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امللخ�ص
عب عن قلق
متثِّل العملية الت�رشيعية يف الكني�ست الإ�رسائيلي منطا ً ُي ِّ
وجودي ممزوج باحلاجة �إىل �إعادة ت�أكيد الذات والهوية ،عرب �إنتاج حالة
متجددة من الإجماع على ا�ستمرارية وجود الدولة و�رشعيتها ،ما يك�شف �أن
هذه “الدولة” ما برحت يف حالة �أزمة �أو �أزمات بنيوية ووظيفية تعيق توفر
�إمكانية حتولها �إىل “دولة” عادية طبيعية .ولعل قانون “القومية اليهودية”
ميثل دليالً وا�ضحا ً على ذلك.
ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل التعريف ب�آليات العملية الت�رشيعية يف الكني�ست
و�أهدافها ،وطرق �س ّن القوانني ذات املو�ضوعات املتعددة .وتتمحور الدرا�سة
حول �آليات عملية �صناعة “قانون املُحتل” و�أهدافه ،من خالل عر�ض ح�صاد
عملية �سن القوانني يف فرتة والية الكني�ست الع�رشين  ،2019–2015واملراحل
وامل�سارات التي ت�سلكها القوانني ،منذ طرحها كمبادرات ت�رشيعية �أو م�شاريع
قوانني ،و�صوالً �إىل حتولها �إىل قوانني نافذة و�سارية املفعول.
وقد خلُ�صت الدرا�سة �إىل �أن ح�صاد العملية الت�رشيعية للكني�ست الع�رشين،
املتمثل يف رزمة القوانني املُقرة وم�شاريع القوانني التي مل ت�صل �إىل مرحلة
القراءة النهائية ،مبجملها ال ت�ستند �إىل مبادئ احلق والعدل واحلرية ،وال �إىل
القانون الإن�ساين الدويل ،وال �إىل القوانني الدولية الإن�سانية التي تنظم قوانني
الدول العادية؛ بل ت�ستند �إىل �أ�س�س نظام الف�صل العن�رصي (الأبارتهايد)،
وهي قوانني متييزية وتهويدية وداعمة لالحتالل واال�ستيطان� ،أي �أنها
قوانني املُ�ستعمر  -املُحتل الراعية ل�سيا�ساته.

كلمات مفتاحية:
الكني�ست

2019–2015

“�إ�رسائيل”

قوانني

5

تهويد

احتالل

ت�رشيع
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ح�صاد العملية الت�شريعية للكني�ست الع�شرين
القوانني وم�شاريع القوانني
2019–2015

1

م�أمون كيوان

املقدمة:
ثمة كتابات وم�ؤلفات كثرية تبني طبيعة امل�رشوع ال�صهيوين اال�ستعماري
العن�رصي الإجالئي و�أهدافه الرئي�سية وحمورها تهويد فل�سطني� 2أر�ضا ً
و�شعبا ً و�سوقاً .ف�ضالً عن الدرا�سات التي تك�شف �أهداف ال�سيا�سات
الإ�رسائيلية وعملية �صنع القرارات ال�سيا�سية لدى امل�ؤ�س�سات التنفيذية
والأحزاب ال�سيا�سية وجهات �أكادميية وبحثية .ويف املقابل ،كانت الدرا�سات
املتعلقة بقوانني املُحتل و�آليات عملية قوننة العن�رصية واال�ستيطان و�سلب
الأرا�ضي وال�سيا�سات العقابية ،قليلة .وت�سعى هذه الدرا�سة �إىل التعريف
ب�آليات العملية الت�رشيعية يف الكني�ست  Knessetوا�ستهدافاتها من حيث �س ّن
القوانني ذات املو�ضوعات املتعددة.
1

كاتب وباحث �سوري ،فل�سطيني الأ�صل .متخ�ص�ص يف ال�ش�ؤون الإ�رسائيلية .باحث �سابق يف
مركز الدرا�سات الفل�سطينية يف دم�شق ،ويف م�ؤ�س�سة الأر�ض للدرا�سات الفل�سطينية يف دم�شق.

2

ُيق�صد بتهويد فل�سطني؛ حتقيق �أ�شكال ال�سيطرة الإ�رسائيلية الإكراهية والأيديولوجية
وال�سيا�سية واالقت�صادية على فل�سطني والفل�سطينيني داخلها .وذلك لتج�سيد ركائز امل�رشوع
ال�صهيوين املتمثلة يف دولة ليهود العامل عرب اال�ستيطان ونظام العمل العربي االقت�صادي �أو
ما ي�سمى “ال�صهيونية االقت�صادية” .ويف �رشح مراحل و�آليات عملية التهويد ،انظر� :إبراهيم
�أبو لغد ،تهويد فل�سطني ،ترجمة �أ�سعد رزوق (بريوت :مركز الأبحاث التابع ملنظمة التحرير
الفل�سطينية)1972 ،؛ و�إليا�س �شوفاين� ،إ�رسائيل يف خم�سني عاماً :امل�رشوع ال�صهيوين من
املجرد �إىل امللمو�س (دم�شق :دار جفرا للدرا�سات والن�رش.)2000 ،
6
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تتمحور الدرا�سة حول �آليات عملية �صناعة “قانون املُحتل” و�أهدافه ،من
خالل عر�ض ح�صاد عملية �سن القوانني يف فرتة والية الكني�ست الع�رشين،
واملراحل وامل�سارات التي ت�سلكها القوانني منذ طرحها كمبادرات ت�رشيعية �أو
م�شاريع قوانني و�صوالً �إىل حتولها �إىل قوانني نافذة و�سارية املفعول.
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�أو ًال :خلفية تاريخية
ُتعرف الدولة� ،أنها جتمع �سيا�سي ي�ؤ�س�س كيانا ً ذا اخت�صا�ص �سيادي يف
نطاق �إقليمي حمدد وميار�س ال�سلطة عرب منظومة من امل�ؤ�س�سات الدائمة،
وبالتايل ف�إن العنا�رص الأ�سا�سية ل ّأي دولة هي احلكومة وال�شعب والإقليم،
بالإ�ضافة �إىل ال�سيادة واالعرتاف بهذه الدولة ،مبا يك�سبها ال�شخ�صية
القانونية الدولية ،ومي ِّكنها من ممار�سة اخت�صا�صات ال�سيادة ال �سيّما
اخلارجية منها.
ووفقا ً لرتكيبتها ووظيفتها �أو نهجها تتعدد �أ�شكال الدول و�أنواعها،
فهناك الدولة الفيدرالية �أي الدولة املر ّكبة ،والدولة الب�سيطة املركزية �أو
املوحدة ،والدولة الدينية ،والدولة القومية ،والدولة الدكتاتورية ،والدولة
الدميوقراطية ،والدولة املدنية ،والدولة الع�سكرية ،والدولة املُحا ِيدة ،والدولة
العميقة ،والدولة املارقة ،ودولة ال ِّرفاه.
وتنق�سم النظريات املف�رسة لأ�صل ن�ش�أة الدولة �إىل نوعني :النظريات غري
القانونية ،والنظريات القانونية ،وت�شمل نظريات النوع الأول :النظريات
الدينية (الثيوقراطية) ،والنظريات الطبيعية (نظرية الأب ّوة ،ونظرية الوراثة،
والنظرية الع�ضوية ،والنظرية النف�سية) ،والنظريات االجتماعية (نظرية
القوة والغلبة ،ونظرية ابن خلدون ،ونظرية التطور التاريخي) .بينما تتمثل
نظريات النوع الثاين ب�شكل رئي�سي يف النظرية (الع ْقدية) االتفاقية التي
ج�سدتها نظريات كالً من الفال�سفة :توما�س هوبز ،Thomas Hobbes
3
وجون لوك  ،John Lockeوجان جاك رو�سو .Jean-Jacques Rousseau
3

�سامي عبا�س� ،أنواع الدول ،موقع �شبكة الب�رصة ،2013/12/23 ،انظر:

http://www.albasrah.net/ar_articles_2013/1213/sami_231213.htm

8

ح�صاد العملية الت�شريعية للكني�ست الع�شرين

 .1الدولة العميقة :The Deep State
ُت�شري الدولة العميقة �إىل خريطة التفاعالت بني امل�ؤ�س�سات املختلفة التي
ت�ؤثر على �صناعة واتخاذ القرار ال�سيا�سي وال�سيادي يف �أي دولة ما� ،أي كان
نوع نظامها االقت�صادي وال�سيا�سي ،ويدخل يف ذلك الت�شابكات وامل�صالح
والعالقات املتبادلة .ون�ش�أ م�صطلح الدولة العميقة �أوالً يف تركيا يف ت�سعينيات
القرن الع�رشين ،للتعبري عن �شبكات من املجموعات و�ضباط القوات امل�سلحة
الذين �أخذوا على عاتقهم حماية علمانية الدولة الرتكية ،بعد قيامها على يد
م�صطفى كمال �أتاتورك ،وحماربة �أي حركة �أو فكر �أو حزب �أو حكومة تهدد
مبادئ الدولة الرتكية العلمانية ،وكان ذلك �أول تعريف وظهور ملفهوم الدولة
العميقة .وبرز هذا املفهوم للدولة يف كل من الواليات املتحدة الأمريكية وم�رص
4
ودول �أخرى.

 .2دولة ال ِّرفاه :The Welfare State
ُتعد دولة ال ِّرفاه ظاهرة �سيا�سيَّة واقت�صاد َّية حديثة عه ٍد ن�سبيّاً .كان
�أ َّول من ا�ستعمل م�صطلح “دولة ال ِّرفاه” امل�ست�شار الأملاين فرانز فون بابن
� Franz von Papenسنة  1932يف مهاجمة التَّ�رشيع االجتماعي ال�شامل
جلمهورية فاميار  5،Weimar Republicومل يكت�سب هذا امل�صطلح داللة
�إيجابية �إال يف ُم�ستَه ّل �أربعينيات القرن الع�رشين ،عندما �أراد رئي�س �أ�ساقفة
كانرتبري وليام متبل � William Templeأن ُيقارن بني اهتمام النظام
الدميوقراطي الربيطاين برفاهيَّة مواطنيه ،وبني روح العنف يف �أملانيا الناز َّية.
وكانت الأعوام الثالثني التي �أعقبت انتهاء احلرب العاملية الثانية مبثابة
�	4إبراهيم ال�سيد ،ما هي الدولة العميقة؟ ،مركز الروابط للبحوث والدرا�سات اال�سرتاتيجية،
 ،2015/8/2انظرhttp://rawabetcenter.com/archives/10366 :
5

هي اجلمهورية التي ن�ش�أت يف �أملانيا يف الفرتة  1933-1919كنتيجة للحرب العاملية الأوىل
وخ�سارة �أملانيا احلرب.
9
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�سنوات ازدهار دولة ال ِّرفاه .واعتمدت ُك ّل ال ُّد َول الر�أ�سماليَّة يف �أوروبا،
6
و�أمريكا ،و�أ�سرتاليا �سيا�سة دولة ال ِّرفاه.

 .3الدولة املارقة :Rogue State
هي الدولة التي تتع�سف يف خرق القانون الدويل .و ُتعد الواليات املتحدة
7
الأمريكية و“�إ�رسائيل” يف مقدمة الدولة التي اكت�سبت �صفة املروق.

 .4الدول اال�ستيطانية:
ُتع ّد دوالً وظيفية ي�سكنها عن�رص �سكاين ّ
مت نقله من وطنه الأ�صلي ليقوم
على خدمة م�صالح الدولة الإمربيالية الراعية التي �أ�رشفت على عملية النقل
ال�سكاين ،و�أ�سهمت يف عملية قمع ال�سكان الأ�صليني (عن طريق الإبادة �أو
الطرد �أو الإرهاب) ،و�ضمنت له اال�ستمرار والبقاء .وميكن النظر �إىل دويالت
الفرجنة يف ال�شام وفل�سطني (الإمارات ال�صليبية) باعتبارها مثالً جيدا ً على
ذلك .ويف الع�رص احلديث ميكن الإ�شارة �إىل الواليات املتحدة الأمريكية
8
و�أ�سرتاليا وجنوب �إفريقيا ،وبطبيعة احلال الدولة ال�صهيونية الوظيفية.
ومتثل دولة الأبارتهايد � ،Apartheidأي “�إ�رسائيل” ،حالة �شاذة بني
الدول على �صعيد طبيعة النظام ال�سيا�سي ال�سائد فيها وتركيبة م�ؤ�س�ساته
ووظائفها ،ويف مقدمها امل�ؤ�س�سة الت�رشيعية� ،أي الكني�ست الذي ورث ما كان
6

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

7

حكمت البخاتي ،جاك دريدا ..ماهي الدولة املارقة؟ ،موقع �شبكة النب�أ املعلوماتية،2015/10/10 ،
انظرhttps://annabaa.org/arabic/authorsarticles/3787 :

8

ملزيد من التف�صيل ،انظر :جمدي حماد ،النظام ال�سيا�سي اال�ستيطاين :درا�سة مقارنة
�إ�رسائيل وجنوب �إفريقيا (بريوت :دار الوحدة.)1981 ،

https://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=1d55359d-ee88-47ed-b0c6dc3b14a5a66d&lang=ARB
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ُي�سمى “جمل�س ال ّدولة امل�ؤ ّقت” الذي �أقيم يف  ،1948/5/14وكان يف منزلة
املجل�س الت�رشيعي للدولة العربية .وتبلورت طريقة عمل الكني�ست بت�أثري
بع�ض العوامل منها :امل�ؤمتر ال�صهيوين الذي عقد جل�سته الأوىل يف مدينة
بازل ال�سوي�رسية �سنة  ،1897وخربة جمل�س النواب �إبان االنتداب الربيطاين
يف فل�سطني ،وكذلك الأعراف والتقاليد املتبعة يف الربملان الربيطاين.
وال يوجد د�ستور لـ“�إ�رسائيل” على الرغم من �أن “وثيقة اال�ستقالل”
ن�صت على �أن من واجب املجل�س الت�أ�سي�سي �إعداد د�ستور يف مهلة تنتهي
يف  .1948/10/1ويف “�إ�رسائيل” ،بدالً من الد�ستور ،قوانني �أ�سا�س حتدد
�أ�س�س احلكم واحلقوق ال�شخ�صية؛ بع�ضها مبلور كقوانني �أ�سا�س ،وبع�ضها
موزع بني قوانني خمتلفة ،وبع�ضها يتعلق بحقوق الإن�سان واملواطن ،يجري
تف�سريها وبلورتها يف �سل�سلة طويلة من قرارات املحكمة العليا يف “�إ�رسائيل”،
على الأقل حتى االنتهاء من �سن قوانني �أ�سا�س.

