و11 قانوناً تكون �شالحيات الطوارئ امل�شمولة بها الغية تلقائياً عند 

اإلغاء حالة الطوارئ. 

“قوانني متييزية”, بع�شها  “اإ�رضائيل” بكونها  وُت�شنف رزمة قوانني يف 

الثقافية, واحلق يف  1948, وهي ذات ال�شلة باحلقوق  اإىل ما قبل �شنة  يرجع 

والتعليم,  واملواطنة,  القومية,  والرموز  الدينية,  واحلقوق  والبناء,  التخطيط 

وحقوق  االقت�شادية,  واحلقوق  القانون,  وم�شادر  ال�شيا�شية,  وامل�شاركة 

مدنية و�شيا�شية. ومن هذه القوانني التمييزية: اأمر التجارة مع العدو 1939, 

واأنظمة الدفاع الداخلية )حالة الطوارئ(, ونظام 125 )مناطق مغلقة( 1945, 

واأمر اأنظمة احلكم والق�شاء 1948, وقانون العلم الرمز ون�شيد الدولة 1949, 

الغائبني  اأمالك  وقانون   ,1950 العودة  وقانون   ,1949 الدولة  ختم  وقانون 

اليهودية  والوكالة  العاملية  ال�شهيونية  اله�شتدروت  مكانة  وقانون   ,1950
الأر�ش اإ�رضائيل 1952, وقانون الدخول اإىل اإ�رضائيل 1952, وقانون املواطنة 

1952, وقانون “الـكريين كامييت” 1953, وقانون التعليم احلكومي 1953, 
وقانون �رضاء االأرا�شي امل�شادقة على العمليات والتعوي�شات 1953, وقانون 

اأ�شا�ش اأرا�شي اإ�رضائيل 1960, وقانون التخطيط والبناء تقييد الكهرباء, املاء 

التف�شري  وقانون   ,1967 املقد�شات  على  احلفاظ  وقانون   ,1965 والهاتف 

خم�ش�شات  وقانون   ,2002 ال�شنة   12 رقم  تعديل  االأحزاب  وقانون   ,1981
بدولة  امل�ش  منع  وقانون   ,2009 االقت�شادية  الفاعلية  قانون   - االأطفال 

اإ�رضائيل بوا�شطة املقاطعة 2011. 
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�ساد�سًا: القوانني العن�سرية

ُي�شتمد مفهوم “القانون العن�رضي” من رزمة ال�شيا�شات التمييزية ومن 

للدولة  مميزة  �شمة  يعد  الذي  املزدوج”  ال�شيا�شي  “النظام  ي�شمى  ما  تبني 

اال�شتيطانية. والذي ينطوي على دميوقراطية ليبريالية يف حميط امل�شتوطنني 

من ناحية, وعلى نظام ا�شتعماري بالن�شبة للوطنيني اأ�شحاب البالد االأ�شليني 

14
الذين بقوا حتت �شيطرتهم من ناحية اأخرى.

ويدعم مفهوم هذا القانون ظاهرة “التع�شيد القانوين” للتع�شب, ومعنى 

ذلك اأن النظام القانوين مبا يت�شمنه من توجهات قانونية ومقررات ت�رضيعية, 

يدعم التع�شب والتمييز العن�رضي, ف�شالً عن اأن ممار�شة التع�شب والتمييز 

اإمنا يجري بناء على تطبيق القوانني ذاتها, وهو بعد ذلك ترجمة  العن�رضي 

15
اأمينة لل�شهيونية.

لذلك ميكن القول اأن القانون العن�رضي االإ�رضائيلي هو كل قانون ي�شتهدف 

الفل�شطيني كفل�شطيني اأينما وجد, اإن كان من خالل قوانني مبا�رضة, اأم غري 

مبا�رضة, وقوانني اأخرى تبدو يف واجهتها وكاأنها تعديالت للقوانني اجلنائية, 

التمييز  ل�شيا�شة  انعكا�ش  هي  �شيا�شية,  اأحداث  خلفية  على  ُت�شن  اأنها  اإال 

العن�رضي, �شيا�شة احلرب واالحتالل واال�شتيطان.

حتمي  “دميوقراطية  عنوان:  حتت  عن�رضية  قوانني  “اإ�رضائيل”  وت�شن 

نف�شها”, وهي العباءة/ اخلرقة, التي حتاول فا�شلة الت�شرت بها على ا�شتفحال 

عن�رضيتها.

املرجع نف�شه, �ش 198.  
14

دورة الكني�شت احلالية: خمول جدول االأعمال وذروة يف م�شاريع القوانني, املركز الفل�شطيني   
15

https://madarcenter.org :للدرا�شات االإ�رضائيلية “مدار”, رام اهلل, 2017/6/20, انظر
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قيد  يف  وهي  ملواجهتها,  الكافية  العناية  تلقى  ال  التي  القوانني  اأبرز  من 

الذي  القانون  كان  التقرير,  هذا  ي�شتعر�شه  الذي  الربملاين  العام  يف  الت�رضيع 

ما  فقط  هو  مبا  “االإرهاب”  تعريف  حتديد  مقابل  “الكراهية”,  جرم  يختلق 

هذا  ويتبع  اليهود.  مواطنيها  اأي  ومواطنيها,  كدولة  “اإ�رضائيل”  �شّد  يرتكب 

تخفيف  اأجل  من  هذا  وكل  للعقوبات,  خمتلف  تدريج  التعريف,  يف  الف�شل 

جرائم امل�شتوطنني االإرهابية, يف حني ت�شبح املقاومة ال�رضعية �شّد االحتالل 

16
“اإرهاباً”.

الفل�شطيني  ال�شعب  هي:  العن�رضية  بالقوانني  امل�شتهدفة  واجلهات 

املحتلة,  القد�ش  وفل�شطينيو   ,1948 وفل�شطينيو  التاريخية,  فل�شطني  يف 

احلقوقية,  واملراكز  واجلمعيات  املحتلة,  الغربية  ال�شفة  يف  والفل�شطينيون 

ودول  االإ�رضائيلية,  واجلامعات  والنوادي,  والتعليم  االأجانب,  واملت�شامنون 

عربية.

يف  الفل�شطيني  ال�شعب  حق  اإلغاء  التايل:  يف  فتتمثل  القوانني  اأغرا�ش  اأما 

عقوبات  وفر�ش  العن�رضي,  والتمييز  واأرا�شيه,  ممتلكاته  ونهب  وطنه, 

فردية اأو جماعية, وهي �شّد حرية التعبري والعمل ال�شيا�شي, وت�شّب يف �شم 

ال�شفة الغربية.

الرزمة  يف  للدميوقراطية  املعادية  والقوانني  الت�رضيعية  املبادرات  وتتمثل 

هدفها  ومبادرات  العليا,  املحكمة  �شالحيات  تقييد  هدفها  ت�رضيعات  التالية: 

والنيابة  الدولة,  ومراقب  الدولة,  رئي�ش  ت�شمل:  ر�شمية  مبوؤ�ش�شات  امل�ّش 

العامة للدولة, وو�شائل االإعالم وقطاع اخلدمات العامة, ومبادرات يف جمال 

منظمات  على  اخلناق  ت�شييق  اإىل  تهدف  وت�رضيعات  الكني�شت,  عمل  تغيري 

مبكانة  امل�ش  اإىل  تهدف  وت�رضيعات  اأخرى,  وتنظيمات  االإن�شان  حقوق 

الرا�شد القانوين, مركز مدار, 2016/6/6.  
16
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كني�شت,  اأع�شاء  عزل  وقانون  القومية,  قانون  وبحقوقها:  العربية  االأقلية 

والء”  “اإعالن  على  التوقيع  الكني�شت  اأع�شاء  اإلزام  واقرتاح  االأذان,  وقانون 

خا�ش, وت�رضيعات مت�ش بحرية التعبري وبالتعددية: تقييد حرية الدخول اإىل 

“اإ�رضائيل”, ومنع كل من يدعو اإىل املقاطعة من دخول “اإ�رضائيل”, وت�شديد 
التي  اليهودية  بالتعددية  وامل�ش  الدولة,  علم  حتقري  على  القانونية  العقوبة 

ت�شكل جزءاً من حرية ال�شمري والدين.
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�سابعًا: احل�ساد الت�سريعي للكني�ست الع�سرين

م�شادقة  وحتى   ,2015 مايو  اأيار/  من  الع�رضين  الكني�شت  والية  امتدت 

العامة  لالنتخابات  متهيداً  نف�شها  حل  على   2018/12/26 يف  نهائياً  الكني�شت 

موعدها  من  اأ�شهر  �شبعة  نحو  قبل  وذلك   ,2019/4/9 يف  املقررة   املُبكرة 

القانوين.

يكون  الكني�شت  حل  قرار  فاإن  االإ�رضائيلي,  ال�شيا�شي  النظام  وبح�شب 

ب�شن قانون خا�ش يخ�شع لثالث قراءات. ففي القراءة االأوىل �شادقت الهيئة 

قانون  م�رضوع  واأيَّد  الكني�شت,  حّل  قانون  م�رضوع  على  للكني�شت  العامة 

حّل الكني�شت بالقراءة االأوىل 104 اأع�شاء كني�شت من دون معار�شني. بينما 

 
17

اأيده 102 ع�شو كني�شت بالقراءة الثانية, واأيَّده 102 اأي�شاً بالقراءة الثالثة.

 Benjamin Netanyahu نتنياهو  بنيامني  حكومة  فاإن  االأنظمة,  ومبوجب 

حتولت تلقائياً اإىل حكومة انتقالية, كاملة ال�شالحيات.

وحتى   ,2015 مايو  اأيار/  مطلع  يف  الع�رضين  الكني�شت  دورة  بدء  منذ 

النواب طرحها  التي  القوانني  عدد  بلغ   ,2017 يونيو  حزيران/   منت�شف 

التي  ع�رضة  التا�شعة  الربملانية  الدورة  يف  فاإنه  وللمقارنة,  قوانني.   4,310

ا�شتمرت  26 �شهراً, طرح النواب 3,100 م�رضوع قانون.

الدميقراطية  اجلبهة  من   ,Dov Khenin حنني  دوف  النائب  وبادر 

عن بقليل  يزيد  ما  عر�ش  اإىل  امل�شرتكة,  القائمة  كتلة  يف  وامل�شاواة   لل�شالم 

500 قانون, وبادر �شبعة نواب اإىل ما بني 100 وحتى 200 قانون, و20 نائباً 

 ما  بني 50 اإىل 100 قانون, و56 نائباً ما بني 10 اإىل 49 قانوناً, و10 نواب اإىل 

ي�شتطيعون  ال  والنواب  الوزراء  فاإن  الكني�شت,  اأنظمة  ومبوجب  قوانني.   10

http://www.wafa.ps :وكالة االأنباء الفل�شطينية )وفا(, 2018/12/26, انظر  
17
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تقدير  وبح�شب  مبا�رضة.  با�شمهم  الكني�شت  اأعمال  جلدول  قوانني  تقدمي 

خا�ش يف هذه الدورة فاإن 25 نائباً على االأقل مل يطرحوا اأي م�رضوع قانون, 

وهم الوزراء ونواب الوزراء, الذين �شكلوا احلكومة برتكيبتها االأوىل, يف حني 

اإىل احلكومة الحقاً,  اآخر من الوزراء ونواب الوزراء, الذين ان�شموا  اأن عدداً 

18
كانوا قد قدموا م�شاريع قوانني.

النهائية  الثالثة  بالقراءة  الكني�شت  اأقر  التاريخي,  الت�شل�شل  وبح�شب 

 )48 رقم  ال�شجون  اأوامر  )تعديل  الق�رضّية  التغذية  قانون  التالية:  القوانني 

2015/7/30, وقانون ي�شدد العقوبة على اإلقاء احلجارة 2015/11/2, وقانون 

ي�شدد العقوبة على اأهايل القا�رضين 2015/11/2, وقرار دخول النواب جميعاً 

 ,2016/2/1 اجل�شدي  التفتي�ش  وقانون   ,2015/11/2 االأق�شى  امل�شجد  اإىل 

وتعديل رقم 26 لقانون الدخول اإىل “اإ�رضائيل” 2016/3/14, ومتديد القانون 

بني  يف�شل  وقانون   ,2016/6/12 العربية  العائالت  �شمل  مل  ملنع  املوؤقت 

مكافحة  وقانون  2016/6/13؛  العنف  على  وبني  “االإرهاب”  على  التحري�ش 

وقانون   ,2016/7/1 اجلمعيات  ال�شفافية/  وقانون   ,2016/6/15 االإرهاب 

وتعديل   ,2016/7/12 ون�شاطها  احلقوقية  املراكز  حركة  على  الت�شييق 

وقانون   ,2016/7/18 اجلي�ش  متطوعي  �شّد  يحّر�ش  ملن  ال�شجن  قانون 

وقانون   ,2016/7/20 كني�شت[  اأع�شاء  اإق�شاء  ]قانون  الكني�شت   اأ�شا�ش 

الت�شوية  وقانون   ,2016/8/3 عمل  وطرق  وعقاب  حماكمة   - القا�رضين 

يف  التحقيقات  توثيق  من  املحققني  يعفي  موؤقت  قانون  وتثبيت   ,2016/12/5

املحاكم  مكانة  يرفع  وقانون   ,2016/12/12 وت�شويرها  االأمنية  الق�شايا 

وغريها  جتارية  خدمات  تقدمي  منع  يحظر  وقانون   ,2017/1/16 الع�شكرية 

مدار,  مركز  القوانني,  م�شاريع  يف  وذروة  االأعمال  جدول  خمول  احلالية:  الكني�شت  دورة   
18

.2017/6/20
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مينع  وقانون   ,2017/2/20 امل�شتوطنات(  )بق�شد  ال�شكن  مكان  اأ�شا�ش  على 

منح تاأ�شرية دخول ل�شخ�ش اأو جمموعة اأو موؤ�ش�شة تدعو ملقاطعة “اإ�رضائيل” 

2017/3/6, وقانون يجيز للمحاكم �شحب مواطنة �شخ�ش يف حال كان خارج 

البالد 2017/3/6, وقانون يطلب اأغلبية 80 نائباً الأي تغيري يف “قانون القد�ش” 

2018/1/1, وقانون ال�شبت اليهودي 2018/1/9, وقانون �رضيان �شالحيات 

جمل�ش التعليم العايل على ال�شفة املحتلة 2018/2/13, وقانون �شحب االإقامة 

الدائمة من اأهايل القد�ش واجلوالن  2018/3/7, وقانون يفر�ش كفاالت مالية 

على عائالت ال�شهداء 2018/3/7, وقانون يتيح لرئي�ش الوزراء ووزير اجلي�ش 

2018/4/30, وقانون مينح نقاطاً تعليمية يف معاهد التعليم العايل  �شن حرب 

جلنود االحتياط 2018/7/9, وقانون مينع عمل منظمات تن�شط �شّد اجلي�ش 

يف جهاز الرتبية 2018/7/16, وقانون منع فل�شطينيي ال�شفة من رفع دعاوى 

“اإ�رضائيل”  اعتبار  �شاأن  يف  اأ�شا�ش  وقانون   ,2018/7/16 العليا  املحكمة  اأمام 

الدولة القومية لل�شعب اليهودي 2018/7/19.
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ثامنًا: فئة القوانني القمعية19

خمتلفة  مبراحل  مرت  التي  القوانني  وم�شاريع  القوانني  تق�شيم  ميكن 

تهدف  التي  القمعية  القوانني  فئة  منها:  فئات  عدة  اإىل  الت�رضيعية  العملية  من 

العمل  واأي�شاً  ال�شيا�شي,  والعمل  التعبري  حرية  وتقييد  ال�شيا�شي,  القمع  اإىل 

وقادة  لنا�شطني  ال�شيا�شية  املالحقات  اأجواء  تدعم  قوانني  وهي  الربملاين. 

