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 :المقدمة
 وعض 62بأغلبية ، 19/7/2018في نهائي بشكل  صادق الكنيست اإلسرائيلي على "قانون القومية"

وجتتا ت المصتتادقة علتتى القتتانون  وامتنتتن نائبتتان عتتن التصتتويت. ،عضتتوا   55كنيستتت، مقاةلتتة معارضتتة 
عضتو الكنيستت يفتتي دي تتر، وصتادقت عليتتا  اإلستترائيليلجهتا  الشتابا   حتين ررحتا الترئيل الستتاة 

 .2017في سنة اللجنة الو ارية للتشرين 
وردت تحتت العنتاوين ايتيتة: المبتادس األساستية، رمتو  الدولتة، عاصتمة  ةندا   11 ويتضمن القانون 

يتتوا االستتتقلو ويتتوا  الدولتتة، الل،تتة، لتتما الشتتتات، العلقتتة متتن الشتتعب اليهتتودي، االستتتيطان اليهتتودي،
 الذكرى، أياا الراحة والعطل، نفاذ القانون.

تتت القتتتانون، ويعتتترا  بأنهتتتا الدولتتتة القوميتتتة للشتتتعب  "إستتترائيل" ،2011 ستتتنة فتتتيرض أوو متتتر  التتتذي ع 
ا الطبيعي والثقافي والديني والتاري ي لتقريتر المصتير، ويتنل علتى اليهودي، وفيها يقوا بممارسة حقا 

ي إلتتى الموارنتتة المباشتتر  هتتي لليهتتود فقتتة، وأن الدولتتة تبقتتى مفتوحتتة "أمتتاا قتتدوا أن الهجتتر  التتتي تتت د
معنيتتتة "بالمحافعتتتة علتتتى ستتتلمة أةنتتتا  الشتتتعب  "إستتترائيل"ي كتتتد القتتتانون أن كمتتتا  اليهتتتود ولتتتما الشتتتتات".

أو متوارنين فتي الدولتة"، فتي انحيتا   اليهودي وموارنيهتا، التذين تتواجههم مشتاكل بستبب كتونهم يهتودا  
لمتتا استتتقر عليتتا البنتتا  السياستتي فتتي مععتتم التتدوو ذات  ح للقوميتتة علتتى حستتاا الموارنتتة  لفتتا  واضتت

 قرارية.و التوجهات الديم
ينتتزا القتتانون كمتتا  فتتي البنتتد الثالتتأ منتتا أن "القتتدس الكاملتتة والموحتتد  هتتي عاصتتمة إستترائيل". دا ويعتت
جعلهتتا ل،تتة "لهتتا مكانتتة  اصتتة"، عتتن الل،تتة العرصيتتة صتتفة الل،تتة الرستتمية إلتتى جانتتب العبريتتة، وي أيضتتا  

ويتتنل القتتانون علتتى أن "تنعتتيم استتتعماو الل،تتة العرصيتتة فتتي الم سستتات الرستتمية أو فتتي التوجتتا إليهتتا 
 يكون بموجب القانون".

إلقتترار ، وصتتادروا لتمزيتت  وثيقتتتا  للقتتانون واستتتنكارا   وعتتل صتتوت النتتواا العتترا فتتي الكنيستتت رفضتتا  
كمتتا عبتترت الستتلطة والفصتتائل الفلستتطينية وصعتت   امين نتنيتتاهو.ورميهتتا فتتي وجتتا رئتتيل التتو را  ةنيتت

 الدوو العرصية واإلسلمية عن رفضها للقانون، فيما عبرت بع  الدوو ال،رصية عن قلها من تداعياتا.
وانطلقا  من أهمية الموضوا ا تار قسم المعلومات واألرشيف في مركز الزيتونة للدراسات 

؛ وذلك "قانون القومية" والعشرين من سلسلة ملف معلومات  املعدد الواالستشارات أن يتناوو في ال
، كما يتناوو هذا القانون من  لو عرض أهم األ بار والتقارير والمقاالت التي سلطت الضو  على 

 .من هذا القانون الملف المواقف الفلسطينية والعرصية والدولية 
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 الصيغة النهائية لـ"قانون القومية"  .1
بعد الجدو الذي أثير حوو الصياغات : تحرير محمود مجادلة، ئب د. جماو  حالقةترجمة النا

الم تلفة لت"قانون القومية"، والمشادات االئتلفية وفي أوساط المعارضة، تم إقرار البنود النهائية 
للقانون، ومن المتوقن أن يطرح لتصويت الجمعية العامة للكنيست في قرا تين ثانية وثالثة في 

 ت متأ ر  من مسا  اليوا، األرصعا .ساعا
 الدولة القومية للشعب اليهودي(: –فيما يلي النل النهائي لت"قانون القومية" )قانون أساس: إسرائيل 

 ( المبادئ األساسية1
 ( أرض إسرائيل هي الورن التاري ي للشعب اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل.)أ
ية للشعب اليهودي، وفيها يقوا بممارسة حقا الطبيعي والثقافي ( دولة إسرائيل هي الدولة القوم)ا

 والديني والتاري ي لتقرير المصير.
 ( ممارسة ح  تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي.)ج
 
 ( رموز الدولة2
 ( اسم الدولة "دولة إسرائيل".)أ
 طا نجمة داوود  رقا .( علم الدولة أةي  وعليا  طان باللون األ رق وفي وس)ا
 ( شعار الدولة هو الشمعدان السباعي، وعلى جنبيا غصنا  يتون، وكلمة إسرائيل تحتا.)ت
 ( النشيد الورني للدولة هو نشيد "هتكفا".)ث
 ( تفاصيل رمو  الدولة تحدد في القانون.)ج
 
 ( عاصمة الدولة3

 القدس الكاملة والموحد  هي عاصمة إسرائيل.
 
 ( اللغة4
 ( الل،ة العبرية هي ل،ة الدولة.)أ
( الل،ة العرصية لها مكانة  اصة في الدولة؛ تنعيم استعماو الل،ة العرصية في الم سسات الرسمية )ا

 أو في التوجا إليها يكون بموجب القانون.
 لل،ة العرصية. ا  ذا البند بالمكانة الممنوحة فعلي( ال يمل المذكور في ه)ت
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 ( لّم الشتات5
 لدولة مفتوحة أماا قدوا اليهود ولما الشتات.تكون ا

 
 ( العالقة مع الشعب اليهودي6
ن تواجههم مشاكل ( تهتم الدولة بالمحافعة على سلمة أةنا  الشعب اليهودي وموارنيها، الذي)أ

 أو موارنين في الدولة. ا  بسبب كونهم يهود
 لة وأةنا  الشعب اليهودي.( تعمل الدولة في الشتات للمحافعة على العلقة ةين الدو )ا
 ( تعمل الدولة على المحافعة على الميراث الثقافي والتاري ي والديني اليهودي لدى يهود الشتات.)ت
 
 ( االستيطان اليهودي7

 تعتبر الدولة تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل ألجل تشجيعا ودعم إقامتا وتثبيتا.
 
 ( التقويم الرسمي8

 .ا  رسمي ا  نبا يكون التقويم الميلدي تقويمي هو التقويم الرسمي للدولة، وإلى جاالتقويم العبر 
 
 ( يوم االستقالل ويوم الذكرى 9
 ( يوا االستقلو هو العيد القومي الرسمي للدولة.)أ
( يوا ذكرى الجنود الذين سقطوا في معار  إسرائيل ويوا ذكرى الكارثة والبطولة هما يوما الذكرى )ا

 ين للدولة.الرسمي
 

 ( أيام الراحة والعطل10
يوا السبت وأعياد الشعب اليهودي هي أياا العطلة الثاةتة في الدولة. لدى غير اليهود الح  في أياا 

 عطلة في أعيادهم، وتفاصيل ذلك تحدد في القانون.
 

 ( نفاذ القانون 11
 أي ت،يير في هذا القانون يستلزا أغلبية مطلقة من أعضا  الكنيست.

 18/7/2018، 48ب عر 
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 القدس عاصمة فلسطين األبديةوتؤكد أن  ن قانون "القومية اليهودية"يدتالرئاسة الفلسطينية  .2
محمود عباس أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين األةدية،  يةفلسطينال السلطةأكد رئيل  :وفا وكالة

  التفرية فيها أو تجاو ها.ولن يكون هنا  سلا وال أمن وال استقرار ألحد ةدونها، ولن يسمح ألحد ب
لما يسمى  اإلسرائيليجا  ذلك في ةيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية، دانت فيا إقرار الكنيست 

، معتبر  بأنا يكشف الوجا "إسرائيلت"بقانون "الدولة القومية اليهودية"، واعتبار القدس عاصمة موحد  ل
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن  الشرعية الدولية. العنصري للحتلو اإلسرائيلي وم الفتا لكل قرارات

إقرار مثل هذ  القوانين البارلة والعنصرية لن ي،ير الوضن التاري ي لمدينة القدس باعتبارها عاصمة 
 دولة فلسطين المحتلة، ولن يثني شعبنا عن نضالا المشروا لدحر االحتلو وإقامة دولتا المستقلة.

 ،1967 ستتنةجتز  ال يتجتتزأ متتن األراضتي الفلستتطينية المحتلتة منتتذ  "شتترقيةالقتدس ال"ت الرئاستتة أن كتدوأ
الشتعب الفلستطيني فتي العتود   وهي عاصتمة دولتة فلستطين األةديتة المستتقلة. وأكتدت الرئاستة أن حت ا 

، وستنا هتذا القتانون العنصتري لتن يستقة هتذا ...مقدس وثاةتت وكفلتتا الشترعية الدوليتة إلى أرضا ح ا 
لبتتت الرئاستتة، المجتمتتن التتدولي بالتتتد ل، وتحمتتل مستت ولياتا لوقتتف هتتذ  القتتوانين المقتتدس. ورا الحتت ا 

، وإلزامهتتتتتا ةتطبيتتتتت  قتتتتترارات الشتتتتترعية الدوليتتتتتة، ومستتتتتا لتها "إستتتتترائيل"العنصتتتتترية عبتتتتتر الضتتتتت،ة علتتتتتى 
 ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين والقرارات الدولية.

 19/7/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 شّكل مثااًل حقيقيًا على طبيعة النظام العنصري تُ حكومة نتنياهو  :راوي عش .3
ووصتتتفت عضتتتو اللجنتتتة التنفيذيتتتة لمنعمتتتة التحريتتتر الفلستتتطينية حنتتتان عشتتتراوي  :وكتتتاالت، والالجزيتتتر 

"قتتتانون الدولتتتتة القوميتتتتة اليهوديتتتة" بالعنصتتتتري، وأكتتتتدت أن دولتتتتة االحتتتتلو تشتتتتراا العنصتتتترية والتمييتتتتز 
وأشتارت عشتراوي، فتي ةيتان صتحفي باستم اللجنتة التنفيذيتة، إلتى أن  ود الفلستطيني.للقضا  علتى الوجت

حكومة نتنياهو وائتلفها اليميني المتطر ، وصدعم وشراكة من اإلدار  األمريكية، تواصل نهجها القائم 
لت مثاال   على ربيعة النعتاا العنصتري التذي يمتارس  حقيقيا   على اإلقصا  ورف  وإل،ا  اي ر، وشكا

 سياساتا القائمة على التمييز والتشريد واإلجل  والتهجير القسري.
 19/7/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 حّد للعنصرية اإلسرائيلية ورفض قانون "القومية" عبوض " يطالبالوطني الفلسطيني" .4

ت رالتب المجلتل التورني الفلستطيني "االتحتادا: ةرهتوا جرايستي ،نادية ستعد التدين -  الناصر ، انعما 
للعنصتترية اإلستترائيلية، ورفتت  قتتانون "القوميتتة"، التتذي يجستتد  حتتدا  نالبرلمانيتتة الدوليتتة واإلقليميتتة ةوضتت

ودعتتا، فتتي ةيتتان أمتتل،  بارتهايتتد" ضتتد الشتتعب الفلستتطيني".العنصتترية والتطتتر  وتشتترين ممارستتة "األ
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"الكنيستتتت"  يتتتة بحتتت ا العقاة اإلجتتترا اتةرلمانتتتات العتتتالم واالتحتتتادات والمنتتتتديات البرلمانيتتتة إلتتتى "ات تتتاذ 
لم الفاتتتتا وانتهاكاتتتتا المتواصتتتلة للقتتتانون التتتدولي والقتتتانون التتتدولي اإلنستتتاني وقتتترارات الشتتترعية الدوليتتتة 
ومواثيتت  حقتتوق اإلنستتان الدوليتتة، وعتتدا التزامتتا باألنعمتتة والمواثيتت  التتتي تحكتتم عمتتل تلتتك االتحتتادات، 

مقتدس وثاةتت كفلتتا  عتود  ألرضتا حت ا وأكتد أن "حت  الشتعب الفلستطيني فتي ال التي هتو عضتو فيهتا".
 الشرعية الدولية"، محذرا  من "تبعاتا ال طير  على الحقوق الورنية الفلسطينية".

 20/7/2018 ،الغد، عّمان
 

 بارتهايد" وجعل نفسها نظام فصل عنصري بالقانون نجحت في قوننة "األ عريقات: "إسرائيل" .5
 دان أمتين ستر اللجنتة التنفيذيتة لمنعمتة التحريتر: يستيةرهتوا جرا ،نادية سعد الدين -  الناصر ، انعما 

أن "ستتتلطات االحتتتتلو اإلستتترائيلي  ، صتتتائب عريقتتتات، "قتتتانون القوميتتتة" العنصتتتري، م كتتتدا  الفلستتتطينية
 بارتهايد" وجعل نفسها نعاا فصل عنصري بالقانون".نجحت في قوننة "األ

لتتتتارث االستتتتتعماري  وامتتتتتدادا    ا  ترستتتتي عتتتتدا واعتبتتتتر عريقتتتتات، فتتتتي تصتتتتريح أمتتتتل، أن "هتتتتذا القتتتتانون ي  
 تتتر، والتنكتتتر المتعمتتتد لحقتتتوق الستتتكان العنصتتتري التتتذي يقتتتوا علتتتى أستتتاس التطهيتتتر العرقتتتي وإل،تتتا  اي

األصتتتليين علتتتى أرضتتتهم التاري يتتتة، وإعطتتتا  الحصتتترية فتتتي تقريتتتر المصتتتير علتتتى الجانتتتب اإلستتترائيلي 
أنتتتا "دعتتتو   يات القتتتانون، معتبتتترا  وحتتتذر متتتن تبعتتتات وتتتتداع وتشتتترين الستتتياد  "للشتتتعب اليهتتتودي" وحتتتد ".

شرعية لمواصلة عمليات التطهير العرقي والتشريد القسري والضتم والتهويتد والقتتل وتوستين االستتيطان 
وقتتتتاو عريقتتتتات إن هتتتتذا القتتتتانون ينستتتتجم متتتتن متتتتا تقتتتتوا بتتتتا اإلدار   االستتتتتعماري، وإل،تتتتا  حتتتت  العتتتتود ".

 ."األونروا"عمل  وإنها شطب قضية اللجئين األمريكية من محاوالت تثبيت القدس عاصمة للكيان، و 
ورأى أن "هتتتتذا القتتتتانون قتتتتد متتتتر بستتتتبب الحصتتتتانة السياستتتتية والقانونيتتتتة التتتتتي منحهتتتتا المجتمتتتتن التتتتدولي 
لسلطات االحتتلو والستماح لهتا بتاإلفلت متن العقتاا، وعتدا محاستبتها ومستا لتها وجعلهتا تتدفن ثمتن 

 بات اذ التداةير الفورية والعاجلة لحماية الشعب الفلسطيني"."دوو العالم  احتللها وعنصريتها"، مطالبا  
 وشدد عريقات على أن "الشعب الفلسطيني ال يعتر  بالقوانين اإلسرائيلية ويعتبرها غير شرعية".

 20/7/2018 ،الغد، عّمان
 

 قانون عنصري تطهيري استيطاني "قانون القومية"أبو هولي:  .6
 نعمتة التحريتر الفلستطينية، رئتيل دائتر  شت ون اللجئتين أحمتد أةتو هتولي،قاو عضتو اللجنتة التنفيذيتة لم :غز 

إن قانون القومية الذي أقرتا "الكنيست" اإلسرائيلية قانون عنصري تطهيري استيطاني، يستهد  أةنا  
قراريتتة التتتي ينشتتدها و ، ويعتتادي كافتتة القتتيم اإلنستتانية والديم1948 ستتنةشتتعبنا دا تتل األراضتتي المحتلتتة 

، الستتلطة القائمتتة بتتاالحتلو، أقتترت منتتذ "إستترائيل"فتتي ةيتتان صتتحفي، إن  ،وأضتتا  أةتتو هتتولي العتتالم.
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 "إستتترائيل"هتتذ  القتتتوانين توجتهتتتا  أن، عشتترات القتتتوانين العنصتتترية، وأضتتتا  1948 ستتتنةنكبتتة فلستتتطين 
دد وحذر أةو هولي من أن هذا القانون يهت ...العود  بقانون القومية لترسيخ يهودية الدولة وإسقاط ح ا 

 من  طر الترحيل القسري )الترانسفير(. 1948فلسطيني من مليون  1.5نحو 
 19/7/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 قوم به االحتالل يهدد القيم واألصول والشرائع ويهدد األمن والسالميما  الحكومة الفلسطينية: .7

"قتتتتتانون الدولتتتتتة القوميتتتتتة اليهوديتتتتتة"  ن اإلستتتتترائيليغتتتتتز : وصتتتتتفت الحكومتتتتتة الفلستتتتتطينية القتتتتتانو  ،راا هللا
ةتتت"االستعلئي العنصتتري"، وقالتتت علتتى لستتان المتحتتدث باستتمها يوستتف المحمتتود، إنتتا "محاولتتة أ تترى 
لطمتتتل الهويتتتة العرصيتتتة الفلستتتطينية، متتتن أجتتتل إرستتتا  أستتتل العتتتدا  والب،ضتتتا  علتتتى أنقتتتاض الستتتلا 

وأكتتد أن  إنعاشتتا فتتي ةلدنتتا والمنطقتتة". إلتتىعتتالم المنشتتود التتذي نستتعى متتن أصتتدقائنا متتن كتتل أنحتتا  ال
على أةنا  شعبنا وأرضنا في محاولة أ رى الستتهدا  وجتود شتعبنا ورمتل  حرصا   القانون الجديد "شنا 

تراثا المجيد الذي يمتد إلى ةتدايات فجتر التتاريخ". وشتدد المتحتدث الرستمي علتى أن متا تقتوا بتا دولتة 
لشرائن ويهدد األمن والسلا"، وجدد مطالبتة المجتمتن التدولي التحتر  االحتلو "يهدد القيم واألصوو وا

 من أجل "وقف اإلجرا ات االحتللية ال طير ".
 20/7/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 واستخفاف بالقوانين والمواثيق الدولية تطاول قانون "القومية"ة": الفلسطيني"الخارجية  .8

قالتت و ار  ال ارجيتة والم،تترصين الفلستطينية، إن : وا جرايستيةره ،نادية سعد الدين -  الناصر ، انعما 
"مصتتادقة الكنيستتت اإلستترائيلية علتتى متتا ي ستتمى "قتتانون القوميتتة" فتتي إرتتار الجهتتود التتتي يبتتذلها اليمتتين 
اإلستترائيلي الحتتاكم تتتأتي إلعتتاد  رستتم وهيكلتتة مفاصتتل دولتتة االحتتتلو كافتتة، وفقتتا أليديولوجيتتتا الدينيتتة 

 العلمية".
، إن "هتتتذا القتتانون العنصتتتري، ي كتتتد التتترف  اإلستتترائيلي للتعتتتاري متتتن لهتتتا فت التتتو ار ، فتتتي ةيتتتانوأضتتا

التتتدولتين، واإلنكتتتار العلنتتتي للوجتتتود التتتتاري ي والحضتتتاري  وفتتت  مبتتتدأ حتتتلا  جهتتتود حتتتل الصتتتراا سياستتتيا  
لمتتا ي ستتتمى  واعتبتترت أنتتتا يشتتكل امتتتدادا   والثقتتافي والتتورني للشتتعب الفلستتتطيني علتتى أرض فلستتطين".

 "تطتتتاوال   عتتتدا ونوهتتتت إلتتتى أن عمليتتتة المصتتتادقة علتتتى القتتتانون ت   .1950 ستتتنة"قتتتانون العتتتود "، الصتتتادر 
 بالقوانين والمواثي  الدولية والمبادس السامية لحقوق اإلنسان". واست فافا  

 20/7/2018 ،الغد، عّمان
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 قرار عنصري ُيمهد لتطهير عرقي "القومية"وزارة اإلعالم الفلسطينية: قانون  .9
"تمهيتد للتطهيتر العرقتي، اإلسترائيلي  رأت و ار  اإلعلا الفلسطينية، أن إقرار "القومية" :القدس المحتلة

فتي تصتريح لهتا، أن  ،وأكتدت التو ار  وإعلن حرا على الوجود الفلسطيني في التدا ل بكتل مكوناتتا".
هلنتا فتي التدا ل، وتشترين إرلق يد اإلرهاا والعنصترية، وتبريتر المتل بأ القانون الجديد "يعني عمليا  

ودعتتتت التتتو ار  رلستتا  البرلمانتتتات والمجتتتالل  االستتتيطان، وإحتتتلو سياستتات تمييتتتز عنصتتترية كريهتتة".
النياةية والتشريعية في العالم الديمقراري إلتى رفت  القتانون ال طيتر، واعتبتار "الكنيستت" ةت ر  لتشترين 

 .يروج للقتل والتطهير العرقي الكراهية والتحري ، وإرارا  
 19/7/2018 وكالة قدس برس،

 
 النائب القرعاوي: قانون "القومية" مقدمة لعدوان يستهدف فلسطينيي الداخل المحتل .11

عن حركة حماس في رولكرا فتحي القرعتاوي أن قتانون  الفلسطيني أكد النائب في المجلل التشريعي
عنصتتري و طيتتر تجتتب  القوميتتة اليهوديتتة التتذي أقتتر  متتا يستتمى ةتتت"الكنيست" صتتباح ال متتيل هتتو قتترار

إلى أن الوقفات االحتجاجية واإلدانات ما عادت  النعر مواجهتا والوقو  كسد منين أماا تنفيذ ، الفتا  
وأضتا  القرعتاوي أن القترار يهتد  إلتى  الفلستطيني. تجدي أماا حجم هذ  القترارات التتي تستلب الحت ا 

و  األ ضتتر لحكومتتة االحتتتلو جعتتل الفلستتطيني  تتارج أي إرتتار لمباحثتتات الستتلطة، كمتتا يعطتتي الضتت
ورالتب القرعتاوي الستلطة الفلستطينية بضترور   بطرد أي عرصي ي الف قوانين دولة االحتلو العالمتة.