11
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ثاني ًا :جماالت القوانني وم�شاريع القوانني وم�صادرها
ت�شمل القوانني وم�شاريع القوانني املجاالت التالية :ملكيّة الأر�ض واحلق
يف ا�ستخدامها ،وحرية الر�أي والتعبري والتنظيم ،واحلقوق املدنية وتهديد
احليز ال�سيا�سي .ومن قوانني الأ�سا�س النافذة يف “�إ�رسائيل” حتى نهاية
والية الكني�ست التا�سعة ع�رشة ،والتي ّ
مت تعديل بع�ض بنودها� ،أو تغيريها
�إىل ن�صو�ص جديدة :قانون �أ�سا�س الكني�ست  ،1958وقانون �أ�سا�س �أرا�ضي
�إ�رسائيل  ،1960وقانون �أ�سا�س رئي�س الدولة  ،1964وقانون �أ�سا�س احلكومة
 ،1968وقانون �أ�سا�س َم َرافق الدولة  ،1975وقانون �أ�سا�س اجلي�ش ،1976
وقانون �أ�سا�س القد�س عا�صمة �إ�رسائيل  ،1980وقانون �أ�سا�س الق�ضاء
 ،1984وقانون �أ�سا�س مراقب الدولة  ،1988وقانون �أ�سا�س حرية العمل
 ،1992وقانون �أ�سا�س احلكومة (الن�ص اجلديد)  ،2001وقانون �أ�سا�س كرامة
9
الإن�سان وحريته .1992
وميكن متييز ثالثة م�صادر رئي�سية لتكوين القانون يف “�إ�رسائيل” هي:
 .1القانون العثماين؛ وهو عبارة عن القوانني التي كان معموالً بها خالل فرتة
احلكم العثماين يف البالد.
 .2القانون االنتدابي؛ وهو عبارة عن القوانني التي كان معموالً بها خالل فرتة
االنتداب الربيطاين على فل�سطني.
رشعها الكني�ست
 .3القانون الإ�رسائيلي؛ وهو عبارة عن القوانني التي � ّ
الإ�رسائيلي منذ �إقامة “دولة �إ�رسائيل” .ويت�ضمن القانون الإ�رسائيلي
الفروع /املجاالت التالية :القانون املدين ،والقانون اجلنائي ،والقانون
10
الديني ،والقانون الع�سكري ،والقانون الإداري.
9

لالطالع على ملخ�ص القوانني الأ�سا�س ،انظر موقع الكني�ست يف:
https://knesset.gov.il/description/arb/mimshal_yesod2

 10حنا عي�سى ،تاريخ م�سميات وم�ضامني القوانني الإ�رسائيلية ،موقع وكالة �أمد للإعالم،
 ،2017/3/5انظرhttps://www.amad.ps/ar/Details/162357 :
12
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ثالث ًا :الكني�ست و� ّسن القوانني
تعد الكني�ست بلجانها املختلفة احلا�ضنة الرئي�سية ل�سن القوانني و�صوغها
ور�سم ال�سيا�سات وقوننتها .ويتمثل عمل الكني�ست يف نتاج عمل جلانه املختلفة
االخت�صا�ص؛ فالكني�ست الع�رشين ي�ضم اللجان التالية :جلنة الكني�ست،
وجلنة املالية ،وجلنة االقت�صاد ،وجلنة اخلارجية والأمن ،وجلنة الداخلية
و�ش�ؤون البيئة ،وجلنة الرتبية والتعليم ،وجلنة �ش�ؤون مراقبة الدولة ،وجلنة
النهو�ض مبكانة املر�أة وامل�ساواة بني اجلن�سني ،وجلنة العلوم والتكنولوجيا،
وجلنة الهجرة واال�ستيعاب وال�شتات ،وجلنة العمل والرفاه وال�صحة ،وجلنة
مكافحة �آفات املخدرات والكحول ،وجلنة الإتيكا 11،وجلنة �شكاوى اجلمهور،
وجلنة حقوق الولد ،واللجنة اخلا�صة لتطبيق مو�صولية املعلومات احلكومية
ومبادئ �شفافيتها للجمهور ،وجلنة الد�ستور والقانون والق�ضاء .وهناك عدد
من اللجان اخلا�صة ،مثل :اللجنة اخلا�صة مبناق�شة م�رشوع قانون ال�سلطة
احلكومية املكلفة بالتجديد احل�رضي ،واللجنة اخلا�صة بق�ضية اختفاء �أطفال
يهود اليمن وال�رشق ودول البلقان.
ونظرا ً لأن وظيفة الكني�ست الأ�سا�سية بحكم كونها ال�سلطة الت�رشيعية
هي �سن القوانني ،فقد ت�أتي املبادرة �إىل �سن قانون معني من احلكومة� ،أو
�أع�ضاء الكني�ست املنفردين (�س ّن قوانني �شخ�صية) �أو من جلان الكني�ست.
وقد يكون م�رشوع القانون م�رشوع قانون جديد� ،أو م�رشوع تعديل �أو �إلغاء
�	11أي جلنة �آداب املهنة؛ وهي جلنة تقوم بفح�ص �شكاوى قدّمت �ض ّد �أع�ضاء كني�ست يف املوا�ضيع
املتعلقة بقواعد ال�سلوك للكني�ست ويف جتاوزات هذا ال�سلوك .وتت�ألف اللّجنة من �أربعة �أع�ضاء
كني�ست يتم انتخابهم من قبل رئي�س الكني�ست مع مراعاة متثيل الكتل الربملانية يف الكني�ست،
ويختار رئي�س الكني�ست �أحد ه�ؤالء الأع�ضاء لكي يرت�أ�س هذه اللجنة .انظر :جلان الكني�ست
اخلا�صة ،موقع الكني�ست ،يفhttps://knesset.gov.il/description/arb/work_va_spc_arb.htm :
13
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قانون موجود .ويتم قبول �أو عدم قبول كل قراءة للقانون بوا�سطة ت�صويت
احلا�رضين خالل جل�سة الكني�ست بكامل هيئتها.
ُيق َّدم م�رشوع القانون احلكومي �إىل رئي�س الكني�ست بوا�سطة الوزير
ذي ال�ش�أن ،عندما يطرحه رئي�س الكني�ست على طاولة الكني�ست .يف النقا�ش
يعر�ض الوزير �أو نائب وزير من مكتبه ال�رشوح للقانون .وعند انتهاء نقا�ش
القراءة الأوىل يحق للكني�ست بكامل هيئته �أن يقرر رف�ض م�رشوع القانون
�أو �إحالته �إىل �إحدى اللجان للقراءة الثانية .يحق للجنة التي تق ّرر �أن تعالج
م�رشوع القانون �أن تقرتح �إجراء التعديالت التي تراها مالئمة� ،رشيطة
�أال تخرج هذه التعديالت عن مو�ضوع م�رشوع القانون .مب�صادقة جلنة
الكني�ست يحق للجنة �أن تدمج ن�صو�ص م�شاريع قوانني� ،أو تق�سم م�رشوع
القانون �إىل م�رشوعي قانون �أو �أكرث .وعندما تنتهي اللجنة من عملها ،تعيد
م�رشوع القانون �إىل جل�سة الكني�ست بكامل هيئتها للقراءتني الثانية والثالثة.
ويفتتح رئي�س اللجنة التي عاجلت امل�رشوع� ،أو ع�ضو �آخر يف اللجنة النقا�ش
يف القراءة الثانية .ويتم الت�صويت يف مرحلة القراءة الثانية على كل بند من
بنود امل�رشوع على حدة .ويف هذه املرحلة �أي�ضا ً من املمكن �أن يعاد م�رشوع
القانون �إىل اللجنة� ،إذا دعت احلاجة �إىل �صوغ حتفظات ّ
مت قبولها يف القراءة
الثانية� ،أو �أن يطرح م�رشوع القانون فورا ً للت�صويت عليه يف القراءة الثالثة.
حتى امل�صادقة على القانون يف القراءة الثالثة يحق للحكومة الرتاجع عن
�سن القانون.
ويقدم م�رشوع القانون الذي بادر �إليه ع�ضو الكني�ست �أو �أع�ضاء الكني�ست
�إىل رئي�س الكني�ست بوا�سطة ع�ضو� /أع�ضاء الكني�ست املقرتح(ين) .ويقرر
رئي�س الكني�ست �أو نوابه امل�صادقة �أو عدم امل�صادقة على طرح م�رشوع
14
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القانون على جدول �أعمال الكني�ست� ،إذ لن تتم امل�صادقة على م�رشوع قانون
عن�رصي من �أ�سا�سه �أو على م�رشوع قانون ينكر قيام “دولة �إ�رسائيل”
كدولة ال�شعب اليهودي .م�رشوع القانون الذي متت امل�صادقة عليه يحول �إىل
جل�سة الكني�ست بكامل هيئتها للقراءة التمهيدية� ،إذ ب�إمكان الكني�ست �شطبه
من جدول �أعمالها �أو �إحالته �إىل �إحدى اللجان التي تهتم ب�إعداده للقراءة الأوىل.
واعتبارا ً من مرحلة القراءة الأوىل ت�شبه عملية �سن القانون عملية م�رشوع
القانون الوارد من احلكومة كما ورد �أعاله .ويحق لع�ضو الكني�ست �سحب
م�رشوع القانون ال�شخ�صي حتى نهاية مناق�شته يف اللجنة بعد القراءة الأوىل.
ويف مطلع كل دور انعقاد للكني�ست يتم حتديد عدد م�شاريع القوانني التي
يحق لأع�ضاء الكني�ست املبادرة �إليها �إىل جانب عدد االقرتاحات التي يحق لكل
12
كتلة طرحها على جدول �أعمال الكني�ست خالل دور االنعقاد.

12

مراحل الت�رشيع ،موقع الكني�ست ،انظر:

https://main.knesset.gov.il/ar/activity/pages/legislation.aspx
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رابع ًا� :أع�ضاء الكني�ست ومبادراتهم الت�شريعية
مقارنة مع برملانات دول عدة يف العامل ،يتبني �أن الكني�ست يحتل املرتبة
الثانية بعد ال�سويد يف طرح القوانني اخلا�صة ،التي قدمها �أع�ضاء الكني�ست،
وبلغت نحو � 5آالف قانون ،خالل الدورة الربملانية الثامنة ع�رشة للكني�ست،
التي امتدت بني العامني  2009و .2013بينما يف �أقدم برملان يف التاريخ
املعا�رص� ،أي الربملان الربيطاين ،ويف الدورة الربملانية املمتدة بني العامني
 2005و ،2010بلغ عدد القوانني التي بادر �إليها النواب  517م�رشوع قانون،
مقابل  173قانونا ً بادرت �إليها احلكومة.
وعلى الرغم من هذه الذروة يف م�شاريع القوانني� ،إال �أن ن�سبة القوانني التي
بادر �إليها �أع�ضاء الكني�ست ،و ّ
مت �إقرارها نهائيا ً يف دورة الكني�ست الواحدة،
تعد من �أدنى الن�سب يف العامل .ففي دورة الكني�ست التا�سعة ع�رشة ،ال�سابقة،
كان  %4من �إجمايل القوانني التي �أقرت نهائيا ً هي قوانني بادر �إليها النواب،
13
مقابل  %6يف دورة الكني�ست الثامنة ع�رشة التي �سبقتها.