ال�شعب  حلقوق  منا�رضين  العامل,  من  نا�شطني  ومنع   ,1948 فل�شطينيي  من 

الفل�شطيني, من دخول البالد. يف حني تقوم املخابرات االإ�رضائيلية با�شتجواب 

نا�شطني اإ�رضائيليني, واأي�شاً اأمريكيني يهود على خلفية ن�شاطهم ال�شيا�شي. 

والقانون القمعي االأو�شع واالأ�شمل, كان قانون “مكافحة االإرهاب”, وهو 

قانون وا�شع جداً ومت�شعب, ا�شتغرق ت�رضيعه �شبع �شنوات. واإحدى العقبات 

ففي  “االإرهاب”,  تعريف  كان  م�شت,  �شنوات  يف  متريره  اأمام  وقفت  التي 

�شياغات �شابقة, �شعت “اإ�رضائيل” اإىل اأن يكون مفهوم “االإرهاب” يت�شمن 

كل عمل ي�شتهدف “اإ�رضائيل” ومواطنيها, لكون “اإ�رضائيل” “دولة يهودية”. 

وكان  دولية.  معار�شة  �شتلقى  ال�شيغة  هذه  اإن  الحقاً  “اإ�رضائيل”  واأدركت 

الهدف االإ�رضائيلي, عدم �شمول ع�شابات امل�شتوطنني, واليمني االإرهابي, يف 

حماكمات على خلفية جرائمهم االإرهابية.

الفل�شطيني,  ال�شعب  قمع  اإىل  تهدف  التي  القوانني  بني  التمييز  اإطار  يف 

وفر�ش قيود على حرية التعبري, وحقوق االإن�شان, ميكن تبويب القوانني تبعاً 

لالأغرا�ش التالية:

1. قمع حرية التعبري وتقييدها: لتكري�ش هذا الهدف اتخذ الكني�شت يف 
واليته الع�رضين التايل: متديد القانون املوؤقت ملنع مل �شمل العائالت العربية, 

ال�شيا�شية  واملالحقات  احلريات  قمع  بغر�ش  �شنّها  مت  االأخرية  الكني�شت  قوانني  غالبية   
19

والعقوبات اجلماعية, الرا�شد القانوين, مركز مدار, 2018/10/22.
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وهو قانون موؤقت )اأمر �شاعة( مينع منح اإقامة دائمة الأحد الزوجني من عائلة 

عربية, اإن كان من ال�شفة والقطاع اأو من دول واأ�شول عربية, و�شّن قانون 

“االإطعام الق�رضي”, و�شن قانون التفتي�ش اجل�شدي, وتعديل قانون يفر�ش 
خم�ش �شنوات �شجناً على من يحّر�ش �شد متطوع يف اجلي�ش. وحّول الكني�شت 

التحقيقات  توثيق  من  املحققني  اإعفاء  وهو  ثابت,  قانون  اإىل  موؤقتاً  قانوناً 

تاأ�شرية  منح  مينع  قانوناً  الكني�شت  و�شّن  وت�شويرها.  االأمنية  الق�شايا  يف 

للمحاكم  يجيز  قانوناً  واأقر  “اإ�رضائيل”,  ملقاطعة  تدعو  موؤ�ش�شة  اأو  ل�شخ�ش 

اأمام املحكمة, واالكتفاء مبحامٍ  �شحب مواطنة �شخ�ش حتى من دون مثوله 

عنه, يف حال كان خارج البالد. واأقر قانوناً يفر�ش كفاالت مالية على عائالت 

ال�شهداء الإجراء اجلنائز. واأقر بالقراءة التمهيدية, م�رضوع قانون يحظر اأذان 

“منع ال�شجيج”, من  اأذان الفجر, ب�شيغة  امل�شاجد, ومعه قانون اآخر يحظر 

ال�شاعة 11 ليالً حتى 7 من �شباح اليوم التايل, وهذا القانون جممد حالياً. 

2. تقييد العمل ال�سيا�سي والربملاين: اتخذ الكني�شت يف واليته الع�رضين 

الهيئة  واأقرته  باالأغلبية,  الربملانية”  املهنة  “�شلوكيات  جلنة  اتخذت  التايل: 

عقوبات  وفر�ش  مذنبني,  الكني�شت  اأع�شاء  يعد  قراراً  اأي�شاً  باالأغلبية  العامة 

االأمني.  التوتر  املبارك, يف فرتات  االأق�شى  امل�شجد  اإىل  عليهم, يف حال دخلوا 

اإق�شاء  )قانون  الكني�شت  اأ�شا�ش  قانون  على  )قانونان(  تعديالن  و�شدر 

النواب(, يق�شي بف�شح املجال اأمام اأغلبية 90 نائباً الإبعاد ع�شو كني�شت عن 

الوالية الربملانية كلياً, مع حقه يف اال�شتئناف اأمام املحكمة العليا. 

الكني�شت قانوناً مينع الرت�شح ملن يعلن دعمه للكفاح امل�شلح, وهذا  واأقر 

القانون هو تعديل للقانون القائم الذي كان مينع الرت�شيح على خلفية اأعمال 

للمقاومة  موؤيد  ت�رضيح  جمرد  �شيكون  فاإنه  االآن  اأما  امل�شلح,  الكفاح  تدعم 

الرت�شح  من  بـ“االإرهاب”  دين  من  مينع  قانون  وثمة  الرت�شيح.  ملنع  �شبباً 

ال�شاري,  االنتخابات  قانون  يف  حا�شل  حت�شيل  هو  والقانون  لالنتخابات. 
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وهو قانون زائد, ولهذا ففي االإمكان اعتباره قانوناً لعر�ش موقف �شيا�شي, 

منع  يحظر  وقانون  امل�شتوطنني.  االإرهابيني  على  ي�رضي  ال  اأنه  خ�شو�شاً 

تقدمي خدمات جتارية وغريها على اأ�شا�ش مكان ال�شكن )يق�شد امل�شتوطنات(, 

وهو تعديل على قانون نافذ, ويهدف التعديل اإىل تغرمي كل من يرف�ش تقدمي 

اأو  امل�شتهلك  �شكن  مكان  خلفية  على  وغريها,  ثقافية  اأو  جتارية  خدمات 

القطاع  امل�شتوطنات, خ�شو�شاً من  اجلمهور, والهدف منه معاقبة مقاطعي 

الفني والثقايف الذين يرف�شون تقدمي عرو�ش يف امل�شتوطنات. 

وقانون اخلدمة الوطنية - املدنية )منع اخلدمة يف جمعيات تتلقى تربعات 

“اخلدمة  ي�شمى  �شامل  قانون  يف  كبند  دجمه  مّت  وقد  اأجنبية(,  دولة  من 

املدنية”. وقانون مينع ن�شاط منظمات تن�شط �شّد اجلي�ش يف جهاز الرتبية, 

 Naftali Bennett بينيت  نفتايل  التعليم  وزير  لنية  تطبيق  هو  القانون  وهذا 

 ”Breaking The Silence الذي يريد حظر دخول جمعية “كا�رضو ال�شمت

االإ�رضائيلية اإىل املدار�ش, وهي جمعية توثق جرائم جي�ش االحتالل وممار�شاته 

�شّد الفل�شطينيني يف املناطق املحتلة منذ �شنة 1967. 

كما اأقر الكني�شت بالقراءة االأوىل, قانوناً الإزالة م�شامني خمالفة من �شبكة 

وهو  االأمن”,  على  “اخلطر  تعريف  يف  القانون  عن�رضية  وتكمن  االإنرتنت, 

كما  االإ�رضائيلية.  اليمني  ع�شابات  من  العنف  على  التحري�ش  يتجاوز  عملياً 

�رضطة,  مراكز  اإقامة  العربية  البلدات  على  يفر�ش  قانوناً  االأوىل  بالقراءة  اأقر 

بحيث  املحلي,  احُلكم  قانون  م�رضوع  ينق�ش  حكومي,  قانون  م�رضوع  وهو 

اأر�شٍ  تخ�شي�ش  عربية,  بلدات  عن  هنا  واحلديث  بلدي,  جمل�ش  رف�ش  اإذا 

اأو امل�شادقة على ا�شتخدام اأر�شٍ الإقامة مركز �رضطة,  الإقامة مركز �رضطة, 

فاإن ال�شالحية تعود لوزير الداخلية ليفر�ش على البلدة وجود مثل هذا املركز 

خالفاً الإرادتها. 
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يف  العاملني  من  ق�شماً  يجعل  قانوناً  التمهيدية,  بالقراءة  الكني�شت  واأقر 

اجلمعيات احلقوقية عمالء اأجانب. واأقر الكني�شت بالقراءة التمهيدية, م�رضوع 

“اإ�رضائيل”, مقاطعة  اإىل  يدعو  ملن  كغرامة  عامة  تعوي�شات  يفر�ش   قانون 

بـ 500 األف �شيكل )138 األف دوالر( كتعوي�ش عام, ملن يت�رضر من دون اأن 

يثبت قيمة اأ�رضاره.

بالقذف  االتهام  يجيز  قانون  م�رضوع  التمهيدية,  بالقراءة  اأقّر  واأي�شاً 

ويق�شي  ل�شمعته”,  “ي�شيء  مبا  االإ�رضائيلي  اجلي�ش  يهاجم  ملن  والت�شهري 

االإ�رضائيلي,  االحتالل  جلي�ش  االنتقاد  يوجه  من  كل  حماكمة  عملياً,  القانون 

ككل, ولي�ش �شّد جندي ما فح�شب, ما ُيعد ت�شويها ل�شمعة اجلي�ش, كما ورد 

والت�شهري”,  بـ“القذف  املنظمة  اأو  ال�شخ�ش,  يتهم  اأن  على  القانون,  ن�ش  يف 

اإ�رضائيلية وغريها ممن  والقانون ي�شتهدف ب�شكل وا�شح منظمات حقوقية 

ملعاقبة  قانون  م�رضوع  التمهيدية  بالقراءة  اأقر  كما  جرائم.  عن  تقارير  تقدم 

من ين�رض �رضيطاً جلنود اجلي�ش خالل اأداء مهماتهم. ويفر�ش عقوبات على 

كل من ن�رض �رضيطاً م�شوراً اأو م�شجالً جلنود اجلي�ش خالل اأداء مهماتهم يف 

ال�شبكات االإعالمية واالجتماعية. 

3. عقوبات فردية وعقوبات جماعية: لتكري�ش هذا الهدف قام الكني�شت 

يف واليته الع�رضين بالتايل: اإقرار قانون يجيز فر�ش اأحكام بال�شجن على من 

14 عاماً, والقانون موؤقت ملدة ثالث �شنوات  اأدينوا بعمليات قتل, وهم دون 

ُي�شغل  من  على  العقوبات  يزيد  موؤقتاً  كان  قانون  وتثبيت  الفح�ش.  لغر�ش 

كان  قانون  وتثبيت  ت�رضيح.  دون  والقطاع  ال�شفة  من  فل�شطينياً  ُيبيّت  اأو 

موؤقتاً, وهو التعديل رقم 26 لقانون الدخول اإىل “اإ�رضائيل”, ويق�شي بزيادة 

من  اأجنبياً”  “مواطنا  لديه  يبيّت  اأو  ي�شّغل  من  كل  على  والغرامات  العقوبات 

من  االإقامة  �شحب  �شالحيات  الداخلية  وزير  مينح  وقانون  ت�رضيح.  دون 

اأو ن�شاط �شيا�شي. وقانون  اأهايل القد�ش واجلوالن, على خلفية تنفيذ عملية 
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ال�شفة من رفع دعاوى مبا�رضة  اإىل منع فل�شطينيي  النهائية يهدف  بالقراءة 

م�رضوع  فيه  ودمج  حكومي,  قانون  وهو  االإ�رضائيلية؛  العليا  املحكمة  اأمام 

الزاحف  ال�شم  قوانني  م�شاريع  �شمن  من  وهو  نائباً,   20 اإليه  بادر  قانون 

لل�شفة, “مينح” �شالحية ملحكمة مدنية بالنظر يف قرارات احلكم الع�شكري يف 

ال�شفة, وهي من �شالحيات املحكمة العليا, التي مبوجب القانون االإ�رضائيلي, 

تعالج اأي�شاً قرارات احلكم الع�شكري, يف حال مّت التوجه اإليها بهذا ال�شاأن.
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تا�سعًا: مناذج من القوانني امُلقرة

نظراً لكرثة القوانني التي اأقرها الكني�شت الع�رضون والتي تبلغ 35 قانوناً 

اأقرت بالقراءة النهائية, بع�شها قوانني جديدة وبع�شها االآخر تعديل اأو تثبيت 

ن�شو�ش  التف�شيل  من  ب�شيء  الدرا�شة  �شتعر�ش  قدمية,  قوانني  يف  لبنود 

بع�ش القوانني.