 استثمار مقعدها في األمم المتحد  وعلقاتها الدولية لتقديم دولة االحتلو العنصرية للمحاكم الدولية.
عتاوى ضتد حكومتة االحتتلو، لتيعلم العتالم بأستر  كما رالب فلسطينيي التدا ل المحتتل بضترور  رفتن د

 أنها دولة عنصرية تحاةي المستورن المحتل على حساا الفلسطيني صاحب األرض ومالكها. 
 19/7/2018 ،موقع حركة حماس

 
 "القومية" المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بمعاقبة الكنيست على إقراره قانون  .11

يني ةرستتالة إلتتى االتحتتادات البرلمانيتتة الدوليتتة، يناشتتدها أن تتتل أةيتتب: توجتتا المجلتتل التتورني الفلستتط
تعلن رفضها واستنكارها لت"قانون القومية اليهودية" الذي أقرا  الكنيست اإلسرائيلي، ةهد  ت،ليب العترق 

وفتتي المنتتار  الفلستتطينية المحتلتتة. ودعتتا المجلتتل البرلمانتتات  "إستترائيل"اليهتتودي علتتى العرصتتي دا تتل 
 عنصريا  وم الفا  للعر  والتقاليد البرلمانية. دا ععلى هذا القانون الذي ي   "إسرائيل"عاقبة الم تلفة إلى م

ورأى المجلل الفلسطيني، في ةيان رسمي لا أمتل، أن هتذا القتانون اإلسترائيلي "يجمتن فتي متواد  كتل 
يتد، أصتبح الشعب الفلسطيني"، وأشار إلى أنتا، وصحستب القتانون الجد مواصفات الجريمة المثبتة بح ا 

وشتتدد المجلتتل علتتى أن "الدولتتة التتتي تعتبتتر تطتتوير  تقريتتر المصتتير حقتتا  "حصتتريا  للشتتعب اليهتتودي".
االستتتيطان اليهتتودي قيمتتة قوميتتة، وتعمتتل ألجتتل تشتتجيعا ودعتتم إقامتتتا وتثبيتتتا، كمتتا ورد فتتي القتتانون، 
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فتها دولتة مارقتة يجب مقارعتها ومحاصرتها وفرض العقوصات عليها حتى تلتتزا بالقتانون التدولي، بصت
ودعتتتا البرلمانتتتات الدوليتتتة إلتتتى ات تتتاذ  التتتدولتين المعتتتتر  بتتتا دوليتتتا ". تشتتتجن علتتتى العنتتتف، وتتتتدمر حتتتلا 

 "الكنيست" النتهاكاتا المتواصلة للقانون الدولي. اإلجرا ات العقاةية بح ا 
 21/7/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
  "قانون القومية"يدين  اشتية .12

اللجنتتتة السياستتتية  إنمحمتتتد اشتتتتية  .المركزيتتتة لحركتتتة فتتتتح محمتتتد اشتتتتية د قتتتاو عضتتتو اللجنتتتة: نتتتاةلل
لتو ير ال ارجيتة لبتد  مشتاورات متن التدوو العرصيتة واألصتدقا   باإليعتا الترئيل محمتود عبتاس  أوصت
لجنة مكافحة العنصرية في األمم المتحد  إلدانة ما بات يعتر  ةتت"قانون القوميتة"  إلىجل التوجا أمن 

فتتتي ةدايتتتة الشتتتهر المقبتتتل  ن المجلتتتل المركتتتزي ستتتيعقد اجتماعتتتا  أكتتتد اشتتتتية أو  رائيلي.ستتتاإل العنصتتتري 
كدولتتة احتتتلو  "إستترائيل"لمناقشتتة ملفتتي المصتتالحة الورنيتتة الفلستتطينية، وإعتتاد  صتتياغة العلقتتة متتن 

 وليل كشريك في عملية سلمية لم تعد قائمة.
 22/7/2018 ،القدس، القدس

 

 حول "لعدل الدوليةلـ"ا ى شكو ... و بالمنظمات الدولية "سرائيلإ"تحرك فلسطيني لتعليق عضوية  .13
 "القومية"قانون 
صتائب عريقتات، أن فلستطين  .كشف أمين سر منعمة التحريتر الفلستطينية د: محمد يونل -راا هللا 

فتي مت تمر  ،وقتاو عريقتات ستقدا شكوى إلى محكمة العدو الدولية في شأن قانون "القومية اليهودية".
"إن بعثة فلسطين لدى األمم المتحد  ستقدا س اال  إلتى التدائر  القانونيتة  ،أمل في راا هللا صحفي عقد

 في األمم المتحد  في شأن مشروعية )قانون القومية( ومدى توافقا من ميثاق المنعمة الدولية".
ا متن : "إذا كان )القتانون( ي تالف وينتاق  كتل متا قامتت عليتا األمتم المتحتد  لتحقيقتعريقات وأضا 

أمن واستقرار وتعتاي  وحتل بتالطرق الستلمية، فتون عضتوية إسترائيل فتي األمتم المتحتد  ستيكون عليهتا 
علتى  طتور  هتذا القتانون، والتوجتا  الرلعهتاو اد "إن هنا  اتصاالت متن دوو العتالم  علمة س او".

عاصتمة إلسترائيل، إلى محكمة العدو الدولية لتقديم رأي كامل حوو اعترا  الواليات المتحتد  بالقتدس 
 وحتتوو هتتذا القتتانون، لمعرفتتة موقفهتتا،  صوصتتا  أنتتا يتتدمر كتتل متتا ستتعت األمتتم المتحتتد  إلتتى تطبيقتتا".

إسرائيل ةهتذا القتانون  وتابن: "سنقدا رلبا  إلى الجمعية العامة لألمم المتحد  لتوضيح إذا كان من ح ا 
متتن ممارستتة  1964أفريقيتتا عتتاا  االحتفتتاب بعضتتويتها فتتي الجمعيتتة العامتتة، التتتي ةتتدورها حرمتتت جنتتوا

 صلحياتها من األمم المتحد  بسبب قوانينها وقراراتها، وهذا القانون أشد  طرا ، وإلى  واو".
وقتتتاو عريقتتتات إن قتتتانون "القوميتتتة اليهوديتتتة" "نستتتف كافتتتة المرجعيتتتات وقتتترارات الشتتترعية الدوليتتتة التتتتي 

تقريتر مصتير  تتين لشتعبين، فتل يوجتد حت ا وأضا  أن "المسألة لم تعتد مستألة دول ".1949ات ذت منذ 
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، واليهتتتودي هتتو متتتن ستتيقرر مصتتتير الشتتتعب 67أو 48لشتتعبنا الفلستتتطيني ستتوا  دا تتتل أراضتتي عتتتامي 
ووصف عريقات القانون بأنا "تنفيذ فعلي لوعد ةلفور، على أساس أن الشعب الفلسطيني  الفلسطيني".

لتى دينتي بامتيتا ". وتتابن: "ال توجتد، وفت  أقليات، والقرار ي سل وينقل الصتراا متن سياستي بامتيتا  إ
القتانون، حتتدود إلستترائيل التتي تعنتتي متتن النهتر إلتتى البحتتر". وحماتل اإلدار  األمريكيتتة مستت ولية تشتتجين 

متتتن  تتتلو فريتتت  إدار  التتترئيل دونالتتتد ترامتتتب، التتتذي "يضتتتم مبعتتتوثين ي منتتتون  "إستتترائيل"التطتتتر  فتتتي 
ب اليهودي". وأضا  أن "أمريكتا شتريك كامتل إلسترائيل فتي بأيديولوجيا تقوا على الدولة القومية للشع

هتتتذا القتتتانون، وصتتتفقة القتتترن ةتتتدأت التنفيتتتذ بقتتترار نقتتتل الستتتفار ، وتجفيتتتف دعتتتم وكالتتتة غتتتوث اللجئتتتين 
 ونروا(، ةهد  إسقاط ملف اللجئين من راولة المفاوضات".األ)

العرقتتتي... ويهتتتد  إلتتتى نستتتف وقتتتاو إن القتتتانون الجديتتتد "يشتتترا االستتتتيطان، ويمهتتتد لقوننتتتة التطهيتتتر 
رتهايتد(، وتحويتل الصتراا االشرعية الدولية، وتتدمير  يتار التدولتين، واستتبدالا بالفصتل العنصتري )األب

إلى صراا ديني، وتنفيذ الرواية الصهيونية اليهودية بأرض إسرائيل الكبرى، وإل،ا  الروايتة الفلستطينية 
من عنصرية ستي رج عنتا رترد جمتاعي وتطهيتر عرقتي إل،ا  تاما ". وحذر من أن "ما تزرعا إسرائيل 
 وإباد  جماعية وف  نعريات النمو الطبيعي". 

 24/7/2018 ،الحياة، لندن
 

 دولة عنصرية "إسرائيل"عربي في محافل دولية إلعالن  -فلسطيني واصل أبو يوسف: حراك  .14
ةتتتو يوستتتف، إن الستتتلطة قتتتاو عضتتتو اللجنتتتة التنفيذيتتتة لمنعمتتتة التحريتتتر الفلستتتطينية، واصتتتل أ :راا هللا

قتانون القوميتة العنصتري عبتر التوجتا  الفلسطينية تتدارس من أرترا  عرصيتة وضتن يليتات لحترا  ضتدا 
 وأشتار أةتو يوستف فتي تصتتريحات لتت"قدس ةترس" يتوا اإلثنتتين لألمتم المتحتد  أو مجلتل األمتن التتدولي.

 ائيل دولة عنصرية".، إلى أن الحرا  الدولي يستهد  الوصوو إلى اإلعلن عن "إسر 23/7/2018
محاولتتتة االحتتتتلو فتتترض  ، فتتتي  تتتلا ودوليتتتا   وعرصيتتتا   ورالتتتب ةوجتتتود "رد فعتتتل جتتتدي وحقيقتتتي، إستتتلميا  

 رتهايد البائد  والترانسفير على الشعب الفلسطيني".اسياسة األب
 23/7/2018 قدس برس،وكالة   

 
 حماس: إقرار االحتالل قانون القومية استهداف خطير للوجود الفلسطيني .15

أن إقتتتترار متتتتا يستتتتمى بالكنيستتتتت اإلستتتترائيلي "قتتتتانون القوميتتتتة" شتتتترعنة رستتتتمية  ،أكتتتتدت حركتتتتة حمتتتتاس
للعنصرية اإلسرائيلية، واستهدا   طير للوجود الفلسطيني وحقا التاري ي في أرضا، وسرقة واضحة 

قترارات وقاو النار  باسم حركتة حمتاس فتو ي ةرهتوا إنتا متا كتان لهتذ  القتوانين وال لممتلكاتا ومقدراتا.
المتطرفة أن ت ت ذ لوال حالة الصمت اإلقليمي والدولي على جترائم االحتتلو وانتهاكاتتا، وكتذلك التدعم 

 األمريكي اللمحدود للنهج العنصري اإلسرائيلي المتطر .
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تصريح صحفي على أن كل هذ  القرارات والقوانين البارلة لن تمر ولن ت،ير من الواقن شتيئا ، ةوشدد 
وأضتتا  أن هتتذ  السياستتات  ب الفلستتطيني صتتاحب الحتت  والستتياد  علتتى هتتذ  األرض.وستتيبقى الشتتع

اإلسرائيلية ال طير  تتطلب وحد  وقو  وتماسك الشعب الفلسطيني ومكوناتا الم تلفة، والتواف  العاجل 
 ورنية نحمي ةها شعبنا وندافن عن حقوقا ومقدراتا ونواجا ةها كل التحديات. استراتيجيةعلى 

 19/7/2018حماس، غزة،  موقع حركة
 

 طافح بالعنصرية والكراهيةالقومية قانون ": الجهاد" .16
. حذرت حركة الجهاد اإلسلمي من "قانون القومية" الذي أقر  الكنيست اإلسترائيلي بشتكل نهتائي :غز 
حركة على لستان القيتادي يوستف الحستاينة، إن القتانون الجديتد "رتافح بالعنصترية والكراهيتة"، القالت و 

يرا إلتتى أنتتا "ي كتتد بمتتا ال يتتدا مجتتاال  للشتتك أن إستترائيل، ماضتتية فتتي رريقهتتا للقضتتا  علتتى الوجتتود مشتت
الفلستتطيني"، مضتتيفا "فتتي حتتاو د تتل هتتذا القتتانون حياتتز التنفيتتذ، فوننتتا أمتتاا مرحلتتة جديتتد  متتن مراحتتل 

يعتبتتر متتن  وأشتتار إلتتى أن القتانون  التهجيتر ألهلنتتا فتي القتتدس والتتدا ل المحتتل، والت،تتوو االستتيطاني".
أ طر القوانين التي صادق عليها كنيست االحتلو في السنوات األ ير ، ورالب، السلطة الفلسطينية 

 يصب في  دمة االحتلو". الذيةتدار   طور  هذا األمر، واإلسراا في وقف التنسي  األمني "
 20/7/2018القدس العربي، لندن، 

 
 وجود الفلسطيني والهوية الوطنية الفلسطينيةإعالن حرب على ال": قانون القومية الشعبية" .17

وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مصادقة الكنيستت اإلسترائيلي بشتكل نهتائي علتى قتانون غز : 
ةت"إعلن حرا على الوجود الفلسطيني والهوية الورنية الفلسطينية"، وشددت على أن فلسطين  القومية

رض األجداد ومستقبل األحفاد، وأن هذا الكيان الصهيوني هي "الورن التاري ي للشعب الفلسطيني وأ
المجتترا ال يملتتك أي صتتفة شتترعية أو تاري يتتة أو وجوديتتة"، وحملتتت المجتمتتن التتدولي المستت ولية "فتتي 

 ضو  استمرار توارئا وعدا إدانتا ومحاسبتا للكيان الصهيوني".
لفعية" على مجمل القوانين الجديد  وأكدت أن "الرد الورني والقومي" يجب أن يتجاو  حدود "الردود ال

التي يجري سنها اليوا دا ل إسرائيل، وأن يكون الترد ةتت " طتوات عمليتة وفتي مقتدمتها قطتن العلقتات 
 من الكيان الصهيوني ووقف التطبين، وإنها  مهزلة اتفاقيات السلا ومشروا التسوية".

 20/7/2018القدس العربي، لندن، 
 

 رتهايد العنصريةابتكريس لدولة األ انون القوميةق المطران عطا هللا حنا: .18
قاو المطران عطا هللا حنا، رئيل أساقفة سبسطية للروا األرثوذكل: إن ما يسمى ةت"قانون  : الناصر 

وأكد أنا قانون فاشيا بامتيا ، يتجاهل بشكل كلي أن  رتهايد.االقومية" يكرس بشكل كلي دولة األب
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ألرض المقدسة، "هم أصيلون في انتمائهم لهذ  األرض، وليسوا العرا الفلسطينيين أةنا  هذ  ا
وصين أن هذا القانون أماط اللثاا عن  بضاعة أوتي ةها من هنا أو هنا ، )في إشار  إلى الصهاينة(.

الوجا الحقيقي لت"إسرائيل" التي تدعي أنها دولة ديمقرارية، ليأتي وي كد للقاصي والداني، بأننا أماا 
 ي جديد، وأماا نعاا فاشيا بكل ما تعنيا الكلمة من معاني.نعاا فصل عنصر 

 19/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ودينياً  عقائدياً  جاء ليؤكد طبيعة الصراع باعتباره صراعاً  القومية كمال الخطيب: قانون  .19
و ال طيب: قاو رئيل لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا للجماهير العرصية الشيخ كما : الناصر 

، إن قانون "القومية" الذي أقر  الكنيست )البرلمان( اإلسرائيلي فجر اليوا ال ميل، " طير جدا  
وستكون لا تداعيات على الموارنين العرا". وتابن ال طيب في حديثا لوكالة األناضوو: "كتشرين 

دا  الفلسطينيين حكومة تشرا كل األةواا السته ،  اصة وأنا يأتي في  لا وقانون هو  طير جدا  
 في الدا ل، ولكن اين سيكون هذا االستهدا  بقانون".

، فالسياسات ودينيا   عقائديا   وأضا  ال طيب: "جا  هذا القانون لي كد ربيعة الصراا باعتبار  صراعا  
أن الدولة يهودية وتتعامل على هذا األساس، ولكن تم ذلك من  لو  اإلسرائيلية كانت تعتمد دائما  

ينل صراحة على أن إسرائيل دولة الشعب اليهودي". وأكمل: "هذا يعني أن العرا باتوا أكثر  قانون 
فأكثر في دائر  االستهدا  والتهمي  على كل المستويات". وتابن: "لذلك أعتقد أن القانون  طير 

 ، وستكون لا تداعيات واسعة على الموارنين العرا". جدا  
 19/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "إسرائيل" قانون القومية يجعلها راعي العنصرية في العالم ويدعو إلى مواجهته إقرارالعالول:  .21

اعتبر  ياد العالوو المتحدث الرسمي للم تمر الشعبي لفلسطينيي ال ارج، مصادقة الكنيست 
لسلسلة  ماال  على عنصري هذا الكيان ال،اصب، واستك إضافيا   اإلسرائيلي على "قانون القومية" دليل  

القرارات العنصرية اإلحللية التي يستهد  ةها اإلنسان الفلسطيني، وهي محاولة منا لت،طية جرائما 
بح  الشعب الفلسطيني. وقاو العالوو: "ال يست،را أةنا  الشعب الفلسطيني، من مصادقة الكنيست 

أكملا وحرما من أبسة على "قانون القومية"، فمن قاا على االستعمار والجرائم وتهجير شعب ب
حقوقا، ال يمنعا من إصدار قوانين عنصرية أي رادا". وأشار المتحدث الرسمي إلى أن "قانون 
القومية" محاولة من االحتلو، إلغلق باا العود  للجئين الفلسطينيين بشكل نهائي، بالمقاةل يفتح 

ضارصا بعرض الحائة جمين  الباا على مصراعيا أماا هجر  يهود العالم إلى فلسطين المحتلة،
، ومنها 1948 سنةعود  اللجئين إلى ديارهم التي هجروا منها  القرارات األممية التي ت كد على ح ا 

 .194القرار 
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لوال صمت المجتمن الدولي تجا   ،"ما كان للحتلو أن يصدر هكذا قانونا عنصريا   وأضا  العالوو:
ح  الشعب الفلسطيني وحقوقا التي أقرتها الشرعية تجاو ات واعتدا ات االحتلو المتواصلة ب

الدولية". وأكد العالوو أن "صدور "قانون القومية" دليل إضافي على أن الكيان اإلسرائيلي، كيان 
ونعاا فصل عنصري، يجب مواجهتا من قبل دوو العالم بكل حزا، كما تمت مواجهة نعاا الفصل 

 العنصري األبارتهايد في جنوا إفريقية".
ورالب المتحدث باسم الم تمر الشعبي لفلسطينيي ال ارج القياد  الفلسطينية الرسمية والفصائل 
والقوى الورنية الفلسطينية، إلى أن ات اذ موقف صارا تجا  هذ  االنتهاكات، وأن تنف  عنها غبار 

القضية  االنقساا بأسرا وقت ممكن، ليستعيد الشعب الفلسطيني وحدتا ليواجا كافة مشارين تصفية
 منها. الفلسطينية والتي تعد القوانين العنصرية الصادر  عن كيان االحتلو جز ا  

 19/7/2018، المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج
 

 فلسطينيو الداخل يباشرون تحركات لمواجهة "قانون القومية" .21
، اليوا 48ي ةدأت الهيئات التمثيلية للفلسطينيين في أراض: نضاو محمد وتد -القدس المحتلة 

ثنين، أوو تحر  فعلي لمواجهة قانون القومية اليهودي الذي أقر  الكنيست اإلسرائيلي، ال ميل اإل
اليوا للتشاور  استثنائيا   فقد عقدت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العرصية، اجتماعا   الماضي.

عيد الفلسطيني العاا وعلى الصعيد بشأن ال طوات الواجب ات اذها على الصعيد المحلي، وعلى الص
نحو عقد م تمر عاا حتى نهاية  لبيان أصدرتا اللجنة مسا  اليوا، فون هنا  توجها   ووفقا   الدولي.
، بموا ا  سلسلة من ال طوات الميدانية المباشر ، وعلى رأسها تنعيم معاهر  جماهيرية ةالجاري السنة

 في تل أةيب، في األياا القريبة المقبلة.
قاو رئيل اللجنة، محمد ةركة في مستهل اجتماا اللجنة اليوا: "إن البند األوو في القانون يستهد  و 

شعبنا في ورنا، يستهد  فلسطين الكاملة، فهو ي سل بقانون أساس مشروا اليمين المتطر  بشأن 
ورنا، لم  "الح  التاري ي لليهود على أرض إسرائيل"، بمعنى أن التنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني في

ا على كل القوانين(. سياسيا   يعد ةرنامجا    لهذا الحزا أو ذا ، إنما قانون دولة )غلا
الدولتين  وأضا  ةركة: "نحن نقوو إن فلسطين الكاملة هي ورن الشعب الفلسطيني وإسقاط حلا 
عاا فصل يعيدنا للمرصن األوو: فلسطين التاري ية هي وحد  واحد ، وال يمكن أن نقبل أن نعي  في ن

 عنصري في ورننا، ألننا أصحاا البلد ونحن لم نهاجر إلى الورن من أي مكان في العالم".
وقد ات ذ االجتماا سلسلة من القرارات، منها للتنفيذ القريب، وقرارات على المستوى األبعد، بحيأ 

 القانون والسياسات اإلسرائيلية، على عد  صعد ومستويات. تستمر المواجهة ضدا 
إلضافة لقراري تنعيم معاهر  في تل أةيب والتحضير لم تمر عاا فقد قررت سكرتارية اللجنة وصا

 التوجا لألمم المتحد  وعقد لقا ات سياسية من هيئات األمم المتحد  الم تصة بحقوق اإلنسان. أيضا  
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تنسي  عقد لقا ات من م تلف الفصائل الفلسطينية في راا هللا ل وعلى صعيد الدا ل، تقرر أيضا  
موقف فلسطيني موحد وتكليف راقم قانوني لوضن ورقة موقف للجماهير الفلسطينية، من مواصلة 

 القانون للمحكمة اإلسرائيلية العليا. التشاور من مركز "عدالة"، لرفن التماس ضدا 
 23/7/2018، العربي الجديد، لندن

 
 على الشعب الفلسطيني اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس: قانون القومية عدوان  .22

أكدت اللجنة الرئاسية العليا لش ون الكنائل في فلسطين، أن ما يسمى "بقانون القومية : راا هللا
، يقصي الديانتين المسيحية واإلسلمية كما إقصائي، قانون عنصري الصهيوني" الذي أقر م  را  

 ستانتية وجمين الكنائل األ رى.يقصي المسيحيين بكل كنائسهم األرثوذكسية والكاثوليكية والبروت
وثمنت اللجنة الرئاسية في ةيان لها، مسا  اليوا االثنين، موقف البطرير  الماروني الكارديناو مار بشار  
بطرس الراعي وندا   إلى منعمة األمم المتحد  ومجلل األمن الدولي، إلصدار قرار دولي يبطل قرار 

لكنائل،  اصة أن جمين رعاياها واتباعها هم من القوميات ودعت جمين رلسا  ا .اإلسرائيليالكنيست 
ات اذ موقف جماعي يندرج في الجهد العاا  إلىوالفئات التي يستهدفها "قانون القومية الصهيوني"، 

 إلبطاو هذا القانون حماية للوجود المسيحي في األراضي المقدسة.
على حقوق الشعب الفلسطيني بمسلميا واعتبرت اللجنة الرئاسية، أن القانون المذكور هو عدوان 

المتحد  وأبسة مبادس الديمقرارية وحقوق  األممومسيحييا ويناق  قرارات الشرعية الدولية وميثاق 
إعلن  إلىودعت اللجنة الرئاسية دوو العالم والمجتمن الدولي بجمين هيئاتا وم سساتا،  .اإلنسان

تقرير مصير  ةزواو االحتلو عن أراضيا، دعمها لدولة فلسطين ولح  الشعب الفلسطيني في 
 ولتحر  دولي إلبطاو هذا القرار العنصري.