13

جمدي حماد ،النظام ال�سيا�سي اال�ستيطاين :درا�سة مقارنة �إ�رسائيل وجنوب �إفريقيا،
�ص .186
16
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خام�س ًا :قوانني الطوارئ
لعل ما ي�ؤكد الدميوقراطية ال�شكلية �أو املنقو�صة يف “�إ�رسائيل” هو ا�ستمرار
العمل فيها بقوانني الطوارئ التي تعود �إىل �سنة  ،1948حيث �أعلن ما �سمي
مبجل�س الدولة امل�ؤقت حالة طوارئ يف الدولة .وتنق�سم قوانني الطوارئ �إىل
ق�سمني �أو جمموعتني :خم�سة قوانني �رسيان مفعولها م�رشوط بوجود حالة
طوارئ ،و 11قانونا ً تكون �صالحيات الطوارئ امل�شمولة بها الغية تلقائيا ً عند
�إلغاء حالة الطوارئ.
و ُت�صنف رزمة قوانني يف “�إ�رسائيل” بكونها “قوانني متييزية” ،بع�ضها
يرجع �إىل ما قبل �سنة  ،1948وهي ذات ال�صلة باحلقوق الثقافية ،واحلق يف
التخطيط والبناء ،واحلقوق الدينية ،والرموز القومية ،واملواطنة ،والتعليم،
وامل�شاركة ال�سيا�سية ،وم�صادر القانون ،واحلقوق االقت�صادية ،وحقوق
مدنية و�سيا�سية .ومن هذه القوانني التمييزية� :أمر التجارة مع العدو ،1939
و�أنظمة الدفاع الداخلية (حالة الطوارئ) ،ونظام ( 125مناطق مغلقة) ،1945
و�أمر �أنظمة احلكم والق�ضاء  ،1948وقانون العلم الرمز ون�شيد الدولة ،1949
وقانون ختم الدولة  ،1949وقانون العودة  ،1950وقانون �أمالك الغائبني
 ،1950وقانون مكانة اله�ستدروت ال�صهيونية العاملية والوكالة اليهودية
لأر�ض �إ�رسائيل  ،1952وقانون الدخول �إىل �إ�رسائيل  ،1952وقانون املواطنة
 ،1952وقانون “الـكريين كامييت”  ،1953وقانون التعليم احلكومي ،1953
وقانون �رشاء الأرا�ضي امل�صادقة على العمليات والتعوي�ضات  ،1953وقانون
�أ�سا�س �أرا�ضي �إ�رسائيل  ،1960وقانون التخطيط والبناء تقييد الكهرباء ،املاء
والهاتف  ،1965وقانون احلفاظ على املقد�سات  ،1967وقانون التف�سري
 ،1981وقانون الأحزاب تعديل رقم  12ال�سنة  ،2002وقانون خم�ص�صات
الأطفال  -قانون الفاعلية االقت�صادية  ،2009وقانون منع امل�س بدولة
�إ�رسائيل بوا�سطة املقاطعة .2011
17
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�ساد�س ًا :القوانني العن�صرية
ُي�ستمد مفهوم “القانون العن�رصي” من رزمة ال�سيا�سات التمييزية ومن
تبني ما ي�سمى “النظام ال�سيا�سي املزدوج” الذي يعد �سمة مميزة للدولة
اال�ستيطانية .والذي ينطوي على دميوقراطية ليبريالية يف حميط امل�ستوطنني
من ناحية ،وعلى نظام ا�ستعماري بالن�سبة للوطنيني �أ�صحاب البالد الأ�صليني
14
الذين بقوا حتت �سيطرتهم من ناحية �أخرى.
ويدعم مفهوم هذا القانون ظاهرة “التع�ضيد القانوين” للتع�صب ،ومعنى
ذلك �أن النظام القانوين مبا يت�ضمنه من توجهات قانونية ومقررات ت�رشيعية،
يدعم التع�صب والتمييز العن�رصي ،ف�ضالً عن �أن ممار�سة التع�صب والتمييز
العن�رصي �إمنا يجري بناء على تطبيق القوانني ذاتها ،وهو بعد ذلك ترجمة
15
�أمينة لل�صهيونية.
لذلك ميكن القول �أن القانون العن�رصي الإ�رسائيلي هو كل قانون ي�ستهدف
الفل�سطيني كفل�سطيني �أينما وجد� ،إن كان من خالل قوانني مبا�رشة� ،أم غري
مبا�رشة ،وقوانني �أخرى تبدو يف واجهتها وك�أنها تعديالت للقوانني اجلنائية،
�إال �أنها ُت�سن على خلفية �أحداث �سيا�سية ،هي انعكا�س ل�سيا�سة التمييز
العن�رصي� ،سيا�سة احلرب واالحتالل واال�ستيطان.
وت�سن “�إ�رسائيل” قوانني عن�رصية حتت عنوان“ :دميوقراطية حتمي
نف�سها” ،وهي العباءة /اخلرقة ،التي حتاول فا�شلة الت�سرت بها على ا�ستفحال
عن�رصيتها.

14

املرجع نف�سه� ،ص .198

15

دورة الكني�ست احلالية :خمول جدول الأعمال وذروة يف م�شاريع القوانني ،املركز الفل�سطيني
للدرا�سات الإ�رسائيلية “مدار” ،رام اهلل ،2017/6/20 ،انظرhttps://madarcenter.org :
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من �أبرز القوانني التي ال تلقى العناية الكافية ملواجهتها ،وهي يف قيد
الت�رشيع يف العام الربملاين الذي ي�ستعر�ضه هذا التقرير ،كان القانون الذي
يختلق جرم “الكراهية” ،مقابل حتديد تعريف “الإرهاب” مبا هو فقط ما
يرتكب �ض ّد “�إ�رسائيل” كدولة ومواطنيها� ،أي مواطنيها اليهود .ويتبع هذا
الف�صل يف التعريف ،تدريج خمتلف للعقوبات ،وكل هذا من �أجل تخفيف
جرائم امل�ستوطنني الإرهابية ،يف حني ت�صبح املقاومة ال�رشعية �ض ّد االحتالل
ً 16
“�إرهابا”.
واجلهات امل�ستهدفة بالقوانني العن�رصية هي :ال�شعب الفل�سطيني
يف فل�سطني التاريخية ،وفل�سطينيو  ،1948وفل�سطينيو القد�س املحتلة،
والفل�سطينيون يف ال�ضفة الغربية املحتلة ،واجلمعيات واملراكز احلقوقية،
واملت�ضامنون الأجانب ،والتعليم والنوادي ،واجلامعات الإ�رسائيلية ،ودول
عربية.
�أما �أغرا�ض القوانني فتتمثل يف التايل� :إلغاء حق ال�شعب الفل�سطيني يف
وطنه ،ونهب ممتلكاته و�أرا�ضيه ،والتمييز العن�رصي ،وفر�ض عقوبات
وت�صب يف �ضم
فردية �أو جماعية ،وهي �ض ّد حرية التعبري والعمل ال�سيا�سي،
ّ
ال�ضفة الغربية.
وتتمثل املبادرات الت�رشيعية والقوانني املعادية للدميوقراطية يف الرزمة
التالية :ت�رشيعات هدفها تقييد �صالحيات املحكمة العليا ،ومبادرات هدفها
امل�س مب�ؤ�س�سات ر�سمية ت�شمل :رئي�س الدولة ،ومراقب الدولة ،والنيابة
ّ
العامة للدولة ،وو�سائل الإعالم وقطاع اخلدمات العامة ،ومبادرات يف جمال
تغيري عمل الكني�ست ،وت�رشيعات تهدف �إىل ت�ضييق اخلناق على منظمات
حقوق الإن�سان وتنظيمات �أخرى ،وت�رشيعات تهدف �إىل امل�س مبكانة
16

الرا�صد القانوين ،مركز مدار.2016/6/6 ،
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الأقلية العربية وبحقوقها :قانون القومية ،وقانون عزل �أع�ضاء كني�ست،
وقانون الأذان ،واقرتاح �إلزام �أع�ضاء الكني�ست التوقيع على “�إعالن والء”
خا�ص ،وت�رشيعات مت�س بحرية التعبري وبالتعددية :تقييد حرية الدخول �إىل
“�إ�رسائيل” ،ومنع كل من يدعو �إىل املقاطعة من دخول “�إ�رسائيل” ،وت�شديد
العقوبة القانونية على حتقري علم الدولة ،وامل�س بالتعددية اليهودية التي
ت�شكل جزءا ً من حرية ال�ضمري والدين.
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�سابع ًا :احل�صاد الت�شريعي للكني�ست الع�شرين
امتدت والية الكني�ست الع�رشين من �أيار /مايو  ،2015وحتى م�صادقة
الكني�ست نهائيا ً يف  2018/12/26على حل نف�سها متهيدا ً لالنتخابات العامة
املُبكرة املقررة يف  ،2019/4/9وذلك قبل نحو �سبعة �أ�شهر من موعدها
القانوين.
وبح�سب النظام ال�سيا�سي الإ�رسائيلي ،ف�إن قرار حل الكني�ست يكون
ب�سن قانون خا�ص يخ�ضع لثالث قراءات .ففي القراءة الأوىل �صادقت الهيئة
العامة للكني�ست على م�رشوع قانون ح ّل الكني�ست ،و�أ َّيد م�رشوع قانون
ح ّل الكني�ست بالقراءة الأوىل � 104أع�ضاء كني�ست من دون معار�ضني .بينما
17
�أيده  102ع�ضو كني�ست بالقراءة الثانية ،و�أ َّيده � 102أي�ضا ً بالقراءة الثالثة.
ومبوجب الأنظمة ،ف�إن حكومة بنيامني نتنياهو Benjamin Netanyahu
حتولت تلقائيا ً �إىل حكومة انتقالية ،كاملة ال�صالحيات.
منذ بدء دورة الكني�ست الع�رشين يف مطلع �أيار /مايو  ،2015وحتى
منت�صف حزيران /يونيو  ،2017بلغ عدد القوانني التي طرحها النواب
 4,310قوانني .وللمقارنة ،ف�إنه يف الدورة الربملانية التا�سعة ع�رشة التي
ا�ستمرت � 26شهراً ،طرح النواب  3,100م�رشوع قانون.
وبادر النائب دوف حنني  ،Dov Kheninمن اجلبهة الدميقراطية
لل�سالم وامل�ساواة يف كتلة القائمة امل�شرتكة� ،إىل عر�ض ما يزيد بقليل عن
 500قانون ،وبادر �سبعة نواب �إىل ما بني  100وحتى  200قانون ،و 20نائبا ً
ما بني � 50إىل  100قانون ،و 56نائبا ً ما بني � 10إىل  49قانوناً ،و 10نواب �إىل
 10قوانني .ومبوجب �أنظمة الكني�ست ،ف�إن الوزراء والنواب ال ي�ستطيعون
17

وكالة الأنباء الفل�سطينية (وفا) ،2018/12/26 ،انظرhttp://www.wafa.ps :
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تقدمي قوانني جلدول �أعمال الكني�ست با�سمهم مبا�رشة .وبح�سب تقدير
خا�ص يف هذه الدورة ف�إن  25نائبا ً على الأقل مل يطرحوا �أي م�رشوع قانون،
وهم الوزراء ونواب الوزراء ،الذين �شكلوا احلكومة برتكيبتها الأوىل ،يف حني
�أن عددا ً �آخر من الوزراء ونواب الوزراء ،الذين ان�ضموا �إىل احلكومة الحقاً،
18
كانوا قد قدموا م�شاريع قوانني.
وبح�سب الت�سل�سل التاريخي� ،أقر الكني�ست بالقراءة الثالثة النهائية
القوانني التالية :قانون التغذية الق�رس ّية (تعديل �أوامر ال�سجون رقم )48
 ،2015/7/30وقانون ي�شدد العقوبة على �إلقاء احلجارة  ،2015/11/2وقانون
ي�شدد العقوبة على �أهايل القا�رصين  ،2015/11/2وقرار دخول النواب جميعا ً
�إىل امل�سجد الأق�صى  ،2015/11/2وقانون التفتي�ش اجل�سدي ،2016/2/1
وتعديل رقم  26لقانون الدخول �إىل “�إ�رسائيل”  ،2016/3/14ومتديد القانون
امل�ؤقت ملنع مل �شمل العائالت العربية  ،2016/6/12وقانون يف�صل بني
التحري�ض على “الإرهاب” وبني على العنف 2016/6/13؛ وقانون مكافحة
الإرهاب  ،2016/6/15وقانون ال�شفافية /اجلمعيات  ،2016/7/1وقانون
الت�ضييق على حركة املراكز احلقوقية ون�شاطها  ،2016/7/12وتعديل
قانون ال�سجن ملن يح ّر�ض �ض ّد متطوعي اجلي�ش  ،2016/7/18وقانون
�أ�سا�س الكني�ست [قانون �إق�صاء �أع�ضاء كني�ست]  ،2016/7/20وقانون
القا�رصين  -حماكمة وعقاب وطرق عمل  ،2016/8/3وقانون الت�سوية
 ،2016/12/5وتثبيت قانون م�ؤقت يعفي املحققني من توثيق التحقيقات يف
الق�ضايا الأمنية وت�صويرها  ،2016/12/12وقانون يرفع مكانة املحاكم
الع�سكرية  ،2017/1/16وقانون يحظر منع تقدمي خدمات جتارية وغريها
18

دورة الكني�ست احلالية :خمول جدول الأعمال وذروة يف م�شاريع القوانني ،مركز مدار،
.2017/6/20
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على �أ�سا�س مكان ال�سكن (بق�صد امل�ستوطنات)  ،2017/2/20وقانون مينع
منح ت�أ�شرية دخول ل�شخ�ص �أو جمموعة �أو م�ؤ�س�سة تدعو ملقاطعة “�إ�رسائيل”
 ،2017/3/6وقانون يجيز للمحاكم �سحب مواطنة �شخ�ص يف حال كان خارج
البالد  ،2017/3/6وقانون يطلب �أغلبية  80نائبا ً لأي تغيري يف “قانون القد�س”
 ،2018/1/1وقانون ال�سبت اليهودي  ،2018/1/9وقانون �رسيان �صالحيات
جمل�س التعليم العايل على ال�ضفة املحتلة  ،2018/2/13وقانون �سحب الإقامة
الدائمة من �أهايل القد�س واجلوالن  ،2018/3/7وقانون يفر�ض كفاالت مالية
على عائالت ال�شهداء  ،2018/3/7وقانون يتيح لرئي�س الوزراء ووزير اجلي�ش
�شن حرب  ،2018/4/30وقانون مينح نقاطا ً تعليمية يف معاهد التعليم العايل
جلنود االحتياط  ،2018/7/9وقانون مينع عمل منظمات تن�شط �ض ّد اجلي�ش
يف جهاز الرتبية  ،2018/7/16وقانون منع فل�سطينيي ال�ضفة من رفع دعاوى
�أمام املحكمة العليا  ،2018/7/16وقانون �أ�سا�س يف �ش�أن اعتبار “�إ�رسائيل”
الدولة القومية لل�شعب اليهودي .2018/7/19
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ثامن ًا :فئة القوانني القمعية