1. قانون اأنظمة �سلطة ال�سجون لإتاحة اإطعام الأ�رشى امل�رشبني عن 

عر�شت  احلكومة  وكانت   ,2015/7/30 يف  الكني�شت  اأقره  ق�رشياً:  الطعام 

اأربعة  نحو  من  “تف�شري”  مقدمته  ويف  الكني�شت,  على  هذا  القانون  م�رضوع 

اآالف كلمة, وجاء فيها:

اإن اال�رضاب عن الطعام, هو و�شيلة احتجاج لي�شت عنيفة, من 

خالله يطلب امل�رضب عن الطعام التعبري عن احتجاجه يف مو�شوع 

ما, واحل�شول على مبتغاه, حينما ي�شعر اأن ال�شلطات ال تن�شت له, 

وال تتجاوب مع �شائقته ومطالبه. واحلق باالإ�رضاب العام, هو جزء 

من احلق يف التعبري عن الراأي, وهو حق اأ�شا�شي, حممي قانونياً يف 

الق�شاء االإ�رضائيلي, ولكن يجري تقييده فقط يف حاالت نادرة, ويف 

ظروف ا�شتثنائية )....( وحينما يجري احلديث عن �شجني م�رضب 

عن الطعام, فاإن االأمر يبدو اأكرث تعقيداً, الأن ال�شخ�ش جرى اعتقاله 

بقرار ق�شائي, اأو اإداري, اأو مّت �شجنه بقرار حمكمة, وهو موجود يف 

حالة التحفظ عليه قانونياً, وعلى هذا االأ�شا�ش, فاإن ق�شماً من حقوقه 

توؤخذ منه, اأو تت�رضر. واأول هذه احلقوق, هي احلرية, وا�شتقاللية 

يجري  الذي  فال�شخ�ش  ج�شده.  وعن  حياته,  عن  الكامل  قراره 

بوا�شطة  الدولة,  م�شوؤولية  حتت  موجود  قانونياً,  عليه  التحفظ 
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ذراعها الطوىل—�شلطة ال�شجون—التي تتحمل امل�شوؤولية املبا�رضة 

  
20

عن عملية احلفاظ على حياة و�شحة و�شالمة ورفاه ال�شجني.

احلياة  عن  امل�شوؤولية  معنى  تف�شري  القانون  تعديل  مقدمة  حتاول  ثم 

وبعد  االإ�رضائيلية,  احلكومة  تن�شده  الذي  الغر�ش  اإىل  وجتيريها  وال�شالمة, 

على  املتعددة  باأ�شكاله  الطعام  عن  االإ�رضاب  انعكا�شات  املقدمة  ت�رضح  ذلك 

ج�شم االإن�شان, الإثبات وجود خطر على حياة “ال�شجني” )االأ�شري(, ومن هنا 

اأن ف�رّضت �شلب  اأنه مري�ش, بعد  يتعامل التف�شري احلكومي مع االأ�شري على 

حريته ال�شخ�شية وحرمانه حق االإ�رضاب عن الطعام. وهذا كمقدمة, لتف�شري 

دور الطبيب, وتربير ال�رضورة للعالج بالقوة, اإذا رف�ش “املري�ش العالج”.

ق�رضاً,  الطعام  عن  امل�رضبني  االأ�رضى  اإطعام  اجلديد  بالقانون  وي�شمح 

الطعام  عن  م�رضب  يعالج  اأو  ُيطعم  باأن  لطبيٍب  ت�شمح  اأن  املحكمة  ويخّول 

ق�رضاً, مبا يخالف اإرادة املُ�رضب ويتناق�ش مع قانون حقوق املري�ش وي�شمح 

حرّيتهم  انتهاك  عرب  االأ�رضى  اإرادة  لك�رض  الطعام,  عن  امل�رضبني  بتعذيب 

�شلمي  احتجاج  و�شيلة  اآخر  من  حرمانهم  بهدف  ج�شدهم  على  وحّقهم 

اأو موكليها  االأمنية  ال�شلطة  ا�شتخدام  لديهم, وذلك من خالل  تبّقت  م�رضوع 

القوة, وامل�ّش با�شتقاللية امل�رضب عن الطعام, من دون اإذنه وعلى الرغم من 

التعذيب  مناه�شة  اتفاقية  مع  جذرياً  تتناق�ش  ممار�شات  وهي  اعرتا�شه, 

 21
.Committee Against Torture (CAT)

2. قانون الت�سوية: �شادق الكني�شت يف 2016/12/5 على اقرتاح “قانون 
لـ“اإ�رضائيل”  ي�شمح  والذي  �شوتاً,   52 مقابل  �شوتاً   60 باأغلبية  الت�شوية”, 

مب�شادرة اأرا�ٍش فل�شطينية خا�شة يف ال�شفة الغربية لغر�ش بناء امل�شتوطنات. 

االأقلية  حلقوق  القانوين  املركز   ,)48 رقم  ال�شجون  اأوامر  )تعديل  الق�رضّية”  “التغذية  قانون   
20

https://www.adalah.org/ar/law/view/586 :العربية يف اإ�رضائيل )عدالة(, انظر

املرجع نف�شه.  
21
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االأرا�شي  القانون اخلطري مب�شادرة م�شاحات �شا�شعة من  وي�شمح هذا 

الفل�شطينية اخلا�شة, واإعطاء االأف�شلية املطلقة للم�شالح ال�شيا�شية واالأمنية 

االأرا�شي  يف  املقيمني  االإ�رضائيليني  وللم�شتوطنني  حمتلة,  كقوة  لـ“اإ�رضائيل” 

والالجئني  للمواطنني  امللكية  حق  ينتهك  الذي  االأمر  املحتلة,  الفل�شطينية 

الفل�شطينيني على حدٍ �شواء.

الهدف االأ�شا�شي من هذا القانون هو �رضعنة املزيد من امل�شتوطنات التي 

ت�شمى “غري قانونية” يف ال�شفة الغربية. وهذه االعتبارات ال�شيا�شية تتناق�ش 

 ,2016/12/23 يف  �شدر  الذي   2334 االأمن  جمل�ش  قرار  مع  مبا�رض  ب�شكل 

باالإ�شافة  االإ�رضائيلية.  امل�شتوطنات  �رضعية  عدم  على  التاأكيد  اأعاد  والذي 

تقع  التي  االأرا�شي  يف  لالإقامة  املحتلة  الدولة  من  مواطنني  نقل  فاإن  ذلك,  اإىل 

 Rome Statute حتت االحتالل يعد جرمية حرب وفق ميثاق روما االأ�شا�شي

للمحكمة اجلنائية الدولية. كما اأن تطبيق هذا القانون االإ�رضائيلي يف االأرا�شي 

22
الفل�شطينية املحتلة هو خرق للقانون الدويل.

3. قانون اإق�ساء اأع�ساء كني�ست: �شادق الكني�شت يف 2016/7/20, على 
“قانون االإق�شاء”. وقد �شوت اإىل جانبه 62 ع�شو كني�شت مقابل 45 ع�شواً 

�شد القانون. 

من  كني�شت  ع�شو  اإق�شاء  ي�شتطيع  الكني�شت  فاإن  القانون,  وبح�شب 

�شّد  امل�شلح  الكفاح  دعم  اأو  العن�رضية  على  التحري�ش  بتهمة  من�شبه 

“اإ�رضائيل”, وي�شرتط لذلك موافقة 90 ع�شو كني�شت على االإق�شاء. وميكن 
بينهم  الطلب,  على  كني�شت  ع�شو   70 توقيع  بعد  االإق�شاء  عملية  اإىل   اللجوء 

23
10 اأع�شاء كني�شت لي�شوا �شمن االئتالف احلكومي.

https://www.adalah.org/ar/law/view/607 :قانون الت�شوية, مركز عدالة, انظر  
22

قانون اأ�شا�ش: الكني�شت )تعديل رقم 44( ]قانون اإق�شاء اأع�شاء كني�شت[, مركز عدالة, انظر:   
23

https://www.adalah.org/ar/law/view/603
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كانت  ون�ساطها:  احلقوقية  املراكز  حركة  على  الت�سييق  قانون   .4

الثاين/  ت�رضين  من  االأوىل  االأيام  يف  ن�رضت  قد  االإ�رضائيلية  العدل”  “وزارة 
املراكز,  هذه  يف  نا�شط/ة  موظف/ة  كل  اإلزام  على  ين�ش  القانون  اأن  نوفمرب 

اأو  جمهور  منتخبي  ليلتقي  احلكومية,  واملوؤ�ش�شات  الكني�شت  اإىل  يدخل 

موظفي دولة, اأو ين�شط يف ميادين يتواجد فيها موظفو دولة, مع تركيز خا�ش 

على ذكر اجلنود وعنا�رض ال�رضطة, باأن ي�شع على �شدره بطاقة حتمل ا�شمه 

للم�رضوع  اأو  املركز,  لهذا  املمولة  االأجنبية  واجلهة  فيه,  يعمل  الذي  واملركز 

الذي يعمل يف اإطاره يف تلك الفرتة العينية.

فاإنه  برملانية,  جلان  بحث  يف  النا�شط/ة  املوظف/ة  هذا  �شارك  حال  ويف 

املركز  ا�شم  اإىل  االإ�شارة  مع  ولكن  قائم,  هو  كما  نف�شه,  عن  يعّرف  باأن  ملزم 

اأو يف  واجلهة املمولة لن�شاط املركز, وللغر�ش الذي ُوجد الأجله يف الكني�شت, 

24
اأي موؤ�ش�شة ر�شمية, على اأن يتم ت�شجيل هذا االأمر يف حم�رض اجلل�شة.

ومطبوعة  من�شور  كل  يف  ت�شري  اأن  املراكز,  هذه  كافة  القانون  يلزم  كما 

املطبوعة,  اأو  املن�شور  لذلك  املمولة  االأجنبية  اجلهة  اإىل  )تقارير(,  ت�شدرها 

مثل  اإعالمية,  حملة  كل  يف  املمولة  للجهة  وا�شح  بخط  االإ�شارة  اإىل  اإ�شافة 

الفتات ال�شوارع اأو االأفالم الت�شويرية وغريها.

ون�شري هنا, اإىل اأن كل من يدخل اإىل الكني�شت, زائراً اأو نا�شطاً ملزم بو�شع 

بطاقة يقدمها له الكني�شت, حتمل ا�شمه واجلهة الداعية. 

القانون,  اأقرت احلكومة م�شودة   ,2016 يف منت�شف كانون الثاين/ يناير 

كما هو من�شو�ش, لكن قبل اإقرار احلكومة للقانون وبعده, واجهت احلكومة 

االأمريكية  املتحدة  الواليات  فيها  برزت  النطاق,  وا�شعة  انتقادات  حملة 

قوانني قيد الت�رضيع, اإقرار )بالقراءة االأوىل( مل�رضوع قانون هدفه الت�شييق على حركة ون�شاط   
24

املراكز احلقوقية, مركز مدار, 2016/2/9.
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موقف  تو�شيح   ,Daniel Shapiro �شابريو  دان  �شفريها  من  طلبت  التي 

البطاقة.  بو�شع  يتعلق  فيما  خ�شو�شاً  القانون,  �شيغة  من  االأبي�ش  البيت 

معترباً  االنتقادات,  �شّد  نتنياهو  بنيامني  الوزراء  رئي�ش  حاول  البداية,  ويف 

القانون م�رضوعاً جديراً باإقراره, اإال اأنه ا�شطر اإىل الرتاجع الحقاً, وطلب من 

“وزارة العدل” تعديل القانون. فتم اإ�شقاط م�شاألة و�شع البطاقة على �شدر 
العاملني يف املراكز احلقوقية, حينما يكونون يف موؤ�ش�شات عامة, اأو يف امليدان 

اأمام اجلنود, واأبقت �شيغة القانون على كل ما يتعلق باإبراز متويل املركز يف 

املرا�شالت واملطبوعات كافة.

يف  ي�شري  اأن  حقوقية  مراكز  يف  نا�شط  اأو  حقوقي  مركز  كل  القانون  يلزم 

فيه  يتواجد  اأو خالل م�شاركته يف بحث  اإعالمية,  اأو حملة  كل توجه مكتوب 

موظفو موؤ�ش�شات عامة اأو منتخبو جمهور اإىل م�شادر متويل املركز. 

حدة  لتخفيف  احلكومة  ا�شطرت  العامل,  دول  من  اعرتا�شات  اأعقاب  ويف 

11-2016/7/12, بالقراءة النهائية, م�رضوع  القانون. فاأقر الكني�شت يف ليلة 

تتابع  التي  احلقوقية  املراكز  كافة  عمل  على  ي�شيق  اأن  �شاأنه  من  قانون, 

التمييز  ل�شيا�شة  املناه�شة  واملراكز  وجرائمه,  االحتالل  جي�ش  ممار�شات 

العن�رضي, وتتلقى دعماً من دول وموؤ�ش�شات, وباالأ�شا�ش من دول اأوروبية, 

ولكن اأي�شاً من دول غنية, مثل �شناديق يف الواليات املتحدة وكندا, وغريها. 

من  نائباً   48 وعار�شه  االئتالف(,  من   19( نائباً:   57 القانون  مع  و�شوَّت 

مب�شودة  مقارنة  وطاأة,  اأقل  فتبقى  للقانون,  النهائية  ال�شيغة  اأما  املعار�شة. 

القانون التي اأعدتها “وزارة العدل” يف الن�شف الثاين من �شنة 2015, وكان 

حينما  احلقوقية,  املراكز  يف  النا�شطني  حياة  على  خطراً  ت�شكل  اأن  �شاأنها  من 

يتحركون يف امليادين امل�شطربة, التي يوجد فيها جنود االحتالل.

بالقراءة  الكني�شت  اأقرهما  قانوَنني  النهائية  ب�شيغته  القانون  ويت�شمن 

التمهيدية يف وقت �شابق, وباتا جزءاً منه, وهما:
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اجلمعيات  من  ق�شم  بجعل  ويق�شي  20/1730/ف,  رقم  قانون  م�رضوع    اأ. 

واملراكز احلقوقية عمالء جلهات خارجية. واملبادر اإىل هذا القانون روبرت 

 Yisrael بيتينو(  )ي�رضائيل  بيتنا”  )“اإ�رضائيل   Robert Ilatov اإيالتوف 

اإقراره بالقراءة التمهيدية  اأربعة من نواب احلزب, وجرى  Beitenu( مع 
يف 2016/2/17.

طرحتها  التي  لل�شيغة  م�شابه  وهو  20/1761/ف,  رقم  قانون  م�رضوع  ب. 