 23/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 رتهايدايؤّسس لنظام األب ترى أنه "القائمة المشتركة... و"الكنيست يصادق على "قانون أساس القومية" .23
ع  كنيست،  62ة الفائتة على "قانون أساس القومية"، بأغلبية صادق الكنيست، الليل: هاشم حمدان

 .عضوا   55مقاةلة معارضة 
، قاا نواا القائمة المشتركة ةتمزيقا، وإلقائا ومن المصادقة على القانون، قرابة الساعة الثالثة فجرا  

 صوا رئيل الحكومة، وعندها رلب رئيل الكنيست، يولي إدلشطاين، إ راجهم من القاعة. 
من نشر  عاما   122وقاو رئيل الحكومة، ةنيامين نتنياهو، بعد المصادقة على القانون، إنا "بعد 

هرتسل لرليتا، فقد تحدد في القانون مبدأ أساس وجودنا، وهو أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب 
في الشرق األوسة  أنها دولة قومية تحترا حقوق كل موارنيها، وأنها الدولة الوحيد  اليهودي"، مدعيا  
 التي تفعل ذلك.
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من جهتا قاو رئيل المعارضة المنتهية واليتا، يتسحا  هرتسوغ، إن "التاريخ سيحكم بشأن الس او 
أنا "يأمل أال يكون التوا ن الحساس ةين  هل سيضر القانون إسرائيل أا سيضيف لها". مضيفا  

 اليهودية والديمقرارية قد تضرر".
"، بادعا  أنا "يضمن كون "تاري يا   إدلشطاين، المصادقة على القانون حدثا   واعتبر رئيل الكنيست،

 ألجياو". إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، والنشيد الورني والعلم والح  باالستيطان سيكون مضمونا  
من ساعات  هر أمل، األرصعا ،  وكان الكنيست قد ناق  مئات التحفعات على ةنود القانون، ةد ا  

 تى فجر اليوا ال ميل.وح
و عم المبادر القتراح القانون، يفي دي تر، أن القانون "ال يمل ةثقافات األقليات، وال بأياا عطلهم، 

 وال بالل،ة العرصية".
اعتبرت القائمة المشتركة "قانون القومية" أنا من أ طر القوانين التي سنت في العقود األ ير ، و 

 أنا يتألف من ةنود ت كد التفوق العرقي لليهود، ويجعل التمييز ضدا رتهايد، حيأ اوي سل لنعاا األب
، بقانون القومية أنا من 48عرا ورأت القائمة المشتركة، في ةيان وصل موقن  .وشرعيا   العرا مبررا  

أ طر القوانين التي سنت في العقود األ ير ، حيأ سيط،ى على أي تشرين عادي وسي ثر على 
دد من هو صاحب السياد  تفسير القوانين في ال د الهوية الدستورية للنعاا، التي تحا محاكم، ألنا يحدا

 وتعتبر "الشعب اليهودي وحد  صاحب السياد  في الدولة وفي البلد".
وجا  في البيان أن القائمة المشتركة تعتبر قانون القومية قانونا  كولونياليا  معاديا  للديمقرارية، 

 رتهايد المعروفة.ايحمل  صائل األبعنصري الطابن والمضمون، و 
العرا في مععم المجاالت  وأكدت القائمة المشتركة أن قانون أساس القومية، يشرعن التمييز ضدا 

العرا في مجاالت الموارنة، والممتلكات واألرض،  األساسية واألكثر أهمية، يقصي، ويميز ضدا 
وغ دونيتهم في كل مجاالت الحيا    ومن  لو إقصائهم من المشهد السياسي.والل،ة والثقافة ويسا

 19/7/2018، 48عرب 

 
 الحكومة بحال عدم تغيير مكانة اللغة العربية نتنياهو هدد بحلّ  .24

هدد رئيل الحكومة اإلسرائيلية، ةنيامين نتنياهو، بحل الحكومة وتقديم االنت ابات : ةلو ضاهر
،ة العرصية في "قانون القومية" العنصري العامة في حاو تم ت،يير البند المتعل  بول،ا  مكانة الل

 والمعادي للديمقرارية، الذي سنتا الهيئة العامة للكنيست، فجر اليوا ال ميل.
وكانت الل،ة العرصية تعتبر ل،ة رسمية ثانية، بعد العبرية، لكن "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية 

ى الصفة الرسمية لل،ة العرصية، ونل على أن للشعب اليهودي"، المعرو  باسم "قانون القومية"، أل،
لل،ة العرصية "مكانة  اصة"، سيتم التطرق إليها بقانون ي ر، وليل من  لو قانون أساس، الذي 

 أنا قانون دستوري. "إسرائيل"يعتبر في 
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وأفاد موقن "واال" االلكتروني، اليوا، بأن عضو الكنيست أوري ماكليف، من كتلة "يهدوت هتورا " 
حريدية، والعضو في "لجنة قانون القومية" التي استمعت العتراضات أعضا  الكنيست ووضعت ال

 الصي،ة النهائية للقانون، حاوو بطلب من نواا عرا منن ت،يير مكانة العرصية كل،ة رسمية ثانية.
ى إال أن مس ولون في مكتب رئيل الحكومة اإلسرائيلية اتصلوا بماكليف وأةل،و  بأنا إذا أصر عل

ت،يير البند ب صوص الل،ة العرصية في "قانون القومية"، فون رئيل الحكومة نتنياهو سيحل االئتل  
 الحكومي ويقدا االنت ابات. ووفقا لموقن "واال"، فون ماكليف تراجن عن مطلبا بعد هذا التهديد.

 19/7/2018، 48عرب 

 
 ليل"قانون القومية" العنصري: تفاصيل خطة نتنياهو للكذب والتض .25

عمم رئيل الحكومة اإلسرائيلية، ةنيامين نتنياهو، "ورقة رسائل" على و رائا، : ةلو ضاهر
ليست دمونها  لو المقاةلت الصحفية حوو "قانون القومية" العنصري والمعادي للديمقرارية، الذي 

التي نشرت  في "ورقة الرسائل" هذ ، سنا الكنيست فجر اليوا ال ميل. وصدا الكذا والتضليل بار ا  
 (.تفاصيلها شركة األ بار )القنا  الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي سابقا  

أن هذا القانون العنصري يرسخ التمييز ضد العرا ول،تهم، إال أن نتنياهو اعتبر في  وعلى الرغم من
أن "الكثير "ورقة الرسائل" أنا "لن يتم المل بالل،ة العرصية" وأن "القانون ضروري"، كما  عم في ورقتا 

 من البنود في القانون تعهر في دساتير دوو ديمقرارية غرصية م تلفة".
وادعت ورقة نتنياهو أن "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي. وهذا المبدأ األساسي يعهر في 

تفوي   بكتاا كافة الوثائ  األساسي الورنية والدولية المتعلقة ةدولة إسرائيل، من وعد ةلفور، مرورا  
 االنتداا البريطاني وقرار التقسيم لألمم المتحد  وحتى وثيقة االستقلو". 

 19/7/2018، 48عرب 

 

 "عدالة": قانون القومية غير شرعي ويكرس الفصل العنصري  .26
اعتبر مركز "عدالة" أن مصادقة الكنيست، فجر يوا ال ميل، على "قانون القومية" هو تكريل 

وأصدر "عدالة" ورقة موقف حوو  . "إسرائيل"الموارنين العرا في  دا للفصل العنصري والتمييز ض
 قانون األساس الذي يكرس الفصل العنصري، واعتبر أنا معاٍد للديمقرارية ويدعم التمييز ضدا 

والفلسطينيين في القدس الشرقية والسوريين في الجوالن المحتل  "إسرائيل"الموارنين الفلسطينيين في 
وأكد المركز في ورقة الموقف على أن قانون أساس القومية يقن ضمن حدود  .ويشرعنا دستوريا  

المحعورات المطلقة بموجب القانون الدولي، وصالتالي فهو غير شرعي كقانون استعماري لا 
 رتهايد(.ا صائل الفصل العنصري )أب

 19/7/2018، 48عرب 
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 يات نضالية جديدة": نواجه تشريعات استبدادية... وبحاجة آلل48جبارين لـ"عرب  .27
أكد رئيل لجنة العلقات الدولية بالقائمة المشتركة، النائب د. يوسف جبارين، يوا : قاسم بكري 

ال ميل، أنا يبادر إلى اتصاالت دولية لمواصلة ررح  طور  "قانون القومية" في المحافل الدولية 
 ق الورنية للشعب الفلسطيني.واألوروصية، مشددا  على دعم العالم لحقوق الموارنين العرا وللحقو 

وهاجم جبارين رئيل الحكومة اإلسرائيلية، ةنيامين نتنياهو، إثر استدعا  سفير االتحاد األوروصي لدى 
 لجلسة توصي ية بسبب ما أسما  نتنياهو "تد ل االتحاد األوروصي ضد قانون القومية". "إسرائيل"

ير مسبوقة في التصعيد العنصري والممارسات أننا نواجا مرحلة غ ال شكا : "النائب جبارين وتابن
العدائية تجا  األقلية العرصية من قبل حكومة اليمين الحالية، والتي تتمثل ةهذ  الفتر  بالذات في قوننة 
هذ  العنصرية البنيوية من  لو تشريعات استبدادية، ي رها )وقد يكون أ طرها( قانون أساس 

يدنا على ضرور  استحداث يليات نضالية جديد  واالرتقا  بما من تأكوأضا : " ."القومية اليهودية
تعودنا عليا وما ألفنا  إلى مستويات جديد  قد ترصك الم سسة وال تتر  لها مجاال  للتهرا من 

 ."االستحقاقات التي نناضل من أجلها كأقلية قومية
 19/7/2018، 48عرب 

 
 قانون القوميةموجة انتقادات ل نتنياهو يصدر تعليمات مضللة لصدّ  .28

 قانون  في مواجهة االنتقادات الواسعة في الشارا اإلسرائيلي والدولي التي تعالت ضدا  تل أةيب:
"ورقة رسائل" على و رائا، ليست دموها  لو ، ، عمم رئيل الو را  اإلسرائيلي ةنيامين نتنياهوالقومية

العرا ول،تهم،  سخ التمييز ضدا المقاةلت الصحافية. وعلى الرغم من أن هذا القانون العنصري ير 
فون نتنياهو اعتبر في "ورقة الرسائل" أنا "لن يتم المل بالل،ة العرصية"، وأن "القانون ضروري". كما 
 عم في ورقتا أن "الكثير من البنود في القانون تعهر في دساتير دوو ديمقرارية غرصية م تلفة". 

للشعب اليهودي. وهذا المبدأ األساسي يعهر في كل  وادعى نتنياهو أن "إسرائيل هي الدولة القومية
الوثائ  األساسية الورنية والدولية المتعلقة ةدولة إسرائيل: من وعد ةلفور، مرورا  بكتاا تفوي  

 االنتداا البريطاني، وقرار تقسيم فلسطين الصادر عن األمم المتحد ، وحتى وثيقة االستقلو".
هي "دولة يهودية وديمقرارية"، علما  بأن الكثير من  "إسرائيل" وعاد نتنياهو لتكرار االدعا  بأن

اإلسرائيليين ي كدون على أن هذا مزيج غير معقوو، وأنا إما تكون يهودية أو ديمقرارية. كذلك 
بمثابة قانون دستوري، ال  "إسرائيل"ادعى نتنياهو أن "قانون القومية"، وهو قانون أساس يعتبر في 

 ساس: كرامة اإلنسان وحريتا".يتناق  من "قانون أ
ورد نار  باسم القائمة المشتركة على رسالة نتنياهو، قائل : "لدينا رئيل حكومة ال يتردد في الكذا. 
فالنصوص واضحة، وكلها تشير إلى أن قانون القومية يتعامل من الموارن العرصي بعنصرية، 

ي قرابة ألف ةلد ، كما أنا يستهد  ويشجن االستيطان اليهودي على حسابا، ويمنعا من السكن ف
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الل،ة العرصية، وعاصمة تراثا، أي القدس المحتلة، وي ف  مكانة الل،ة العرصية التي تعتبر اين ل،ة 
رسمية ثانية في إسرائيل، إلى ل،ة ذات مكانة  اصة" ضمن قانون ي ر، وأكد أن "قانون القومية" 

 تهويد.يشجن االستيطان لليهود فقة، ويقونن م ططات ال
 21/7/2018، لندن، الشرق األوسط

 
 "قانون القومية"النواب الدروز في االئتالف الحكومي يتوجهون للمحكمة إللغاء  .29

تل أةيب: أعلن النواا الثلثة الدرو ، األعضا  في الكنيست اإلسرائيلي من أحزاا االئتل  
قانون  ضدا  "إسرائيل"عليا في الحكومي والمعارضة، أنهم ينوون التقدا باستئنا  إلى المحكمة ال

القومية، بالتنسي  من منتدى المحامين الدرو  ورلسا  السلطات المحلية الدر ية والشركسية في 
 ، للمطالبة بول،ائا."إسرائيل"

ووقن على ةيان ةهذا ال صوص كل من النواا أكرا حسون النائب عن حزا "كوالنو"، وكذلك حمد 
يتينو"، وكلهما من االئتل  الحكومي، إضافة إلى النائب صالح عمار النائب عن حزا "يسرائيل ة

القانون. وأوضحوا أن القانون  سعد من حزا "المعسكر الصهيوني". وجميعهم كانوا قد صوتوا ضدا 
 المشار إليا، يمل بحقوق أةنا  الطائفة المعروفية ويتسبب لهم باألذى.

  23/7/2018الشرق األوسط، لندن، 

 

 األسبق ديسكين: قانون القومّية خطير ومرفوض جملًة وتفصياًل رئيس الشاباك  .31
ال،رصية أن الرجل الذي وضن قانون القومية  - من الم فارقات العجيبة  هير أندراوس: –الناصر  

الساة  منصب رئيل العنصري هو النائب عن حزا )ليكود( الحاكم، يفي دي تر، الذي ش،ل في 
 ا  و ديسكين، لي عِلن جهار اليوا ينبري "وريثا" في رئاسة الشابا ، يوفااا )الشابا (، و جها  األمن الع

  م عارضتا الجارفة لما ي طل  عليا قانون القومية، الذي سناا الكنيست فجر يوا ال ميل الماضي.
العبري، قاو ديسكين إن قانون القومية هو  - (، اإل باري WALLAففي مقاٍو نشر  اليوا بموقن )

لهذا العمل الرجل ، ولو بصمٍت، ا  أكون شريكيتي، وكموارٍن في إسرائيل، ال أ ريد أْن "ليل قانون قوم
، كما يزعم أ ال يدور عن قانوٍن غير  ضروري الحدي في الوقت عينا إلى أن ا  والم ذي"، الفت

 ، جملة  وتفصيل ، على حدا تعبير .ا  ا هو قانون مرفوض كليليمين، إنمالم عارضون من اليسار وا
ة كان وما  او وسيبقى العديد من م وارني الدولة العبري"قانون قوميتا وقانون قومية  د على أنوشد

وتحضيٍر عميٍ  وم حاوالت  ، بعد عمٍل شاقٍ 14/5/1948وثيقة االستقلو، التي تما اإلعلن عنها في 
 ، كما قاو."ل التفاٍق واسٍن ي رضي أكبر شريحة من المجتمنللتوص

 23/7/2018، رأي اليوم
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 وسط احتجاجات الطائفة الدرزية "الدولة اليهودية" أيوب قرا يتلقى تهديدات بالقتل بسبب قانون  .31
من قبل أجهز  األمن في الدولة بسبب تهديدات بالقتل و جهت  تلقى و ير االتصاالت أيوا قرا تحذيرا  

القومية اليهودية" المثير لا من قبل أفراد من الطائفة الدر ية في أعقاا تصويتا لصالح قانون "الدولة 
في أعقاا التهديدات، تدرس الوحد  المس ولة عن سلمة و را   للجدو في األسبوا الماضي.

لما ذكرتا شبكة "حداشوت"  الحكومة في جها  األمن العاا )الشابا ( تعزيز الحماية األمنية لقرا، وفقا  
تعرضا هو و وجتا واةنا للمضايقة  ،"إسرائيل"وأكد قرا، وهو ثاني و ير در ي في  اإل بارية. 

 الجسدية وعبر اإلنترنت.
 23/7/2018ذا تايمز أوف إسرائيل، 

 
 أيمن الصفدي: "قانون القومية" اإلسرائيلي تكريس للعنصرية .32

تتت أيمتتتن الصتتتفدي إقتتترار الكنيستتتت اإلستتترائيلي  األردنتتتي دان و يتتتر ال ارجيتتتة وشتتت ون الم،تتتترصين :انعما
"نتدين متا  عبتر تتويتر: ،وقاو الصفدي تقرير المصير في البلد. فقة ح ا يمنح اليهود  ال ميل قانونا  

للقتتوانين واألعتترا   للعنصتترية، و رقتتا   يستتمى "قتتانون القوميتتة" التتذي تبنتتا  الكنيستتيت اإلستترائيلي تكريستتا  
وأضا  الصفدي أن القانون: "دليل ي تر علتى استتمرار إسترائيل فتي ات تاذ  الدولية وحقوق اإلنسان". 

دانتهتتا والتصتتدي لهتتا حمايتتة لألمتتن واالستتتقرار إحاديتتة تتت جج الصتتراا علتتى المجتمتتن التتدولي  طتتوات أ
 اإلقليميين والدوليين". 

 19/7/2018 ،الغد، عّمان
 

 اإلسرائيلي على "قانون القومية" الكنيستالجامعة العربية تدين مصادقة  .33
مصتتتتتادقة الكنيستتتتتت  ،19/7/2018 يتتتتتوا ال متتتتتيل ،دانتتتتتت األمانتتتتتة العامتتتتتة للجامعتتتتتة العرصيتتتتتة :القتتتتتاهر 

اإلسرائيلي على "قتانون القوميتة اليهوديتة" ووصتفتا ةتت"العنصري"، م كتد  أن هتذا القتانون وكتل القتوانين 
التي تحاوو سلطات االحتلو فرضتها وتكريستها بتالقو  "قتوانين بارلتة ومرفوضتة ولتن ترتتب للحتتلو 

مصتتادقة علتتى هتتذا القتتانون ال طيتتر تنطتتوي ، أن اللهتتا وعتتدات الجامعتتة العرصيتتة، فتتي ةيتتان أي شتترعية".
علتتى "تنكتتر لحقتتوق الشتتعب الفلستتطيني علتتى أرضتتا التاري يتتة، وامتتتداد لتتارث االستتتعماري، وترستتيخ 
لممارساتها العنصرية، وفي مقدمتها إل،ا  اي ر عبر فرض الوقائن على األرض بتالقو ، وعبتر تقنتين 

للمزيتتد متتن العبتتأ متتن  تتلو مصتتادر  األراضتتي  االستتتيطان وإرتتلق يتتد ستتلطات االحتتتلو اإلستترائيلي
 وتجريفها وهدا المنا و وهضم الحقوق الفلسطينية".
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وأشارت الجامعة إلى أن مصادقة الكنيست على مشروا ما يسمى "قانون القومية"... "تجعل من دولة 
صرية وشترعنة الضفة ال،رصية لتكريل العن االحتلو اإلسرائيلي )دولة يهودية(، في  طو  جديد  لضما 

ايتتد( وممارستتة التطهيتتر العرقتتي، ذلتتك التتنهج التتذي دأةتتت عليتتا ستتلطات االحتتتلو، بمتتا ي كتتد ه)األبارت
استتتمرار تصتترفها وكأنهتتا )دولتتة فتتوق القتتانون("، محتتذر  ممتتا يعنيتتا هتتذا القتتانون ويرستت ا متتن مضتتامين 

 ضر".أةنا  الشعب الفلسطيني دا ل ال ة األ  "التمييز العنصري واالستهدا  ضدا 
 19/7/2018 ،الشرق األوسط أونالين، لندن

 
 من نتائجه الكارثية البرلمان العربي يدين "قانون القومية" اإلسرائيلي محذراً  .34

، رفتت  البرلمتتان 19/7/2018 أكتتد رئتتيل البرلمتتان العرصتتي مشتتعل الستتلمي، يتتوا ال متتيل :وفتتا وكالتتة
 عنصتتتري التتتذي أقتتتر  الكنيستتتت اإلستتترائيلي.التتتتاا وإدانتتتتا لقتتتانون "الدولتتتة القوميتتتة للشتتتعب اليهتتتودي" ال

وأشتار الستتلمي فتتي ةيتتان صتتحفي لتتا، إلتتى أن القتانون المرفتتوض يكتترس علنتتا  نعتتاا التمييتتز والفصتتل 
الفلسطينيين أصحاا األرض األصليين، ويحرا الفلسطينيين الذين يعيشون  العنصري الب،ي  ضدا 

 ومبادس حقوق اإلنستان وميثتاق وقترارات على أرضهم من أدنى حقوقها الراس ة في القوانين الدولية
وحتتذر متتن "النتتتائج الكارثيتتة لهتتذا القتتانون التتذي  األمتتم المتحتتد ، وي صتتادر علتتى حتت  تقريتتر المصتتير.

ي سل لسياسات عنصرية ب،يضة، وينتهك المبادس األساسية للقانون الدولي ومبادس حقوق اإلنسان، 
اوية وعتتدا التمييتتز علتتى  لفيتتة القوميتتة والتتدين ويضتترا بعتترض الحتتائة النعتتاا التتدولي للحمايتتة المتستت

 والل،ة والثقافة وي عرض السلم واألمن الدوليين لمزيد من الم ارر".
 19/7/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 األزهر يدين "قانون القومية" ويصفه بـ "العنصري" .35

ون الدولتتة القوميتتة اليهوديتتة"، متتا يستتمى ةتتت"قان "إستترائيل"دان األ هتتر الشتتريش، بشتتد ، إقتترار  :)شتتين وا(
د أكتتتو  واصتتتفا  ال طتتتو  ةتتتت"العنصرية الب،يضتتتة"، التتتتي تبتتترهن علتتتى حقيقتتتة ذلتتتك االحتتتتلو االستتتتيطاني.

أصيل غير قاةتل للتصترا ،  أن فلسطين ستبقى عرصية، وهي ح ا على في ةيان يوا الجمعة،  ،األ هر
ذ  ال طتتوات العنصتترية ستفشتتل أمتتاا وشتتدد علتتى أن هتت لشتتعبها العرصتتي علتتى ا تتتل  أديانتتا وروائفتتا.

كا بحقاا في إقامة دولتا وعاصمتها القدس الشريش.  صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني، وتمسا
 20/7/2018 ،القدس، القدس  

 
 : قانون "القومية" اإلسرائيلي يكّرس الفصل العنصري يةاألردنالحكومة  .36

هتي  "إسرائيل"قانون القومية" ينل على أن مصادقة "الكنيست" على " يةاألردنالحكومة دانت  :انعما 
"الدولة القومية للشعب اليهودي"، معتبر  أن ذلك يكرس "الفصل العنصتري ويبعتد  يتار الستلا"، وفت  
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"إن  ال متتيل:وقالتت و يتر  الدولتة لشتت ون اإلعتلا، جمانتة غنيمتات، فتتي ةيتان صتحفي الليلتة  تقتديرها.
واألراضتي المحتلتة ويتعتارض بشتكل صتارا متن القتانون القانون يكرس الفصتل العنصتري فتي إسترائيل 

ت "هتذا القتانون يبعتدنا عتن  يتار الستلا العتادو والشتامل فوأضتا الدولي واألعترا  والمواثيت  الدوليتة".
فتي المنطقتة، وستي دي لمزيتتد متن العنتف والتطتر  ويستتتهد  الوجتود الحضتاري واإلنستاني والتتتاري ي 

 للشعب الفلسطيني في ورنا".
 20/7/2018 قدس برس،وكالة 

 
 يبرهن أن االحتالل يدفع لتأجيج الصراع وتغذيته في المنطقة قانون "القومية"عاطف الطراونة:  .37

فتي تصتريحات صتحفية مستا  أمتل ، أكد رئيل مجلل النتواا المهنتدس عتارف الطراونتة :ةترا وكالة
فز عن دورنا التاري ي وتق ،وأي تسوية تتجاو  ح  الشعب الفلسطيني ،رفضا "صفقة القرن" الجمعة،

وحتتتتوو إقتتترار الكنيستتتتت  والمستتتيحية فتتتتي القتتتدس. اإلستتتتلميةفتتتي الوصتتتتاية الهاشتتتمية علتتتتى المقدستتتات 
لمزيتتتد متتتن العنصتتترية  عتتتد تكريستتتا  ذلتتتك "ي   أنالطراونتتتة  أوضتتتحاإلستتترائيلي لمتتتا يستتتمى قتتتانون "القوميتتتة" 

والكنيست يدفعون لتتأجيج ويصادر المزيد من حقوق الشعب الفلسطيني، ويبرهن أن حكومة االحتلو 
 الصراا وت،ذيتا في المنطقة".