19

ميكن تق�سيم القوانني وم�شاريع القوانني التي مرت مبراحل خمتلفة
من العملية الت�رشيعية �إىل عدة فئات منها :فئة القوانني القمعية التي تهدف
�إىل القمع ال�سيا�سي ،وتقييد حرية التعبري والعمل ال�سيا�سي ،و�أي�ضا ً العمل
الربملاين .وهي قوانني تدعم �أجواء املالحقات ال�سيا�سية لنا�شطني وقادة
من فل�سطينيي  ،1948ومنع نا�شطني من العامل ،منا�رصين حلقوق ال�شعب
الفل�سطيني ،من دخول البالد .يف حني تقوم املخابرات الإ�رسائيلية با�ستجواب
نا�شطني �إ�رسائيليني ،و�أي�ضا ً �أمريكيني يهود على خلفية ن�شاطهم ال�سيا�سي.
والقانون القمعي الأو�سع والأ�شمل ،كان قانون “مكافحة الإرهاب” ،وهو
قانون وا�سع جدا ً ومت�شعب ،ا�ستغرق ت�رشيعه �سبع �سنوات .و�إحدى العقبات
التي وقفت �أمام متريره يف �سنوات م�ضت ،كان تعريف “الإرهاب” ،ففي
�صياغات �سابقة� ،سعت “�إ�رسائيل” �إىل �أن يكون مفهوم “الإرهاب” يت�ضمن
كل عمل ي�ستهدف “�إ�رسائيل” ومواطنيها ،لكون “�إ�رسائيل” “دولة يهودية”.
و�أدركت “�إ�رسائيل” الحقا ً �إن هذه ال�صيغة �ستلقى معار�ضة دولية .وكان
الهدف الإ�رسائيلي ،عدم �شمول ع�صابات امل�ستوطنني ،واليمني الإرهابي ،يف
حماكمات على خلفية جرائمهم الإرهابية.
يف �إطار التمييز بني القوانني التي تهدف �إىل قمع ال�شعب الفل�سطيني،
وفر�ض قيود على حرية التعبري ،وحقوق الإن�سان ،ميكن تبويب القوانني تبعا ً
للأغرا�ض التالية:
 .1قمع حرية التعبري وتقييدها :لتكري�س هذا الهدف اتخذ الكني�ست يف
واليته الع�رشين التايل :متديد القانون امل�ؤقت ملنع مل �شمل العائالت العربية،
19

غالبية قوانني الكني�ست الأخرية مت �سنّها بغر�ض قمع احلريات واملالحقات ال�سيا�سية
والعقوبات اجلماعية ،الرا�صد القانوين ،مركز مدار.2018/10/22 ،
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وهو قانون م�ؤقت (�أمر �ساعة) مينع منح �إقامة دائمة لأحد الزوجني من عائلة
عربية� ،إن كان من ال�ضفة والقطاع �أو من دول و�أ�صول عربية ،و�س ّن قانون
“الإطعام الق�رسي” ،و�سن قانون التفتي�ش اجل�سدي ،وتعديل قانون يفر�ض
خم�س �سنوات �سجنا ً على من يح ّر�ض �ضد متطوع يف اجلي�ش .وح ّول الكني�ست
قانونا ً م�ؤقتا ً �إىل قانون ثابت ،وهو �إعفاء املحققني من توثيق التحقيقات
يف الق�ضايا الأمنية وت�صويرها .و�س ّن الكني�ست قانونا ً مينع منح ت�أ�شرية
ل�شخ�ص �أو م�ؤ�س�سة تدعو ملقاطعة “�إ�رسائيل” ،و�أقر قانونا ً يجيز للمحاكم
�سحب مواطنة �شخ�ص حتى من دون مثوله �أمام املحكمة ،واالكتفاء مبحامٍ
عنه ،يف حال كان خارج البالد .و�أقر قانونا ً يفر�ض كفاالت مالية على عائالت
ال�شهداء لإجراء اجلنائز .و�أقر بالقراءة التمهيدية ،م�رشوع قانون يحظر �أذان
امل�ساجد ،ومعه قانون �آخر يحظر �أذان الفجر ،ب�صيغة “منع ال�ضجيج” ،من
ال�ساعة  11ليالً حتى  7من �صباح اليوم التايل ،وهذا القانون جممد حالياً.
 .2تقييد العمل ال�سيا�سي والربملاين :اتخذ الكني�ست يف واليته الع�رشين
التايل :اتخذت جلنة “�سلوكيات املهنة الربملانية” بالأغلبية ،و�أقرته الهيئة
العامة بالأغلبية �أي�ضا ً قرارا ً يعد �أع�ضاء الكني�ست مذنبني ،وفر�ض عقوبات
عليهم ،يف حال دخلوا �إىل امل�سجد الأق�صى املبارك ،يف فرتات التوتر الأمني.
و�صدر تعديالن (قانونان) على قانون �أ�سا�س الكني�ست (قانون �إق�صاء
النواب) ،يق�ضي بف�سح املجال �أمام �أغلبية  90نائبا ً لإبعاد ع�ضو كني�ست عن
الوالية الربملانية كلياً ،مع حقه يف اال�ستئناف �أمام املحكمة العليا.
و�أقر الكني�ست قانونا ً مينع الرت�شح ملن يعلن دعمه للكفاح امل�سلح ،وهذا
القانون هو تعديل للقانون القائم الذي كان مينع الرت�شيح على خلفية �أعمال
تدعم الكفاح امل�سلح� ،أما الآن ف�إنه �سيكون جمرد ت�رصيح م�ؤيد للمقاومة
�سببا ً ملنع الرت�شيح .وثمة قانون مينع من دين بـ“الإرهاب” من الرت�شح
لالنتخابات .والقانون هو حت�صيل حا�صل يف قانون االنتخابات ال�ساري،
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وهو قانون زائد ،ولهذا ففي الإمكان اعتباره قانونا ً لعر�ض موقف �سيا�سي،
خ�صو�صا ً �أنه ال ي�رسي على الإرهابيني امل�ستوطنني .وقانون يحظر منع
تقدمي خدمات جتارية وغريها على �أ�سا�س مكان ال�سكن (يق�صد امل�ستوطنات)،
وهو تعديل على قانون نافذ ،ويهدف التعديل �إىل تغرمي كل من يرف�ض تقدمي
خدمات جتارية �أو ثقافية وغريها ،على خلفية مكان �سكن امل�ستهلك �أو
اجلمهور ،والهدف منه معاقبة مقاطعي امل�ستوطنات ،خ�صو�صا ً من القطاع
الفني والثقايف الذين يرف�ضون تقدمي عرو�ض يف امل�ستوطنات.
وقانون اخلدمة الوطنية  -املدنية (منع اخلدمة يف جمعيات تتلقى تربعات
من دولة �أجنبية) ،وقد ّ
مت دجمه كبند يف قانون �شامل ي�سمى “اخلدمة
املدنية” .وقانون مينع ن�شاط منظمات تن�شط �ض ّد اجلي�ش يف جهاز الرتبية،
وهذا القانون هو تطبيق لنية وزير التعليم نفتايل بينيت Naftali Bennett
الذي يريد حظر دخول جمعية “كا�رسو ال�صمت ”Breaking The Silence
الإ�رسائيلية �إىل املدار�س ،وهي جمعية توثق جرائم جي�ش االحتالل وممار�ساته
�ض ّد الفل�سطينيني يف املناطق املحتلة منذ �سنة .1967
كما �أقر الكني�ست بالقراءة الأوىل ،قانونا ً لإزالة م�ضامني خمالفة من �شبكة
الإنرتنت ،وتكمن عن�رصية القانون يف تعريف “اخلطر على الأمن” ،وهو
عمليا ً يتجاوز التحري�ض على العنف من ع�صابات اليمني الإ�رسائيلية .كما
�أقر بالقراءة الأوىل قانونا ً يفر�ض على البلدات العربية �إقامة مراكز �رشطة،
وهو م�رشوع قانون حكومي ،ينق�ض م�رشوع قانون ا ُ
حلكم املحلي ،بحيث
�إذا رف�ض جمل�س بلدي ،واحلديث هنا عن بلدات عربية ،تخ�صي�ص �أر�ض ٍ
لإقامة مركز �رشطة� ،أو امل�صادقة على ا�ستخدام �أر�ض ٍ لإقامة مركز �رشطة،
ف�إن ال�صالحية تعود لوزير الداخلية ليفر�ض على البلدة وجود مثل هذا املركز
خالفا ً لإرادتها.
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و�أقر الكني�ست بالقراءة التمهيدية ،قانونا ً يجعل ق�سما ً من العاملني يف
اجلمعيات احلقوقية عمالء �أجانب .و�أقر الكني�ست بالقراءة التمهيدية ،م�رشوع
قانون يفر�ض تعوي�ضات عامة كغرامة ملن يدعو �إىل مقاطعة “�إ�رسائيل”،
بـ � 500ألف �شيكل (� 138ألف دوالر) كتعوي�ض عام ،ملن يت�رضر من دون �أن
يثبت قيمة �أ�رضاره.
و�أي�ضا ً �أق ّر بالقراءة التمهيدية ،م�رشوع قانون يجيز االتهام بالقذف
والت�شهري ملن يهاجم اجلي�ش الإ�رسائيلي مبا “ي�سيء ل�سمعته” ،ويق�ضي
القانون عملياً ،حماكمة كل من يوجه االنتقاد جلي�ش االحتالل الإ�رسائيلي،
ككل ،ولي�س �ض ّد جندي ما فح�سب ،ما ُيعد ت�شويها ل�سمعة اجلي�ش ،كما ورد
يف ن�ص القانون ،على �أن يتهم ال�شخ�ص� ،أو املنظمة بـ“القذف والت�شهري”،
والقانون ي�ستهدف ب�شكل وا�ضح منظمات حقوقية �إ�رسائيلية وغريها ممن
تقدم تقارير عن جرائم .كما �أقر بالقراءة التمهيدية م�رشوع قانون ملعاقبة
من ين�رش �رشيطا ً جلنود اجلي�ش خالل �أداء مهماتهم .ويفر�ض عقوبات على
كل من ن�رش �رشيطا ً م�صورا ً �أو م�سجالً جلنود اجلي�ش خالل �أداء مهماتهم يف
ال�شبكات الإعالمية واالجتماعية.
 .3عقوبات فردية وعقوبات جماعية :لتكري�س هذا الهدف قام الكني�ست
يف واليته الع�رشين بالتايل� :إقرار قانون يجيز فر�ض �أحكام بال�سجن على من
�أدينوا بعمليات قتل ،وهم دون  14عاماً ،والقانون م�ؤقت ملدة ثالث �سنوات
لغر�ض الفح�ص .وتثبيت قانون كان م�ؤقتا ً يزيد العقوبات على من ُي�شغل
�أو ُيبيّت فل�سطينيا ً من ال�ضفة والقطاع دون ت�رصيح .وتثبيت قانون كان
م�ؤقتاً ،وهو التعديل رقم  26لقانون الدخول �إىل “�إ�رسائيل” ،ويق�ضي بزيادة
العقوبات والغرامات على كل من ي�ش ّغل �أو يبيّت لديه “مواطنا �أجنبيا ً” من
دون ت�رصيح .وقانون مينح وزير الداخلية �صالحيات �سحب الإقامة من
�أهايل القد�س واجلوالن ،على خلفية تنفيذ عملية �أو ن�شاط �سيا�سي .وقانون
27
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بالقراءة النهائية يهدف �إىل منع فل�سطينيي ال�ضفة من رفع دعاوى مبا�رشة
�أمام املحكمة العليا الإ�رسائيلية؛ وهو قانون حكومي ،ودمج فيه م�رشوع
قانون بادر �إليه  20نائباً ،وهو من �ضمن م�شاريع قوانني ال�ضم الزاحف
لل�ضفة“ ،مينح” �صالحية ملحكمة مدنية بالنظر يف قرارات احلكم الع�سكري يف
ال�ضفة ،وهي من �صالحيات املحكمة العليا ،التي مبوجب القانون الإ�رسائيلي،
تعالج �أي�ضا ً قرارات احلكم الع�سكري ،يف حال ّ
مت التوجه �إليها بهذا ال�ش�أن.
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تا�سع ًا :مناذج من القوانني ا ُملقرة
نظرا ً لكرثة القوانني التي �أقرها الكني�ست الع�رشون والتي تبلغ  35قانونا ً
�أقرت بالقراءة النهائية ،بع�ضها قوانني جديدة وبع�ضها الآخر تعديل �أو تثبيت
لبنود يف قوانني قدمية� ،ستعر�ض الدرا�سة ب�شيء من التف�صيل ن�صو�ص
بع�ض القوانني.
 .1قانون �أنظمة �سلطة ال�سجون لإتاحة �إطعام الأ�رسى امل�رضبني عن
الطعام ق�رسياً� :أقره الكني�ست يف  ،2015/7/30وكانت احلكومة عر�ضت
م�رشوع القانون هذا على الكني�ست ،ويف مقدمته “تف�سري” من نحو �أربعة
�آالف كلمة ،وجاء فيها:
�إن اال�رضاب عن الطعام ،هو و�سيلة احتجاج لي�ست عنيفة ،من
خالله يطلب امل�رضب عن الطعام التعبري عن احتجاجه يف مو�ضوع
ما ،واحل�صول على مبتغاه ،حينما ي�شعر �أن ال�سلطات ال تن�صت له،
وال تتجاوب مع �ضائقته ومطالبه .واحلق بالإ�رضاب العام ،هو جزء
من احلق يف التعبري عن الر�أي ،وهو حق �أ�سا�سي ،حممي قانونيا ً يف
الق�ضاء الإ�رسائيلي ،ولكن يجري تقييده فقط يف حاالت نادرة ،ويف
ظروف ا�ستثنائية ( )....وحينما يجري احلديث عن �سجني م�رضب
عن الطعام ،ف�إن الأمر يبدو �أكرث تعقيداً ،لأن ال�شخ�ص جرى اعتقاله
بقرار ق�ضائي� ،أو �إداري� ،أو ّ
مت �سجنه بقرار حمكمة ،وهو موجود يف
حالة التحفظ عليه قانونياً ،وعلى هذا الأ�سا�س ،ف�إن ق�سما ً من حقوقه
ت�ؤخذ منه� ،أو تت�رضر .و�أول هذه احلقوق ،هي احلرية ،وا�ستقاللية
قراره الكامل عن حياته ،وعن ج�سده .فال�شخ�ص الذي يجري
التحفظ عليه قانونياً ،موجود حتت م�س�ؤولية الدولة ،بوا�سطة
29
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ذراعها الطوىل—�سلطة ال�سجون—التي تتحمل امل�س�ؤولية املبا�رشة
20
عن عملية احلفاظ على حياة و�صحة و�سالمة ورفاه ال�سجني.