احلكومة, وجرى اإقراره بالقراءة االأوىل مع قانون احلكومة يف 2016/2/10, 

 Bezalel Smotrich وبادر اإىل هذا القانون النائب بت�شلئيل �شموتريت�ش 

 The Jewish Home (HaBayit HaYehudi) اليهودي  البيت  من كتلة 

ومعه ثالثة نواب.

ال�شيغة النهائية تت�شمن اإلزام اجلمعيات واملراكز التي تتلقى ميزانيات دعم 

من دول يف العامل, اإبراز االأمر يف كافة من�شوراتهم املطبوعة واالإلكرتونية, 

ومرا�شالتهم اإىل كافة اجلهات, خ�شو�شاً الر�شمية. كما على مندوبي هذه 

اجلمعيات واملراكز االإف�شاح عن دول الدعم, يف حال �شاركوا يف اأبحاث يف 

25
جلان الكني�شت, على اأن يكون هذا يف مقدمة حديث كل مندوب.

املدنية  احلقوق  هو  القانون  مو�شوع  اجلمعيات:  ال�سفافية/  قانون   .5

وال�شيا�شية. و�شادقت الكني�شت عليه يف 2016/7/1 باأغلبية 57 ع�شو كني�شت 

مقابل 48. وبح�شب القانون, فاإن اجلمعيات التي ت�شتند غالبية ميزانيتها على 

تربعات من دول اأجنبية, ملزمة باالإ�شارة اإىل هذه احلقيقة يف ن�رضاتها املختلفة 

ذلك,  على  عالوة  اجلمهور.  موظفي  اأو  اجلمهور  منتخبي  اإىل  ر�شائلها  ويف 

اأ�شماء  روؤية  ميكن  اأنه  اإىل  املن�شورة  تقاريرها  يف  ت�شري  اأن  اجلمعيات  �شتُلزم 

ل اجلمعيات, و�شوف تفر�ش  الدول االأجنبية املتربعة يف موقع االإنرتنت ملُ�شجِّ

املراكز  ون�شاط  حركة  على  للت�شييق  يهدف  لقانون  النهائية  بالقراءة  اإقرار  مقّرة,  قوانني   
25

احلقوقية, مركز مدار, 2016/7/12.
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اجلمعيات  على   
26

دوالر(  7,596 )نحو  �شيكل   29,200 بقيمة  مالية  غرامة 

�شاكيد  اأييلت  الق�شاء  وزيرة  وادعت  القانون.  ملطالب  ت�شتجيب  ال   التي 

Ayelet Shaked ورئي�ش احلكومة بنيامني نتنياهو اأن هذا القانون “يزيد من 
27

ال�شفافية ويعزز الدميوقراطية”.

اأ�سا�س  على  وغريها  جتارية  خدمات  تقدمي  منع  يحظر  قانون   .6

مكان ال�سكن )بق�سد امل�ستوطنات(: بادرت اإىل هذا القانون النائبة من كتلة 

اأقرت  Shuli Mualem. وكانت الهيئة العامة قد  البيت اليهودي �شويل معلم 

 .2016/6/20 يف  االأوىل  وبالقراءة   ,2016/2/3 يف  التمهيدية  بالقراءة  القانون 

واأكد اأع�شاء الكني�شت من كتلة القائمة امل�شرتكة, على اأن خلفية هذا القانون 

تريد منع مقاطعة امل�شتوطنات. والقانون من القوانني التي تهدف اإىل �رضيان 

ما ي�شمى “ال�شيادة االإ�رضائيلية” على ال�شفة املحتلة. 

اأقرت الهيئة العامة للكني�شت يف 2017/2/20 بالقراءة النهائية م�رضوع هذا 

القانون, وهو تعديل لقانون قائم يحظر التمييز. ويق�شي التعديل بتجرمي من 

اأو ثقافية وفنية, واإر�شال ب�شائع مل�شتهلك  ميتنع عن تقدمي خدمات جتارية 

نائباً   54 القانون  واأيد  االإقامة.  مكان  خلفية  على  م�شتهلكني,   وجمهور 

28
)53 من االئتالف(, ونائب واحد من املعار�شة, وعار�شه 29 نائباً.

7. متديد القانون املوؤقت ملنع مل �سمل العائالت العربية: اأقرت الهيئة 

العامة للكني�شت, يف 2018/6/4, متديد القانون املوؤقت )اأمر �شاعة(, الذي مينع 

من  اأو  والقطاع  ال�شفة  من  فيها  الزوجني  اأحد  يكون  التي  العائالت  �شمل  مل 

بنك  معطيات  وفق  االإ�رضائيلي  ال�شيكل  مقابل  الدوالر  �رضف  �شعر  اعتماد  مّت  مالحظة:   
26

“اإ�رضائيل” املركزي الذي حدد �شعر ال�رضف بـ 3.844 لتاريخ 2016/7/1.
https://www.adalah.org/ar/law/view/604 :قانون ال�شفافية/ اجلمعيات, مركز عدالة, انظر  

27

على  وغريها  جتارية  خدمات  تقدمي  منع  يحظر  قانون  النهائية  بالقراءة  اإقرار  مقّرة,  قوانني   
28

اأ�شا�ش مكان ال�شكن )بق�شد امل�شتوطنات(, مركز مدار, 2017/2/23.
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دول واأ�شول عربية, وهذا ي�شمل االأبناء فوق 14 عاماً, اإال يف حاالت ا�شتثنائية 

�شنوياً  متديده  ويجري   ,2003 �شنة  يف  مّرة,  اأول  اأقر,  الذي  القانون,  يقّرها 

)ُمدَِّد اإىل 2018/6/30(. 

متتنع احلكومات االإ�رضائيلية املتعاقبة عن حتويل القانون اإىل قانون دائم, 

ن�ّشت  وما  االإن�شان,  حقوق  ملخالفته  نظراً  طوارئ,  كقانون  تعتمده  وهي 

االأحزاب  باإجماع  القانون  ويحظى  االإن�شان.  حلقوق  الدولية  املواثيق  عليه 

 Meretz مريت�ش  حزب  با�شتثناء  اليهودية,  الدينية  واالأحزاب  ال�شهيونية, 

الفل�شطيني  التي متثل اجلمهور  الكتل  ال�شهيوين, وبطبيعة احلال  الي�شاري 

يف الداخل.

وعلى مّر ال�شنني, كان عدد قليل جداً من النواب يف االأحزاب ال�شهيونية, 

عدم  اأو  االمتناع  اإما  واختاروا  �شده,  ي�شوتوا  مل  اأنهم  بيد  القانون,  عار�ش 

امل�شاركة يف الت�شويت. 

وقد �شّوت اإىل جانب القانون 44 نائباً من االئتالف واملعار�شة, واعرت�ش 

29
عليه 15 نائباً من كتلتي امل�شرتكة ومريت�ش.

 ظهر 
30

8. قانون يطلب اأغلبية 80 نائباً لأي تغيري يف “قانون القد�س”:

قوانني  جانب  اإىل  الكني�شت,  اأعمال  جدول  على  مراراً  هذا  القانون  م�رضوع 

من  عادية,  غري  اأغلبية  تطلب   ,1967 �شنة  منذ  املحتلة  باملناطق  تتعلق  اأخرى 

70 وحتى 80 نائباً, والهدف من هذا, هو �شمان ثبات هذه القوانني م�شتقبالً, 

الذين هم حالياً يف كتلة  الداخل,  النا�شطة بني فل�شطينيي  الكتل  وحتييد وزن 

برملانية واحدة القائمة امل�شرتكة.

قوانني مقّرة, متديد القانون املوؤقت ملنع مل �شمل العائالت العربية, مركز مدار, 2018/6/6.  
29

“قانون  يف  تغيري  الأي  نائباً   80 اأغلبية  يطلب  قانون  م�رضوع  النهائية  بالقراءة  مقّرة,  قوانني   
30

القد�ش” وفق منطقة نفوذ “البلدية”, مركز مدار, 2018/1/2.
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جميع  من  نائباً   22 معلم,  �شويل  النائبة  جانب  اإىل  القانون  هذا  اإىل  بادر 

ميكي  وخملوف   ,David Amsalem ام�شامل  ديفيد  وهم:  االئتالف,  كتل 

ويهودا   ,Oren Hazan حزان  واأورن   ,Makhlouf (Miki) Zohar زوهر 

نغو�شا  واأبراهام   ,Amir Ohana اأوحانا  واأمري   ,Yehuda Glick غليك 

 Nurit Nava Boker, ونوريت كورين  Abraham Naguise, ونافا بوكري 

Koren, من كتلة الليكود Likud. وروي فولكمان Roy Folkman, ومرياف 

Yifat بيطون  �شا�شا  ويفعات  ح�شون,  واأكرم   ,Merav Ben Ari اآري   بن 

 .Kulanu Tali Floskob, من كتلة كلنا  Shasha-Biton, وطايل فلو�شكوف 

�شموتريت�ش,  وبت�شلئيل   ,Nissan Slomiansky �شلوميان�شكي  وني�شان 

ومردخاي يوغيف Mordechai Yogev, من كتلة البيت اليهودي. وروبرت 

 ,Yoav Ben-Tzur ت�شور  بن  ويواآف  بيتنا”.  “اإ�رضائيل  كتلة  من  اإيالتوف 

 ,Yakov Margi ويعكوف مرغي ,Michael Malchieli وميخائيل ملكيئيلي

ويغاآل غويطة Yigal Gueta, من كتلة �شا�ش Shas. ومناحيم اإليعازر موز�ش 

هتوراة(  )يهدوت  التوراة  يهود  كتلة  من   ,Menachem Eliezer Moses

.United Torah Judaism )Yahadut Hatorah(

النهائية,  الثالثة  بالقراءة   ,2018/1/1 يف  للكني�شت  العامة  الهيئة  اأقرت 

البيت  كتلة  من  معلم  �شويل  النائبة  به  تقدمت  الذي  هذا  القانون  م�رضوع 

اليهودي, ومعها 22 نائباً من كافة كتل االئتالف احلاكم, وقد ح�شل القانون 

على اأغلبية 64 نائباً من كافة كتل االئتالف. وعار�شه 52 نائباً من جميع كتل 

املعار�شة. ويق�شي القانون باأن اأي تغيري يف قانون اأ�شا�ش: “القد�ش عا�شمة 

نائباً(. وهو   120 اأ�شل  )من  نائباً   80 اأغلبية عددية من  اإىل  اإ�رضائيل”, يحتاج 

القانون الذي اأقرته الهيئة العامة للكني�شت بالقراءة االأوىل يف 2017/7/26, بعد 

اأن كانت اأقرته بالقراءة التمهيدية يف 2017/7/19. 
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القوانني  مبعنى  “االأ�شا�ش”,  قوانني  فاإن  القانون,  هذا  ومبوجب 

يتم تعديل  االأقل, كي  على  نائباً   61 اأغلبية عددية من  اإىل  الد�شتورية, حتتاج 

)5, و6, و7(  لثالثة بنود  القانون يتطلب تعديالً  اأن هذا  اإال  القانون,  اإلغاء   اأو 

يف القانون االأ�شا�ش للقد�ش, ب�شكل ت�شبح االأغلبية املطلوبة 80 نائباً. 

التمهيدية,  بالقراءة  الت�شويت  عملية  بعد  ا�شرتطت,  احلكومة  اأن  اإال 

بند  اإلغاء  االإمكان  يف  باأن  يق�شي  بند,  باإ�شافة  القانون,  هذا  على  موافقتها 

عن  تقل  ال  مبعنى  الكني�شت,  اأع�شاء  باأغلبية  نائباً,   80 من  العددية   االأغلبية 

61 نائباً من اأ�شل 120 نائباً.

جاءت اإ�شافة احلكومة هذه, يف اأعقاب وجهة نظر امل�شت�شارين الق�شائيني 

يف وزارة العدل, التي اأكدت اأن من غري املمكن اأن يقر الكني�شت قانوناً, يلغي 

تن�شاأ  اأن  املمكن  من  التي  الكني�شت,  اأع�شاء  من  العادية  االأغلبية  �رضعية 

�شيفقد  البند,  لهذا  احلكومة  اإ�شافة  اأن  يعني  ما  قانون,  اأي  لتغيري  م�شتقبالً 

اإلغاء  اأن تطلب  اأي حكومة مقبلة  اأهميته, الأنه نظرياً, ميكن  القانون  م�رضوع 

61 نائباً واأكرث الإلغائه. ون�شب  اأغلبية  القانون املطروح هنا, واحل�شول على 

�شيمنع  نائباً   80 اأغلبية  قانون  اأن  االإ�رضائيلي,  اليمني  اأو�شاط  يف  الحق  جدل 

الحقاً اإمكانية ف�شل اأحياء �شخمة عن القد�ش.

يف �شوء اجلدل يف �شفوف اليمني, اأقرت جلنة القانون والد�شتور يف جل�شة 

اأقر يف االأ�شبوع  ق�شرية و�رضيعة, اإ�شافة بندين على م�رضوع القانون الذي 

نائباً,   80 اأغلبية  قانون  اإلغاء  جواز  عدم  على  االأول  البند  وين�ش  املا�شي. 

بقانون اآخر, يحظى باأغلبية 61 نائباً على االأقل.

املدينة  القانون �شي�رضي على منطقة نفوذ  اإن  فاإنه يقول  الثاين,  البند  اأما 

الذي  التعديل  الالحقة. وهذا  التغيريات  االحتالل, وبق�شد  بلدية  تقرها  التي 

اأقر مع البند ال�شابق بالقراءة النهائية يف الهيئة العامة للكني�شت, ميهد مل�رضوع 
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قانون تعده احلكومة, ويق�شي باإقامة جمال�ش بلدية يف ال�شواحي الفل�شطينية 

بلديات  لف�شل  متهد  اخلطوة  وهذه  االحتالل.  لبلدية  تابعة  تكون  الكبرية, 

كلياً  ال�شواحي  لف�شل  خطوة  يف  االحتالل,  بلدية  عن  م�شتقبالً  ال�شواحي 

األف فل�شطيني   150 اأكرث من  القد�ش املحتلة, ويجري احلديث عن  عن مدينة 

ي�شكنون تلك ال�شواحي.