 21/7/2018 ،الغد، عّمان
 

 إدانة لبنانية للقانون اإلسرائيلي العنصري: عدوان صارخ يدفع المنطقة نحو العنف .38
أثتار "قتانون الدولتة القوميتة للشتعب اإلسترائيلي" التذي  :ةيتروت، متن 21/7/2018 ،الحياة، لندننشرت 

 سرائيلي أوو من أمل، عاصفة من ردود الفعل اللبنانية المستنكر .أقر  الكنيست اإل
ووصتف رئتتيل الجمهوريتة ميشتتاو عتون القتتانون بأنتا "عتتدوان إسترائيلي جديتتد علتى الشتتعب الفلستتطيني 

ورأى أن "هتذا  وحقا في تقرير مصير ، وفي دولة مستقلة عاصتمتها القتدس، واستتعاد  كامتل أراضتيا".
  لفلستتطينيي الشتتتات ويفتتتح بتتاا الهجتترات واستتعا  أمتتاا اليهتتود، وهتتو انتهتتا  العتتود القتتانون يل،تتي حتت ا 

 ".194صارا لقرارات األمم المتحد  التي أكدت ح  العود  وفي مقدمها القرار رقم 
أمتتا رئتتيل المجلتتل النيتتتاةي نبيتتا ةتتري فتترأى أن هتتتذا القتتانون "يمثتتل فصتتل  ي تتتر متتن فصتتوو العتتتدوان 

ين وشتتتتعبها وحقوقتتتتا المشتتتتروعة بتتتتالعود  وإقامتتتتة دولتتتتتا المستتتتتقلة اإلستتتترائيلي المتواصتتتتل علتتتتى فلستتتتط
وعاصمتها القدس الشريش ويمثل أيضا  عدوانا  على الكرامة العرصية واإلنسانية جمعا  واغتياو صتريح 
لاعتتتلن العتتتالمي لحقتتتوق اإلنستتتان واالتفاقيتتتة الدوليتتتة للقضتتتا  علتتتى جميتتتن أشتتتكاو التمييتتتز العنصتتتري 

ورأى ةتري أن القتانون "فتتح األةتواا علتى  ولية المتصتلة بالقضتية الفلستطينية".ونسف لكل القرارات الد
مصراعيها لوضن م طة الترانسفير من جديد موضن التنفيذ ألكثر من مليون ونصتف مليتون متوارن 

متتم المتحتتد  ومطالبتتا  ألفلستتطيني عرصتتي"، واضتتعا  هتتذا العتتدوان بكتتل تداعياتتتا ةرستتم المجتمتتن التتدولي وا
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تحتتتتاد البرلمتتتتاني األورو متوستتتتطي واتحتتتتاد ةرلمانتتتتات التتتتدوو اإلستتتتلمية الرلمتتتتاني التتتتدولي واتحتتتتاد البالا
 بالتحر  وتحمل مس ولياتها.

متتن هتتذ  الدولتتة  48ميشتتاو ستتليمان أن القتتانون إشتتار  االنطتتلق لتهجيتتر عتترا  الستتاة  واعتبتتر التترئيل
يتتد لحقتتوق الفلستتطينيين فتتي وقتتاو التترئيل الستتاة  للحكومتتة نجيتتب ميقتتاتي إنتتا "انتهتتا  جد العنصتترية.

أرضتتتهم ودولتتتتهم، وانقتتتلا وقتتتح علتتتى كتتتل القتتترارات والمواثيتتت  الدوليتتتة، وهتتتذا القتتترار ةرستتتم الضتتتمير 
واستنكر الترئيل الستاة  للحكومتة فت اد الستنيور  القترار  العالمي، إن كان بعد من ضمير ال يزاو حيا ".

ين، والحتتل الستتلمي والتوجهتتات والسياستتات التتدولت التتذي "يطتتيح القتترارات الدوليتتة التتتي تحتتدثت عتتن حتتلا 
األمريكيتتة الستتابقة الملتزمتتة مستتار الستتلا فتتي المنطقتتة"، منبهتتا  إلتتى أن "إستترائيل تتتدفن المنطقتتة والعتتالم 

لتى جانتب الشتعب الفلستطيني إمجددا  نحو العنف والمواجهة والتطر ". وأكد "التمستك بحقنتا والوقتو  
 كبرت إسرائيل وتجبرت".في نضالا من أجل استعاد  حقا مهما ت

وقاو مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان عن القتانون اإلسترائيلي إنتا "عتين اإلرهتاا والتطتر  
والعنصتتترية التتتتي لتتتن تتتتتدوا مهمتتتا ر،تتتى الط،تتتتا  واستتتتكبروا وتجبتتتروا وتعنتتتتتوا". ودعتتتا "التتتدوو العرصيتتتتة 

ي وجا ما يتعرض لا شعب فلسطين واإلسلمية إلى الوقو  من الشعب الفلسطيني وقضيتا العادلة ف
 من إباد  ومجا ر واضطهاد وتهجير من أرضا العرصية المحتلة".

وكتتأن شتتعوا المنطقتتة وغتترد رئتتيل الحتتزا "التقتتدمي االشتتتراكي" وليتتد جنتتبلط علتتى "تتتوتير" بتتالقوو: "
أصتتبحت أوراق لعتتب فتتي ملهتتى كبيتتر يضتتحى بمصتتيرها ةتتل هتتواد  وال عوارتتف ويضتتحى بتتاألعرا  

وأضتا : "أمتن إسترائيل هتو األستاس. هكتذا قترر هتوا   ية من هلسنكي إلتى الكنيستت اإلسترائيلي".الدول
البوكر في هلسنكي، أما العبو الروليت في الكنيست فاستتقروا علتى يهوديتة الدولتة. ال لحريتة الشتعب 

 الفلسطيني وال لدرعا".
ةرمتهتتتا أمتتتاا  طتتتر التصتتتفية  ورأى الحتتتزا الشتتتيوعي اللبنتتتاني أن "القتتتانون يضتتتن القضتتتية الفلستتتطينية

الكاملة، تنفيذا  لصفقة القرن التي ةدأ تنفيذها علتى األرض، متا يستتوجب منتا رفتن ستقف المواجهتة متن 
ودعتتا "الستتلطة الفلستتطينية إلتتى الت لتتي عتتن كتتل  كتتل التتذين يستتعون إلتتى تصتتفية القضتتية الفلستتطينية".

والتترد المطلتتوا يكتتون بونهتتا  االنقستتاا  االتفاقتتات الستتابقة متتن العتتدو الصتتهيوني وال تتروج متتن "أوستتلو"
 الفلسطيني". - الفلسطيني

ورالبتتت حركتتة "أمتتل" "بموقتتف دولتتي واضتتح وعلنتتي متتن هتتذا القتتانون العنصتتري، التتذي يهتتز االستتتقرار 
 واألمن والسلا والنعامين اإلقليمي والدولي، ويثير فتنة دينية".

"متتتا كانتتتت لتتتتتم لتتتوال ضتتتعف العتتترا، وصتتتمت واعتبتتترت "الجماعتتتة اإلستتتلمية" أن ال طتتتو  اإلستتترائيلية 
وتتترمر بعتت  حكومتتاتهم وأنعمتتتهم لتمريتتر متتا يعتتر  بصتتفقة القتترن، ولتتوال شتتراكة دوو كبتترى فتتي هتتذ  
الجريمتتة المنكتتر ". وأهاةتتت بمنعمتتة التعتتاون اإلستتلمي "التحتتر  الستترين لوقتتف مسلستتل تجريتتد الشتتعب 

 الفلسطيني من حقوقا وأرضا ومقدساتا وحتى هويتا". 
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ـــروتضتتتافت وأ ن بشتتتد  قتتترار الكنيستتتت اد اللبنتتتاني "تيتتتار المستتتتقبل"، أن 20/7/2018 ،المســـتقبل، بي
فتتي هتتذا القتتانون يضتتن قتتاو التيتتار إنتتا اإلستترائيلي بالمصتتادقة علتتى قتتانون "الدولتتة القوميتتة اليهوديتتة"، و 

ت الدوليتتة، ةتقتتوي  أي جهتود ممكنتة إلحتتلو الستلا، واإلراحتتة بتالقرارا اإلسترائيليستياق تفترد العتتدو 
 الشعب الفلسطيني في إقامة دولتا المستقلة وعاصمتها القدس الشريش. وح ا 
 

 منيمنة عن "الدولة القومية للشعب اليهودي": ترسيخ للعنصرية والتمييز .39
، تعليقا  على االثنين حسن منيمنة، في تصريح يوا. الفلسطيني د -قاو رئيل لجنة الحوار اللبناني 

أن  الدولة القومية للشعب اليهودي": "لم يكن مفاجئا   إسرائيلقانون إعلن " ائيلياإلسر إقرار الكنيست 
يتم إقرار هذا القانون بعد النقاشات العاصفة والمناورات والتسويات التي شهدتها أروقة الكنيست، كما 

بعأ  . إن إعاد األدراجعود  الروح إلى هذا القانون بعد سنوات ثمان من وضعا في  لم يكن غريبا  
ةنيامين نتنياهو، يأتي  اإلسرائيلي، وكما عبر عن ذلك رئيل الو را  هذا القانون إلى الحيا  مجددا  

 لو عهد الرئيل دونالد  واإلسرائيلية األمريكيةباالستناد إلى الدعم والتماهي الكامل ةين السياستين 
االعترا  بالقدس عاصمة موحد   ترامب وإدارتا المنحا   إلسرائيل بالكامل. وهو ما وجد تجلياتا في

 إليها". األمريكيةونقل السفار   إلسرائيل
دولة قومية لليهود يمثل النقلة الحاسمة في تهويد فلسطين وأرضها  إسرائيلوأضا : "إن قانون 

وتهجير شعبها العرصي، إذ إن القانون الجديد من شأنا أن يطل  موجة عاتية من العنصرية التي 
، كما أن مضاعفاتا تطاوو الضفة ال،رصية والقطاا وتمل إسرائيلالمئة من سكان  في 20تطاو  ها  

بحقوق العود  للجئين الفلسطينيين إلى الدوو العرصية والعالم. وال شك أن تشرين قانون على هذا 
ويثبت المثبت في أن الصهيونية هي إحدى  إسرائيلالنحو من السفور ي كد الطابن العنصري لدولة 

العنصرية والتمييز التي يسعى المجتمن البشري إلى الت لل منها. والم كد أن هذا القانون أشكاو 
بما يتضمنا من مواد تضن السكان العرا في فلسطين في مرتبة ثانية مجردين من حقوقهم السياسية 

وى هي دولة اليهود. وهو ما من شأنا تشجين الق إسرائيلوالورنية والل،وية واالجتماعية باعتبار 
األكثر تطرفا في السلطة وعلى يمينها على تصعيد سياسات التهويد والتهمي  واإلقصا  والعمل على 

من الدعم والتشجين  تنفيذ سياسات الطرد التي لطالما راودت م يلة هذا الفري  الذي يستفرس انطلقا  
 لطروحاتا". األمريكي

 23/7/2018، المستقبل، بيروت
 

 ن إقرار الكنيست قانون "القومية"يديمجلس التعاون الخليجي  .41
عتتن إدانتتة مجلتتل  ال ليجتتي عبتتد اللطيتتف الزيتتاني األمتتين العتتاا لمجلتتل التعتتاون  .الريتتاض: أعتترا د

 عتدا التعاون إقرار الكنيستت القتانون المستمى "الدولتة القوميتة للشتعب اليهتودي"، مشتيرا  إلتى أن القتانون ي  
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دس الستتتامية لحقتتتوق اإلنستتتان وميثتتتاق وقتتترارات األمتتتم عنصتتتريا  ويتعتتتارض متتتن القتتتوانين الدوليتتتة والمبتتتا
الشتعب الفلستطيني، واإلصترار اإلسترائيلي علتى رمتل  المتحد ، ويجسد نعاا العنصرية والتمييز ضتدا 

 هويتا الورنية وحرمانا من حقوقا المدنية واإلنسانية المشروعة في ورنا المحتل.
د األمتتتين العتتتتاا علتتتى أن إقتتترار قتتتتانون قوميتتتة الدو  لتتتتة اإلستتترائيلية  طتتتو  سياستتتتية  طيتتتر  تكتتتترس وشتتتدا

الشتعب الفلستطيني فتي األراضتي المحتلتة، وتكشتف النيتات العدوانيتة  العنصرية والتطهيتر العرقتي ضتدا 
للستلطات اإلسترائيلية، وتبترهن علتى أن الحكومتة اإلسترائيلية بأفعالهتا وممارستاتها وانتهاكاتهتا المستتمر  

إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنستف الجهتود الدوليتة الراميتة إلتى  للقوانين الدولية غير جاد  للنصياا
 سياسي عادو وشامل للقضية الفلسطينية بما يحق  األمن واالستقرار في المنطقة. التوصل إلى حلا 

ودعتتا الزيتتاني، األمتتتم المتحتتد  ومجلتتل األمتتتن التتدولي واالتحتتاد البرلمتتتاني التتدولي والمنعمتتات الدوليتتتة 
متتل مستت ولياتهم السياستتية والقانونيتتة لمطالبتتة الستتلطات اإلستترائيلية بتتااللتزاا بقتترارات الم تصتة، إلتتى تح

األمتم المتحتد ، ووقتتف تنفيتذ هتذا القتتانون العنصتري، والتعبيتتر عتن تضتامن المجتمتتن التدولي ومستتاندتا 
 الشعب الفلسطيني في استعاد  حقوقا التاري ية المسلوصة.

 21/7/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 اإلسرائيلية المجتمع الدولي لالضطالع بمسؤولياته والتصدي للسياسات العنصرية ودعتعودية الس .41
الرياض: أةدت السعودية أمل، رفضها واستنكارها إلقرار الكنيست اإلسرائيلي القانون المسمى "الدولة 

استنكارها وعبر مصدر مس وو ةو ار  ال ارجية السعودية عن رف  ةلد  و  القومية للشعب اليهودي".
إلقتتترار الكنيستتتت اإلستتترائيلي القتتتانون المستتتمى "الدولتتتة القوميتتتة للشتتتعب اليهتتتودي"، مضتتتيفا  أن "القتتتانون 
يتعارض من أحكاا القانون الدولي، ومبادس الشرعية الدوليتة، والمبتادس الستامية لحقتوق اإلنستان، كمتا 

 اإلستترائيلي". -زاا الفلستتطيني أن متتن شتتأنا تعطيتتل الجهتتود الدوليتتة الراميتتة إلتتى إيجتتاد حتتٍل ستتلمي للنتت
ودعتتتا المصتتتدر، المجتمتتتن التتتدولي، للضتتتطلا بمستتت ولياتا والتصتتتدي لهتتتذا القتتتانون أو أي محتتتاوالت 
إستتتترائيلية تهتتتتد  إلتتتتى تكتتتتريل التمييتتتتز العنصتتتتري ضتتتتد الشتتتتعب الفلستتتتطيني ورمتتتتل هويتتتتتا الورنيتتتتة 

 والمساس بحقوقا المشروعة.
 21/7/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 اليهودية "الدولة القومية"قانون  مصر ترفض .42

أعرصت مصر اليوا )السبت( عن رفضها لقانون "الدولة القومية" للشعب اليهودي : رويتر  –القاهر  
 األسبوا الماضي، يمنح اليهود وحدهم ح  تقرير المصير فيها. "إسرائيل"الذي أقرتا 

"مصر ترف  القانون لتداعياتا التي  وقالت و ار  ال ارجية في ةيان نشر بموقعها على اإلنترنت، إن
 تكرس من مفهوا االحتلو والفصل العنصري، وتقوض من فرص تحقي  السلا والوصوو إلى حلا 
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 على يثار محتملة على ح ا  وأضا  أن "القانون ينطوي أيضا   عادو وشامل للقضية الفلسطينية".
 الشرعية الدولية". ثاةت نصت عليا مقررات العود  للجئين الفلسطينيين، وهو ح ا 

 21/7/2018الحياة، لندن، 
 

 أحزاب تدعو العرب للتصدي لفرض االحتالل قوانينه العنصرية: عّمان .43
دانت أحزاا العمل اإلسلمي والوحد  الشعبية والتيار الورني، إقرار كنيست االحتلو  :ةترا -عمان

نتها  عملية التسوية، إ، ويعلن عنصريا   اإلسرائيلي قانون "القومية للشعب اليهودي"، معتبر  إيا  قرارا  
 والسعي لمزيد من اقتلا ما تبقى من فلسطينيين من أرضهم. 

 22/7/2018، الغد، عّمان

 
 قانون "القومية" اإلسرائيلي انتدين والجزائر تونس .44

أعرصت تونل يوا األحد، عن إدانتها الشديد  لقانون القومية الذي أقر  الكنيست / الجزائر: تونل
وقالت و ار  ال ارجية التونسية، في ةيان، إن القانون  البرلمان( اإلسرائيلي يوا ال ميل الماضي.)

إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، وتنكرها للحقوق التاري ية  استهتارالمذكور "ي كرس مر  أ رى 
لقدس للشعب الفلسطيني، و اصة حقا في تقرير المصير وإقامة دولتا المستقلة وعاصمتها ا

 الشريش، التي ةدونها ال يمكن أن تنعم المنطقة باألمن واالستقرار".
على قانون "الدولة القومية  اإلسرائيلينددت الجزائر يوا السبت ةتصويت الكنيست من جهتها، 

عملية  إلحيا اليهودية"، معتبر  انا "يطمل" ح  الفلسطينيين في حقوقهم و"يقوض" الجهود الدولية 
"إقباو الكنيست على هذ  ال طو  ال طير ،  إنت و ار  ال ارجية الجزائرية في ةيان وقال السلا.

فضل عن كونا محاولة جديد  لطمل الح  الثاةت للشعب الفلسطيني في تقرير مصير  واسترجاا 
حقوقا المسلوصة، فون من شأنا تعقيد الوضن الحالي و ل  تداعيات على المنطقة ةرمتها وتقوي  

 وعادال   ودائما   شامل   من الدولي الرامية إلى إعاد  بعأ مسار السلا بما يضمن حل  جهود المجت
الداعم لممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقا المشروعة وفي  الثاةت"موقفها  وأكدت للقضية الفلسطينية".

 مقدمتها حقا في إقامة دولتا المستقلة وعاصمتها القدس الشريش".
 22/7/2018س، القد، القدس

 
 تركيا تدين بأشد العبارات قانون "الدولة القومية اليهودية" .45

ـــز الفلســـطيني لإلعـــالمنشتتتر  الرئاستتتة  باستتتم متحتتتدث، أن الوكتتتاالت، نقتتتل  عتتتن ال19/7/2018 ،المرك
قتتتتانون "الدولتتتتة القوميتتتتة اليهوديتتتتة" التتتتذي أقتتتتر  الكنيستتتتت  "أشد العبتتتتاراتت"التركيتتتتة، إةتتتتراهيم قتتتتالن، دان ةتتتت

د قتالن فتي تصتريح .19/7/2018 ميلاإلسرائيلي، يوا ال  علتى أنتا "ال يمكتن القبتوو إرلقتا   ،لتا وشتدا
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وف   ،ةهذ  ال طو  العنصرية التي تدفن باتجا  محو الشعب الفلسطيني من ورنا األا بمسوغ قانوني"
حياو هتذا العلتم الواقتن  ودعا متحدث الرئاسة التركية المجتمن الدولي إلى أن "يبدي موقفا   األناضوو.

"جمهورية تركيا تجدد مر  أ رى تصميمها على حمايتة أن وجدد قالن التأكيد على  ماا أنعار العالم".أ
 حقوق الشعب الفلسطيني الصدي  والشقي  النابعة من القانون الدولي".

و ار  ال ارجيتة التركيتة نتددت ةتصتويت  ، أنوكتاالت، نقتل  عتن ال19/7/2018 ،الحياة، لندنوأضافت 
ال متتيل  يتتوا لهتتا فتي ةيتتان ،و ار التتعلتتى قتتانون "الدولتة القوميتتة اليهوديتتة". وقالتتت  رائيلياإلستتالكنيستت 

القانون الدولي وينسف حقوق الموارنين الفلسطينيين فتي  بمبادسن "هذا القانون يطيح ، إ19/7/2018
تمييتز"،  هتو "ثمتر  ذهنيتة بائتد  وتنطتوي علتى األ يتر اإلجترا  أنواعتبرت ال ارجيتة التركيتة  ".إسرائيل
"بارتل وال  بمتا فيهتا الشتطر الشترقي المحتتل هتو لتت"إسرائيل"القتانون القتدس عاصتمة  إعلن أنوتابعت 

 يعتر  با المجتمن الدولي".
 

 اإلسرائيلي "قانون "القوميةتدين منظمة التعاون اإلسالمي  .46
لمستمى "الدولتة الرياض: دانت منعمة التعاون اإلسلمي مصادقة الكنيستت اإلسترائيلي علتى القتانون ا

تا تحديا  صار ا  إلراد  المجتمن الدولي وقوانينا وقراراتا الشترعية. وأكتد  القومية للشعب اليهودي"، وعدا
هتذا يوسف العثيمتين األمتين العتاا للمنعمتة فتي تصتريح نقلتتا وكالتة األنبتا  الستعودية )واس(، أن " .د

القتتانون عنصتتري وصارتتل وال شتترعية لتتا، ويتجاهتتل الحقتتوق التاري يتتة الثاةتتتة للفلستتطينيين متتن مستتلمين 
ومستتيحيين، ويمثتتل امتتتدادا  وتكريستتا  للفكتتر االستتتيطاني اإلستترائيلي وسياستتات االحتتتلو القائمتتة علتتى 

رارات الشتتترعية التطهيتتتر العرقتتتي، وإنكتتتار وجتتتود الشتتتعب الفلستتتطيني وتاري تتتا وحقوقتتتا التتتتي ت كتتتدها قتتت
العثيمين، المجتمن الدولي، إلى رفت  وإدانتة هتذا القتانون العنصتري والتصتدي لكتل  .ودعا د الدولية".

 الدولتين. القوانين والسياسات العنصرية اإلسرائيلية التي ترمي إلى تقوي  رلية حلا 
 21/7/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 لمواجهة السلوكيات اإلسرائيلية المجتمع الدولي تدعورابطة العالم اإلسالمي  .47

القتانون المستمى "الدولتتة  الريتاض: أدانتت رابطتة العتالم اإلستلمي إقتداا الكنيستتت اإلسترائيلي علتى ستنا 
القوميتتة للشتتعب اليهتتودي". وأكتتدت فتتي ةيتتان صتتدر عتتن أمانتهتتا العامتتة فتتي مكتتة المكرمتتة، أن القتتانون 

يتة وكتل القتيم والمبتتادس التتي تقتوا عليهتا متتدونات المزعتوا "يتعتارض متن قتوانين ومبتتادس الشترعية الدول
وشتتددت الرابطتتة علتتى أن متتا ارتكبتتا الكنيستتت اإلستترائيلي ستتتكون لتتا عواقتتب و يمتتة  حقتتوق اإلنستتان".