ثم حتاول مقدمة تعديل القانون تف�سري معنى امل�س�ؤولية عن احلياة
وال�سالمة ،وجتيريها �إىل الغر�ض الذي تن�شده احلكومة الإ�رسائيلية ،وبعد
ذلك ت�رشح املقدمة انعكا�سات الإ�رضاب عن الطعام ب�أ�شكاله املتعددة على
ج�سم الإن�سان ،لإثبات وجود خطر على حياة “ال�سجني” (الأ�سري) ،ومن هنا
ف�ست �سلب
يتعامل التف�سري احلكومي مع الأ�سري على �أنه مري�ض ،بعد �أن ّ
حريته ال�شخ�صية وحرمانه حق الإ�رضاب عن الطعام .وهذا كمقدمة ،لتف�سري
دور الطبيب ،وتربير ال�رضورة للعالج بالقوة� ،إذا رف�ض “املري�ض العالج”.
وي�سمح بالقانون اجلديد �إطعام الأ�رسى امل�رضبني عن الطعام ق�رساً،
لطبيب ب�أن ُيطعم �أو يعالج م�رضب عن الطعام
ويخ ّول املحكمة �أن ت�سمح
ٍ
ق�رساً ،مبا يخالف �إرادة املُ�رضب ويتناق�ض مع قانون حقوق املري�ض وي�سمح
بتعذيب امل�رضبني عن الطعام ،لك�رس �إرادة الأ�رسى عرب انتهاك حر ّيتهم
وح ّقهم على ج�سدهم بهدف حرمانهم من �آخر و�سيلة احتجاج �سلمي
م�رشوع تب ّقت لديهم ،وذلك من خالل ا�ستخدام ال�سلطة الأمنية �أو موكليها
وامل�س با�ستقاللية امل�رضب عن الطعام ،من دون �إذنه وعلى الرغم من
القوة،
ّ
اعرتا�ضه ،وهي ممار�سات تتناق�ض جذريا ً مع اتفاقية مناه�ضة التعذيب
21
).Committee Against Torture (CAT
 .2قانون الت�سوية� :صادق الكني�ست يف  2016/12/5على اقرتاح “قانون
الت�سوية” ،ب�أغلبية � 60صوتا ً مقابل � 52صوتاً ،والذي ي�سمح لـ“�إ�رسائيل”
أرا�ض فل�سطينية خا�صة يف ال�ضفة الغربية لغر�ض بناء امل�ستوطنات.
مب�صادرة � ٍ
20

قانون “التغذية الق�رس ّية” (تعديل �أوامر ال�سجون رقم  ،)48املركز القانوين حلقوق الأقلية
العربية يف �إ�رسائيل (عدالة) ،انظرhttps://www.adalah.org/ar/law/view/586 :

21

املرجع نف�سه.
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وي�سمح هذا القانون اخلطري مب�صادرة م�ساحات �شا�سعة من الأرا�ضي
الفل�سطينية اخلا�صة ،و�إعطاء الأف�ضلية املطلقة للم�صالح ال�سيا�سية والأمنية
لـ“�إ�رسائيل” كقوة حمتلة ،وللم�ستوطنني الإ�رسائيليني املقيمني يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة ،الأمر الذي ينتهك حق امللكية للمواطنني والالجئني
الفل�سطينيني على حد ٍ �سواء.
الهدف الأ�سا�سي من هذا القانون هو �رشعنة املزيد من امل�ستوطنات التي
ت�سمى “غري قانونية” يف ال�ضفة الغربية .وهذه االعتبارات ال�سيا�سية تتناق�ض
ب�شكل مبا�رش مع قرار جمل�س الأمن  2334الذي �صدر يف ،2016/12/23
والذي �أعاد الت�أكيد على عدم �رشعية امل�ستوطنات الإ�رسائيلية .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،ف�إن نقل مواطنني من الدولة املحتلة للإقامة يف الأرا�ضي التي تقع
حتت االحتالل يعد جرمية حرب وفق ميثاق روما الأ�سا�سي Rome Statute
للمحكمة اجلنائية الدولية .كما �أن تطبيق هذا القانون الإ�رسائيلي يف الأرا�ضي
22
الفل�سطينية املحتلة هو خرق للقانون الدويل.
 .3قانون �إق�صاء �أع�ضاء كني�ست� :صادق الكني�ست يف  ،2016/7/20على
“قانون الإق�صاء” .وقد �صوت �إىل جانبه  62ع�ضو كني�ست مقابل  45ع�ضوا ً
�ضد القانون.
وبح�سب القانون ،ف�إن الكني�ست ي�ستطيع �إق�صاء ع�ضو كني�ست من
من�صبه بتهمة التحري�ض على العن�رصية �أو دعم الكفاح امل�سلح �ض ّد
“�إ�رسائيل” ،وي�شرتط لذلك موافقة  90ع�ضو كني�ست على الإق�صاء .وميكن
اللجوء �إىل عملية الإق�صاء بعد توقيع  70ع�ضو كني�ست على الطلب ،بينهم
23
� 10أع�ضاء كني�ست لي�سوا �ضمن االئتالف احلكومي.
22

قانون الت�سوية ،مركز عدالة ،انظرhttps://www.adalah.org/ar/law/view/607 :

23

قانون �أ�سا�س :الكني�ست (تعديل رقم [ )44قانون �إق�صاء �أع�ضاء كني�ست] ،مركز عدالة ،انظر:

https://www.adalah.org/ar/law/view/603
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 .4قانون الت�ضييق على حركة املراكز احلقوقية ون�شاطها :كانت
“وزارة العدل” الإ�رسائيلية قد ن�رشت يف الأيام الأوىل من ت�رشين الثاين/
نوفمرب �أن القانون ين�ص على �إلزام كل موظف/ة نا�شط/ة يف هذه املراكز،
يدخل �إىل الكني�ست وامل�ؤ�س�سات احلكومية ،ليلتقي منتخبي جمهور �أو
موظفي دولة� ،أو ين�شط يف ميادين يتواجد فيها موظفو دولة ،مع تركيز خا�ص
على ذكر اجلنود وعنا�رص ال�رشطة ،ب�أن ي�ضع على �صدره بطاقة حتمل ا�سمه
واملركز الذي يعمل فيه ،واجلهة الأجنبية املمولة لهذا املركز� ،أو للم�رشوع
الذي يعمل يف �إطاره يف تلك الفرتة العينية.
ويف حال �شارك هذا املوظف/ة النا�شط/ة يف بحث جلان برملانية ،ف�إنه
ملزم ب�أن يع ّرف عن نف�سه ،كما هو قائم ،ولكن مع الإ�شارة �إىل ا�سم املركز
واجلهة املمولة لن�شاط املركز ،وللغر�ض الذي ُوجد لأجله يف الكني�ست� ،أو يف
24
�أي م�ؤ�س�سة ر�سمية ،على �أن يتم ت�سجيل هذا الأمر يف حم�رض اجلل�سة.
كما يلزم القانون كافة هذه املراكز� ،أن ت�شري يف كل من�شور ومطبوعة
ت�صدرها (تقارير)� ،إىل اجلهة الأجنبية املمولة لذلك املن�شور �أو املطبوعة،
�إ�ضافة �إىل الإ�شارة بخط وا�ضح للجهة املمولة يف كل حملة �إعالمية ،مثل
الفتات ال�شوارع �أو الأفالم الت�صويرية وغريها.
ون�شري هنا� ،إىل �أن كل من يدخل �إىل الكني�ست ،زائرا ً �أو نا�شطا ً ملزم بو�ضع
بطاقة يقدمها له الكني�ست ،حتمل ا�سمه واجلهة الداعية.
يف منت�صف كانون الثاين /يناير � ،2016أقرت احلكومة م�سودة القانون،
كما هو من�صو�ص ،لكن قبل �إقرار احلكومة للقانون وبعده ،واجهت احلكومة
حملة انتقادات وا�سعة النطاق ،برزت فيها الواليات املتحدة الأمريكية
24

قوانني قيد الت�رشيع� ،إقرار (بالقراءة الأوىل) مل�رشوع قانون هدفه الت�ضييق على حركة ون�شاط
املراكز احلقوقية ،مركز مدار.2016/2/9 ،
32
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التي طلبت من �سفريها دان �شابريو  ،Daniel Shapiroتو�ضيح موقف
البيت الأبي�ض من �صيغة القانون ،خ�صو�صا ً فيما يتعلق بو�ضع البطاقة.
ويف البداية ،حاول رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو �ص ّد االنتقادات ،معتربا ً
القانون م�رشوعا ً جديرا ً ب�إقراره� ،إال �أنه ا�ضطر �إىل الرتاجع الحقاً ،وطلب من
“وزارة العدل” تعديل القانون .فتم �إ�سقاط م�س�ألة و�ضع البطاقة على �صدر
العاملني يف املراكز احلقوقية ،حينما يكونون يف م�ؤ�س�سات عامة� ،أو يف امليدان
�أمام اجلنود ،و�أبقت �صيغة القانون على كل ما يتعلق ب�إبراز متويل املركز يف
املرا�سالت واملطبوعات كافة.
يلزم القانون كل مركز حقوقي �أو نا�شط يف مراكز حقوقية �أن ي�شري يف
كل توجه مكتوب �أو حملة �إعالمية� ،أو خالل م�شاركته يف بحث يتواجد فيه
موظفو م�ؤ�س�سات عامة �أو منتخبو جمهور �إىل م�صادر متويل املركز.
ويف �أعقاب اعرتا�ضات من دول العامل ،ا�ضطرت احلكومة لتخفيف حدة
القانون .ف�أقر الكني�ست يف ليلة  ،2016/7/12-11بالقراءة النهائية ،م�رشوع
قانون ،من �ش�أنه �أن ي�ضيق على عمل كافة املراكز احلقوقية التي تتابع
ممار�سات جي�ش االحتالل وجرائمه ،واملراكز املناه�ضة ل�سيا�سة التمييز
العن�رصي ،وتتلقى دعما ً من دول وم�ؤ�س�سات ،وبالأ�سا�س من دول �أوروبية،
ولكن �أي�ضا ً من دول غنية ،مثل �صناديق يف الواليات املتحدة وكندا ،وغريها.
و�ص َّوت مع القانون  57نائباً 19( :من االئتالف) ،وعار�ضه  48نائبا ً من
املعار�ضة� .أما ال�صيغة النهائية للقانون ،فتبقى �أقل وط�أة ،مقارنة مب�سودة
القانون التي �أعدتها “وزارة العدل” يف الن�صف الثاين من �سنة  ،2015وكان
من �ش�أنها �أن ت�شكل خطرا ً على حياة النا�شطني يف املراكز احلقوقية ،حينما
يتحركون يف امليادين امل�ضطربة ،التي يوجد فيها جنود االحتالل.
ويت�ضمن القانون ب�صيغته النهائية قانو َنني �أقرهما الكني�ست بالقراءة
التمهيدية يف وقت �سابق ،وباتا جزءا ً منه ،وهما:
33
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�أ .م�رشوع قانون رقم /20/1730ف ،ويق�ضي بجعل ق�سم من اجلمعيات
واملراكز احلقوقية عمالء جلهات خارجية .واملبادر �إىل هذا القانون روبرت
�إيالتوف �“( Robert Ilatovإ�رسائيل بيتنا” (ي�رسائيل بيتينو) Yisrael
 )Beitenuمع �أربعة من نواب احلزب ،وجرى �إقراره بالقراءة التمهيدية
يف .2016/2/17
ب .م�رشوع قانون رقم /20/1761ف ،وهو م�شابه لل�صيغة التي طرحتها
احلكومة ،وجرى �إقراره بالقراءة الأوىل مع قانون احلكومة يف ،2016/2/10
وبادر �إىل هذا القانون النائب بت�سلئيل �سموتريت�ش Bezalel Smotrich
من كتلة البيت اليهودي )The Jewish Home (HaBayit HaYehudi
ومعه ثالثة نواب.
ال�صيغة النهائية تت�ضمن �إلزام اجلمعيات واملراكز التي تتلقى ميزانيات دعم
من دول يف العامل� ،إبراز الأمر يف كافة من�شوراتهم املطبوعة والإلكرتونية،
ومرا�سالتهم �إىل كافة اجلهات ،خ�صو�صا ً الر�سمية .كما على مندوبي هذه
اجلمعيات واملراكز الإف�صاح عن دول الدعم ،يف حال �شاركوا يف �أبحاث يف
25
جلان الكني�ست ،على �أن يكون هذا يف مقدمة حديث كل مندوب.
 .5قانون ال�شفافية /اجلمعيات :مو�ضوع القانون هو احلقوق املدنية
وال�سيا�سية .و�صادقت الكني�ست عليه يف  2016/7/1ب�أغلبية  57ع�ضو كني�ست
مقابل  .48وبح�سب القانون ،ف�إن اجلمعيات التي ت�ستند غالبية ميزانيتها على
تربعات من دول �أجنبية ،ملزمة بالإ�شارة �إىل هذه احلقيقة يف ن�رشاتها املختلفة
ويف ر�سائلها �إىل منتخبي اجلمهور �أو موظفي اجلمهور .عالوة على ذلك،
�ستُلزم اجلمعيات �أن ت�شري يف تقاريرها املن�شورة �إىل �أنه ميكن ر�ؤية �أ�سماء
�سجل اجلمعيات ،و�سوف تفر�ض
الدول الأجنبية املتربعة يف موقع الإنرتنت مل ُ ِّ
25