من  االن�شحاب  فاإن  القانون,  هذا  اإقرار  مّت  حال  يف  اأنه  هذا  اإىل  ي�شاف 

املطروح  القانون  االأول  متوازيني؛  لقانونني  خا�شعاً  �شيكون  املحتلة  القد�ش 

“قانون اال�شتفتاء العام”, ويق�شي باأنه يف حال  هنا, والثاين ما ُعرف با�شم 

تو�شلت اأي حكومة اإىل اتفاق يق�شي بان�شحاب من مناطق خا�شعة ملا ي�شمى 

“ال�شيادة االإ�رضائيلية”, فاإن االتفاق �شيحتاج يف الكني�شت اىل اأغلبية عددية من 
80 نائباً. ويف حال وجدت اأغلبية اأقل من هذه االأغلبية من اأ�شل 120 نائباً, فيتم 
ومرتفعات  القد�ش  مدينة  على  ي�رضي  قانون  وهذا  عام.  ا�شتفتاء  اإىل  التوجه 

اجلوالن ال�شورية املحتلة, بفعل قانوين ال�شم لهاتني املنطقتني.

)تعديل  اإ�رضائيل  عا�شمة  القد�ش  اأ�شا�ش:  قانون  تعديل  ن�ش  يلي  ما   ويف 

رقم 2( )تعليمات ب�شاأن منطقة نفوذ القد�ش واالأغلبية املطلوبة لتغيريها( الذي 

 
31

اأقر بالقراءة النهائية لالأهمية:

اإ�رضائيل )الحقاً - قانون  اأ�شا�ش: القد�ش عا�شمة  5: يف قانون  البند  اإلغاء 

االأ�شا�ش( يلغى البند اخلام�ش.

التي  العبارة  من  بدالً  االأ�شا�ش,  للقانون  ال�شاد�ش  البند  يف   :6 البند  تعديل 

تبداأ بكلمات “ملنطقة نفوذ بلدية القد�ش”, ياأتي:

يف  اإليها  امل�شار  املنطقة  هذه  وب�شمن  القد�ش,  بلدية  نفوذ  ملنطقة 

منذ  القد�ش  بلدية  نفوذ  منطقة  تو�شيع  عن  االإعالن  لدى  االإ�شافة, 

املرجع نف�شه.  
31
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البلديات, وكل  اأنظمة  1967, ال�شادر مبوجب  28 حزيران/ يونيو 

هذا كما كان �شارياً منذ يوم �رضيان قانون االأ�شا�ش: القد�ش عا�شمة 

القد�ش,  نفوذ  منطقة  ب�شاأن  )تعليمات   )2 رقم  )تعديل  اإ�رضائيل 

وباأغلبية مطلوبة لتغيريات فيه(.

ياأتي  و6   5 البندين  من  بدالً  االأ�شا�ش:  قانون  يف   7 البند   :7 البند  تعديل 

البند 6, وبدالً من: “بغالبية اأع�شاء الكني�شت”, ياأتي: “بغالبية 80 ع�شو 

يحظى  اأ�شا�ش  بقانون  اإال  البند,  هذا  تعليمات  تغيري  ميكن  وال  كني�شت, 

باأغلبية اأع�شاء الكني�شت )61 نائبا على االأقل(”.

9. قانون �سحب الإقامة الدائمة من اأهايل القد�س واجلولن، على خلفية 

تنفيذ عملية اأو ن�ساط �سيا�سي: اأقره الكني�شت بالقراءة النهائية يف 2018/3/7 

ما  اأو  الدائمة,  االإقامة  �شحب  االإ�رضائيلي  الداخلية  لوزير  يجيز  قانوناً  وبات 

ا�شطلح على ت�شميتها “الهوية املقد�شية”, التي بحوزة االأغلبية ال�شاحقة جداً 

من اأهايل اجلوالن ال�شوري املحتل, يف حال ن�شب له االحتالل, تهمة ارتكاب 

عملية “اإرهابية”, مبوجب تعريف القانون االإ�رضائيلي لـ“االإرهاب”, اأو اأقدم 

بتنظيم  فعلي  نا�شط  اأنه  اأو  اإ�رضائيل”,  لدولة  بـ“اخليانة  يو�شف  عمل  على 

اأعلنت  قد  “اإ�رضائيل”  تكون  اأن  اأو  االإ�رضائيلي,  التعريف  مبوجب  “اإرهابي” 
عنه تنظيماً اإرهابياً, وهذا يطال غالبية التنظيمات الفل�شطينية. 

 15 من  اأكرث  منذ  مقيم  بطاقة  بحوزته  من  كل  على  القانون  هذا  وي�رضي 

حوزة  يف  يكن  مل  حال  ويف  عاماً.   15 دون  االأطفال  مي�ش  ال  اأنه  مبعنى  عاماً, 

ال�شخ�ش الذي مّت �شحب االإقامة الدائمة منه مواطنة اأخرى, اأو احلق يف اإقامة 

باالإقامة يف  “ترخي�شاً  اإ�رضائيل”, فيتم منحه  “خارج  اآخر  اأي مكان  دائمة يف 

اإ�رضائيل”, ما يعني اأنه مواطن منزوعة منه كافة احلقوق االجتماعية, اأو حق 

االنتقال اإىل خارج الوطن والعودة اإليه.
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اأقرت نهائياً, �شت�شع النا�شطني ال�شيا�شيني يف  وعملياً, فاإن ال�شيغة التي 

القد�ش واجلوالن اأمام الرتحيل الفوري من الوطن.

وح�شب الن�ش الوارد يف القانون, فاإن لل�شخ�ش االعرتا�ش على قرار وزير 

بالتوجه  له  ال�شماح  على  ين�ش  وال  االإدارية,  ال�شوؤون  حماكم  اأمام  الداخلية, 

العليا.  واملحكمة  املركزية,  املحكمة  مثل  االأعلى,  االإ�رضائيلية  املحاكم  اإىل 

وحظي القانون بدعم 64 نائباً من كتل االئتالف, وكتلتَي املعار�شة املع�شكر 

 ,Yesh Atid م�شتقبل(  )يوجد  عتيد  وي�ش   Zionist Camp ال�شهيوين 

وعار�شه 18 نائباً من كتل القائمة امل�شرتكة ومريت�ش واملع�شكر ال�شهيوين, 

32
التي �شهدت انق�شاماً لي�ش مت�شاوياً يف املوقف من القانون.

دون  من  حرب  �سّن  احلرب  ووزير  الوزراء  لرئي�س  يتيح  قانون   .10

الوزراء  لرئي�ش  الكني�شت على تعديل قانون ي�شمح  �شادقت  الرجوع لأحد: 

ظروف  “ظل  يف  اأحد,  اإىل  الرجوع  دون  احلرب  ب�شن  اجلي�ش  ووزير 

على  معار�شاً   41 مقابل  موؤيداً   62 باأغلبية  موافقتها  بعد  وذلك  ا�شتثنائية”. 

تعديل القانون االأ�شا�شي للحكومة. ون�ش م�رضوع القانون الذي متت املوافقة 

عليه يف القراءتني الثانية والثالثة, على اأنه يجوز ملجل�ش الوزراء اأن يقرر بنف�شه 

ال�رضوع يف عملية ع�شكرية توؤدي اإىل احلرب, ويف الظروف اال�شتثنائية, ميكن 

لوزير احلرب ورئي�ش الوزراء, اأن يتخذا مثل هذا القرار من دون الرجوع الأحد.

الوزراء  رئي�ش  عقده  الذي  ال�شحفي  املوؤمتر  مع  القانون  هذا  وتزامن 

االإ�رضائيلي بنيامني نتنياهو عن “االتفاق النووي مع اإيران”, واإعالن الرئي�ش 

33
االأمريكي دونالد ترامب Donald Trump اأن وا�شنطن ما عادت تقبله.

القد�ش  اأهايل  من  الدائمة  االإقامة  �شحب  يجيز  قانوناً  النهائية  بالقراءة  اإقرار  مقّرة,  قوانني   
32

واجلوالن, على خلفية تنفيذ عملية اأو ن�شاط �شيا�شي, مركز مدار, 2018/3/7.

وكالة اأمد لالإعالم, 2018/4/30.  
33
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11. قانون اأ�سا�س “اإ�رشائيل الدولة القومية لل�سعب اليهودي”: كانت 

 Tzipi ت�شيبي ليفني ,Ehud Olmert وزيرة اخلارجية يف حكومة اإيهود اأوملرت

Livni, قد دعت يف نهايات �شنة 2007, يف اأجواء اال�شتعداد ملوؤمتر اأنابولي�ش 

اأن  اإىل  الفل�شطينية,  االإ�رضائيلية  املفاو�شات  اإطار  يف   ,Annapolis Summit

تعرتف القيادة الفل�شطينية, �شمن االتفاق, بكون “اإ�رضائيل” “الدولة القومية 

يلي:  ما   2007/9/4 يف  �شحفية,  ت�رضيحات  يف  وقالت   
34

اليهودي”. لل�شعب 

“اإن هناك مبداأين يوجهان احلكومة االإ�رضائيلية يف املفاو�شات, االأول التمييز 
بني ال�شفة الغربية وقطاع غزة, والثاين هو التمييز بني احلوار كحوار, وبني 

التفاهمات التي �شيتم التو�شل اإليها, وتطبيقها مرتبط بكيفية تطبيق بع�شها 

“امل�شمون هو االأ�شا�ش, فاإ�رضائيل تقول  اإن  ميدانياً”. واأ�شافت ليفني قائلة 

نعم لدولتني قوميتني: الدولة الفل�شطينية هي احلل الكامل والوحيد للق�شية 

عر�شه  �شيتم  الفل�شطينيني  مع  اإجنازه  يتم  اتفاق  وكل  الفل�شطينية,  القومية 

 
35

على الكني�شت”.

 Jewish Agency اليهودية  الوكالة  موؤمتر  اأمام  لها,  خطاب  ويف 

وزيرة  اأي�شاً  وب�شفتها   ,2008/2/19 يف  القد�ش  يف  عقد  الذي   for Israel

للخارجية, قالت ما يلي:

�شري  خالل  الراأي  يف  خالفات  )االإ�رضائيليون(  بيننا  يكون  قد 

قا�شم  هنا  جميعاً  يربطنا  ولكن  الفل�شطينيني,  مع  املفاو�شات 

م�شرتك, وهو اأن تكون اإ�رضائيل دولة يهودية دميقراطية؛ دولة اآمنة 

يف اأر�ش اإ�رضائيل, ومن اأجل �شمان هذه القيم, �شيكون علينا التنازل 

اال�شتيطاين,”  اليمني  ومتدد  ر  تنمُّ تك�شف  القومية  قانون  �شيغة  “تقلبات  جراي�شي,  برهوم   
34

جملة ق�سايا اإ�رشائيلية, العدد 71, ت�رضين الثاين/ نوفمرب 2018, �ش 58.

املرجع نف�شه.  
35
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عن اأجزاء من اأر�ش اإ�رضائيل الكاملة. اإن اجلميع يف احللبة ال�شيا�شية 

36
يعرف اأن هذا ما �شيكون يف نهاية املطاف.

اأول  الكني�شت,  اأعمال  جدول  على  القومية”  “قانون  م�رضوع  طرح  وقد 

 ,2011/8/3 الثامن ع�رض يف  للكني�شت  ال�شيفية  للدورة  االأخري  اليوم  مرة, يف 

وحمل الرقم الت�شل�شلي 18/3541/�ش.

 ,Avi Dichter ديخرت  اآيف  الكني�شت  ع�شو  مببادرة  القانون  ذلك  ُعر�ش 

 Israel Security العام االإ�رضائيلي )ال�شاباك(  الرئي�ش االأ�شبق جلهاز االأمن 

 Kadima كادميا  كتلة  عن  نائباً  حينها  وكان   ,Agency—ISA (Shabak)

بنيامني  حكومة  ظّل  ويف  ليفني,  ت�شيبي  برئا�شة  املعار�شة(  )حزب 

نائباً   39 املبادرة  يف  �شاركه  وقد   .)2013-2009( ال�شابقة  قبل  ما  نتنياهو 

اأق�شى  من  الربملانية,  واملعار�شة  احلكومي  االئتالف  اأحزاب  من  اآخر 

ذاته  ي�شنّف  الذي   ,Labor Party العمل  حزب  حتى  اال�شتيطاين,   اليمني 

37
حزباً و�شطاً.

النواب  من  عدد  طرح  ع�رض  التا�شع  للكني�شت  التالية  الكني�شت  دورة  ويف 

الذي  كالن�ش  الن�ش,  يف  حدة  اأكرث  كان  ما  ومنها  م�شابهة,  قوانني  م�شاريع 

38
عر�شته وزيرة “العدل” اأييلت �شاكيد.

قوانني  م�شاريع  ع�رضة  طرح  مّت  الكني�شت,  لدورة  االأولني  العامني  ويف 

كتلة  قدمتهما  قانون  م�رضوعا  التالية:  وهي  القومية.  بقوانني  كلها  تتعلق 

 ,Avigdor Lieberman ليربمان  اأفيجدور  يراأ�شها  التي  بيتنا”  “اإ�رضائيل 

املرجع نف�شه.  
36

املرجع نف�شه.  
37

املرجع نف�شه, �ش 59.  
38
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 Ze’ev Binyamin بيجني  بنيامني  زئيف  النائب  قدمهما  قانون  وم�رضوعا 

Begin من كتلة الليكود, وم�رضوع قانون قدمه اآيف ديخرت من كتلة الليكود, 

وم�رضوع قانون للنائبة �شويل معلم من كتلة البيت اليهودي, وم�رضوع قانون 

للنائب اليعيزر �شطرين Elazar Stern من كتلة ي�ش عتيد, وم�رضوع قانون 

 ,Yair Lapid قدمه جميع نواب كتلة ي�ش عتيد املعار�شة برئا�شة يائري لبيد 

يف  املعار�شة  ال�شهيوين  املع�شكر  كتلة  يف  النواب  من  لعدد  قانون  وم�رضوع 

مقدمهم ت�شيبي ليفني, وم�رضوع قانون قدمته كتلة كلنا التي يراأ�شها وزير 

 
39

.Moshe Kahlon املالية مو�شيه كحلون

)النهائية(,  والثالثة  الثانية  بالقراءتني   ,2018/7/19 يف  الكني�شت  واأقر 

اليهودي”,  لل�شعب  القومية  الدولة  “اإ�رضائيل  ي�شمى  اأ�شا�ش  قانون  م�رضوع 

باأغلبية 62 نائباً من جميع كتل االئتالف, ومعار�شة 55 نائباً, بينهم 53 نائباً 

من كتل املعار�شة االأربع, ونائبان من االئتالف, وامتنع عن الت�شويت نائبان: 

نائب من االئتالف, ونائبة من املعار�شة. 