 اإلسرائيلي. -على مسار التفاوض الهاد  إليجاد حل سلمي للنزاا الفلسطيني 
الفلستتطيني تحمتتل متتن  علتتى الحتت ا  وشتتددت الرابطتتة علتتى أن هتتذ  المجا فتتة متتن متتا تحملتتا متتن اعتتتدا 

جانب ي ر ا درا  واستهجانا  بحقتوق األديتان فتي األرض المقدستة. ودعتت الرابطتة، المجتمتن التدولي، 
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لمواجهة السلوكيات اإلسرائيلية والقوانين العالمة التي تعما  معانا  الشعب الفلسطيني وتكراس التمييز 
 ية واإلسلمية.ضد  وتصادر حقوقا وتحاوو إ فا  هويتا العرص

 21/7/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 إعالن حرب على الشعب الفلسطيني وإنكار لوجوده ولحقوقه "القومية"قانون  :اإليسيسكو"" .48
الريتتاض: نتتددت المنعمتتة اإلستتلمية للترصيتتة والعلتتوا الثقافتتة )اإليسيستتكو(، بتتوقرار الكنيستتت اإلستترائيلي 

فتتتتي ةيتتتتان لهتتتتا إن "القتتتتانون  اإليسيستتتتكوب اليهتتتتودي"، وقالتتتتت القتتتتانون المستتتتمى "الدولتتتتة القوميتتتتة للشتتتتع
العنصري إعلن حرا على الشتعب الفلستطيني وإنكتار لوجتود  ولحقوقتا الشترعية فتي أرضتا". ودعتت 

 المجتمن الدولي إلى رف  هذا القانون العنصري البارل.
 21/7/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 

 الدولة األكثر فاشية بالعالم "يلإسرائ"أردوغان: قانون "القومية" يثبت أن  .49
أن  ا  الدولة "القومية" اليهودية، مشددانتقد الرئيل التركي رجب ريب أردوغان، بشد  قانون : أنقر 

وفاشية وعنصرية في العالم، بما ال يدا  صهيونية"ذلك اإلجرا  يثبت أن إسرائيل هي الدولة األكثر 
 للشك". مجاال  

الثلثا ، أماا الكتلة البرلمانية لحزا "العدالة والتنمية" الذي يترأسا:  وأضا  أردوغان، في كلمتا يوا
"ال فرق ةين هوس الجنل ايري لهتلر وصين اعتبار الحكومة اإلسرائيلية أن هذ  األراضي القديمة 

 تعود لليهود فقة".
لمدني، ودعا الرئيل التركي، "العالمين اإلسلمي والمسيحي، وكافة الدوو ومنعمات المجتمن ا

 إسرائيل". واإلعلميين الم منين بالديمقرارية والحرية، إلى التحر  ضدا 
اإلنسانية،  في األراضي الفلسطينية، جرائم ضدا  "إسرائيل"واعتبر أردوغان االعتدا ات التي تقوا ةها 

شعر برالا وتابن قائل : "إننا ن مبينا  أن حكومة ةلد  تهتم بأمن المنطقة، مثل اهتمامها بأمن تركيا.
وأوجاا إ وتنا في المنطقة، ومما ال شك فيا أنا الفلسطينيين هم أكثر شعوا المنطقة تعرضا  للعلم، 

 اإلنسانية". واالعتدا ات التي تقوا ةها إسرائيل في فلسطين، تعتبر جرائم ضدا 
بالدوو اإلرهاةية، مشيرا  أن حكومة تل أةيب تستهد  المدنيين  "إسرائيل"ووصف أردوغان 

وأرد  قائل : "واألسوأ من هذا كلا، تجاهل العالم  الفلسطينيين، بطائراتها ودباباتها وصواري ها.
لمئات القتلى الفلسطينيين الذين يموتون ةنيران إسرائيلية، لكن في المقاةل يستنفر الجمين عندما يقتل 

لمعنى الحقيقي، ةل إن ما وأكاد أردوغان أن األراضي الفلسطينية ال تشهد حرصا  با جندي إسرائيلي".
 يجري هنا  ليل إال اعتدا  من الجانب اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

 24/7/2018، لألنباء األناضولوكالة 
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 االتحاد األوروبي: قانون القومية اإلسرائيلي يمكن أن "يعقد" عملية السالم .51
"قلقا" بعتد تبنتي  األوروصياالتحاد  أةدى: رويتر ، أ   ا –القدس المحتلة، القاهر ، ةروكسيل، أنقر  

 الدولتين من الفلسطينيين. نا يهدد ةت"تعقيد" حلا أ الكنيست اإلسرائيلي "قانون القومية"، معتبرا  
رصنتتتا عتتتن قلقنتتتا أعفيتتتديريكا متتتوغيريني "نحتتتن قلقتتتون و  األوروصيتتتةوقالتتتت النتتتار  باستتتم و يتتتر  ال ارجيتتتة 

 وصينهتتا حتت ا  األساستتية المبتتادس، لكتتن ينب،تتي احتتتراا يلإستترائ"، مضتتيفة "نحتتترا ستتياد  إستترائيللستتلطات 
ن أوذكتترت بتت للقتتانون. اإلستترائيليي تعليتت  محتتدد علتتى تبنتتي الكنيستتت أبتت اإلدال ". ورفضتتت األقليتتات

وينب،تتي القيتتاا بكتتل متتا هتتو ممكتتن لتجنتتب  األوروصتتيالتتذي يتتدافن عنتتا االتحتتاد  التتدولتين هتتو الحتتلا  "حتتلا 
"يهتدد بالتأكيتد  اإلسترائيليالقتانون  أنواعتبترت  يصتبح حقيقتة". أنوضن العراقيل ومنن هتذا الحتل متن 

 الدولتين". على كل ما يهدد بعدا تحقي  حلا  إسرائيلوكررت "سنعمل من سلطات  ".األمورةتعقيد 
 19/7/2018 ،الحياة، لندن

 
 األمم المتحدة عن قانون "القومية": ال لإلجراءات اأُلحادية وندعو لحّل الدولتين .51

علاقتتتت األمتتتم المتحتتتد ، أمتتل الجمعتتتة، علتتتى "قتتتانون : تحريتتتر باستتتل م،رصتتي - / األناضتتتوو 48عتترا 
و أمتتل ال متتيل، ودعتتت "جميتتن األرتترا  إلتتى اإلحجتتاا  القوميتتة"، التتذي أقتتر  الكنيستتت اإلستترائيلي، أوا
عتتن أي إجتترا ات أحاديتتة الجانتتب"، وذلتتك فتتي إرتتار تعليقهتتا فتتي المتت تمر الصتتحفي التتذي عقتتد  نائتتب 

 ، بالمقر الدائم للمنعمة الدولية ةنيويور .باسم األمين العاا لألمم المتحد  فرحان ح ا المتحدث 
، يرد  لو الم تمر على أسئلة الصتحافيين بشتأن موقتف األمتين العتاا أنطونيتو غتوتيري ، وكان ح ا 

نون، للصحافيين: "نحن الحعنا صتدور هتذا القتا وقاو ح ا  من القانون الذي أقر  الكنيست اإلسرائيلي.
 وأرد : "حتتلا  ن كتتد علتتى حقتتوق األقليتتات". قوانينهتتا، ولكتتن أيضتتا   ون كتتد علتتى ستتياد  التتدوو فتتي ستتنا 

الدولتين )الفلسطينية واإلسرائيلية( هو السبيل الوحيد لتحقي  السلا وندعو الطرفين إلى اإلحجاا عتن 
 ات اذ أي إجرا ات أحادية الجانب".

 21/7/2018 ،48عرب 
 

 مساواة قانون "القومية" يشرعن التمييز والال"العفو الدولية":  .52
قالتتتت منعمتتتة العفتتتو الدوليتتتة "أمنستتتتي": إن "إستتترائيل" بوقرارهتتتا قانونتتتا  يتتتنلا علتتتى أنهتتتا "الدولتتتة  :لنتتتدن

تتتتتخ وتعتتتتتزا   عامتتتتتا  متتتتتن التمييتتتتتز واللمستتتتتاوا  التتتتتتي يتعتتتتتراض لهتتتتتا  70القوميتتتتتة للشتتتتتعب اليهتتتتتودي"، ترسا
في ةيان لها الليلة الماضية، أن القتانون المتذكور  ،ت "أمنستي"ورأ الفلسطينيون في األراضي المحتلة.

، 1948 ستتنةمتن إجمتتالي ستكان األراضتتي المحتلتة  %20يجعتل متتن الفلستطينيين التتذين يشتكلون نستتبة 
 ودعت المنعمة الحكومة اإلسرائيلية إلى "كفل حقوق اإلنسان للجمين". "موارنين من الدرجة الثانية".

 20/7/2018 ،المالمركز الفلسطيني لإلع
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 تعرب عن قلقها من "قانون القومية" اليهودي "الخارجية البريطانية" .53
، عتن قلقهتا متن "قتانون القوميتة" اليهتودي 23/7/2018 أعرصت ال ارجيتة البريطانيتة، يتوا االثنتين :لندن

 فتتي معتترض إجاةتهتتا علتتى ستت او تقتتدا بتتا ،وتابعتتت ال ارجيتتة التتذي تبنتتتا دولتتة االحتتتلو اإلستترائيلي.
"بصتفتنا أصتدقا  إلسترائيل،  :مراسل إحدى وكاالت األنبا  في لندن حوو موقفها من القانون المتذكور

 نشعر بالقل " من هذا القانون الجديد.
 23/7/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 ورقة موقف "عدالة": قانون القومية غير شرعي ويكرس الفصل العنصري  .54
لكنيست، فجر اليوا ال ميل، على "قانون القومية" هو تكريل اعتبر مركز "عدالة" أن مصادقة ا

 . "إسرائيل"للفصل العنصري والتمييز ضد الموارنين العرا في 
وأصدر "عدالة" ورقة موقف حوو قانون األساس الذي يكرس الفصل العنصري، واعتبر أنا معاٍد 

والفلسطينيين في القدس الشرقية  "يلإسرائ"الموارنين الفلسطينيين في  للديمقرارية ويدعم التمييز ضدا 
 .ا  ي الجوالن المحتل ويشرعنا دستوريوالسوريين ف

وأكد المركز في ورقة الموقف على أن قانون أساس القومية يقن ضمن حدود المحعورات المطلقة 
بموجب القانون الدولي، وصالتالي فهو غير شرعي كقانون استعماري لا  صائل الفصل العنصري 

 د(.رتهايا)أب
، ألوو مر ، هوية إسرائيل كدولة وقاو "عدالة" إن "هذا القانون المناه  للديمقرارية سيضمن دستوريا  

الديني ال الل كدولة يهودية ويرسخ االمتيا   -قومية للشعب اليهودي. سيضمن رابعها العرقي 
الفلسطينيين وإضفا   الموارنين الذي يتمتن با الموارنون اليهود، بالمقاةل سيتم ترسيخ التمييز ضدا 

الشرعية على اإلقصا  والعنصرية والتمييز المتأصل، وهذا القانون يبر  العناصر األساسية للفصل 
العنصري، مثل الفصل في السكن وإنشا  مسارين منفصلين للموارنة على أساس الهوية العرقية 

 والدينية".
أ دستوري أو أي قانون ي ر، وستتجاو  وشدد على أن "يهودية الدولة اإلسرائيلية ستتجاو  أي مبد

حتى إراد  الكنيست نفسها. من المفترض أن يضمن الدستور دولة لجمين موارنيها. يجب أال تستبعد 
 من سكان إسرائيل". %20صراحة الموارنين الفلسطينيين واألقليات غير المهاجر  الذين يشكلون 

 
 في ما يلي ورقة الموقف كاملة:

 2018الدولة القومية للشعب اليهودي يوليو  –اس: إسرائيل اقتراح قانون األس
الدولة  -ال،رض من هذ  الورقة هو مناقشة ايثار المترتبة على اقتراح قانون األساس: إسرائيل 

القومية للشعب اليهودي )فيما يلي: قانون أساس القومية أو قانون األساس( على الوضن القانوني 
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النعاا الدستوري بموجب هذا القانون )الفلسطينيون دا ل ال ة   لا  لكل العرا الذين سيعيشون في
سكان هضبة الجوالن(. في هذ  الورقة نوضح أن قانون  -األ ضر، وسكان القدس والسوريون 

التالي فهو غير شرعي األساس هذا يقن ضمن حدود المحعورات المطلقة بموجب القانون الدولي، وص
  صائل الفصل العنصري.لا  ا  استعماري ا  لكونا قانون

تقرير  ينل قانون األساس على أن "دولة إسرائيل هي الورن القومي للشعب اليهودي"، كما وأن ح ا 
المصير القومي في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود؛ الهجر  التي ت دي إلى الموارنة التلقائية هي 

  هي عاصمة إسرائيل"؛ العبرية هي حصرية لليهود بموجب "قانون العود "؛ "القدس الكبرى والموحد
ل،ة الدولة؛ الل،ة العرصية تفقد مكانتها كل،ة رسمية في الدولة وسيحدد لها القانون مكانة  اصة بشكل 
منفصل؛ تعمل الدولة على تشجين االستيطان اليهودي والدفن با ومأسستا؛ النشيد الورني هو 

قلو" هو يوا عطلة ورني، التقويم العبري هو تقويم "هتكفا"، العلم هو العلم اإلسرائيلي، يوا "االست
رسمي، والعطلت الرسمية هي األعياد الرسمية اليهودية؛ وأن الدولة ستعمل على تعزيز العلقات 

 من "يهود الشتات".
إذا ما تمت المصادقة على قانون األساس، فستكون ألحكاما مكانة مبادس فوق دستورية وستكون لا 

دى سوا  بموجب أحكاما العينية، أو من حيأ يثار  التفسيرية على التشريعات عواقب بعيد  الم
 الحالية ويثار  على تضيي  نطاق إمكانيات التحدي القانوني لسياسات تمييزية وعنصرية.

 
 على األراضي المحتلة بموجب القانون اإلسرائيلي: اً ينطبق قانون القومية أيض

ضح وصريح على المنار  المعروفة باسم "ال ة األ ضر"، قانون أساس القومية سيطبا  بشكل وا
من السكان، كما سيسري القانون على  %20حيأ يشكل الفلسطينيون الذين يعيشون هنا  حوالي 

مت إلى دولة إسرائيل 1967األراضي المحتلة عاا  ، مثل القدس وهضبة الجوالن )وهي منار  ض 
 م غير قانوني بموجب القانون الدولي(.ويعتبر هذا الض –بموجب القانون اإلسرائيلي 

 
 القانون يحّدد الطرف الذي يمتلك السيادة فوق سلطة القانون:

إذا ما تم تمرير هذا القانون سيتم اعتبار  أقوى القوانين، حيأ سيط،ى على كل تشرين عادي وسي ثر 
د  من هو صاحب السياد  على تفسير قوانين األساس، ألنا سيسن الهوية الدستورية للنعاا، التي تحدا

الذي يعطي شرعية لكافة القوانين. المتعار  عليا أن يتم التعامل من الهوية الدستورية للنعاا كمبدأ 
من روح هذ   ا  د أن يكون تفسير القوانين متوافققادر على الت،لب على إراد  البرلمان، وصذلك، ال ة

ة صاحب السياد  كما يلي: تعتبر "أرض من قانون القومية هوي 1الهوية الدستورية، يحدد البند 
إسرائيل الورن التاري ي للشعب اليهودي، والتي فيها قامت دولة إسرائيل" وأن "دولة إسرائيل هي 
 الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأن تحقي  ح  تقرير المصير فيها "ي ل الشعب اليهودي فقة". 
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على "أمة  اإلسرائيليين فحسب، وصالتأكيد ليل لذلك، فون "الشعب" ال يقتصر على اليهود ا  ووفق
الموارنين" للدولة، ةل على "الشعب اليهودي" في كافة أماكن تواجد  في العالم. وصهذا فون إراد  

 صاحب السياد ، المعبر عنها من  لو قانون األساس هذا، سابقة للموارنة اإلسرائيلية.
 

 قانون القومية معاٍد للديمقراطية:
ن األساس الهد  األوو من تأسيل دستور ديمقراري يسعى إلى ترسيخ وتحديد المجتمن ينفي قانو 

"، والذي بموجبا يكون السكان الذين يعيشون في نفل المنطقة Demosلمبدأ "ديموس  السياسي وفقا  
الج،رافية بموجب الدستور موارنين متساوين وذوي سياد . مععم الدساتير التي وضعت في الموجة 

من التحوو الديمقراري منذ التسعينات من القرن الماضي ترتكز في مقدمتها على المجتمن  الثالثة
الج،رافية. السياسي للدستور، والذي يضم م تلف الجماعات العرقية التي تعي  في نفل المنطقة 

دستور جنوا أفريقيا، الذي ينل على أن الدولة هي دولة جمين سكانها من السود والبي ، هو  إن
ذج لهذا التشكل الدستوري. ال يتم اليوا تعريش أي دولة في العالم تتحدد فيها الهوية الدستورية نمو 
للنتما  العرقي الذي يتجاو  مبدأ الموارنة المتساوية كدولة ديمقرارية. إن تطر  قانون القومية  ا  وفق

كمجتمن سياسي، في كونا ال يعرا  "من هو الموارن"، ناهيك عن عدا ذكر العرا  ا  ضيتجلى أي
 واجتماعي شرعي.

 
 تداعيات تقرير المصير اإلثني والحصري: 

لليهود سيبرر التفري  في تحقي  الحقوق ةين اليهود وغير  ا  تقرير المصير حصري إن جعل ح ا 
اليهود، ويحولا إلى تفري  شرعي، ال تمييز مرفوض. تعتر  قواعد القانون الدولي المعنية بحقوق 

قرير المصير ضمن إرار "الدولة القومية" بشررين: المعاملة المتساوية لجمين اإلنسان ةتحقي  ت
الموارنين، وفي حالة وجود مجموعات عرقية وإثنية م تلفة، االعترا  المتساوي بحقوقهم الجماعية 
إلى جانب المساوا  المدنية للجمين. هذا االعترا  بح  تقرير المصير القومي يضمن، من ناحية 

التمييز ةين الموارنين/السكان وتميزهم عن أولئك الذين يعيشون  ارج حدود الدولة. في أولى، حعر 
مقاةل ذلك، يحدد قانون أساس القومية مجاالت السياد  "الدا لية" و "ال ارجية" على أساس عرقي 
و عنصري: فالمساوا  يجب أن تنطب  على جمين اليهود، كونهم يهود. أما من هو غير يهودي فه

لذلك، ليل  ا  النعر عن انتمائا الج،رافي. وفق ، ب، ا  وشرعي ا  ى ويصبح التمييز ضد  مبرر مستثن
 صدفة أن ينكر قانون أساس القومية مبدأ المساوا ، وصحسبا يصبح الفلسطينيين غرصا  في ورنهم.
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 قانون أساس القومية يكّرس التمييز كقيمة دستورية:
في واقن ثنائي القومية ي ل  ن المصالح الجماعية الصهيونية إن تحديد المصلحة القومية بما يتف  م

يبرر استبعاد حقوق العرا من أجل تعزيز أهدا  عرقية حصرية. وفي الوقت نفسا، فون  ا  أساس
المشارين القومية التي تسعى إلى "تهويد" الحياز، وتشجين االستيطان اليهودي، و ل  توا نات 

العرا على مستوى الحقوق الفردية  يٍة تبرر التمييز ضدا ديم،رافية، تتحوو إلى أهداٍ  شرع
لمساحات إثنية  ا  حيأ يتم تحديد تطبيقا وفق ا  ح المساوا  المدنية مبدأ انتقائيوالجماعية. وصالتالي، تصب

 لمصالح اليهود. ا  وفق ا  يتم تحديدها مسبق
مجاالت الحيا  بالنسبة  " يسري على أهمليل صدفة أن المبدأ العنصري "المنفصل ولكن غير متساوٍ 

للفلسطينيين. فتحت ستار الح  في تقرير المصير، ي كد قانون األساس مبدأ الفصل العنصري في 
المسكن واألرض والموارنة، حيأ يدعم هذا الفصل في مجالي المسكن والموارنة من  لو "تشجين 

اليهود، باإلضافة إلى الفصل االستيطان اليهودي والدفن با ومأسستا" في منار  يعي  فيها العرا و 
 .ا  دستوري ا  كذا، يلقى التمييز العنصري تأكيدفي مجالي الموارنة والتورين بموجب "قانون العود ". وه

 

 قانون القومية يخلق حالة من القمع والسيطرة: 
يتم التعبير عن القمن والسيطر  في جانبين رئيسيين: األوو هو فرض هوية دستورية على العرا دون 
موافقة، والثاني هو  ل  وضن يشار  فيا العرا بالقو  في الدفن لتمييزهم. فيما يتعل  بفرض الهوية 
الدستورية، تم تطوير نموذج عالمي تشترط بموجبا شرعية كتابة الدساتير و اصة الهوية الدستورية 

ا  الذي بموجبا بالتعاون من جمين ممثلي المجموعات العرقية والورنية وموافقتهم وذلك لمنن اإلكر 
في تعليمات  ا  ى القائمة. هذا المبدأ مكراس أيضلعلقات القو  ا  ي األغلبية الهوية الدستورية وفقتمل

األمم المتحد ، ويشكل أساس شرعية الدستور. من األمثلة النموذجية لعملية الدستر  اإلقصائية تلك 
العنصري في جنوا أفريقيا في فتر  التي شهدتها الواليات المتحد   لو حقبة العبودية، والفصل 

، ةينما ي ستبعد ا  واسع ا  يهودي قانون أساس القومية، سيلقى قبوال   رتهايد. إذا تمت المصادقة علىااألب
 العرا، في حين أن هدفا المركزي هو التمييز ضد العرا وترسيخ التفوق العرقي لليهود في الدولة.

بكون قانون األساس ي دي إلى وضن يشار  فيا العرا  أما الجانب الثاني من القمن والسيطر  هو
سكان  في دعم وتمويل التمييز ضدهم. وصينما يتحملون التزامات ضريبية متساوية وكأنهم موارنين/

متساوين يتحتم عليهم تحمل العب  االجتماعي على أساس "الوال  المتبادو" ةين جمين السكان، فونا 
" كمصالح اليهود، سيساهمون في دعم وتمويل تلك المشارين من  لو تحديد "المصالح الورنية

القومية التي تنفي هويتهم ومكانتهم المتساوية. مثل تعزيز التواصل من يهود الشتات، واستيعاا 
 الهجر  اليهودية، وتهويد الحياز، وما شابا ذلك.
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 ما الجديد في قانون القومية الذي يختلف عن واقع الممارسة: 
، استندت سياسة التمييز ضد الفلسطينيين إلى مبادس تقوا على فوقية اليهود، وتدعم 1948منذ عاا 

تهويد الحيز وتقليل النسبة الديموغرافية للفلسطينيين، بما في ذلك إنكار ح  اللجئين الفلسطينيين 
امل بالعود . ومن ذلك، هنا  فرق ةين ممارسات عرقية وعنصرية، وقانون يلزا، كقيمة م سسة، التع

على نقل رسائلا الواضحة إلى  ا  قادر  ا  دستوري ا  ن، تكتسب الممارسة العنصرية دعمبعنصرية. اي
العرا. وصذلك، فون قانون األساس يحوو  جمين أنعمة الحكم، ويلزمها بموجب القانون بالتمييز ضدا 

إلسرائيلي. وص ل  التمييز إلى مبدأ دستورٍي، ومنهجٍي، وم سساتٍي، وكأحد أركان النعاا القانوني ا
الممارسة اليومية التي يمكن االدعا  بعدا صلحيتها لكونها ت الف مبدأ سياد  القانون، يعلن هذا 
القانون عن نيتا الواضحة ةتحقي  أهدافا، ويحوو الممارسة غير المقبولة إلى تعبير عن مبدأ سياد  

 القانون.
صلحيتها لكونها ت الف مبدأ سياد  القانون، وص ل  الممارسة اليومية التي يمكن االدعا  بعدا 

يعلن هذا القانون عن نيتا الواضحة ةتحقي  أهدافا، ويحوو الممارسة غير المقبولة إلى تعبير عن 
 مبدأ سياد  القانون.