قوانني مق ّرة� ،إقرار بالقراءة النهائية لقانون يهدف للت�ضييق على حركة ون�شاط املراكز
احلقوقية ،مركز مدار.2016/7/12 ،
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غرامة مالية بقيمة � 29,200شيكل (نحو  7,596دوالر) 26على اجلمعيات
التي ال ت�ستجيب ملطالب القانون .وادعت وزيرة الق�ضاء �أييلت �شاكيد
 Ayelet Shakedورئي�س احلكومة بنيامني نتنياهو �أن هذا القانون “يزيد من
27
ال�شفافية ويعزز الدميوقراطية”.
 .6قانون يحظر منع تقدمي خدمات جتارية وغريها على �أ�سا�س
مكان ال�سكن (بق�صد امل�ستوطنات) :بادرت �إىل هذا القانون النائبة من كتلة
البيت اليهودي �شويل معلم  .Shuli Mualemوكانت الهيئة العامة قد �أقرت
القانون بالقراءة التمهيدية يف  ،2016/2/3وبالقراءة الأوىل يف .2016/6/20
و�أكد �أع�ضاء الكني�ست من كتلة القائمة امل�شرتكة ،على �أن خلفية هذا القانون
تريد منع مقاطعة امل�ستوطنات .والقانون من القوانني التي تهدف �إىل �رسيان
ما ي�سمى “ال�سيادة الإ�رسائيلية” على ال�ضفة املحتلة.
�أقرت الهيئة العامة للكني�ست يف  2017/2/20بالقراءة النهائية م�رشوع هذا
القانون ،وهو تعديل لقانون قائم يحظر التمييز .ويق�ضي التعديل بتجرمي من
ميتنع عن تقدمي خدمات جتارية �أو ثقافية وفنية ،و�إر�سال ب�ضائع مل�ستهلك
وجمهور م�ستهلكني ،على خلفية مكان الإقامة .و�أيد القانون  54نائبا ً
ً 28
( 53من االئتالف) ،ونائب واحد من املعار�ضة ،وعار�ضه  29نائبا.
 .7متديد القانون امل�ؤقت ملنع مل �شمل العائالت العربية� :أقرت الهيئة
العامة للكني�ست ،يف  ،2018/6/4متديد القانون امل�ؤقت (�أمر �ساعة) ،الذي مينع
مل �شمل العائالت التي يكون �أحد الزوجني فيها من ال�ضفة والقطاع �أو من
26

مالحظةّ :
مت اعتماد �سعر �رصف الدوالر مقابل ال�شيكل الإ�رسائيلي وفق معطيات بنك
“�إ�رسائيل” املركزي الذي حدد �سعر ال�رصف بـ  3.844لتاريخ .2016/7/1

27

قانون ال�شفافية /اجلمعيات ،مركز عدالة ،انظرhttps://www.adalah.org/ar/law/view/604 :

28

قوانني مق ّرة� ،إقرار بالقراءة النهائية قانون يحظر منع تقدمي خدمات جتارية وغريها على
�أ�سا�س مكان ال�سكن (بق�صد امل�ستوطنات) ،مركز مدار.2017/2/23 ،
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دول و�أ�صول عربية ،وهذا ي�شمل الأبناء فوق  14عاماً� ،إال يف حاالت ا�ستثنائية
يق ّرها القانون ،الذي �أقر� ،أول م ّرة ،يف �سنة  ،2003ويجري متديده �سنويا ً
( ُم ِّد َد �إىل .)2018/6/30
متتنع احلكومات الإ�رسائيلية املتعاقبة عن حتويل القانون �إىل قانون دائم،
ن�صت
وهي تعتمده كقانون طوارئ ،نظرا ً ملخالفته حقوق الإن�سان ،وما ّ
عليه املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان .ويحظى القانون ب�إجماع الأحزاب
ال�صهيونية ،والأحزاب الدينية اليهودية ،با�ستثناء حزب مريت�س Meretz
الي�ساري ال�صهيوين ،وبطبيعة احلال الكتل التي متثل اجلمهور الفل�سطيني
يف الداخل.
وعلى م ّر ال�سنني ،كان عدد قليل جدا ً من النواب يف الأحزاب ال�صهيونية،
عار�ض القانون ،بيد �أنهم مل ي�صوتوا �ضده ،واختاروا �إما االمتناع �أو عدم
امل�شاركة يف الت�صويت.
وقد �ص ّوت �إىل جانب القانون  44نائبا ً من االئتالف واملعار�ضة ،واعرت�ض
29
عليه  15نائبا ً من كتلتي امل�شرتكة ومريت�س.
 .8قانون يطلب �أغلبية  80نائبا ً لأي تغيري يف “قانون القد�س” 30:ظهر
م�رشوع القانون هذا مرارا ً على جدول �أعمال الكني�ست� ،إىل جانب قوانني
�أخرى تتعلق باملناطق املحتلة منذ �سنة  ،1967تطلب �أغلبية غري عادية ،من
 70وحتى  80نائباً ،والهدف من هذا ،هو �ضمان ثبات هذه القوانني م�ستقبالً،
وحتييد وزن الكتل النا�شطة بني فل�سطينيي الداخل ،الذين هم حاليا ً يف كتلة
برملانية واحدة القائمة امل�شرتكة.
29
30

قوانني مق ّرة ،متديد القانون امل�ؤقت ملنع مل �شمل العائالت العربية ،مركز مدار.2018/6/6 ،
قوانني مق ّرة ،بالقراءة النهائية م�رشوع قانون يطلب �أغلبية  80نائبا ً لأي تغيري يف “قانون
القد�س” وفق منطقة نفوذ “البلدية” ،مركز مدار.2018/1/2 ،
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بادر �إىل هذا القانون �إىل جانب النائبة �شويل معلم 22 ،نائبا ً من جميع
كتل االئتالف ،وهم :ديفيد ام�سامل  ،David Amsalemوخملوف ميكي
زوهر  ،Makhlouf (Miki) Zoharو�أورن حزان  ،Oren Hazanويهودا
غليك  ،Yehuda Glickو�أمري �أوحانا  ،Amir Ohanaو�أبراهام نغو�سا
 ،Abraham Naguiseونافا بوكري  ،Nava Bokerونوريت كورين Nurit
 ،Korenمن كتلة الليكود  .Likudوروي فولكمان  ،Roy Folkmanومرياف
بن �آري  ،Merav Ben Ariو�أكرم ح�سون ،ويفعات �شا�شا بيطون Yifat
 ،Shasha-Bitonوطايل فلو�سكوف  ،Tali Floskobمن كتلة كلنا .Kulanu
وني�سان �سلوميان�سكي  ،Nissan Slomianskyوبت�سلئيل �سموتريت�ش،
ومردخاي يوغيف  ،Mordechai Yogevمن كتلة البيت اليهودي .وروبرت
�إيالتوف من كتلة “�إ�رسائيل بيتنا” .ويو�آف بن ت�سور ،Yoav Ben-Tzur
وميخائيل ملكيئيلي  ،Michael Malchieliويعكوف مرغي ،Yakov Margi
ويغ�آل غويطة  ،Yigal Guetaمن كتلة �شا�س  .Shasومناحيم �إليعازر موز�س
 ،Menachem Eliezer Mosesمن كتلة يهود التوراة (يهدوت هتوراة)
(.United Torah Judaism )Yahadut Hatorah
�أقرت الهيئة العامة للكني�ست يف  ،2018/1/1بالقراءة الثالثة النهائية،
م�رشوع القانون هذا الذي تقدمت به النائبة �شويل معلم من كتلة البيت
اليهودي ،ومعها  22نائبا ً من كافة كتل االئتالف احلاكم ،وقد ح�صل القانون
على �أغلبية  64نائبا ً من كافة كتل االئتالف .وعار�ضه  52نائبا ً من جميع كتل
املعار�ضة .ويق�ضي القانون ب�أن �أي تغيري يف قانون �أ�سا�س“ :القد�س عا�صمة
�إ�رسائيل” ،يحتاج �إىل �أغلبية عددية من  80نائبا ً (من �أ�صل  120نائباً) .وهو
القانون الذي �أقرته الهيئة العامة للكني�ست بالقراءة الأوىل يف  ،2017/7/26بعد
�أن كانت �أقرته بالقراءة التمهيدية يف .2017/7/19
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ومبوجب هذا القانون ،ف�إن قوانني “الأ�سا�س” ،مبعنى القوانني
الد�ستورية ،حتتاج �إىل �أغلبية عددية من  61نائبا ً على الأقل ،كي يتم تعديل
�أو �إلغاء القانون� ،إال �أن هذا القانون يتطلب تعديالً لثالثة بنود ( ،5و ،6و)7
يف القانون الأ�سا�س للقد�س ،ب�شكل ت�صبح الأغلبية املطلوبة  80نائباً.
�إال �أن احلكومة ا�شرتطت ،بعد عملية الت�صويت بالقراءة التمهيدية،
موافقتها على هذا القانون ،ب�إ�ضافة بند ،يق�ضي ب�أن يف الإمكان �إلغاء بند
الأغلبية العددية من  80نائباً ،ب�أغلبية �أع�ضاء الكني�ست ،مبعنى ال تقل عن
 61نائبا ً من �أ�صل  120نائباً.
جاءت �إ�ضافة احلكومة هذه ،يف �أعقاب وجهة نظر امل�ست�شارين الق�ضائيني
يف وزارة العدل ،التي �أكدت �أن من غري املمكن �أن يقر الكني�ست قانوناً ،يلغي
�رشعية الأغلبية العادية من �أع�ضاء الكني�ست ،التي من املمكن �أن تن�ش�أ
م�ستقبالً لتغيري �أي قانون ،ما يعني �أن �إ�ضافة احلكومة لهذا البند� ،سيفقد
م�رشوع القانون �أهميته ،لأنه نظرياً ،ميكن �أي حكومة مقبلة �أن تطلب �إلغاء
القانون املطروح هنا ،واحل�صول على �أغلبية  61نائبا ً و�أكرث لإلغائه .ون�شب
جدل الحق يف �أو�ساط اليمني الإ�رسائيلي� ،أن قانون �أغلبية  80نائبا ً �سيمنع
الحقا ً �إمكانية ف�صل �أحياء �ضخمة عن القد�س.
يف �ضوء اجلدل يف �صفوف اليمني� ،أقرت جلنة القانون والد�ستور يف جل�سة
ق�صرية و�رسيعة� ،إ�ضافة بندين على م�رشوع القانون الذي �أقر يف الأ�سبوع
املا�ضي .وين�ص البند الأول على عدم جواز �إلغاء قانون �أغلبية  80نائباً،
بقانون �آخر ،يحظى ب�أغلبية  61نائبا ً على الأقل.
�أما البند الثاين ،ف�إنه يقول �إن القانون �سي�رسي على منطقة نفوذ املدينة
التي تقرها بلدية االحتالل ،وبق�صد التغيريات الالحقة .وهذا التعديل الذي
�أقر مع البند ال�سابق بالقراءة النهائية يف الهيئة العامة للكني�ست ،ميهد مل�رشوع
38
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قانون تعده احلكومة ،ويق�ضي ب�إقامة جمال�س بلدية يف ال�ضواحي الفل�سطينية
الكبرية ،تكون تابعة لبلدية االحتالل .وهذه اخلطوة متهد لف�صل بلديات
ال�ضواحي م�ستقبالً عن بلدية االحتالل ،يف خطوة لف�صل ال�ضواحي كليا ً
عن مدينة القد�س املحتلة ،ويجري احلديث عن �أكرث من � 150ألف فل�سطيني
ي�سكنون تلك ال�ضواحي.
ي�ضاف �إىل هذا �أنه يف حال ّ
مت �إقرار هذا القانون ،ف�إن االن�سحاب من
القد�س املحتلة �سيكون خا�ضعا ً لقانونني متوازيني؛ الأول القانون املطروح
هنا ،والثاين ما ُعرف با�سم “قانون اال�ستفتاء العام” ،ويق�ضي ب�أنه يف حال
تو�صلت �أي حكومة �إىل اتفاق يق�ضي بان�سحاب من مناطق خا�ضعة ملا ي�سمى
“ال�سيادة الإ�رسائيلية” ،ف�إن االتفاق �سيحتاج يف الكني�ست اىل �أغلبية عددية من
 80نائباً .ويف حال وجدت �أغلبية �أقل من هذه الأغلبية من �أ�صل  120نائباً ،فيتم
التوجه �إىل ا�ستفتاء عام .وهذا قانون ي�رسي على مدينة القد�س ومرتفعات
اجلوالن ال�سورية املحتلة ،بفعل قانوين ال�ضم لهاتني املنطقتني.
ويف ما يلي ن�ص تعديل قانون �أ�سا�س :القد�س عا�صمة �إ�رسائيل (تعديل
رقم ( )2تعليمات ب�ش�أن منطقة نفوذ القد�س والأغلبية املطلوبة لتغيريها) الذي
31
�أقر بالقراءة النهائية للأهمية:
�إلغاء البند  :5يف قانون �أ�سا�س :القد�س عا�صمة �إ�رسائيل (الحقا ً  -قانون
الأ�سا�س) يلغى البند اخلام�س.
تعديل البند  :6يف البند ال�ساد�س للقانون الأ�سا�س ،بدالً من العبارة التي
تبد�أ بكلمات “ملنطقة نفوذ بلدية القد�س” ،ي�أتي:
ملنطقة نفوذ بلدية القد�س ،وب�ضمن هذه املنطقة امل�شار �إليها يف
الإ�ضافة ،لدى الإعالن عن تو�سيع منطقة نفوذ بلدية القد�س منذ
31

املرجع نف�سه.
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 28حزيران /يونيو  ،1967ال�صادر مبوجب �أنظمة البلديات ،وكل
هذا كما كان �ساريا ً منذ يوم �رسيان قانون الأ�سا�س :القد�س عا�صمة
�إ�رسائيل (تعديل رقم ( )2تعليمات ب�ش�أن منطقة نفوذ القد�س،
وب�أغلبية مطلوبة لتغيريات فيه).