وجاءت ال�شيغة النهائية للقانون كما يلي:

قانون اأ�شا�ش: اإ�رضائيل - الدولة القومية لل�شعب اليهودي:

التاريخي  الوطن  هي  اإ�رضائيل  اأر�ش  )اأ(-  اأ�شا�شية:  مبادئ   .1

دولة  )ب(-  اإ�رضائيل.  دولة  قامت  فيها  التي  اليهودي,  لل�شعب 

فيها يطبّق حقه  اليهودي,  لل�شعب  القومية  الدولة  اإ�رضائيل هي 

الطبيعي, الثقايف, الديني والتاريخي لتقرير امل�شري. )ج(- حق 

اليهودي  لل�شعب  هو  اإ�رضائيل  دولة  يف  القومي  امل�شري  تقرير 

وحده. 

الدولة  علم  )ب(-  “اإ�رضائيل”.  الدولة  ا�شم  )اأ(-  الدولة:  رموز   .2

االأعلى  الهام�شني  من  قريبان  اأزرقان  خطان  وعليه  اأبي�ش,  هو 

املرجع نف�شه, �ش 60.  
39
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الدولة,  �شعار  )ج(-  الو�شط.  يف  تكون  داود  وجنمة  واالأدنى, 

يف  زيتون  وغ�شنا  ال�شبع  ال�شمع  حامالت  مع  ال�شمعدان,  هو 

جانبيه, وكلمة “اإ�رضائيل”, يف قاعدته. )د(- الن�شيد الوطني هو 

“هتكفا”. )ه(- تفا�شيل ب�شاأن رموز الدولة تتحدد يف قانون.
هي  واملوحدة  الكاملة  )القد�ش(  يرو�شالمي  اإ�رضائيل:  عا�شمة   .3

عا�شمة اإ�رضائيل. 

مكانة  العربية  للغة  )ب(-  الدولة.  لغة  هي  العربية  )اأ(-  اللغة:   .4

املوؤ�ش�شات  يف  العربية  اللغة  ا�شتخدام  ترتيب  الدولة.  يف  خا�شة 

يف  لي�ش  )ج(-  قانون.  يف  يكون  املوؤ�ش�شات,  مع  اأو  الر�شمية, 

هذا ما مي�ش مبكانة اللغة العربية, التي كانت عليها حتى ع�شية 

دخول هذا القانون حيز التنفيذ. 

وجمع  اإليها,  اليهودية  الهجرة  اأمام  مفتوحة  تكون  الدولة   .5

ال�شتات.

اليهودي,  ال�شعب  اأبناء  �شالمة  �شمان  على  تعمل  الدولة  )اأ(-   .6

مواطنتهم.  اأو  يهوديتهم  ب�شبب  ب�شائقة,  العالقني  ومواطنيها, 

بني  العالقة  على  احلفاظ  الأجل  ال�شتات  يف  الدولة  تن�شط  )ب(- 

الدولة واأبناء ال�شعب اليهودي. )ج(- الدولة تعمل على احلفاظ 

يهود  اأو�شاط  بني  اليهودي,  ال�شعب  وتاريخ  وثقافة  تراث  على 

ال�شتات.

ترى الدولة يف تطوير التوطني اليهودي قيمة وطنية, وتعمل من   .7

اأجل ت�شجيع وتطوير اإقامته وتوطيده.

التقومي الر�شمي: التقومي العربي يكون التقومي الر�شمي للدولة,   .8

واإىل جانبه التقومي االأجنبي )العاملي( كتقومي ر�شمي. ا�شتخدام 

التقومي العربي والتقومي االأجنبي, يتم حتديده �شمن قانون.
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يوم  هو  اال�شتقالل,  يوم  )اأ(-  الذكرى:  واأيام  اال�شتقالل  عيد   .9

ل�شهداء  الذكرى  يوم  )ب(-  للدولة.  الر�شمي  الوطني  العيد 

معارك اإ�رضائيل, ويوم ذكرى الكارثة والبطولة, هما يوما ذكرى 

ر�شميان للدولة.

االأعياد  )بق�شد  اإ�رضائيل  واأعياد  ال�شبت,  اأيام  العطلة:  اأيام   .10

العربية(, هي اأيام راحة. ومن هم لي�شوا يهوداً, لهم احلق باأيام 

هذا  حول  تفا�شيل  واأعيادهم,  االأ�شبوعي  يومهم  ح�شب  راحة, 

ال�شاأن تتحدد بقانون.

حت�شني القانون: ال ميكن تغيري قانون االأ�شا�ش هذا, اإال بقانون   .11
40

اأ�شا�ش يقره الكني�شت باأغلبية اأع�شاء الكني�شت.

املرجع نف�شه, �ش 62-61.  
40
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عا�سرًا: التغيريات بني القراءتني االأوىل والنهائية

اخلا�شة,  اللجنة  يف  النهائية  للقراءة  اإعداده  لدى  القانون,  �شهد 

وتعديالت  االئتالف,  �شفوف  يف  اخلالفات  من  للتخفيف  عدة  تعديالت 

من  حتى  القانون,  م�رضوع  اإىل  املوجهة  االنتقادات  من  للتخفيف  اأخرى 

املت�شدد. اليمني  مع�شكر  داخل 

لل�شعب  امل�شري  تقرير  “حق  ي�شمى  عما  يتحدث  الذي  االأول  البند  ففي 

البند  ويف  والتاريخي.  الثقايف  جانب  اإىل  “الديني”  كلمة  �شيفت 
ُ
اأ اليهودي”, 

لدى  “املوحدة”  كلمة  القد�ش  اإىل  اأ�شيف  اأن  وبعد  “العا�شمة”,  عن  الثالث 

كلمة  النهائية  القراءة  لدى  اأ�شيفت  فقد  االأوىل,  بالقراءة  عليه  الت�شويت 

مو�شوع  يف  الرابع  البند  ويف  واملوحدة”.  الكاملة  “القد�ش  لت�شبح  “الكاملة” 
“اللغة”, فقد اعرت�شت اأو�شاط اإ�رضائيلية على قرار رئي�ش احلكومة بنيامني 
نتنياهو �شطب اأي ذكر للغة العربية يف القانون, خالفاً ملا كانت احلال عليه يف 

الت�شويت بالقراءة االأوىل, التي جاء فيها اأن للغة العربية “مكانة خا�شة تقر 

بقانون”. وقد اأعيد البند اإىل القانون, ولكن بعد اأن مّت �شطب عبارة: “للناطقني 

بها احلق يف التوا�شل اللغوي مع خدمات الدولة”.

وجاء الن�ش النهائي كما يلي: “اإن الن�ش الوارد لي�ش فيه ما مي�ش مبكانة 

اللغة, التي كانت عليها حتى ع�شية �شّن هذا القانون”.

والبند اخلاليف بني االأو�شاط االإ�رضائيلية, كان البند ال�شابع, الذي 

كان يف القراءة االأوىل كما يلي:

كل �شاكن يف اإ�رضائيل, دون فرق بالدين اأو القومية, يحق له      )اأ(- 

العمل على حفظ ثقافته وتراثه ولغته وهويته.

يحق للدولة اأن ت�شمح ملجتمع, مبا يف ذلك اأبناء ديانة واحدة,   )ب(- 

اأو اأبناء قومية واحدة, باإقامة بلدة م�شتقلة لهم.
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�شيق  يف  العالقني  اليهودي,  ال�شعب  الأبناء  يدها  متد  الدولة    )ج(- 

واأ�رْض, ب�شبب يهوديتهم.

وقد مّت ا�شتبدال هذا الن�ش يف اأعقاب �شجة اعرتا�شية, وكان بني املعرت�شني 

الرئي�ش االإ�رضائيلي روؤوفني ريفلني Reuven Rivlin, واأ�شبح البند كالتايل: 

اأجل  من  وتعمل  وطنية,  قيمة  اليهودي  اال�شتيطان  تطوير  يف  الدولة  “ترى 
ت�شجيع وتطوير اإقامته وتوطيده”.

وهذا التعديل ال يغري اإطالقاً يف واقع احلال ميدانياً, من الناحية العن�رضية 

 ,2007 �شنة  اأقر,  قد  الكني�شت كان  اأن  اإذ  البلدات,  واإقامة  االإ�شكان,  يف جمال 

لبلدات يهودية ذات تعداد  القبول”, وهو يجيز  “جلان  ُعرف بت�شمية  قانوناً 

البلدات,  للبحث يف طلبات �شكن يف هذه  تقيم جلان قبول  اأن  باملئات,  �شكاين 

واأن من “حق” اللجان اأن ترف�ش من ال يالئم طبيعة البلدة من ناحية فكرية 

وثقافية. ومن املفارقة, اأن ال�شحية االأوىل لهذا القانون, كانت عائلة من اليهود 

ال�رضقيني, طلبت ال�شكن يف اإحدى بلدات اجلنوب.

كذلك مّت يف القراءة النهائية للقانون اإ�شقاط بند متعلق بال�رضيعة اليهودية, 

ب�شبب رف�ش حزب “اإ�رضائيل بيتنا” اإدراجه, وكان البند ين�ش على ما يلي:

“11- اأ�ش�ش الق�شاء: اإذا نظرت اإحدى املحاكم يف م�شاألة ق�شائية, وكانت 
يف  فتاوى  يف  اأو  القائمة,  القوانني  يف  جواباً  لها  جتد  ومل  ح�شم,  اإىل  حتتاج 

41
ال�رضيعة, فيتم احلكم فيها وفق مبادئ احلرية والعدالة يف تراث اإ�رضائيل”.

قوانني مقّرة, مركز مدار, 2018/7/19.  
41
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اأحد ع�سر: جل�سة الت�سويت

ا�شتغرقت مناق�شة القانون ت�شع �شاعات, تبعها اأكرث من �شاعتني جلل�شة 

الت�شويت على بنود القانون بنداً بنداً, ومن ثم على القانون برمته. وقد نال 

القانون اأغلبية 62 نائباً من كتل االئتالف, ومعار�شة 55 نائباً, بينهم 53 نائباً 

و“اإ�رضائيل  “كلنا”  االئتالف  كتلتي  من  ونائبان  االأربع,  املعار�شة  كتل  من 

مع  متا�شياً  القانون  عار�شا  وقد  الدرزية,  العربية  الطائفة  من  وهما  بيتنا”, 

توجهات الرئا�شة الروحية للطائفة. وامتنع عن الت�شويت نائبان هما: النائب 

من حزب الليكود زئيف بنيامني بيجني, جنل رئي�ش احلكومة االأ�شبق مناحيم 

 Orly Levy ليفي  اأوريل  املعار�شة  والنائبة   ,Menachem Begin بيجني 

القانون  اأيدت  قد  وكانت  بيتنا”,  “اإ�رضائيل  حزب  عن  عامني  قبل  املن�شقة 

بالقراءة االأوىل, كونها من بني املبادرين له. عند ظهور نتيجة الت�شويت وقف 

ن�شخ  اأبارتهايد”, ومزقوا  “دولة  13 هاتفني  الـ  امل�شرتكة  القائمة  نواب  كامل 

القانون يف الهيئة العامة, ومت اإخراجهم جميعاً من القاعة. 

بعد الت�شويت على القانون, قال رئي�ش احلكومة بنيامني نتنياهو, من على 

من�شة الكني�شت:

دولة  وتاريخ  ال�شهيونية,  تاريخ  يف  �شة  موؤ�شِّ حلظة  هذه  اإن 

اإ�رضائيل. فبعد 122 عاماً من ن�رض هريت�شل حلمه, ثبّتنا بقانون املبداأ 

اليهودي  لل�شعب  القومية  الدولة  هي  اإ�رضائيل  لوجودنا:  االأ�شا�ش 

التي حترتم حقوق الفرد لكل مواطنيها. ويف ال�رضق االأو�شط, فقط 

اأكرر  فاأنا  العامل,  يف  اأحتدث  وحينما  احلقوق.  هذه  حترتم  اإ�رضائيل 

ال�شنوات االأخرية هناك من  اليهود. ويف  اإن هذه دولتنا, دولة  قائالً 

اأ�شا�ش  مي�ش  ما  االعرتا�ش  وهذا  هذا,  على  االعرتا�ش  اإىل  ي�شعى 

وجودنا. ولهذا �رّضعنا يف هذا القانون الن�شيد الوطني ولغتنا وعلمنا. 

لتحيا دولة اإ�رضائيل.
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وقال النائب اآيف ديخرت, املبادر االأول لهذا القانون يف �شنة 2011 اأمام الهيئة 

العامة للكني�شت: “منذ اأن بداأت بالدفع قدماً بهذا القانون, قيل يل اإن �شيغته 

مفهومة تلقائياً, ولكن ما كان يف االإمكان جتاهل اأقوال القائمة امل�شرتكة: “نحن 

�شننت�رض, الأننا كنا هنا قبلكم و�شنكون بعدكم”. اإن هذا القانون هو الرد احلاد 

على كل من يفكر هكذا”. واأ�شاف قائالً اأنه بعد هذا القانون فاإن:

م�شاواة  ولي�ش  الأقليات,  امل�شاواة  هو  فعله  با�شتطاعتكم  ما  كل 

هذا  اإن  الدولة.  رموز  تغيري  على  قادرة  اأقلية  اأي  تكون  لن  قومية. 

اأخبار  فهذه  اأقلية,  باأي  مي�ش  وال  العربية,  باللغة  مي�ش  ال  القانون 

كاذبة. فاإ�رضائيل لي�شت دولة ثنائية اللغة, ولن تكون هكذا. اإ�رضائيل 

امل�ش  دون  االأغلبية  وت�شمن  اليهودي,  لل�شعب  القومية  الدولة  هي 

42
باالأقليات.

لل�شعب  القومية  الدولة  اإ�رضائيل  اأ�شا�ش:  “قانون  النهائية:  بالقراءة  اإقرار  مقرة,  قوانني   
42

اليهودي”, مركز مدار, 2018/7/19.
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اثنا ع�سر: الطائفة الدرزية وحق تقرير امل�سري

اأثار القانون غ�شب الطائفة الدرزية التي قدمت بدورها التما�شاً للمحكمة 

العليا, واعتربت اأن “اإ�رضائيل” قد تخلت عنهم بالرغم من كل ما قدمته الطائفة 

لـ“اإ�رضائيل” منذ احتاللها. ولذلك قدم النائب حمد عمار, من كتلة “اإ�رضائيل 

بيتنا”, ونواب كتلة حزبه, م�رضوع قانون رقم 20/5750/ف يق�شي بتعديل 

على  اإ�رضائيل  دولة  يف  القومي  امل�شري  تقرير  حق  “لي�رضي  القومية,  قانون 

الطائفة الدرزية”, كما ورد يف عنوان القانون.