تجدر اإلشار  في هذا السياق إلى العلقة ةين النكبة وقانون أساس القومية. فتداعيات النكبة الفورية، 
باألساس بفقدان الشعب الفلسطيني لورنا وتدمير مجتمعا، تم تحقيقها وكل ما ترتب عليها، المتعلقة 

بشكل رئيسي، من  لو الممارسات التي استندت عليها السلطات الحاكمة. لكن اين، يسعى قانون 
األساس هذا إلى ت ليد هذ  الممارسات بشكل واضح وصريح، وعلى رأسها إنكار ح  تقرير المصير 

 عب الفلسطيني في ورنا.للش
 

 االستنتاج: ينتهك قانون القومية المحظورات المطلقة بموجب القانون الدولي
يد ل قانون القومية إلى حيٍز ممنوا، ألنا يحياد منعومتي القانون الوحيدتين، اللتين تعتبران شرعيتين 

بادس المساوا  أماا القانون في نعر القانون الدولي: منعومة قانون الدولة التي عليها أن تركز على م
وسياد  القانون؛ وتعليمات وأنعمة القانون الدولي اإلنساني السارية على األرض المحتلة، والتي 
تحعر ضما األراضي والتمييز وفرض الهوية الدستورية على السكان من قبل القو  المحتلة، ويشمل 

 قبل السكان، دون موافقتهم. ذلك محاوالت  ل  علقات وال  لهذ  الهوية وقوانينها من 
إلى إنكار ح  الشعب الفلسطيني ةتقرير مصير ،  ا  حييد لمنعومتي القانون أعل  أيضوي دي هذا الت

بشكل م الف لما ورد في ميثاق األمم المتحد ، كما وي دي هذا التحييد إلى الد وو إلى مجاٍو 
ية دستورية على الفلسطينيين محعور: النعاا االستعماري. ويتجلى هذا النعاا في فرض هو 

األصلنيين )الموارنون والسكان( تل،ي علقتهم ةورنهم دون موافقتهم، ويعز  التفوق العرقي 
اليهودي والسيطر . هذا النعاا الكولونيالي هو من نوا األنعمة التي تد ل ضمن المحعورات 
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صري، بما في ذلك التشرين، جريمة للتفاقية الدولية التي تعتبر ممارسات الفصل العن ا  وفق المطلقة
 ضد اإلنسانية.

إنا االتفاقية الدولية لقمن جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها التي تنل على أنا الفصل 
العنصري )األبارتهايد( هو جريمة ضد اإلنسانية، تحيل إلى تعريش التمييز العنصري المشموو في 

و التمييز العنصري. حيأ ي عرَّ  "التمييز العنصري" في االتفاقية الدولية للقضا  على جمين أشكا
للتفاقية بأنا يشمل أي تفري  أو إقصا  أو تقييد أو تفضيل، على أساس االنتما  العرقي  1الماد  

أو القومي، بشكل مقصود أو في امتحان النتائج، من  لو  ل  تأثير ي دي إلى إضعا  أو إبطاو 
حقوق اإلنسان والحريات األساسية في ميادين الحيا  السياسية المكانة المتساوية في تحقي  

 واالقتصادية واالجتماعية والثقافية أو أي مجاو ي ر من الحيا  العامة.
إصدار تشريعات،  ا  قية األبارتهايد كجريمة تشمل أيضالتفا 2كما وي عرَّ  األبارتهايد في البند رقم 

مجموعة ضد مجموعة أ رى بحيأ ت دي إلى واقن من  هدفها  ل  شيطنة وتراتبية ممنهجة من قبل
القمن، واإلقصا  المنهجي على مستوى حقوق اإلنسان، وفي مجاالت الحيا  السياسية، واالجتماعية، 

 واالقتصادية، والثقافية. 
 العرا في مععم المجاالت األساسية واألكثر إنا قانون أساس القومية، يعلن عن نيتا بالتمييز ضدا 

. ا  جعل من يعي  تحت االحتلو، محمي ، وكذلكا  ، والمقيم مقيما  التي تجعل الموارن موارنأهمية و 
إنا يقصي، ويميز ضد العرا في مجاالت الموارنة، والممتلكات واألرض، والل،ة والثقافة ويسواغ 
دونيتهم في كل مجاالت الحيا  من  لو إقصائهم من المجتمن السياسي، الذي يشكل السياد  في 

 رنهم. و 
ولذلك، يد ل قانون القومية إلى المجاو غير الشرعي، وي سل لنعاٍا كولونيالي ذي  صائل فصل 
عنصري سافر، ألنا يسعى إلى الحفاب على نعاا تسيطر فيا مجموعة إثنية قومية على مجموعة 

الذي  إثنية قومية أصلنية أ رى تعي  في نفل المنطقة الج،رافية، في حين يعز  التفوق اإلثني،
 يتجلى في ترسيخ السياسات العنصرية في مععم مجاالت الحيا  األساسية.

 (https://www.adalah.org/ar/content/view/9564 على الرابة:لنل األصلي للورقة من الهوام  )ا
 19/7/2018، 48عرب 

 
 . أي خيارات للمواجهة؟.قانون يهودية الدولة. .55

 "إسترائيل"نون القومية" الذي شرعا الكنيست وينل علتى أن ي تزو "قا: محمد محسن وتد -أا الفحم 
الورن القومي للشعب اليهودي، عشرات القوانين والتشريعات التي صتودق عليهتا منتذ النكبتة، وتهتد  
إلى التضيي  على الشعب الفلسطيني في ورنا وتصفية قضيتا بفرض وقائن على األرض تجعل من 

 المستحيل تطبي  حل الدولتين.
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دون غيرهم، أتت ةنود  من قبيل حصر  48يبدو القانون للوهلة األولى كأنا يستهد  فلسطينيي  وفيما
ح  تقرير المصير في اليهود، وأن الهجر  التي ت دي للموارنة هي لليهود فقتة، وأن "القتدس الكبترى" 

التشترين  عاصمة لدولة الشعب اليهودي من ضرور  تعزيز العلقة من "يهود المهجتر"، لت كتد بتأن هتذا
 يستهد  الشعب الفلسطيني وقضيتا.

وصينمتتا اعتبتترت الفعاليتتات السياستتية والورنيتتة و"القائمتتة المشتتتركة" الممثلتتة بالكنيستتت "قتتانون القوميتتة" 
ايتتد(، تعالتتت هقانونتتا استتتعماريا مناهضتتا للديمقراريتتة، ويحمتتل ستتمات نعتتاا الفصتتل العنصتتري )األبارت

عتتر بتتالوجود والتمثيتتل العرصتتي بالكنيستتت، فتتي حتتين رفتتن التتبع  أصتتوات الجمتتاهير الداعيتتة إلعتتاد  الن
سقف المطالب بانسحاا السلطة الفلسطينية من اتفاقيات أوسلو على أساس أن القانون يمهد لتصفية 

 القضية الفلسطينية بالكامل ويكرس إلقامة ورن قومي لليهود بفلسطين التاري ية.
 

 نضال جماهيري 
حتتت للترد علتى تشترين القتانون، منهتتا الشتروا ةبرنتامج نضتاو جمتتاهيري كثيتر  هتي المقترحتات التتي رر 

يشتمل معتاهرات واعتصتامات وإضتترابات، وعترض القضتية مجتددا علتتى للمحافتل الدوليتة، لكتن أةر هتتا 
، االستتتتقالة الجماعيتتتة متتتن 120نائبتتتا متتتن أصتتتل  13كتتتان مقتتتترح نتتتواا "القائمتتتة المشتتتتركة"، وعتتتددهم 

 الكنيست.
أل متة دستتتورية ةرلمانيتة يتتنجم عنهتا انت ابتات مبكتتر  وحجتب للثقتتة عتن حكومتتة  هتذ  االستتقالة ستتت دي

 ةنيامين نتنياهو التي ستضطر للتوجا مجددا لصنادي  االقتراا للحصوو على ثقة اإلسرائيليين.
وصتالنعر لكتتون الكنيستتت  تترج، فتتور تشتترين "قتتانون القوميتة"، فتتي عطلتتة الصتتيف ولتتن يعتتود الستتتئنا  

القتتتادا، يبقتتتى مقتتتترح االستتتقالة الجماعيتتتة مثتتتار جتتتدو  أكتتتوصر/ صتتتف تشتتترين األوونشتتارا إال فتتتي منت
 لتباين المواقف ةين األحزاا العرصية الممثلة بالبرلمان التي تبحأ هذا المطلب وتداعياتا. ومحورا  

وتجمتتن هتتذ  األحتتزاا علتتى ضتترور  الشتتروا ةبرنتتامج نضتتاو جمتتاهيري، بتتالموا ا  متتن إرتتلق مبتتادرات 
 تواصل من االتحاد األوروصي لعرض  طور  الموقف وتداعياتا على الشعب الفلسطيني.دولية وال

 
 الدبلوماسية سالحاً 

رئتتيل لجنتتة العلقتتات الدوليتتة بالقائمتتة المشتتتتركة، النائتتب يوستتف جبتتارين، عتتن الجبهتتة الديمقراريتتتة، 
لحقوقيتتة الدوليتتة أشتتهر ستتلح الدةلوماستتية وشتترا باتصتتاالت منعمتتة متتن االتحتتاد األوروصتتي والهيئتتات ا

، "لفضتتتح ماكينتتة التشتتتريعات اإلستتترائيلية التتتتي 48ةهتتد  مستتتاندتها للنضتتتاو التتذي ي وضتتتا فلستتتطينيو 
 ت سل لنعاا فصل عنصري".
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وعن  يار االستقالة الجماعية وإجبار الحكومة اإلسرائيلية على التوجا النت ابات مبكر ، أكد جبتارين 
اش، مهمتنا ةهذ  المرحلة الحاسمة والمفصلية الحفتاب علتى أن "كافة ال يارات والمطالب مطروحة للنق

 الوحد  الورنية والجاهزية النضالية الجماهيرية لمتابعة مسير  البقا  والتجذر بالورن".
وفضل عن عرض القضية مجددا بالمحافل الدولية، دعتا جبتارين إلتى استتحداث يليتات نضتاو جديتد  

، م كتتدا أن 48ستتتجابة للمطالتتب الجماعيتتة القوميتتة لفلستتطينيي ترصتتك الم سستتة اإلستترائيلية وتلزمهتتا باال
العمتتل الجمتتاهيري النضتتالي هتتو األستتاس النضتتالي األهتتم لمواجهتتة السياستتات االستتتعمارية والعنصتترية 

 اإلسرائيلية التي تسعى للقضا  على حل الدولتين والنيل من حرية واستقلو الشعب الفلسطيني.
 

 "إسرائيل الكبرى"
اإلستترائيلي، يتترى عضتتو الكنيستتت عتتن الحتتزا الشتتيوعي، دو  حنتتين، أن القتتانون يحمتتل  فتتي الجانتتب

ايتد، فهتو يقتر ه، والعلم الثتاني هتو العنصترية والتمييتز واألبارت"دولة إسرائيل الكبرى "علمين، األوو هو 
رى"، بالح  االستثنائي االنفرادي ةتقرير المصتير للشتعب اليهتودي، وي ستل أليتديولوجيا "إسترائيل الكبت

م كدا ضرور  تعزيز وتدعيم النضتاو المشتتر  لاسترائيليين والفلستطينيين للتوافت  علتى مشتروا قتانون 
 يسقة "قانون القومية".

وشدد حنين على أن "شعبين يعيشان على هذ  األرض، لكل منهما الح  في تقريتر المصتير، فقتانون 
ب حت  الشتعب الفلستطيني فتي تقريتر القومية  طتو  أولتى للنستحاا متن اتفاقيتات أوستلو، كونتا يشتط

 ".عاما   70مصير  ويعيدنا للمرصن األوو للصراا قبل 
، حيتتأ لتتن وي كتتد أن "الضتترر ال يمتتل فقتتة العتترا أو الشتتعب الفلستتطيني، ةتتل اليهتتود بوستترائيل أيضتتا  

يكتتون هنتتا  مستتتقبل للستتلا العتتادو التتذي يضتتمن األمتتن واالستتتقرار إلستترائيل رالمتتا لتتم يحتت  الشتتعب 
 طيني باالستقلو والحرية في دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل".الفلس

 20/7/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 ؟قانون "القومية": لماذا أصبح تشريع إبادة إسرائيل للفلسطينيين ممكناً  .56
 رأي القدس

تقرير المصير"، ويعطي أي  أقرات إسرائيل أمل ال ميل قانونا يمنح "اليهود في إسرائيل فقة ح ا 
 هودي الح  في الهجر  إلسرائيل والحصوو على الجنسية، ويعتبر العبرية الل،ة الرسمية )نا عا  ي

الصفة الرسمية عن العرصية(، والعطل هي عطل اليهود فحسب، وصعد كل ذلك يصف الدولة بأنها 
لحرية "ديمقرارية"، ويشير إلى أن النزاا الذي ال يمكن حلا في المحكمة "تتم تسويتا وفقا لمبادس ا

 والمساوا  والعدالة والسلا"!
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رئيل الو را  اإلسرائيلي ةنيامين نتنياهو رأى في القانون "لحعة فارقة في تاريخ الصهيونية 
وإسرائيل"، فيما اعتبر عضو الكنيست يفي دي تر الذي كان المبادر لسن القانون إن حقا  رغبة 

في م تمر با و، وشرح للنواا العرا  ما  عا 121م سل الصهيونية تيودور هرتزو التي عرضها قبل 
المقصود منا: "أقصى ما سيكون بمقدوركم )بعد هذا القانون( هو أن تكونوا متساوين كأقلية وليل 

بالمئة من سكان إسرائيل(  20كقومية"، أي أن الفلسطينيين من حاملي الجنسية اإلسرائيلية )أي قرابة 
صة على أمرها، في دولة األغلبية اليهودية المنتصر ، ية م،لو لم يعودوا يحتسبون قومية ةل كأقل

لد في أي مكان على البسيطة، والممنوعة على أي فلسطيني ممن ولد يبال   المفتوحة ألي يهوديا و 
 أو أجداد  في رصوعها، ولكنا  لف أسل  "األغلبية اليهودية" الشائكة، المحمياة بأسنان نووية.

منعمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، المعنى المقصود من التقطت عضو اللجنة التنفيذية ل
القانون بقولها إنا "يهد  القضا  على الوجود الفلسطيني، وكذلك نائب الكنيست مسعود غنايم الذي 
قاو إنا يعني "تحويل إسرائيل إلى دولة  الية من العرا"، أي بكلا ي ر، إنا المقدمة القانونية 

عاما   121للفلسطينيين، وهو األمر الذي انتعر سبعين عاما  على نشو  دولتها، ولتشرين إباد  ممكنة 
على "رلية" هرتزو الصهيونية لدولة "قومية" لليهود، وثمن التقا  هذين المفهومين المتناقضين: 
اليهودية باعتبارها عنصرا  لتشكيل قومية، هو كسر المعنى الحقيقي للقومياة، الذي يمثالا العرا 

سطينيون، والذين يجمعون في هويتهم أديانا  ثلثة )أو أكثر(، ول،ة عرصية هي أاا وجذر للعبرية الفل
وللكنعانية وغيرهما من ل،ات ولهجات، ويسكنون منذ يال  السنين في ةلدهم المفترضة وعلى أرض 

 أجدادهم وأسلفهم.
وا يرتبة بموقف إدار  الرئيل كبرى في فلسطين والعالم، وأوو هذ  الصد يعكل هذا القانون، صدوعا  

األمريكي دونالد ترامب التي تجاو ت ال طوط الحمر لكافاة الحكومات األمريكية السابقة، والحكومات 
األجنبية كافاة، فيما يتعلا  بموضوا القدس ونقل السفار  إليها، وهو ما أعطى القياد  اإلسرائيلية 

 من أي ردود فعل حقيقية م ثر  في العالم. الحالية، ومجلسها التشريعي، إحساسا  بالحماية
الصدا الثاني، يتعلا  بالفلسطينيين أنفسهم، وصال،طا  العرصيا المكشو ، من ان راط دوو عرصياة 
وا نة، كمصر والسعودية، وأ رى كاإلمارات والبحرين، في مشروا يتنا و عن حقوق الفلسطينيين، 

دا ي ر مثالا امتداد النفوذ اإليراني في المشرق ويتحالف موضوعيا  من إسرائيل، للت،لب على ص
 العرصي وفي اليمن.

ساهم في ذلك أيضا  اال تلو السياسي العالميا الحاصل الذي  لة أوراق الدوو األوروصية، المش،ولة 
ةلملمة اتحادها بعد قرار ةريطانيا ال روج منا، ونعمها السياسية الديمقرارية، بعد صعود حكومات 

نية متطرافة، معادية للتحاد األوروصي، في النمسا وإيطاليا وهن،اريا، ومناصر  التجا  شعبوية يمي
 ترامب، ولسياسات روسيا تحت  ل فلديمير ةوتين.
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يدفن الفلسطينيون، ةهذا المعنى، ثمنا كبيرا  لهذ  الت،يارات المحلاية واإلقليمية والعالمية، التي سمحت 
 الفجة بالتحق . لهذا القانون الواضح في عنصريتا

  20/7/2018القدس العربي، لندن، 
 

 قانون القومية اإلسرائيلي... ماذا بقي للفلسطينيين؟ .57
 عبد الرحمن شلقم
اإلسرائيليون عاشوا تقنية الزمن. استعملوها في جمين  طوات حركتهم نحو إقامة ورن قومي لهم في 

ترصتها وصذورها. منذ أن أرل  هرتزو فكرتا فلسطين. األهدا  السياسية لها مواسمها الزراعية، وكذلك 
بوقامة ورن قومي لليهود في فلسطين، تحركت يلة العمل السياسي واإلعلمي والمالي اليهودي ةين 
مفاصل قوى القرار في العالم، كانت ةريطانيا في  ضم الحرا العالمية األولى المهندس الج،رافي 

فة العمليات السياسية والمالية والدعائية العالمية في عقر السياسي ل رائة المستقبل. إنشا  اليهود غر 
العقل البريطاني ممتد  إلى دوائر التأثير في الدوو التي تشكل القو  الفاعلة في العالم. إعلن ةلفور 
البريطاني كان السطر األوو في كتاا الزمن اليهودي الحديأ، ةل كان الصفحة السياسية المضافة 

هودي. الزمن اليهودي حقل أرضا سيولة التطور المستمر في التوا ن والصراا في ِسفر ايتي الي
الدوليين. في كل حلقة من سلسلة الحركة نحو الحلم بوقامة ورن قومي لليهود في فلسطين كان 
الجي  السياسي هو الذي يمثل المحراث الذكي الذي يفتح ربقات الترصة لزراعة البذور. الوعي 

منها وتحديد الحركة نحو الهد  كان الوقود المقدس الذي ال ينفد. تحركت بحسابات المواسم و  
الهجرات اليهودية نحو فلسطين ةين الحرصين العالميتين. الوكالة اليهودية واجهت السياسة البريطانية 
المراوغة ةتصعيد عنيد، وكان التدف  اليهودي أقوى من الدها  اإلنجليزي المزدوج، لم يستطن 

ن غل  باا ةلدهم في وجا البوا ر المكتعة برال  اليهود حتى أصبح التفجير الفلسطينيو 
الديموغرافي على أرض فلسطين أمرا  واقعا . و فت القو  اليهودية الحرا العالمية الثانية، جعلتها 
الحقل الجديد و رعت فيا البذور القديمة. الفعائن النا ية ضد اليهود كانت الصاع  اإلنساني الذي 

الضمير العالمي، وأصبحت قضية الزحف اليهودي على أرض فلسطين، باهتة أماا ما عانا   هزَّ 
اليهود في ألمانيا و ارجها على يد النا ية. شار  ايال  من اليهود في الحرا من جيوش الحلفا  

دادا  ضد المحور، وهكذا أصبحوا ررفا  في القوى المقاتلة وحققوا ةذلك هدفين: التدريب العسكري استع
لمعركتهم القادمة في الورن الموعود فلسطين، والمشاركة في جبهة القو  السياسية القادمة التي 
ستسود العالم، وهي دوو التحالف. تحق  لهرتزو ما حلم با، وعباأ القو  المالية والسياسية واإلعلمية 

طين. ديفيد ةن غوريون اليهودية من أجلا، بقرار األمم المتحد  بوقامة ورن قومي لليهود في فلس
الذي كان المهندس المدني للدولة اإلسرائيلية، أتقن فن الزراعة السياسية.  اض حرصا  من العرا 
مستفيدا  مما  بر  اليهود عسكريا  في الحرا العالمية، قفز على قرار التقسيم، واحتل الجز  الكبر من 
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ر أهلها وفتح أةواا الهجر  لليهود. ف ي أ مة قنا  السويل ركب عرصة الحرا من أرض فلسطين، وهجا
فرنسا وصريطانيا، وكان هو الرابح الوحيد في تلك الحرا ةين القوى التي هاجمت مصر. التقنية 
نتا من القنبلة الذرية، وكذلك دعم قواتا الجوية. إسرائيل ال تتوقف عن  النووية من فرنسا التي مكا

فكر  وقفز  عرصية في رحاا  1967األياا الستة سنة  استثمار سياسة المواسم محليا  ودوليا . حرا
الحلم و فتها إسرائيل عسكريا  وسياسيا . أعادت تموضعها على  رائة القو  الدولية في  ضم الحرا 
البارد ، صارت الورقة الفاعلة في الشرق األوسة، وأعادت الواليات المتحد  تصنيفها حليفا  أساسيا  

يا أغلب الدوو العرصية تعتبر حليفة للكتلة الشيوعية الشرقية. حرا لها، في الوقت الذي كانت ف
، كانت رصاصة سياسية بقدر ما كانت عسكرية. حققت فيها إسرائيل 1973أكتوصر )تشرين األوو( 

 قلب الكثير من الصفحات، أهمها تطبين العلقات من دولتين عرصيتين.
والدولي. غزو العراق لدولة الكويت غيار الكثير من  فتح لها ذلك أةوابا  عد  على المستويين اإلقليمي

ةذر  أ رى في  1991المجريات السياسية، وكانت محطة مدريد للمفاوضات العرصية اإلسرائيلية سنة 
 حقل جديد. صار الحديأ والمفاوضات حوو السلا ةين العرا وإسرائيل ليل ثنائيا ، لكن جماعيا .

واإلسرائيليين، أنتجت اتفاقا  مباشرا  للمر  األولى ةين الطرفين. اجتماعات أوسلو ةين الفلسطينيين 
اعتر  الفلسطينيون بوسرائيل دولة ، وتراجعوا عن المطالبة بكل أرضهم التاري ية، كان ذلك بالنسبة 
لاسرائيليين نصرا  ةل حرا، واتف  في أوسلو على تأجيل أهم القضايا وأ طرها، وهي موضوا 

المستورنات. كان ذلك المحفل ةيدرا   صبا  سي تي أ كلا من مهندس السياسة القدس واللجئين و 
الزراعية لفلح صهيوني متطر  هو ةنيامين نتنياهو. راوغ وغالب. أبطل مفعوو أوسلو بعد أن حق  
منا ما أرادتا إسرائيل، وأرل  العنان يلة االستيطان التي حولت حلم إقامة الدولة الفلسطينية إلى 

 مسا العلا.سراا ر
الحكومة اإلسرائيلية التي يقودها نتنياهو تتشكل من ائتل  صهيوني، وهذا عنوانا الرسمي، وليل 

في ل،تنا اإلعلمية السياسية، هذ  الحكومة  -الصهيوني  -كما نستعمل نحن العرا تلك الكلمة 
ي الفلسطيني ال مكان لا ت من بأن الضفة ال،رصية جز ا  ال يتجزأ من أرض إسرائيل، وأن الشعب العرص

 فيها، وأن المستورنات هي الوثائ  الص رية التي تقيم الح  اليهودي فوق األرض.
القانون األساسي الذي أصدر  الكنيست اإلسرائيلي، الذي يقر بأن إسرائيل هي الورن القومي لليهود، 

ن دولة إسرائيل هي البيت وأن القدس الموحد  عاصمتها، والل،ة العبرية ل،تها الرسمية الوحيد ، وأ
القومي لكل يهود العالم، وأن ح  تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي 

، والذين 1948وحد ، كل ذلك ي سل لواقن جديد، ويفتح الباا لبرنامج تهجير ي ر لفلسطينيي 
القانون الذي أرل  عليا، قانون يشكلون رصن سكان إسرائيل تقريبا  ويحملون الجنسية اإلسرائيلية. هذا 

بارتهايد، ةل يفتح الباا للتطهير العرقي، بعد أن جعل عرا لقومية، ليل مجرد تشرين عنصري لألا
فلسطين مجموعة بشرية ال هوية أو مكان قانوني لهم في البلد. فقد شدد القانون على أن الرمو  
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ولة. وفي هذا القانون األساسي نل لم يسب  اليهودية الصهيونية من َعَلم ونشيد هي األساس في الد
أن وجد في أي تشرين ي ر في العالم، وهو أن الدولة صاحبة الح  في إقامة ةلدات ) اصة( 
بالمجموعات الدينية وأةنا  القومية الواحد . ويقرر القانون، أن الدولة اإلسرائيلية ِملك للشعب اليهودي 

من المسلمين والمسيحيين ال مكان لهم في دولة إسرائيل. وحد . ذلك يعني أن العرا الفلسطينيين 
الس او: ما الذي جعل الحكومة اإلسرائيلية تتجرأ في هذا الوقت وتصدر هذا القانون العنصري 

 الرهيب؟
 1975من المفارقات التاري ية ال،ريبة العجيبة، أن الجمعية العامة لألمم المتحد  أصدرت قرارا  سنة 

ونية شكل من أشكاو العنصرية والتمييز العنصري"، ورالب القرار جمين دوو ينل على أن "الصهي
العالم بمقاومة اييديولوجيا الصهيونية التي تشكل  طرا  على السلم واألمن الدوليين. وقد صدر ذلك 
القرار ةنا   على قرار صادر من منعمة الوحد  األفريقية الذي رأى: أن النعاا العنصري الحاكم في 

ين المحتلة والنعامين العنصريين الحاكمين في  مباةوي وجنوا أفريقيا ترجن إلى أصل فلسط
لقد أل،ي هذا القرار األممي الذي  استعماري مشتر  وتشكل كيانا  كليا ، ولها هيكل عنصري واحد.

 بعد أن اشتررت إسرائيل ذلك للمشاركة في م تمر مدريد. 1991أ ذتا الجمعية العامة سنة 
الجمعية العامة ينطب  بقو  اليوا على القانون اإلسرائيلي الجديد، ولكن اإلسرائيليين يتقنون إن قرار 

است،لو المواسم الزراعية السياسية. الحقوو اليوا لهم وحدهم. االنكسارات العرصية. والتشرذا 
حقوو والبذور الفلسطيني المنقسم ةين غز  وراا هللا، الدعم األميركي األعمى إلسرائيل، يعطي لها ال

 والما  والمحراث. الس او ماذا بقي للفلسطينيين في الدا ل وال ارج؟
 20/7/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 "دسترة" الفصل والتمييز العنصريين .58

 عريب الرنتاوي 
ال معنتتتتى لقتتتتانون "القوميتتتتة اليهوديتتتتة" التتتتذي أقتتتتر  الكنيستتتتت باألغلبيتتتتة قبتتتتل يتتتتومين، ستتتتوى أن إستتتترائيل 

... كتتتل متتتا كتتتان يصتتتدر متتتن تشتتتريعات ويت تتتذ متتتن ، قتتتد قتتتررت "دستتتتر " عنصتتتريتهاأصتتتل  العنصتتترية 
سياستتات وإجتترا ات فتتي دولتتة االحتتتلو، متتن "دا تتل" القتتانون و ارجتتا، كتتان ممهتتورا  ب تتاتم العنصتترية 

ا ات، رابعا  والكراهية... اليوا، تضفي إسرائيل، على كل ما سب  وسيلح  من هذ  السياسات واإلجر 
... اليوا، "تشرعن" إسترائيل عنصتريتها الكريهتة، غيتر يةهتة بمجتمتن دولتي أو رد فعتل وريا  قانونيا ، دست

 عرصي أو حتى مقاومة فلسطينية.
"دولة إسرائيل هتي التورن القتومي للشتعب اليهتودي"، و"حت  تقريتر المصتير فتي دولتة إسترائيل يقتصتر 

حقهم في تقرير مصيرهم فوق تتراا على اليهود"... هكذا جا  في القانون، بما ينزا عن الفلسطينيين 
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ورتتتنهم التتتتاري ي... وصمتتتا ي تتترجهم متتتن ج،رافيتتتا المنطقتتتة وتاري هتتتا، التتتتي لتتتم تكتتتون يومتتتا  إال لليهتتتود، 
 ولليهود وحدهم دون غيرهم، كما جا  في تعليقات نتنياهو وأضرابا.

 متتتن التتتورق إستترائيل، تحستتتم الجتتتدو حتتتوو "يهوديتتتة" الدولتتتة و"ديمقراريتهتتا"، وهتتتو جتتتدو استتتتنز  جبتتتاال  
وجتتترارا  متتتن الحبتتتر... إستتترائيل "يهوديتتتة أوال "، وكتتتل متتتا  تتتل ذلتتتك، ينتتتدرج فتتتي ستتتياق التفاصتتتيل غيتتتر 
المهمتتة... العنصتترية مقبولتتة، إن كانتتت ضتتمانة "اليهوديتتة"، والديمقراريتتة ملعونتتة ومنبتتوذ ، إن كانتتت 

ذا الجدو حسم قانونيا ، ولتم ستفضي إلى تجزئة "أرض الميعاد"، أو ت وو إلى دولة ثنائية القومية... ه
 يعد الل،ة فيا أو حولا، سوى رجل من عمل المثقفين الحالمين.

وألنا قد ين األوان، ألن ي بنى على الشي  على مقتضا ، فون الل،ة العرصية لم تعد ل،ة رسمية، وحدها 
ألصتليين التتذي "العبريتة" هتي ل،تتة إسترائيل الرستمية، وستتتكون لهتذا األمتر تداعياتتتا علتى ستكان التتبلد ا

ستتيطلب متتنهم نستتيان ل،تتتهم وثقتتافتهم وإرثهتتم، واالنتقتتاو متتن الل،تتة المكتوصتتة إلتتى الل،تتة المحكيتتة، تمامتتا  
 مثل األقواا التي سادت وصادت في العديد من الدوو والقارات.
ن لستتيد البيتتت األةتتي  األمريكتتي التتذي كتتا و"القتتدس الكبتترى والموحتتد  عاصتتمة إستترائيل إلتتى األةتتد"... شتتكرا  

سبااقا  للعترا  ةها عاصمة إلسرائيل، ونقل سفار  ةلد  من تل أةيب إليها ... شتكرا  لتا، فقتد جعتل اليمتين 
المستيحي فتي  –اإلستلمي  –العرصتي  –اإلسرائيلي أكثر جترأ  ووقاحتة فتي التطتاوو علتى الحت  الفلستطيني 

 المدينة وفي الديار المقدسة على اتساعها.
مية سامية"، فون الحكومة تعمتل علتى :"تشتجين االستتيطان اليهتودي فتي كتل وألن االستيطان "قيمة قو 

مكتتان فتتي أرض إستترائيل"، الحعتتوا "االستتتيطان اليهتتودي"، فلتتيل مستتموحا  ل،يتتر اليهتتود، إنشتتا  المتتدن 
والبلتدات، والعتترا أصتتحاا األرض األصتتليين التتذي رالمتتا امتلكتتوا أكثتتر متتن تستتعين بالمائتتة منهتتا، لتتم 

 ٍد بالمائة من أرض يبائهم وأجدادهم.يب  لهم سوى واح
و"الهجتتر  التتتي تتت دي إلتتى الموارنتتة المباشتتر  هتتي لليهتتود فقتتة"... أمتتا الفلستتطيني فطريقتتا للهجتتر  ذي 
اتجتتا  واحتتد: متتن فلستتطين إلتتى  ارجهتتا، أمتتا العتتود  فمحعتتور  عليتتا... لتكتمتتل ةتتذلك دائتتر  االستتتهدا  

لعمتل التورني الفلستطيني: العتود  وتقريتر المصتير وصنتا  اإلسرائيلي المنهجي المنعم، للشعار النتا م ل
الدولتتة المستتتقلة وعاصتتمتها القتتدس... لتتم يتتتر  "قتتانون القوميتتة" أيتتا  متتن هتتذ  األقتتانيم الثلثتتة دون أن 

 يصادرها ويستولي عليها... لم يتر  شيئا  البتاة للفلسطينيين.
قتتانون القوميتتة"، أن نعلتتن متتن دون يحتت  لنتتا فتتي ضتتو  الصتتمت األمريكتتي المريتتب والمتتتوار  حيتتاو "

تم" إسترائيل كدولتة فصتل وتمييتز عنصتريين، إنمتا  تردد، ان هذا القانون العنصري الب،تي ، التذي "يرسا
... ال شتي  فتي هتذا القتانون، لتم يستب  لدونالتد ترامتب وستفير  جسيدا  لصفقة القرن و"دستتر " لهتاجا  ت

ن دعمتتا وتأييتتد  بصتتور وأشتتكاو شتتتى... واشتتنطن فتتي إستترائيل ومبعوثتتة للشتترق األوستتة، لتتم يعلنتتوا عتت
علتتى متتا يبتتدو، قتتررت الت لتتي عتتن رعايتتة عمليتتة الستتلا، إلتتى رعايتتة العنصتترية والكراهيتتة التتتي تطتتل 

 ةرأسها الكريا من جنبات "الكنيست".
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علتى أننتتا لتتن نكتفتتي ةلتتوا واشتتنطن وتتتل أةيتب، جريتتا  علتتى عادتنتتا، فلتتوال االنقستتاا والهتتوان الفلستتطينيين 
سوا  في المقتاا الثتاني... لتوال  ال ، لوال التفسخ والتفكك في الوضن العرصي الرسمي والشعبي على حدا أو 

نفاق المجتمن الدولي وا دواجية معايير  فتي المقتاا الثالتأ واأل يتر، لمتا تجترأ هت ال  علتى التذهاا إلتى 
 هذا الحد من ال،طرسة والوقاحة والعنصرية. 

 21/7/2018 ،الدستور، عّمان
 

 عد القانون.. ماذا بقي؟ .59
 صادق ناشر

"قانون القوميتة"، تكتون دولتة تبعد مصادقة "الكنيستت "اإلسترائيلي" علتى القتانون العنصتري، المعترو  ةت
االحتلو قد جففت كل ما لا صلة بالوجود العرصي، فوضتافة إلتى كتون القتانون يكترس الدولتة اليهوديتة 

رض المحتلتتة بقتتو  الستتلح وال،تتدر، ففتتي وقتتت يمتتنح واقعتتا ، فونتتا يل،تتي كتتل متتا لتتا علقتتة بأصتتحاا األ
 القانون العنصري اليهود كل شي ، فونا يحرا الفلسطينيين من كل شي .

إقرارهتا  تلو  هو قانون عنصري بامتيا ، لكنا لم يكن سوى تتويج وامتداد لقتوانين عنصترية كثيتر  تتما 
قوميتتة وسياستتية لليهتتود فقتتة ويحتترا أهتتل  مستتير  ةنتتا  دولتتة االحتتتلو، فالقتتانون الجديتتد يمتتنح امتيتتا ات

 األرض من حقوقهم.
يتتنل القتتانون، التتذي رفضتتتا القائمتتة العرصيتتة المشتتتركة فتتي "الكنيستتت"، علتتى أن "دولتتة "إستترائيل" هتتي 
التتورن القتتومي للشتتعب اليهتتتودي"، و"حتت  تقريتتر المصتتتير فتتي دولتتة "إستتترائيل" يقتصتتر علتتى اليهتتتود"، 

ة المباشتتتر  هتتتي لليهتتتود فقتتتة"، و"القتتتدس الكبتتترى والموحتتتد  عاصتتتمة و"الهجتتر  التتتتي تتتت دي إلتتتى الموارنتتت
"إستترائيل" إلتتى األةتتد"، و"الحكومتتة تعمتتل علتتى تشتتتجين االستتتيطان اليهتتودي فتتي كتتل مكتتان فتتتي أرض 
"إسرائيل"، و"الل،ة العبرية هي ل،ة الدولة الرسمية الوحيد "، وفقدت الل،تة العرصيتة مكانتهتا ل،تة رستمية، 

 ون الجديد إلى ل،ة "تحعى باحتراا".وتحولت بموجب القان
إقتترار قتتانون القوميتتة العنصتتري مرحلتتة متتن مراحتتل ستتعي "إستترائيل" إلذابتتة الهويتتة العرصيتتة لفلستتطين، إذ 
إنتتا يمتتنح اليهتتود فقتتة الحقتتوق ويمنعهتتا عتتن ستتكان األرض الحقيقيتتين، وهتتو ةتتذلك يتستتاوى متتن قتتانون 

اضي، واندثر بفعل مقاومة العالم الحر لا، ويقوو الفصل العنصري، الذي ساد دوال  عد  في القرن الم
ايتد" بالقتانون، هايتد" وجعتل نفستها نعتاا "أبارتهصائب عريقات، إن "إسترائيل" نجحتت فتي قوننتة "األبارت

كمتتا اعتبتتر  ترستتي ا  وامتتتدادا  لتتارث االستتتعماري العنصتتري، التتذي يقتتوا علتتى أستتاس التطهيتتر العرقتتي 
 لحقوق السكان األصليين على أرضهم التاري ية. وإل،ا  اي ر، والتنكر المتعمد

كل ذلك يدور والعالم العرصي واإلسلمي يتفرج، وكأن األمر ال يعنيا، فهو منش،ل بصتراعاتا وحروصتا 
عاما ، وأن ذلك تم ةتوار   60الدا لية، ونسوا أو تناسوا أن هنا  احتلال  ألرض عرصية وإسلمية منذ 

 جياو اليوا ثمن ذلك باهعا .غرصي وعرصي أيضا ، وتدفن األ
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والس او اليوا، هل أن ما حصل يمكن أن يكون في إرار ما يعر  ا "صفقة القرن"، أا أن الصتفقة 
قتتد تحققتتت فعتتل  وتتتم تستتليم فلستتطين بمقدستتتاتها لدولتتة االحتتتلو؟، فهتتذا الصتتمت العرصتتي واإلستتتلمي 

ية يعبر عن الحاو الذي وصلنا إليا الم زي الذي نشاهد  اليوا ورد الفعل الذي صدر من جهات عرص
 فعل. من عدا قدر  على القياا بأي ردا 

صتتحيح أن الجامعتتة العرصيتتة، وكعادتهتتا، شتتجبت فتتي ةيتتان رويتتل عتتري ، صتتدور مثتتل هتتذا القتتانون، 
وهذا أمر متوقن ودور تمارسا عند كل أ مة تواجا العرا، لكتن لتم يصتدر متن أيتة جهتة عرصيتة مت ثر  

اكتفتتى العتترا بمتتا أورد  ةيتتان جتتامعتهم، وهتتو ةيتتان تقليتتدي نقتترل  باستتتمرار عنتتد فعتتل حقيقتتي، فقتتد  ردا 
وقوا أي  طب، ولهذا ال تلتفت إليا الشعوا العرصية، ألن الجامعة، لم تعد متن األستف، ستوى مجترد 
 واجهة للعجز العرصي، الذي جعل من جماعة ال ورن لها دولة تمارس العنصرية في أبشن صورها.

 21/7/2018 ،قةالخليج، الشار 
 

 قانون القومية ومحاصرة إسرائيل دولياً  .61
 عبد الفتاح ماضي

ن الصهيونية نفسها ألن هنا  مقاومة فلسطينية باسلة ضدها، وألن هنا  رفضا    عرصيا   شعبيا   ت حصا
ترسانة القوانين  على الرغم منلمحاوالت التطبين واالستسلا. كل الطرق ت دي إلى فنا  الصهيونية 

يقدا فرصة ال مثيل لها لمحاصر  الدولة الصهيونية  ة، وقانون القومية الذي صدر م  را  العنصري
 ورردها من كافة المنعمات الدولية. وتقدا هذ  المقالة بع  الدالالت المتعلقة ةهذا القانون.

الدولة : يعكل القانون اإلجماا الصهيوني القائم على الثواةت وال،ايات الكبرى. إن فكر  يهودية أوال  
غاية قديمة يتم تنفيذها على نحو تدريجي، وتحعى بوجماا ما يسمى اليمين واليسار في الكيان 

 اإلسرائيلي من بع  اال تلفات، كما أنها تنسجم من ربيعة هذا الكيان االستعماري.
 وامتناا نائبين عن التصويت في 55ومعارضة  نائبا   62لقد أقر الكنيست القانون بعد موافقة 

)كنصوص الدساتير(؛ أي ال يمكن ت،يير   أساسيا   ، وتم تحصينا وجعلا قانونا  2018 يوليو/ تمو  19
 إال بقانون أساسي ي ر يقرا  الكنيست ب،البية أعضائا.

اإلجماا الصهيوني هو على الثواةت وال،ايات الكبرى التي تقوا عليها الصهيونية، وهي: اغتصاا 
 مييز على أساس الدين.والت األرض والتهويد واالستيطان

ومن هنا فمععم الذين اعترضوا على القانون لم يكن اعتراضهم بسبب المبدأ، وإنما ألن الدولة ليست 
في حاجة إليا، أو ال تلفهم على بع  التفاصيل. ورغم هذا، وكما كتبنا في مقاو ساة  بعنوان: 

كثير  ةين األحزاا والفرق والمذاهب "يهودية الدولة ال تعر  من هو اليهودي"؛ تبقى هنا  تناقضات 
 اليهودية، أهمها عدا قدرتها على تعريش من هو اليهودي، وا تلفها بشأن رريقة التهويد.
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فكيف تكون الدولة يهودية وكيف تدعي أنها دولة لكل يهود العالم ةينما ال يوجد اتفاق على من هو 
ذهبي للجماعات اليهودية حوو العالم، وال اليهودي في األساس؟ إن القانون يت،اضى عن التنوا الم

يحسم التناق  ةين النفوذ المتصاعد لليهودية األرثوذكسية في الدا ل وغضب التيارات األ رى من 
 هذا النفوذ في الدا ل وال ارج.

: يكرس القانون واقن التمييز العنصري على أساس الدين الذي قامت عليا الدولة الصهيونية ثانيا  
كثر من سبعة عقود. فالقانون ينل على أن "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب ومارستا أل

اليهودي، وفيها يقوا بممارسة حقا الطبيعي والثقافي والديني والتاري ي لتقرير المصير"، ويعتبر أن 
 "ممارسة ح  تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي".

هي ل،ة الدولة"، أما الل،ة العرصية فقد  فا  منزلتها وإن جعل لها "مكانة  وي كد القانون أن "العبرية
ألن ح  الموارنة سيكون لليهود فقة،  1948 اصة". ويعني كل هذا إل،ا  كامل حقوق فلسطينيي 

 ةل ويمهد األرض لطرد كل الفلسطينيين. 
ال يمكن أن تكون قائمة في دولة إن فكر  نقا  الدولة التي تقوا عليها "يهودية الدولة" فكر  عنصرية 

حديثة وديمقرارية. ولهذا لم يذكر القانون كلمة الديمقرارية ال من قريب أو بعيد، ألنا في واقن األمر 
يزيل ورقة التوت التي كانت الصهيونية تتستر ةها، وأقصد هنا ادعا  أن ما أقامتا هو "دولة"، وأن 

 هذ  الدولة "نعامها السياسي ديمقراري".
ن الدولة المعاصر  هي دولة القانون التي يتساوى فيها جمين الموارنين أماا القانون في الحقوق إ

والواجبات، وضمن حدود ج،رافية محدد ، أما النعاا الديمقراري فيعني حكم القانون والموارنة 
 الكاملة والمساوا  والمشاركة وح  تقرير المصير لجمين موارني الدولة ةل تمييز.

: ي رق القانون مبدأ عدا التد ل في الش ون الدا لية للدوو؛ فرغم أنا حدد اسم الدولة وعلمها ثالثا  
ونشيدها وأعيادها، فونا لم يحدد الحدود الج،رافية لهذ  الدولة، ةل راح يقنن تد ل هذ  الدولة في 

 ش ون كل دوو العاا التي يوجد فيها موارنون يعتنقون الديانة اليهودية.
قانون أن "الدولة تكون مفتوحة أماا الهجر  اليهودية وجمن الشتات"، و"تعمل الدولة على ويقرر ال

 المحافعة على الميراث الثقافي والتاري ي والديني اليهودي لدى يهود الشتات".
القانون ةهذ  المضامين ال ي رق فقة كافة القرارات الدولية التي تنل على الحقوق الشرعية للشعب 

وإنما أيضا ي رق مبادس القانون الدولي واألسل التي قامت عليها األمم المتحد ، وعلى الفلسطيني، 
األ ل مبدأ المساوا  في السياد  ةين جمين أعضائها، ومبدأ عدا التد ل في ش ون اي رين. والدولة 

 الدولية. دولة مارقة ال مكان لها دا ل المنعمات والهيئات ،ةهذا المعنى وصنل قوانينها، اإلسرائيلية
: يعد القانون  طو  متقدمة على رري  إسرائيل الكبرى. فالقانون ال يشرعن االستيطان في رابعا  

األراضي المحتلة فقة، وإنما يمهد األرض لمزيد من االحتلو واالستيطان. وينل على أن "الدولة 
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ستيطان اليهودي قيمة تكون مفتوحة أماا الهجر  اليهودية وجمن الشتات"، و"تعتبر الدولة تطوير اال
 قومية، وتعمل ألجل تشجيعا ودعم إقامتا وتثبيتا".
فقة وإنما تمتد إلى  ارجها، وتمهد الطري   1967هذ  النصوص ال تعني األراضي المحتلة عاا 

لألراضي التي ستحتل في المستقبل، أرض إسرائيل الكبرى التي تعتبر فلسطين مجرد االنطلقة 
 ر لهذا  عما  الحركة الصهيونية منذ هرتزو.األولى نحوها، كما نعا 

وي كد هذا ما ورد في الفقر  )أ( من الماد  األولى "أرض إسرائيل هي الورن التاري ي للشعب اليهودي، 
هذ  ال  "Eretz Yisraelوفيها قامت دولة إسرائيل"، ومن المعرو  جيدا أن عبار  "أرض إسرائيل أو 

في التفسيرات التوراتية الم تلفة وال عند المفكرين والسياسيين تعني فلسطين التاري ية فقة، ال 
 الصهاينة.

وهي تعني عند الكثير من المتدينين واليمينيين األرض الممتد  من النيل إلى الفرات. ورصما ستحتاج 
 إلى قانون أساس ي ر لتحديد حدودها الج،رافية. الصهيونية الحقا  

نية على يمين األحزاا اليمينية المتطرفة، ألنها تتبنى فكر  أكثر : يضن القانون الدولة الصهيو  امسا  
حتى  ،من جل األيديولوجيات اليمينية العنصرية التي تعادي األجانب والهجر ، إال أنها تعمل تشددا  

 ضمن نعم ديمقرارية تضمن المساوا  والموارنة. ،اليوا على األقل
م تلفة من العنصرية والتطهير  مارس ضد  أشكاال  أما الصهيونية فتعادي كل من هو غير يهودي وت

عن أنها تحتكر الحقيقة وتريد أن تفرض على العالم كلا روايتها المزيفة بشأن التاريخ  العرقي، فضل  
 والحاضر والمستقبل، عبر سلسلة من الم،الطات التاري ية واألسارير الدينية والقوانين العنصرية.