ككل,  القومية  قانون  يتبنى  كونه  من  القانون  هذا  يف  العن�رضية  وتنبع 

وي�شيف اإليه متييزاً اآخر �شد املواطنني العرب, الذين متيزت الطائفة العربية 

43
الدرزية من بينهم باأنها خا�شعة لقانون التجنيد الع�شكري االإلزامي.

م�رضوع لتعديل قانون القومية لي�شمل تقرير امل�شري الطائفة الدرزية, مركز مدار, 2018/10/25.  
43
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ثالثة ع�سر: الكني�ست فاقدة لل�سرعية

من  التحذير  على  تقت�رض  ومل  القومية  لقانون  املناه�شة  املواقف  تعددت 

اأخطاره, بل اأ�شار اأحد التحليالت اإىل ما يلي:

يف مواجهة قانون القومية, من املهم التاأكيد اأنه ال يحق للكني�شت 

�شّن قوانني تقرر م�شري البلد بعد ا�شتبعاد اأهلها وا�شتعباد َمن بقي 

منهم, فقانون القومية فاقد لل�رضعية من هذا الباب ).....( وهو من 

التطهري  باعتبار  لل�رضعية  فاقدة  اإ�رضائيلية  تاأ�شي�شية  جمعية  اإنتاج 

العرقي الذي قامت هذه اجلمعية على اأ�شا�شه, جرمية ولي�ش جمرد 

عمل غري م�رضوع. وهو فاقد لل�رضعية الأنه يرمي اإىل ماأ�ش�شة الف�شل 

د�شتوري,  ب�شكل  نف�شه  اإنتاج  يعيد  كي  الكولونيايل  العن�رضي 

الكولونيايل,  النظام  على  املحافظة  اإىل  يرمي  كولونيايل  قانون  فهو 

اأهلها  واإبعاد  االأر�ش  على  ال�شيطرة  ب�شاأن  النكبة  نتائج  تثبيت  واإىل 

44
وا�شتبدالهم واإقامة كيان �شيا�شي على ح�شابهم.

والحظ اأحد الباحثني التايل:

القومية”  “الدولة  تعبري  ي�شتخدم  علمنا,  حدود  يف  مرة  الأول 

االإ�رضائيلية,  الت�رضيعات  يف  جديد  تعبري  فهذا   .nation-state

�شنّاع  يكن  مل  جراأة  على  ينطوي  القانون  هذا  يف  وا�شتخدامه 

املا�شي.  يف  ا�شتخدامها  على  يجروؤون  االإ�رضائيلية  الت�رضيعات 

االأوىل,  املادة  من  “ج”  الفقرة  نقراأ  حني  تظهر  التعبري  هذا  واأهمية 

حق  ممار�شة  يعني  القومية  الدولة  تعبري  اأن  فيها  جاء  والتي 

“ال�شعب  بال�رضورة  ولي�ش  اليهودي”,  لـ“ال�شعب  امل�شري  تقرير 

الدرا�سات  جملة  االإ�رضائيلي,”  االأبارتهايد  د�شتور  القومية:  “قانون  زحالقة,  جمال   
44

 ,2018 خريف   ,116 العدد   ,29 املجلد  بريوت,  الفل�شطينية,  الدرا�شات  موؤ�ش�شة  الفل�سطينية, 

�ش 17.
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اأنها  القانون,  ا�شم  يف  ورد  مثلما  اإ�رضائيل,  واإعالن  االإ�رضائيلي”. 

اأملانيا  اإن  املثال  اليهودي, كقولنا على �شبيل  القومية لل�شعب  الدولة 

“ال�شعب  لت�شويق  حماولة  االأملاين,  لل�شعب  القومية  الدولة  هي 

اليهودي” يف االأدبيات القانونية وال�شيا�شية, على اأنه تعبري عادي ال 

45
ينطوي على اأي اآثار عن�رضية.

واأ�شاف الباحث:

واأر�شاً,  �شعباً  الفل�شطينية  الق�شية  ي�شطب  القانون  هذا  اإن 

وينفي وجود فل�شطني, وميّر على ال�شعب الفل�شطيني مروراً فوقياً 

عن�رضي  زلزال  اإنه  اأ�شا�شاً.  يوجد  مل  اأو  موجود,  غري  �شعب  كاأنه 

جتاهله  يف  يعرّب  ت�رضيع  اإنه  يهودي”.  “غري  هو  ما  بكل  يع�شف 

يف  نعي�ش  كاأننا  تقليدية  ا�شتعمارية  عقلية  عن  الفل�شطيني  لل�شعب 

ال�شعوب  ترى  تكن  مل  التي  اال�شتعمارية  االإمرباطوريات  ع�رض 

46
االأ�شلية يف م�شتعمراتها.

وخل�ش �شفات هذا القانون يف التايل:

اأوىل هذه ال�شفات اأن لغة هذا القانون ومداه يت�شعان لي�شيبا لي�ش 

فل�شطينيي 1948 فقط, بل ي�شمالن كذلك فل�شطينيي ال�شفة الغربية 

فل�شطينيي  ي�شيب  اأنه  كما  غزة,  وقطاع  ال�رضقية  القد�ش  فيها  مبا 

ال�شتات, وذلك من دون اأن يورد الأي منهم اأي ذكر. اإنه يتعامل مع 

ال�شعب الفل�شطيني بكل اأجزائه كاأن ال وجود له, وال تاريخ �رضاع 

معه الأكرث من قرن من الزمان.

جملة  واملغزى,”  املعنى  اليهودي”:  لل�شعب  القومية  “الدولة  “قانون  قا�شم,  فوزي  اأني�ش   
45

الدرا�سات الفل�سطينية, موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية, بريوت, املجلد 130, العدد 117, �شتاء 

2019, �ش 27, انظر:
https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/026-055.pdf

املرجع نف�شه.  
46
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اإنها لغة ا�شتعمارية قدمية ي�شتعيدها القانون با�شتعالء �شديد. 

“املناطق”,  اأو  املحتلة  االأر�ش  اأو  فل�شطني  عن  القانون  يتحدث  وال 

تعبري  من  واأ�شمل  اأو�شع  تعبري  وهو  اإ�رضائيل”,  “اأر�ش  عن  واإمنا 

االأبي�ش  والبحر  االأردن  نهر  بني  الواقعة  اأي  التاريخية,  فل�شطني 

املتو�شط.

خرى لهذا القانون تتمثل يف اأن القانون ال ي�شتخدم لغة 
ُ
ال�شفة االأ

التمييز العن�رضي, وال تعابري فاقعة اللون واللغة مثل بع�ش القوانني 

التي كان ي�شدرها الرايخ االأملاين بعد �شعود النازية اإىل احلكم, بل 

اإن ن�شو�شه تبدو للقارىء املحايد معقولة ومقبولة, و�شيكون من 

اآثارها املوغلة يف العن�رضية. وهذه �شمة بارزة  اإدراك  ال�شعب عليه 

يف الت�رضيعات االإ�رضائيلية, اإذ اإن امل�رّضع االإ�رضائيلي يتحا�شى قدر 

االإمكان ا�شتخدام تعابري مثل “يهودي” اأو “اليهود”. ورمبا مل ترد 

كلمة “يهودي” اإال يف ت�رضيع قانون العودة, والذي اأعطى اليهودي 

“العائد”(, و�شار هذا  “عوليه” )اأي   oleh املهاجر تعبرياً عربياً هو 

التعبري هو التعبري امل�شتخدم يف الت�رضيعات االأُخرى. ومن هنا, يجب 

االنتباه اإىل هذه “احليلة” التي يلجاأ اإليها امل�رّضع االإ�رضائيلي باإغفال 

ذكر “يهودي” يف حماولة الإخفاء عن�رضيته.

امل�ّش  نيّته  يعلن  ال  االإ�رضائيلي  امل�رّضع  اأن  هي  الثالثة  ال�شفة 

بحقوق واأو�شاع الفل�شطينيني من �شكان “دولة ال�شعب اليهودي” 

اليهودي”  “ال�شعب  مواطني  مينح  اإنه  بل  اللغة(,  عدا  )ما  مبا�رضة 

الذي  االأمر  �شخاء,  واأكرث  اأعلى  وامتيازات  وحقوقاً  قانونية  حماية 

“ال�شعب  خارج  هم  َمن  وامتيازات  بحقوق  الهبوط  عملياً  يعني 

الت�رضيعات  ويف  القانون  هذا  يف  بارزة  �شفة  وهذه  اليهودي”, 

47
خرى.

ُ
االإ�رضائيلية االأ

املرجع نف�شه, �ش 38-37.  
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اأربعة ع�سر: القوانني املنتظرة يف الكني�ست 

احلادي والع�سرين

مل تتجاوز بع�ش م�شاريع القوانني واملبادرات الت�رضيعية مرحلة القراءة 

الكني�شت  جل�شات  يف  ال�شجاالت  خلفية  على  الثانية  اأو  االأوىل  التمهيدية 

والية  فرتة  اإىل  ترحيلها  مّت  ولذلك  للت�شويت,  ُتطرح  مل  اأو  حولها  الع�رضين 

اقرتاحات  ومن  تعديلها.  اأو  ا�شتن�شاخها  ليتم  والع�رضين  احلادي  الكني�شت 

القوانني وم�شاريع القوانني تلك نذكر: 

قانون مينح �شالحيات اأو�شع ل�شعبة اال�شتيطان, ويعفيها من امل�شاركة يف 

عطاءات, ومينحها ميزانيات اأكرب. وم�رضوع قانون يهدف اإىل دفع تعوي�شات 

الفل�شطينية(.  ال�شلطة  )يق�شد  خارجية,  �شلطة  حتت  باتت  اأرا�شٍ  “ملالكي” 
ملا  املحتلة  الغربية  ال�شفة  ل�شم  واحدة,  ورقة  يف  قوانني  م�شاريع  وع�رضة 

ال�شفة.  يف  مبنطقة  يتخ�ش�ش  قانون  وكل  االإ�رضائيلية”,  “ال�شيادة  ي�شمى 

اإغالق  الفل�شطينية. وم�رضوع قانون يجيز  العمليات  وقانون االإعدام ملنفذي 

وم�رضوع  “االإرهاب”.   على  بالتحري�ش  خلطيب  تهمة  وجهت  اإذا  م�شاجد 

على  عالمة  و�شع  تفر�ش  التي  الدول  منتوجات  على  عالمة  و�شع  قانون 

منتوجات “يهودا وال�شامرة”.

ا�شتمر الكني�شت الع�رضين يف نهجه املت�شارع يف مترير ت�رضيعات عن�رضية 

حلل  معادية  واأخرى  االأخ�رض,  اخلط  جانبي  على  الفل�شطينيني  ت�شتهدف 

الدولتني ومر�شخة لال�شتيطان وموجهة لتكري�ش ال�شم. وبلغ عدد القوانني 

ال�شيفية  الدورة  بني  املمتدة  الفرتة  خالل  الع�رضين  الكني�شت  عاجلها  التي 

اأقرت  2015 وحتى الدورة ال�شتوية 2018, 185 قانوناً, من بينها 54 قانوناً 
االإ�رضائيلية  احلكومة  م�شاعي  النهج  هذا  وُيظهر  الت�رضيع.  م�شار  دخلت  اأو 

املثابرة حل�شم ال�رضاع وفق روؤية اليمني اال�شتيطاين املهيمن.
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تورط  امل�شرتكة(  )القائمة  جبارين  يو�شف  النائب  اأكد  ال�شياق,  هذا  ويف 

الكني�شت يف تر�شيخ الربنامج ال�شيا�شي لليمني االإ�رضائيلي, وفر�ش ت�رضيعات 

تهدف اإىل ترجمة هذا الربنامج ال�شيا�شي املتطرف اإىل خطوات عملية على اأر�ش 

تو�شيع  بت�رضيعات  مروراً  القد�ش,  تهويد  �شاأن  يف  بالت�رضيعات  بدءاً  الواقع, 

وقال:  الفل�شطينيني.  للمواطنني  املعادية  الت�رضيعات  اإىل  و�شوالً  اال�شتيطان, 

بالفل�شطينيني:  املتعلقة  القوانني  من  نوعني  ت�شخي�ش  ال�شياق  بهذا  “ميكن 
االأرا�شي  نهب  وتكري�ش  اال�شتيطان  تو�شيع  اإىل  تهدف  قوانني  ناحية,  من 

واخلريات الفل�شطينية, مبا يف ذلك بالقد�ش. ومن ناحية اأخرى قوانني تهدف 

اإ�رضائيل  تتهمهم  الذين  الفل�شطينيني  على  واالإجراءات  العقوبات  ت�شديد  اإىل 

48
مبقاومة االحتالل”.

تواريخ  اإىل  ا�شتناداً  الت�رضيعية  للعملية  ال�شيا�شي  ال�شياق  اأهمية  وتت�شح 

نتائج  ظهور  فمنذ  الت�رضيع؛  م�شار  يف  بع�شها  ودخول  القوانني,  اإدراج 

 ,2016 نوفمرب  الثاين/  ت�رضين  مطلع  يف  االأمريكية  الرئا�شية  االنتخابات 

بفوز الرئي�ش دونالد ترامب, �رضَّع اليمني اال�شتيطاين يف دفع قوانني تندرج 

ما  �رضيان  اأو  ال�شفة,  مل�شتوطنات  الزاحف  وال�شم  املبا�رض,  ال�شم  اإطار  يف 

ي�شمى “ال�شيادة االإ�رضائيلية” على ال�شفة. وازدادت م�شاركة كتلتي املع�شكر 

القوانني,  الفئة من  ال�شهيوين )24 نائباً( وكتلة ي�ش عتيد )11 نائباً(, يف هذه 

من  كبري  بق�شم  متورطني   11 الـ  نوابها  جميع  بات  التي  عتيد,  ي�ش  وبالذات 

هذه القوانني. يف حني تقت�رض املعار�شة احلقيقية على كتلة القائمة امل�شرتكة 

 
49

بنوابها الـ 13, وكتلة مريت�ش بنوابها اخلم�شة.

اأكرم م�شلم, الكني�شت الـ 20 �شجل القوانني العن�رضية والداعمة لالحتالل واال�شتيطان التقرير   
48

ال�شنوي الثالث, مركز مدار, 2018/4/18.