ا وقوانينها العنصرية تقف ضد التطورات المعرفية والتكنولوجية، وضد إن الصهيونية وكافة ممارساته
ثور  المعلومات التي توصلت إليها البشرية وتعمل على إتاحة تواصل البشر وانفتاحهم، وتسمح بحرية 

 تنقل األفكار واألش اص وتعزيز سبل التعاون ةينهم.
قانون أنا يعري جوهر الصهيونية التي : إن الصهيونية تحمل عوامل فنائها، والجديد في السادسا  

،  لت لعقود رويلة تقوا على ال داا وإ فا  الحقائ . إن استمرار المقاومة الفلسطينية والعرصية لها
دفن الصهاينة إلى الدفاا عن أنفسهم ةترسانة من القوانين، بعد  ،رغم  نوا الكثير من الحكاا العرا

العرا. ولوال هذ  المقاومة لما احتاجت الصهيونية إلى أن فشلت الممارسات العنصرية في إ ضاا 
 أن تحصن نفسها ةهذا الشكل السافر.

 إن القانون إحدى وسائل الصهيونية لتحصين نفسها ضد الحرا وضد السلا اللذين يمثلن  طرا  
 على الصهيونية.

، ومن وحضاريا   ثقافيا   فالحرا  طر على الصهيونية ألنها أقامت كيانها وسة محية م تلف تماما  
الطبيعي أن تعادي الشعوا والقوى الحية هذا الكيان ما داا قائما على العنصرية والتمييز. ولوال 

 ضعف الحكومات العرصية وتبعيتها لل،را لكان الحسم العسكري ممكنا منذ سنوات عمر  األولى.
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قد يحق  لهم األمن  يستعد الصهاينة للحرا بعسكر  مجتمعهم والتحالف من القوى الكبرى، وهذا
لكنا على المدى الطويل يعمل على دفن مجتمعهم إلى التحوو إلى معسكر كبير م،ل ،  مرحليا  

 .هاجسا الدائم هو األمن، وال يتوفر لا أي حافز للتنا و دا ليا  
إذا ما قاا على أسل صحيحة، إذ إن أي حل  أما السلا ف طر على الدولة الصهيونية أيضا  

كما  من أن يقوا على تفكيك الطبيعة العنصرية والتوسعية للصهيونية، تماما   ال ةدا  تاري ي حقيقي
فريقيا. وص،ير هذا ال يمكن تصور حل الدولتين وال حل الدولة الواحد  وال أي حل إحدث في جنوا 

 ي ر.
في  يعادي الصهاينة السلا الحقيقي ةتحصين أنفسهم بسلسة من القوانين، وصزرا الكراهية والتطر 

 .التعليم واإلعلا ضد كل من هو غير يهودي، على وضن يجعل السلا معا مستحيل  
وقد ساعدهم هذا في توسين االستيطان وإفساد كل محاوالت التسوية السلمية، لكنا لن يحق  لهم 

إلى مزيد من العنصرية  ،على المدى الطويل، البقا  إلى األةد، ألن هذ  الممارسات والقوانين ست دي
والتمييز والكراهية، وستضعف قدر  السياسيين اإلسرائيليين على جلب التعارف والدعم لسياساتهم 

 ومواقفهم على المستوى الدولي.
ايد الديني، وهذ  سابقة ال مثيل لها في عالمنا المعاصر، هدولة األبارت ، إن القانون يقنن رسميا  أ يرا  

 ،وصالتعاون من نعرائها في ال ارج، يئات شعبيةوعلى جمين القوى الحية من أفراد ومنعمات وه
، است،لو هذا الطابن "القانوني والدستوري"، والقياا بحملت لمحاصر  الدولة الصهيونية دوليا  

والمطالبة ةتعلي  عضويتها في كافة المنعمات والهيئات الدولية، وتجميد كافة االتفاقيات الدولية 
 معها.

ايد. لكن لن تكون مثل هذ  همن هيئات دولة األبارت ادر  رسميا  إن الحجج هنا صارت مقننة وص
المواقف فاعلة إال باستمرار النضاو الفلسطيني على األرض، وتشكيل جبهة فلسطينية واحد  للصمود 
والمقاومة، واستمرار الرف  الشعبي العرصي للتطبين، واستمرار الض،ة على الحكومات العرصية للكف 

 امية، وللتتقواى بشعوصها وصدولة القانون والم سسات المدنية المنت بة.عن سياساتها االنهز 
 22/7/2018نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 التداعيات القانونية والسياسية لقانون الدولة اليهودية .61

 عبد هللا األشعل
وا . ومعل2018اإلسرائيلي قانون الدولة اليهودية في األسبوا الثاني من تمو / يوليو  الكنيستأصدر 

. وصالفعل 1897أن اليهود ي ططون لهذ  النهاية منذ مشروا الدولة اليهودية الذي قدما هرتزو عاا 
ر ب  المشروا وف  البرنامج الزمني، وكانت ال طو  األولى العملية هي قرار التقسيم الصادر من 

طين ةين اليهود ، والذي قسم فلس1947تشرين الثاني/ نوفمبر  29الجمعية العامة لألمم المتحد  في 
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والفلسطينيين. حرص اليهود في صياغة المشروا على النل على قياا دولة يهودية مقاةل دولة 
المشروا  يصدقوا أبعادعرصية في فلسطين، ولم يكن ذلك ترفا ل،ويا كما لم يلح  العرا، ةل لم 

 الصهيوني الذي احتشد لا ال،را كلا.
سرائيل ةهذا المعنى في كلمة شارون في قمة البحر الميت، ولذلك لم يكن مفاجئا   هور أوو تسمية إل
، ولم يلتفت العرا إلى لف  الدولة اليهودية الذي كان 2003ةين شارون وأةو ما ن والملك حسين عاا 

 مقصودا، وكمحطة أساسية في ةرنامج المشروا الصهيوني.
يعترفان ةدولة ال حدود لها  ، دون أن يدركا أنهما1979وهكذا اعترفت مصر واألردن بوسرائيل عاا 

وال حدود لطموحاتها. ولذلك، فون إعلن إسرائيل دولة يهودية اليوا يبرر سحب االعترا  بوسرائيل 
لو توفرت اإلراد  الحر  في البلدين، ولكن إسرائيل كعادتها ت ل  األوضاا ثم تعهر جز ا ي ر من 

  السادات قطعا أن  يارتا للقدس هي المشروا الصهيوني حتى تصل نهاية المشروا، كما لم يدر 
التي فتحت الباا النطلق ايماو الصهيونية نحو اغتصاا كل فلسطين وتدمير مصر والمنطقة 
العرصية، وما كان لا أن يدر  ذلك بحكم ثقافتا وتكوينا شبا العسكري وشبا المدني، وان،ماسا في 

على اليهود، وأنا ينتعر أنهار ال ير الفهلو  المصرية دون علم، حيأ أوهم المصريين أنا ضحك 
 تنساا على مصر.

ولذلك، فون صفقة القرن تقضي بوعلن الدولة اليهودية وغيرها من ال طوات التي تنفذ اين ةهدو ، 
ويحسبها المراقب أنها أحداث متفرقة. وقد ألحت إسرائيل وواشنطن على الفلسطينيين منذ أكثر من 

لة اليهودية كشرط الستئنا  المفاوضات، كما أنا من المضحك أن عشر سنوات على قبوو فكر  الدو 
صفقة القرن تنطوي على مسرحية تبادو األراضي ةين مصر وإسرائيل، وهي كلها أراض مصرية، 
فمثلأ النقب مصري، وسينا  مصرية؛ ألنا لم يكن هنا  ةبسارا شي  اسما إسرائيل، فاألرض إما 

 أن تكون فلسطينية أو مصرية.
قد نشرت مقالة حوو مذهب إسرائيل الذي ال يريد العرا أن يدركو ، والذي تل صا قصة القرد وكنت 

 وصائن الجبن.. القرد حصل على كل الجبن دون أن يدفن شيئا ، وهذا هو لب التفكير الصهيوني.
 وتقوو إسرائيل إن اليهودية ليست مجرد دين، وإنما قومية، ولذلك نل قانون الدولة اليهودية على
 تأكيد االعترا  بالقومية اليهودية وحدها في إسرائيل. وسو  نشرح ايثار المترتبة على هذا القانون.

 لصة القوو إن القانون هو المرحلة قبل األ ير ، كما أنا لم يولد في فراغ أو من فراغ وأن فكرتا 
ل ت في نواياها الحقيقية موجود  في مشروا الدولة اليهودية منذ أكثر من قرن من الزمان، وأن إسرائي

 ثم تفرضها على أنها أمر واقن تحميا القو .
ولكن هذا القانون الذي يعبر تعبيرا  صحيحا  عن النعرية الصهيونية؛ يقتصر في هذ  المرحلة على 
إسرائيل، وفي مرحلة الحقة وأ ير  ينطب  على كل فلسطين. ويترتب على تطبي  هذا القانون عدا 

لفلسطينيين دا ل إسرائيل، واالستيل  على منا لهم وأراضيهم ثم رردهم، وفي االعترا  ةوجود ا
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ال طو  األ ير  ررد كل الفلسطينيين من فلسطين، بحيأ تتطاة  إسرائيل من فلسطين، وتصبح 
قانون العود ،  1950فلسطين هي الكومنولأ اليهودي الذي تحدثوا عنا عندما أصدرت إسرائيل عاا 

ت مبكر عن حقيقتها التي لم يدركها العالم والعرا، وهي أن فلسطين كانت وكشفت ةذلك في وق
لليهود، وأن الفلسطينيين هم الذين استعمروها، ثم جا  اإلنجليز فأرلقوا على أعماو العصابات 

الفلسطينيين واإلنجليز مصطلح حركات التحرر الورني، وصار قتلى هذ  العصابات  الصهيونية ضدا 
رض أجدادهم من الم،تصبين لها، كذلك كان واضحا من ةيان أبا إيبان، مندوا شهدا  يستعيدون أ

الوكالة اليهودية في األمم المتحد ، بعد التصويت على قرار التقسيم؛ بأن القرار يشهد بأن اليهود 
كانوا في فلسطين وال تهم المساحة الم صصة لهم كبداية في القرار. أقوو ذلك لكي أصحح 

 لعرصي الذي كتبا السفها ؛ ممن استجاةوا ل،رائزهم وحناجرهم واست،لقت عقولهم.صفحات التاريخ ا
 

 يترتب على هذا القانون النتائج القانونية والسياسية اآلتية:
في المئة من  54أوال : أن القانون يتناق  من ما قرر  قرار التقسيم الذي  صل لليهود حوالي 

في المئة من مساحة فلسطين.  80ا إلى أكثر من مساحة فلسطين، فوصلت مساحة إسرائيل اليو 
وهذا ربيعي، ولذلك نلمح إلى أن إسرائيل ت كد في ةياناتها الرسمية على أن قرار التقسيم ليل شهاد  
ميلدها، وإنما هو مرحلة تبنى عليها. وعلى الجانب اي ر  ن العرا والفلسطينيون أن قبولهم بقرار 

تي ال ترتوي إال بكل فلسطين وكل األرض العرصية، ولذلك قبلوا قرار التقسيم يشبن جموح إسرائيل ال
، كما أن أوسلو، مثلها 1988ةداية المأسا ، وقبلا الفلسطينيون عاا  1967التقسيم قبلتا مصر عاا 

 مثل صفقة السلا من السادات، قد ةنيت على وهم كبير وساعدت على مضي المشروا في رريقا.
في المئة من أراضي  22م قد تجاو تا إسرائيل في البداية عندما حصلت على ومعلوا أن قرار التقسي

يعني ذلك، دون أن تتحف   242إضافة إلى قرار التقسيم، وسلم العرا بأن القرار  1967فلسطين عاا 
 مصر أو األردن على هذا التفسير اإلسرائيلي واألمريكي.
في األمم المتحد ، وهو القرار الذي أصدرتا  ثانيا : هذا القانون يتناق  من شروط قبوو إسرائيل

، والذي وضن ثلثة شروط ي دي انتهاكها أو ت لفها إلى 1949أيار/ مايو  9الجمعية العامة في 
إسقاط عضوية إسرائيل في األمم المتحد . وأهم هذ  الشروط احتراا حقوق األقليات غير اليهودية 

م عدا االعتراض على قياا دولة فلسطينية على الجز  دا ل إسرائيل، وكذلك وضن دستور إلسرائيل ث
الم صل للعرا. ولكن المشكلة أن الدوو العرصية لم تلتفت إلى هذا الجانب القانوني؛ عندما كان 

 الصراا العسكري المفروض على العرا يش،لهم عن الدفاا عن أنفسهم ضد العدوان اإلسرائيلي.
ن دولة عادية إلى دولة عنصرية. والعنصرية جريمة دولية ثالثا : أن هذا القانون يحوو إسرائيل م

، ولذلك سارعت إسرائيل وواشنطن إلى إل،ا  قرار الجمعية 1973ةنل المعاهد  ال اصة ةذلك عاا 
العامة باعتبار الصهيونية حركة عنصرية، وصارت الصهيونية من الفضائل السياسية بسبب 
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أن إسرائيل تفقد كل شروط العضوية في األمم  الضعف العرصي واإلسلمي.. ويترتب على ذلك
المتحد ، وهي  مسة منصوص عليها في الماد  الرابعة من ميثاق األمم المتحد ، وأهمها أن تكون 
دولة محبة للسلا وقادر  على  دمتا. والدولة العنصرية تهدد السلا الدولي وتركز على القيم الفاسد  

مثل إسرائيل تسلل إلى فلسطين ثم استأثر بالمكان دون أهلا في المجتمن،  صوصا  إذا كان كيان 
 وسكانا. ورفضت إسرائيل أن تقبل الفلسطينيين إلى جانبها في جز  من أرضهم.

رابعا : أن هذا القانون هو جز  من نعرية فلسطين كلها لليهود، وأن إسرائيل تسترد أراضيها المحتلة 
ها إسرائيل هي دفاا عن األرض، وأن األراضي التي احتلتها من الفلسطينيين، وأن الجرائم التي ترتكب

ملك لها، وأن كل قرارات األمم المتحد  ال اصة ةهذا الموضوا ال قيمة لها؛ ألن إسرائيل تعمل وف  
نعرية والمجتمن الدولي يعمل وف  نعرية أ رى. وما دامت إسرائيل أقوى من المجتمن الدولي، فهي 

 وكها على المجتمن الدولي أو أنها تعامل كحالة  اصة ال يقاس عليها.إما أن تفرض نعريتها وسل
 امسا : أن الدوو التي اعترفت بوسرائيل تستطين أن تسحب اعترافها؛ ألن إسرائيل فقدت مقومات 

 الدولة التي يعتر  ةها.
أرض سادسا : في  ل هذا القانون من العبأ الحديأ عن حل يجمن ةين إسرائيل والفلسطينيين على 

 فلسطين، وأن إسرائيل في ضو  نعريتها سو  تطرد الفلسطينيين من كل فلسطين.
سابعا : أن إسرائيل تنتهك أحد قواعد القانون الدولي الهامة، وهي أن الدولة ال تستطين أن تتهرا من 

لدولي، التزاماتها الدولية من  لو تشريعاتها الدا لية، وهذا التشرين الدا لي ينسف مبادس القانون ا
مما يجعل في هذ  المرحلة الس او ملحا: هل العالم مستعد في مرحلة الفوضى التي يسقة فيها 

 القانون الدولي وتسود في علقات الدوو القو  وحدها لتصبح هي القانون؟
 ،من وجهة نعر إسرائيل، ومن الطبيعي أن تمارل إسرائيل في حل الدولتين، ومن العبأ الحديأ

تجمن الفلسطينيين واإلسرائيليين؛ ألن إسرائيل تريد أن تنفرد بفلسطين اليهودية. ولعل عن دولة واحد  
هذا القانون يقنن السلطة بأن التفاوض من إسرائيل يعني التسليم بو راج الفلسطينيين من إسرائيل، ثم 

سليم كل فلسطين من الفلسطينيين. فهل يملك أةو ما ن هذ  الر صة، وأن يتحمل مس ولية ت إ ل 
 فلسطين إلسرائيل؟ وهل هذ  و يفة رئيل السلة؟ وهل انت با الشعب وفوضا ةذلك؟

من الواضح أن هذا القانون مقدمة إلنها  الوجود الفلسطيني كلا في فلسطين، في إرار صفقة 
القرن. فيجب على الفلسطينيين جميعا أن يدافعوا عن وجودهم، ويتركوا  لفاتهم، وأن يبادروا إلى 

سة رارئة ألجهز  منعمة التحرير؛ لكي تعلن عددا من القرارات، أهمها سحب االعترا  عقد جل
، والسعي من المجموعة العرصية 1993بوسرائيل الذي قدما عرفات قبيل توقين اتفاق أوسلو عاا 

والجامعة العرصية التي يشتر  بع  أعضائها في هذ  المهزلة؛ لعقد جلسة رارئة للجمعية العامة 
عضوية إسرائيل، وفرض عقوصات عليها، من العلم بأن هذا القانون محطة من محطات  لمراجعة

المشروا الصهيوني، والمنطقة العرصية بحكامها هي التي أغرت إسرائيل بالتقدا السرين في مشروعها. 
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وعلى الشعوا العرصية أن تدر  أن حكامها ليسوا على مستوى التحدي، وأنها سو  تدفن ثمنا  باهعا  
 صفقة ضياا فلسطين،  اصة تلك الدوو المجاور  لفلسطين مباشر .ل

 23/7/2018، "21موقع "عربي 
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 مصطفى البرغوثي
أقرات الحكومة والكنيست اإلسرائيلياان سلسلة قوانين عنصرية غير مسبوقة، لكن ذروتها كانت إقرار 

 ا  ، وحصر ح  تقرير المصير فيها حصر لليهود فقة ا  ، الذي كراس إسرائيل كيانوميةما سمو  قانون الق
باليهود فقة، وحصر أرض فلسطين باليهود فقة، وفي  ل حقيقة أن الفلسطينيين المقيمين على 
أرض فلسطين التاري ية يمثالون أكثر من  مسين بالمئة من السكان، وأن الفلسطينيين من حملة 

، بعد اإلسرائيلية يزيدون عن عشرين بالمئة، فون هذا القانون قد كرس إسرائيل رسميا  جوا ات السفر 
 ، كنعاا أبارتهايد عنصري هو األسوأ في تاريخ البشرية.أن كرستها األفعاو عمليا  

وصذلك فون الحكومة والكنيست اإلسرائيلياين انحدرا إلى مستوى غير مسبوق في العنصرية المكشوفة 
أماا ما يسمى  ي رق القوانين الدولية وعهد حقوق اإلنسان، وي،ل  الباا نهائيا   را نعاما  والوقحة، وأق

 الدولتين". "بجهود السلا" و"حلا 
فهذا القانون يجعل نعاا األبارتهايد العنصري اإلسرائيلي أسوأ بألف مر  وأشد عنصرية ودنا  ، من 

 أفريقيا. نعاا األبارتهايد الذي أسقطا مانديل وشعبا في جنوا
وص،  النعر عن االداعا ات الميثولوجية، وتزييف التاريخ الذي تمارسا إسرائيل، بما في ذلك 

من توضيح المعالم السياسية  اإلنكار الكامل لوجود وحقوق الشعب الفلسطيني وتاري ا، فل ةدا 
 ال طير  لهذا القانون.

ي بطابعا العنصري، وهو فكر ناور رواو وأولها أنا يمثل ال اتمة الطبيعية لتطبي  الفكر الصهيون
مائة عاا إل فا  مقاصد  الحقيقية، ورابعا التوسعي، وأ فى م ططاتا  لف االداعا  بأنا الضحية 

ا، إلى ى معانا  اليهود أنفسهم في أوروصوهو المسبب لمأسا  الشعب الفلسطيني، مست،ل معاناتا، وحت
، بكشف وجها الحقيقي وعنصريتا بالكامل، األمر ا  أ ير  قد أناا قو  كافية تسمح لا،أن حقا  ما اعت

 الذي تجلى في ما نل عليا القانون بأن ممارسة ح  تقرير المصير محصور  باليهود فقة.
المعلم الثاني البالغ األهمية، ما نل عليا القانون بأنا االستيطان اليهودي )الحعوا اليهودي وليل 

إسرائيل على تشجيعا ودعم إقامتا وتثبيتا. والسا او الجوهري اإلسرائيلي( هو قيمة قومية وستعمل 
هنا أين سيتم ذلك؟ إذ لم يحدد القانون العنصري مثلما لم تحدد أي قوانين إسرائيلية حدود دولة 
د حدودها، وذلك يعني أوال أن القانون  اليهود، وإسرائيل هي الدولة الوحيد  في العالم التي لم تحدا

بارتهايد يشمل كل أراضي فلسطين بما فيها الضفة والقدس وغز ، باإلضافة إلى العنصري ونعاا األ
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، إن توفارت الفرصة لألرماا الصهيونية ا  محتل، وأكثر، فالباا مفتوح، الحقالجوالن السوري ال
 للستيطان والتهويد في األردن ولبنان.

كة الصهيونية على ةلدانهم، بع  العرا لألسف كانوا يعنونا نبالغ حين كنا نحذر من م ارر الحر 
واقتصادياتهم، وثرواتهم، واليوا تبدو الصور  واضحة في محاولة إسرائيل جعل نفسها القو  اإلقليمية 

 .، وسياسيا  ، واقتصاديا  المسيطر  على كل المحية العرصي عسكريا  
هي عاصمة عليا القانون بأن القدس الكاملة الموحد   أما المعلم الثالأ ال طير، فهو ما نلا 

إسرائيل، وهذا هو الرد على دعا  االستسلا الذين قالوا إنا نقل السفار  األمريكية للقدس ي ل فقة 
 جز ها ال،رصي.

وإذا أردتم المزيد فون القانون يعتبر تاريخ نكبة الشعب الفلسطيني، العيد القومي الرسمي للدولة، 
ومية أو مدنية للفلسطينيين الذين يسميهم )غير ويل،ي مكانة الل،ة العرصية، ويل،ي فعليا أي حقوق ق

 اليهود( أي األغيار الذين حسب أعرافهم التلمودية يجو  قتلهم، ةل يتوجب قتلهم، واضطهادهم.
سيأتي يوا يندا فيا من صاغوا هذا القانون وأقرو ، على أنهم بوقرار  كشفوا عور  الصهيونية ووجا 

مهم كنعاا أبارتهايد عنصري، وفتحوا الباا على مصراعيا إسرائيل العنصري بالكامل، وثبتوا نعا
 لنجاح حركة المقارعة وسحب االستثمارات وفرض العقوصات ضد .

وإذا كانت إسرائيل قد حجزت لنفسها ةهذا القانون وصسياساتها، مكانا مضمونا في معسكر الفاشية 
على تأكيد إدراكنا بأننا  اعدتنا فعليا  ، وهو معسكر مصير  الزواو، فونها سوالعنصرية الشوفينية عالميا  

شعب واحد، نعاني من اضطهاد واحد، ومصيرنا ومستقبلنا واحد، ونضالنا واحد بكل مكوناتنا سوا  
 ، أو في األراضي المحتلة، أو في ال ارج.1948من يعي  في أراضي 

لمقاومة الشعبية، وحركة الجمن ةين ا استراتيجيةواحد  لتوحيد هذا النضاو،  استراتيجيةوال توجد سوى 
 المقارعة، ودعم الصمود والبقا ، والوحد ، وتكامل نضاو كل مكونات الشعب الفلسطيني.

اليوا اكتملت الصور ، وال فائد  من المراوحة في الماضي ومشاريعا، ومفاوضاتا، وأساليبا، 
واالحتلو العنصري  وتسوياتا، واتفاقياتا، فهدفنا الجامن يجب أن يكون إسقاط نعاا األبارتهايد

 بالكامل وصكل مكوناتا.
 22/7/2018، 48عرب 

 