املرجع نف�شه.  
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اأعمال  جدول  من  �شطبه  مّت  قانون  م�رضوع  اأبرز  كون  يف  اإذاً  غرابة  ال 

الذي تقدم به  “دولة لكل مواطنيها”  الع�رضين هو م�رضوع قانون  الكني�شت 

وجمعة  زعبي,  وحنني  زحالقة,  )جمال  الدميقراطي  الوطني  التجمع  نواب 

الزبارقة(, والذي اأثار جدالً يف االأو�شاط ال�شيا�شية واالإعالمية, خ�شو�شاً يف 

الكني�شت. ومّت  اإلغاءه ومنع طرحه على طاولة  الكني�شت  اأعقاب قرار رئا�شة 

اإلغاء م�رضوع القانون ا�شتناداً اإىل بند يف نظام الكني�شت يخول رئا�شتها عدم 

امل�شادقة على اقرتاح قانون ينفي حق “اإ�رضائيل” يف الوجود كـ“دولة ال�شعب 

اأن ال�شبب احلقيقي الإلغاء اقرتاح القانون هو التحفظ  اليهودي”. لكن ُيعتقد 

ال�شهيوين  املع�شكر  مندوبة  �شمل  حتفظ  وهو  ال�شيا�شي,  م�شمونه  على 

اإلغاء  قرار  دعمت  التي   Revital Swid �شويد  رويطال  الكني�شت  رئا�شة  يف 

50
القانون.

كرمينت�شري  مردخاي  االإ�رضائيلي  احلقوقي  راأى  ذاته,  ال�شياق  يف 

Mordechai Kremnitzer, قرار رئا�شة الكني�شت اإلغاء اقرتاح القانون الذي 

تقدم به نواب التجمع خطوة غري دميوقراطية وغري اأخالقية, م�شرياً اإىل اأن:

ي�شهل  الذي  للكني�شت  الداخلي  النظام  امل�شكلة ال يكمن يف  جذر 

ذلك, مثلما ال يكمن يف تعديل قانون االأ�شا�ش الذي ميكن الكني�شت من 

اإقالة اأحد اأع�شائها )ع�شو كني�شت عربي( من خالل اإجراء خا�ش, 

اأ�شا�ش  اأعطاها قانون  التي  ال�شالحية  امل�شكلة يكمن يف  اإن جذر  بل 

وقائمة  مر�شحني  باإلغاء  �شمح  الذي  االأحزاب  وقانون  الكني�شت 

انتخابية بادعاءات غام�شة, مثل نفي حق اإ�رضائيل يف الوجود كدولة 

هذا  “اإرهابية”,  ملنظمة  امل�شلح  الكفاح  وتاأييد  ودميقراطية,  يهودية 

هو اجلذر تن�شج منه الثمار الفا�شدة.

ها�شم حمدان, اإلغاء قانون دولة كل مواطنيها غري دميقراطي وغري اأخالقي, موقع عرب 48,   
50

.2018/6/6
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ال  اأمر  “هو  �شلمية,  بطرق  اال�شتئناف  يف  احلق  م�شادرة  اإن  واأ�شاف 

يف  واحلاد  احلر  النقا�ش  واأن  احلكم,  لطريقة  الدميقراطي  الطابع  مع  يتوافق 

الق�شايا االأ�شا�ش, بالذات الأنها ق�شايا اأ�شا�ش, ق�شية يف غاية االأهمية, ت�شكل 

م�شادرتها ا�شطهاداً قا�شياً حلرية التعبري االأيديولوجي وال�شيا�شي التي هي 

51
مبثابة القلب الناب�ش لهذا احلق”.

املحلية,  املحاكم  التالية:  الرئي�شية  االإ�رضائيلية  الق�شائية  االأجهزة  تقوم 

ومنها:  املدنية  واملحاكم  الع�شكري,  الق�شاء  وهيئات  الع�شكرية,  واملحاكم 

القوانني  ن�شو�ش  واإنفاذ  بتكري�ش  العليا,  العدل  وحمكمة  اجلنائية,  املحاكم 

حقوق  انتهاك  يف  املمثلة  اآثارها  وتعميق  الكني�شت,  يقرها  التي  العن�رضية 

املمار�شات  عرب  الفل�شطيني  االإن�شان  حقوق  خا�ش  نحو  وعلى  االإن�شان, 

التالية: القتل باإطالق النار, وامل�شايقة والعقوبات غري القانونية بال حماكمة, 

ومنع التجول, واإلقاء القب�ش والتفتي�ش والتوقيف, واالإقامة اجلربية, وانتهاك 

والتعبري  الفكر  حرية  وانتهاك  البيوت,  وهدم  املائية,  واحلقوق  امللكية,  حق 

امل�شاجني  وتعذيب  الع�شكرية,  واالأوامر  االأر�ش,  على  واال�شتيالء  والتعليم, 

وبح�شب   
52

االقت�شادي. واال�شتغالل  والوح�شية,  والعنف   واملوقوفني, 

تقرير مدار:

والتي  االإ�رضائيلي  للكني�شت  الع�رضون  الدورة  �شهدت 

2019 موجة  الثاين  كانون   1 2015 وحتى  اأيار   7 ما بني  امتدت 

لالحتالل  والداعمة  العن�رضية  الت�رضيعات  من  م�شبوقة  غري 

�شمن  قانوناً   221 الع�رضون  الكني�شت  عالج  فقد  واال�شتيطان. 

اإ�شافة  النهائية,  بالقراءة  اأقرت  قانوناً   35 بينها  من  االإطار,  هذا 

املرجع نف�شه.  
51

ترجمة  الغربية,  وال�سفة  اإ�رشائيل  املحتل  قانون  �شحادة,  رجا  انظر:  التفا�شيل,  من  ملزيد   
52

حممود زايد )موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية باال�شرتاك مع جامعة الكويت, 1990(.
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اأنه مّت �شّن  القوانني, ما يعني عملياً  6 قوانني ا�شتدجمت يف هذه  اإىل 

41 قانوناً. كما بقي على جدول اأعمال الكني�شت قانونان يف مرحلة 
الوالية  يف  ت�رضيعهما  ال�شتمرار  مر�شحان  وهما  االأوىل,  القراءة 

بالقراءة  اأقرت  التي   23 الـ  القوانني  اأن  حني  يف  اجلديدة,  الربملانية 

تعك�ش  الت�رضيع,  م�شار  من  املرحلة  هذه  عند  وبقيت  التمهيدية, 

اأكرث من خالل قراءة   اأكرث طابع الرتكيبة الربملانية, وهذا ما يتعزز 

153 م�رضوع قانون اأدرجت على جدول االأعمال ومل تدخل م�شار 
53

الت�رضيع.

تقارير خا�شة, الكني�شت الع�رضين �شجل القوانني العن�رضية والداعمة لالحتالل واال�شتيطان   
53

)7 اأيار 2015 - 1 كانون الثاين 2019(, مركز مدار, 2019/3/20.
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اخلال�سة

تفيد درا�شة ح�شاد العملية الت�رضيعية للكني�شت الع�رضين املتمثل يف رزمة 

النهائية,  القراءة  اإىل مرحلة  التي مل ت�شل  القوانني  املُقرة وم�شاريع  القوانني 

اأن هذه العملية مبجملها غري �رضعية الأنها ال ت�شتند اإىل مبادئ احلق والعدل 

التي  االإن�شانية  الدولية  والقوانني  الدويل  االإن�شاين  القانون  واإىل  واحلرية 

العن�رضي  الف�شل  نظام  اأ�ش�ش  اإىل  ت�شتند  بل  العادية.  الدول  قوانني  تنظم 

القوانني  تت�شف  لذلك  وحقد.  وكراهية  ومتييز  عن�رضية  من  )االأبارتهايد(, 

ال�شادرة عن الكني�شت بكونها قوانني عن�رضية ومتييزية وتهويدية وداعمة 

لالحتالل واال�شتيطان, اأي قوانني املُ�شتعمر/ املُحتل الراعية ل�شيا�شاته.

ويبدو اأن العملية الت�رضيعية برمتها متثل منطاً من العبث اأو اللغو القانوين 

اإعادة  اإىل  باحلاجة  ممزوج  وجودي  قلق  عن  تعرب  لكنها  وم�شموناً.  �شكالً 

ا�شتمرارية  على  االإجماع  من  متجددة  حالة  اإنتاج  عرب  والهوية  الذات  تاأكيد 

وجود الدولة و�رضعيتها, ما يك�شف اأن هذه الدولة ما برحت يف حالة اأزمة اأو 

طبيعية.  عادية  دولة  اإىل  حتولها  اإمكانية  توفر  تعيق  ووظيفية  بنيوية  اأزمات 

ولعل قانون “القومية” الذي ميثل ا�شتن�شاخاً ملا ي�شمى “اإعالن اال�شتقالل” 

اأو اإعالناً مكرراً له, هو دليل وا�شح على عمق اأزمة التهويد القانوين بو�شفها 

ركناً اأ�شا�شياً من اأركان تهويد فل�شطني.
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من اإ�سدارات 

مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�سارات

ال�شل�شلة هذه  من  �شدر  الفل�سطيني,  ال�سرتاتيجي  التقرير  �سل�سلة   .1 

10 جملدات, تغطي الفرتة 2017-2005. 

�سل�سلة الوثائق الفل�سطينية, �شدر من هذه ال�شل�شلة 7 جملدات, تغطي   .2

الفرتة 2011-2005.

جملدات,   5 ال�شل�شلة  هذه  من  �شدر  الفل�سطينية,  اليوميات  �سل�سلة   .3

تغطي الفرتة 2018-2014.

�سل�سلة اأول�ست اإن�ساناً, �شدر من هذه ال�شل�شلة 13 كتاباً.  .4

�سل�سلة تقرير معلومات, �شدر من هذه ال�شل�شلة 28 كتاباً.  .5

كتب علمية متنوعة )83 كتاب(.  .6

كتب باللغة الأجنبية )33 كتاب(.  .7

كتب  من  وف�شول  والدرا�شات  الكتب  من  الكثري  الزيتونة  مركز  يوفر 

االإلكرتوين: الرابط  على  االطالع  يرجى  موقعه,  عرب  املجاين   للتحميل 

https://www.alzaytouna.net
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قواعد الن�سر

مة ة حمكَّ يف �سل�سلة درا�سات علميَّ

يرحب مركز الزيتونة بالدرا�شات العلمية التي ُتعنى باملجاالت ال�شيا�شية   .1

واال�شرتاتيجية, وخ�شو�شاً تلك املتعلقة بق�شية فل�شطني وما يرتبط بذلك 

عربياً واإ�شالمياً ودولياً.

ي�شرتط يف الدرا�شات املر�شلة اأال تكون قد ن�رضت �شابقاً, واأن تلتزم مبناهج   .2

البحث العلمي املعتمدة.

بحدود  واالإجنليزية  العربية  باللغتني  ملخ�ش  الدرا�شة  مع  الباحث  يرفق   .3

120–150 كلمة.

تخ�شع املواد املر�شلة للتحكيم العلمي االأويل من هيئة التحرير, ثم تر�شل   .4

للتحكيم العلمي اخلارجي, وفق االأعراف العلمية العاملية. ومن حق الهيئة 

رف�ش اأي من الدرا�شات املر�شلة, اأو طلب التعديالت الالزمة قبل اإجازتها 

ا�شتالم  من  �شهرين  خالل  بالقرار  الكاتب  تبليغ  ويتم  للن�رض.  نهائياً 

الدرا�شة.

للدرا�شات  واالإليكرتوين  الورقي  الن�رض  حقوق  بكافة  املركز  يحتفظ   .5

وترجمتها, وال يجوز اإعادة ن�رضها اإال باإذن خطي م�شبق من املجلة.

ُتراَعى يف كتابة الدرا�شات املو�شوعية والدقة, وقواعد التوثيق واالقتبا�ش,   .6

وعمل الهوام�ش بالطرق املتعارف عليها علمياً, والتي تت�شمن:

ا�شم  الن�رض:  )مكان  الطبعة  ورقم  الكتاب,  وعنوان  املوؤلف,  ا�شم  الكتب:   •

النا�رض, تاريخ الن�رض(, واأرقام ال�شفحات.

املجالت: ا�شم كاتب املقال, وعنوان املقال, وا�شم املجلة اأو الدورية, ورقم   •

العدد, وتاريخ العدد, واأرقام ال�شفحات.
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ومكان  ال�شحيفة,  وا�شم  املقال,  وعنوان  املقال,  كاتب  ا�شم  ال�شحف:   •

�شدورها, وتاريخ العدد. 

ملزيد من التف�شيالت حول طرق التوثيق, يرجى فتح الرابط التايل:

https://link.alzaytouna.net/Guidelines_Refereed-Academic-

Studies

اأن  Microsoft Word, مع مراعاة  الدرا�شات على برنامج  اإر�شال  7. يرجى 

يكون حجم اخلط 14, ونوع اخلط Simplified Arabic, كما يرجى اإعداد 

.)Footnotes الهوام�ش يف ذيل كل �شفحة )على �شكل
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and Judaizing laws, supporting the occupation and settlement building. 
Hence, they are the laws of the colonizer-occupier that observe his 
policies. 

Keywords: 

legislationoccupationJudaizationlawsIsrael2015–2019Knesset
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Abstract

The Outcome of the Israeli Knesset’s
Legislative Process Laws and Bills

2015–2019

The pattern of the legislative process in the Israeli Knesset manifests 
a state of existential concern, with a need to reaffirm the state itself 
and its identity. It is a process in which there is a renewed consensus 
on the continuity of the legitimacy of the state, thus revealing that this 
“state” still lives in a structural and functional crisis, or rather crises 
that obstruct the possibility of its becoming a normal “state.” Perhaps 
the “Jewish Nation State” Law is a clear evidence of that.

This study endeavors to define the legislative mechanisms in 
the Knesset and their objectives, i.e., the enactment of legislations 
of different issues. It concentrates on the legislation process of the 
“occupier law” and its objective, by displaying the legislation process 
of the 20th Knesset, 2015–2019, the phases that the laws pass through: 
beginning with being submitted as bills and ending in becoming 
applicable laws in force.

The study concludes that the results of the legislative process of 
the 20th Knesset, which include the laws and bills that did not reach 
the third and last reading, are in general not based on the principles 
of justice, the International humanitarian law, and the International 
humanitarian laws that regulate the laws of ordinary states. They are 
rather based on the foundations of Apartheid, which are discriminatory 