تعديل البند  :7البند  7يف قانون الأ�سا�س :بدالً من البندين  5و 6ي�أتي
البند  ،6وبدالً من“ :بغالبية �أع�ضاء الكني�ست” ،ي�أتي“ :بغالبية  80ع�ضو
كني�ست ،وال ميكن تغيري تعليمات هذا البند� ،إال بقانون �أ�سا�س يحظى
ب�أغلبية �أع�ضاء الكني�ست ( 61نائبا على الأقل)”.
 .9قانون �سحب الإقامة الدائمة من �أهايل القد�س واجلوالن ،على خلفية
تنفيذ عملية �أو ن�شاط �سيا�سي� :أقره الكني�ست بالقراءة النهائية يف 2018/3/7
وبات قانونا ً يجيز لوزير الداخلية الإ�رسائيلي �سحب الإقامة الدائمة� ،أو ما
ا�صطلح على ت�سميتها “الهوية املقد�سية” ،التي بحوزة الأغلبية ال�ساحقة جدا ً
من �أهايل اجلوالن ال�سوري املحتل ،يف حال ن�سب له االحتالل ،تهمة ارتكاب
عملية “�إرهابية” ،مبوجب تعريف القانون الإ�رسائيلي لـ“الإرهاب”� ،أو �أقدم
على عمل يو�صف بـ“اخليانة لدولة �إ�رسائيل”� ،أو �أنه نا�شط فعلي بتنظيم
“�إرهابي” مبوجب التعريف الإ�رسائيلي� ،أو �أن تكون “�إ�رسائيل” قد �أعلنت
عنه تنظيما ً �إرهابياً ،وهذا يطال غالبية التنظيمات الفل�سطينية.
وي�رسي هذا القانون على كل من بحوزته بطاقة مقيم منذ �أكرث من 15

عاماً ،مبعنى �أنه ال مي�س الأطفال دون  15عاماً .ويف حال مل يكن يف حوزة
ال�شخ�ص الذي ّ
مت �سحب الإقامة الدائمة منه مواطنة �أخرى� ،أو احلق يف �إقامة
دائمة يف �أي مكان �آخر “خارج �إ�رسائيل” ،فيتم منحه “ترخي�صا ً بالإقامة يف
�إ�رسائيل” ،ما يعني �أنه مواطن منزوعة منه كافة احلقوق االجتماعية� ،أو حق
االنتقال �إىل خارج الوطن والعودة �إليه.
40
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وعملياً ،ف�إن ال�صيغة التي �أقرت نهائياً� ،ست�ضع النا�شطني ال�سيا�سيني يف
القد�س واجلوالن �أمام الرتحيل الفوري من الوطن.
وح�سب الن�ص الوارد يف القانون ،ف�إن لل�شخ�ص االعرتا�ض على قرار وزير
الداخلية� ،أمام حماكم ال�ش�ؤون الإدارية ،وال ين�ص على ال�سماح له بالتوجه
�إىل املحاكم الإ�رسائيلية الأعلى ،مثل املحكمة املركزية ،واملحكمة العليا.
وحظي القانون بدعم  64نائبا ً من كتل االئتالف ،وكتلتَي املعار�ضة املع�سكر
ال�صهيوين  Zionist Campوي�ش عتيد (يوجد م�ستقبل) ،Yesh Atid
وعار�ضه  18نائبا ً من كتل القائمة امل�شرتكة ومريت�س واملع�سكر ال�صهيوين،
32
التي �شهدت انق�ساما ً لي�س مت�ساويا ً يف املوقف من القانون.
 .10قانون يتيح لرئي�س الوزراء ووزير احلرب ّ
�شن حرب من دون
الرجوع لأحد� :صادقت الكني�ست على تعديل قانون ي�سمح لرئي�س الوزراء
ووزير اجلي�ش ب�شن احلرب دون الرجوع �إىل �أحد ،يف “ظل ظروف
ا�ستثنائية” .وذلك بعد موافقتها ب�أغلبية  62م�ؤيدا ً مقابل  41معار�ضا ً على
تعديل القانون الأ�سا�سي للحكومة .ون�ص م�رشوع القانون الذي متت املوافقة
عليه يف القراءتني الثانية والثالثة ،على �أنه يجوز ملجل�س الوزراء �أن يقرر بنف�سه
ال�رشوع يف عملية ع�سكرية ت�ؤدي �إىل احلرب ،ويف الظروف اال�ستثنائية ،ميكن
لوزير احلرب ورئي�س الوزراء� ،أن يتخذا مثل هذا القرار من دون الرجوع لأحد.
وتزامن هذا القانون مع امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقده رئي�س الوزراء
الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو عن “االتفاق النووي مع �إيران” ،و�إعالن الرئي�س
33
الأمريكي دونالد ترامب � Donald Trumpأن وا�شنطن ما عادت تقبله.
32

قوانني مق ّرة� ،إقرار بالقراءة النهائية قانونا ً يجيز �سحب الإقامة الدائمة من �أهايل القد�س
واجلوالن ،على خلفية تنفيذ عملية �أو ن�شاط �سيا�سي ،مركز مدار.2018/3/7 ،

33

وكالة �أمد للإعالم.2018/4/30 ،
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 .11قانون �أ�سا�س “�إ�رسائيل الدولة القومية لل�شعب اليهودي” :كانت
وزيرة اخلارجية يف حكومة �إيهود �أوملرت  ،Ehud Olmertت�سيبي ليفني Tzipi
 ،Livniقد دعت يف نهايات �سنة  ،2007يف �أجواء اال�ستعداد مل�ؤمتر �أنابولي�س
 ،Annapolis Summitيف �إطار املفاو�ضات الإ�رسائيلية الفل�سطينية� ،إىل �أن
تعرتف القيادة الفل�سطينية� ،ضمن االتفاق ،بكون “�إ�رسائيل” “الدولة القومية
لل�شعب اليهودي” 34.وقالت يف ت�رصيحات �صحفية ،يف  2007/9/4ما يلي:
“�إن هناك مبد�أين يوجهان احلكومة الإ�رسائيلية يف املفاو�ضات ،الأول التمييز
بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،والثاين هو التمييز بني احلوار كحوار ،وبني
التفاهمات التي �سيتم التو�صل �إليها ،وتطبيقها مرتبط بكيفية تطبيق بع�ضها
ميدانيا ً” .و�أ�ضافت ليفني قائلة �إن “امل�ضمون هو الأ�سا�س ،ف�إ�رسائيل تقول
نعم لدولتني قوميتني :الدولة الفل�سطينية هي احلل الكامل والوحيد للق�ضية
القومية الفل�سطينية ،وكل اتفاق يتم �إجنازه مع الفل�سطينيني �سيتم عر�ضه
35
على الكني�ست”.
ويف خطاب لها� ،أمام م�ؤمتر الوكالة اليهودية Jewish Agency

 for Israelالذي عقد يف القد�س يف  ،2008/2/19وب�صفتها �أي�ضا ً وزيرة
للخارجية ،قالت ما يلي:
قد يكون بيننا (الإ�رسائيليون) خالفات يف الر�أي خالل �سري
املفاو�ضات مع الفل�سطينيني ،ولكن يربطنا جميعا ً هنا قا�سم
م�شرتك ،وهو �أن تكون �إ�رسائيل دولة يهودية دميقراطية؛ دولة �آمنة
يف �أر�ض �إ�رسائيل ،ومن �أجل �ضمان هذه القيم� ،سيكون علينا التنازل
34

برهوم جراي�سي“ ،تقلبات �صيغة قانون القومية تك�شف تن ُّمر ومتدد اليمني اال�ستيطاين”،
جملة ق�ضايا �إ�رسائيلية ،العدد  ،71ت�رشين الثاين /نوفمرب � ،2018ص .58

35

املرجع نف�سه.
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عن �أجزاء من �أر�ض �إ�رسائيل الكاملة� .إن اجلميع يف احللبة ال�سيا�سية
36
يعرف �أن هذا ما �سيكون يف نهاية املطاف.

وقد طرح م�رشوع “قانون القومية” على جدول �أعمال الكني�ست� ،أول
مرة ،يف اليوم الأخري للدورة ال�صيفية للكني�ست الثامن ع�رش يف ،2011/8/3
وحمل الرقم الت�سل�سلي �/18/3541ش.
ُعر�ض ذلك القانون مببادرة ع�ضو الكني�ست �آيف ديخرت ،Avi Dichter
الرئي�س الأ�سبق جلهاز الأمن العام الإ�رسائيلي (ال�شاباك) Israel Security
) ،Agency—ISA (Shabakوكان حينها نائبا ً عن كتلة كادميا Kadima
(حزب املعار�ضة) برئا�سة ت�سيبي ليفني ،ويف ظ ّل حكومة بنيامني
نتنياهو ما قبل ال�سابقة ( .)2013-2009وقد �شاركه يف املبادرة  39نائبا ً
�آخر من �أحزاب االئتالف احلكومي واملعار�ضة الربملانية ،من �أق�صى
اليمني اال�ستيطاين ،حتى حزب العمل  ،Labor Partyالذي ي�صنّف ذاته
ً 37
حزبا ً و�سطا.
ويف دورة الكني�ست التالية للكني�ست التا�سع ع�رش طرح عدد من النواب
م�شاريع قوانني م�شابهة ،ومنها ما كان �أكرث حدة يف الن�ص ،كالن�ص الذي
38
عر�ضته وزيرة “العدل” �أييلت �شاكيد.
ويف العامني الأولني لدورة الكني�ستّ ،
مت طرح ع�رشة م�شاريع قوانني
تتعلق كلها بقوانني القومية .وهي التالية :م�رشوعا قانون قدمتهما كتلة
“�إ�رسائيل بيتنا” التي ير�أ�سها �أفيجدور ليربمان ،Avigdor Lieberman
36

املرجع نف�سه.

37

املرجع نف�سه.

38

املرجع نف�سه� ،ص .59
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وم�رشوعا قانون قدمهما النائب زئيف بنيامني بيجني Ze’ev Binyamin

 Beginمن كتلة الليكود ،وم�رشوع قانون قدمه �آيف ديخرت من كتلة الليكود،
وم�رشوع قانون للنائبة �شويل معلم من كتلة البيت اليهودي ،وم�رشوع قانون
للنائب اليعيزر �شطرين  Elazar Sternمن كتلة ي�ش عتيد ،وم�رشوع قانون
قدمه جميع نواب كتلة ي�ش عتيد املعار�ضة برئا�سة يائري لبيد ،Yair Lapid
وم�رشوع قانون لعدد من النواب يف كتلة املع�سكر ال�صهيوين املعار�ضة يف
مقدمهم ت�سيبي ليفني ،وم�رشوع قانون قدمته كتلة كلنا التي ير�أ�سها وزير
39
املالية مو�شيه كحلون .Moshe Kahlon

و�أقر الكني�ست يف  ،2018/7/19بالقراءتني الثانية والثالثة (النهائية)،
م�رشوع قانون �أ�سا�س ي�سمى “�إ�رسائيل الدولة القومية لل�شعب اليهودي”،
ب�أغلبية  62نائبا ً من جميع كتل االئتالف ،ومعار�ضة  55نائباً ،بينهم  53نائبا ً
من كتل املعار�ضة الأربع ،ونائبان من االئتالف ،وامتنع عن الت�صويت نائبان:
نائب من االئتالف ،ونائبة من املعار�ضة.
وجاءت ال�صيغة النهائية للقانون كما يلي:
قانون �أ�سا�س� :إ�رسائيل  -الدولة القومية لل�شعب اليهودي:

 .1مبادئ �أ�سا�سية�( :أ)� -أر�ض �إ�رسائيل هي الوطن التاريخي
لل�شعب اليهودي ،التي فيها قامت دولة �إ�رسائيل( .ب) -دولة
�إ�رسائيل هي الدولة القومية لل�شعب اليهودي ،فيها يطبّق حقه
الطبيعي ،الثقايف ،الديني والتاريخي لتقرير امل�صري( .ج) -حق
تقرير امل�صري القومي يف دولة �إ�رسائيل هو لل�شعب اليهودي
وحده.
 .2رموز الدولة�( :أ) -ا�سم الدولة “�إ�رسائيل”( .ب) -علم الدولة
هو �أبي�ض ،وعليه خطان �أزرقان قريبان من الهام�شني الأعلى
39
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والأدنى ،وجنمة داود تكون يف الو�سط( .ج)� -شعار الدولة،
هو ال�شمعدان ،مع حامالت ال�شمع ال�سبع وغ�صنا زيتون يف
جانبيه ،وكلمة “�إ�رسائيل” ،يف قاعدته( .د) -الن�شيد الوطني هو
“هتكفا”( .ه) -تفا�صيل ب�ش�أن رموز الدولة تتحدد يف قانون.
 .3عا�صمة �إ�رسائيل :يرو�شالمي (القد�س) الكاملة واملوحدة هي
عا�صمة �إ�رسائيل.
 .4اللغة�( :أ) -العربية هي لغة الدولة( .ب) -للغة العربية مكانة
خا�صة يف الدولة .ترتيب ا�ستخدام اللغة العربية يف امل�ؤ�س�سات
الر�سمية� ،أو مع امل�ؤ�س�سات ،يكون يف قانون( .ج) -لي�س يف
هذا ما مي�س مبكانة اللغة العربية ،التي كانت عليها حتى ع�شية
دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
 .5الدولة تكون مفتوحة �أمام الهجرة اليهودية �إليها ،وجمع
ال�شتات.
�( .6أ) -الدولة تعمل على �ضمان �سالمة �أبناء ال�شعب اليهودي،
ومواطنيها ،العالقني ب�ضائقة ،ب�سبب يهوديتهم �أو مواطنتهم.
(ب) -تن�شط الدولة يف ال�شتات لأجل احلفاظ على العالقة بني
الدولة و�أبناء ال�شعب اليهودي( .ج) -الدولة تعمل على احلفاظ
على تراث وثقافة وتاريخ ال�شعب اليهودي ،بني �أو�ساط يهود
ال�شتات.
 .7ترى الدولة يف تطوير التوطني اليهودي قيمة وطنية ،وتعمل من
�أجل ت�شجيع وتطوير �إقامته وتوطيده.
 .8التقومي الر�سمي :التقومي العربي يكون التقومي الر�سمي للدولة،
و�إىل جانبه التقومي الأجنبي (العاملي) كتقومي ر�سمي .ا�ستخدام
التقومي العربي والتقومي الأجنبي ،يتم حتديده �ضمن قانون.
45
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 .9عيد اال�ستقالل و�أيام الذكرى�( :أ) -يوم اال�ستقالل ،هو يوم
العيد الوطني الر�سمي للدولة( .ب) -يوم الذكرى ل�شهداء
معارك �إ�رسائيل ،ويوم ذكرى الكارثة والبطولة ،هما يوما ذكرى
ر�سميان للدولة.
�	.10أيام العطلة� :أيام ال�سبت ،و�أعياد �إ�رسائيل (بق�صد الأعياد
العربية) ،هي �أيام راحة .ومن هم لي�سوا يهوداً ،لهم احلق ب�أيام
راحة ،ح�سب يومهم الأ�سبوعي و�أعيادهم ،تفا�صيل حول هذا
ال�ش�أن تتحدد بقانون.
 .11حت�صني القانون :ال ميكن تغيري قانون الأ�سا�س هذا� ،إال بقانون
40

�أ�سا�س يقره الكني�ست ب�أغلبية �أع�ضاء الكني�ست.

40

املرجع نف�سه� ،ص .62-61
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عا�شر ًا :التغيريات بني القراءتني الأوىل والنهائية
�شهد القانون ،لدى �إعداده للقراءة النهائية يف اللجنة اخلا�صة،
تعديالت عدة للتخفيف من اخلالفات يف �صفوف االئتالف ،وتعديالت
�أخرى للتخفيف من االنتقادات املوجهة �إىل م�رشوع القانون ،حتى من
داخل مع�سكر اليمني املت�شدد.
ففي البند الأول الذي يتحدث عما ي�سمى “حق تقرير امل�صري لل�شعب
اليهودي”� ،أُ�ضيفت كلمة “الديني” �إىل جانب الثقايف والتاريخي .ويف البند
الثالث عن “العا�صمة” ،وبعد �أن �أ�ضيف �إىل القد�س كلمة “املوحدة” لدى
الت�صويت عليه بالقراءة الأوىل ،فقد �أ�ضيفت لدى القراءة النهائية كلمة
“الكاملة” لت�صبح “القد�س الكاملة واملوحدة” .ويف البند الرابع يف مو�ضوع
“اللغة” ،فقد اعرت�ضت �أو�ساط �إ�رسائيلية على قرار رئي�س احلكومة بنيامني
نتنياهو �شطب �أي ذكر للغة العربية يف القانون ،خالفا ً ملا كانت احلال عليه يف
الت�صويت بالقراءة الأوىل ،التي جاء فيها �أن للغة العربية “مكانة خا�صة تقر
بقانون” .وقد �أعيد البند �إىل القانون ،ولكن بعد �أن ّ
مت �شطب عبارة“ :للناطقني
بها احلق يف التوا�صل اللغوي مع خدمات الدولة”.
وجاء الن�ص النهائي كما يلي�“ :إن الن�ص الوارد لي�س فيه ما مي�س مبكانة
اللغة ،التي كانت عليها حتى ع�شية �س ّن هذا القانون”.
والبند اخلاليف بني الأو�ساط الإ�رسائيلية ،كان البند ال�سابع ،الذي
كان يف القراءة الأوىل كما يلي:
(�أ) -كل �ساكن يف �إ�رسائيل ،دون فرق بالدين �أو القومية ،يحق له
العمل على حفظ ثقافته وتراثه ولغته وهويته.
(ب) -يحق للدولة �أن ت�سمح ملجتمع ،مبا يف ذلك �أبناء ديانة واحدة،
�أو �أبناء قومية واحدة ،ب�إقامة بلدة م�ستقلة لهم.
47
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(ج) -الدولة متد يدها لأبناء ال�شعب اليهودي ،العالقني يف �ضيق
أ�س ،ب�سبب يهوديتهم.
و� ْ

وقد ّ
مت ا�ستبدال هذا الن�ص يف �أعقاب �ضجة اعرتا�ضية ،وكان بني املعرت�ضني
الرئي�س الإ�رسائيلي ر�ؤوفني ريفلني  ،Reuven Rivlinو�أ�صبح البند كالتايل:
“ترى الدولة يف تطوير اال�ستيطان اليهودي قيمة وطنية ،وتعمل من �أجل
ت�شجيع وتطوير �إقامته وتوطيده”.
وهذا التعديل ال يغري �إطالقا ً يف واقع احلال ميدانياً ،من الناحية العن�رصية
يف جمال الإ�سكان ،و�إقامة البلدات� ،إذ �أن الكني�ست كان قد �أقر� ،سنة ،2007
قانونا ً ُعرف بت�سمية “جلان القبول” ،وهو يجيز لبلدات يهودية ذات تعداد
�سكاين باملئات� ،أن تقيم جلان قبول للبحث يف طلبات �سكن يف هذه البلدات،
و�أن من “حق” اللجان �أن ترف�ض من ال يالئم طبيعة البلدة من ناحية فكرية
وثقافية .ومن املفارقة� ،أن ال�ضحية الأوىل لهذا القانون ،كانت عائلة من اليهود
ال�رشقيني ،طلبت ال�سكن يف �إحدى بلدات اجلنوب.
كذلك ّ
مت يف القراءة النهائية للقانون �إ�سقاط بند متعلق بال�رشيعة اليهودية،
ب�سبب رف�ض حزب “�إ�رسائيل بيتنا” �إدراجه ،وكان البند ين�ص على ما يلي:
“� -11أ�س�س الق�ضاء� :إذا نظرت �إحدى املحاكم يف م�س�ألة ق�ضائية ،وكانت
حتتاج �إىل ح�سم ،ومل جتد لها جوابا ً يف القوانني القائمة� ،أو يف فتاوى يف
41
ال�رشيعة ،فيتم احلكم فيها وفق مبادئ احلرية والعدالة يف تراث �إ�رسائيل”.

41

قوانني مق ّرة ،مركز مدار.2018/7/19 ،
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�أحد ع�شر :جل�سة الت�صويت
ا�ستغرقت مناق�شة القانون ت�سع �ساعات ،تبعها �أكرث من �ساعتني جلل�سة
الت�صويت على بنود القانون بندا ً بنداً ،ومن ثم على القانون برمته .وقد نال
القانون �أغلبية  62نائبا ً من كتل االئتالف ،ومعار�ضة  55نائباً ،بينهم  53نائبا ً
من كتل املعار�ضة الأربع ،ونائبان من كتلتي االئتالف “كلنا” و“�إ�رسائيل
بيتنا” ،وهما من الطائفة العربية الدرزية ،وقد عار�ضا القانون متا�شيا ً مع
توجهات الرئا�سة الروحية للطائفة .وامتنع عن الت�صويت نائبان هما :النائب
من حزب الليكود زئيف بنيامني بيجني ،جنل رئي�س احلكومة الأ�سبق مناحيم
بيجني  ،Menachem Beginوالنائبة املعار�ضة �أوريل ليفي Orly Levy
املن�شقة قبل عامني عن حزب “�إ�رسائيل بيتنا” ،وكانت قد �أيدت القانون
بالقراءة الأوىل ،كونها من بني املبادرين له .عند ظهور نتيجة الت�صويت وقف
كامل نواب القائمة امل�شرتكة الـ  13هاتفني “دولة �أبارتهايد” ،ومزقوا ن�سخ
القانون يف الهيئة العامة ،ومت �إخراجهم جميعا ً من القاعة.
بعد الت�صويت على القانون ،قال رئي�س احلكومة بنيامني نتنياهو ،من على
من�صة الكني�ست:
�إن هذه حلظة م� ِّؤ�س�سة يف تاريخ ال�صهيونية ،وتاريخ دولة
�إ�رسائيل .فبعد  122عاما ً من ن�رش هريت�سل حلمه ،ثبّتنا بقانون املبد�أ
الأ�سا�س لوجودنا� :إ�رسائيل هي الدولة القومية لل�شعب اليهودي
التي حترتم حقوق الفرد لكل مواطنيها .ويف ال�رشق الأو�سط ،فقط
�إ�رسائيل حترتم هذه احلقوق .وحينما �أحتدث يف العامل ،ف�أنا �أكرر
قائالً �إن هذه دولتنا ،دولة اليهود .ويف ال�سنوات الأخرية هناك من
ي�سعى �إىل االعرتا�ض على هذا ،وهذا االعرتا�ض ما مي�س �أ�سا�س
رشعنا يف هذا القانون الن�شيد الوطني ولغتنا وعلمنا.
وجودنا .ولهذا � ّ
لتحيا دولة �إ�رسائيل.
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وقال النائب �آيف ديخرت ،املبادر الأول لهذا القانون يف �سنة � 2011أمام الهيئة
العامة للكني�ست“ :منذ �أن بد�أت بالدفع قدما ً بهذا القانون ،قيل يل �إن �صيغته
مفهومة تلقائياً ،ولكن ما كان يف الإمكان جتاهل �أقوال القائمة امل�شرتكة“ :نحن
�سننت�رص ،لأننا كنا هنا قبلكم و�سنكون بعدكم”� .إن هذا القانون هو الرد احلاد
على كل من يفكر هكذا” .و�أ�ضاف قائالً �أنه بعد هذا القانون ف�إن:
كل ما با�ستطاعتكم فعله هو امل�ساواة لأقليات ،ولي�س م�ساواة
قومية .لن تكون �أي �أقلية قادرة على تغيري رموز الدولة� .إن هذا
القانون ال مي�س باللغة العربية ،وال مي�س ب�أي �أقلية ،فهذه �أخبار
كاذبة .ف�إ�رسائيل لي�ست دولة ثنائية اللغة ،ولن تكون هكذا� .إ�رسائيل
هي الدولة القومية لل�شعب اليهودي ،وت�ضمن الأغلبية دون امل�س
42
بالأقليات.

42

قوانني مقرة� ،إقرار بالقراءة النهائية“ :قانون �أ�سا�س� :إ�رسائيل الدولة القومية لل�شعب
اليهودي” ،مركز مدار.2018/7/19 ،
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اثنا ع�شر :الطائفة الدرزية وحق تقرير امل�صري
�أثار القانون غ�ضب الطائفة الدرزية التي قدمت بدورها التما�سا ً للمحكمة
العليا ،واعتربت �أن “�إ�رسائيل” قد تخلت عنهم بالرغم من كل ما قدمته الطائفة
لـ“�إ�رسائيل” منذ احتاللها .ولذلك قدم النائب حمد عمار ،من كتلة “�إ�رسائيل
بيتنا” ،ونواب كتلة حزبه ،م�رشوع قانون رقم /20/5750ف يق�ضي بتعديل
قانون القومية“ ،لي�رسي حق تقرير امل�صري القومي يف دولة �إ�رسائيل على
الطائفة الدرزية” ،كما ورد يف عنوان القانون.
وتنبع العن�رصية يف هذا القانون من كونه يتبنى قانون القومية ككل،
وي�ضيف �إليه متييزا ً �آخر �ضد املواطنني العرب ،الذين متيزت الطائفة العربية
43
الدرزية من بينهم ب�أنها خا�ضعة لقانون التجنيد الع�سكري الإلزامي.

43

م�رشوع لتعديل قانون القومية لي�شمل تقرير امل�صري الطائفة الدرزية ،مركز مدار.2018/10/25 ،
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ثالثة ع�شر :الكني�ست فاقدة لل�شرعية
تعددت املواقف املناه�ضة لقانون القومية ومل تقت�رص على التحذير من
�أخطاره ،بل �أ�شار �أحد التحليالت �إىل ما يلي:
يف مواجهة قانون القومية ،من املهم الت�أكيد �أنه ال يحق للكني�ست
�س ّن قوانني تقرر م�صري البلد بعد ا�ستبعاد �أهلها وا�ستعباد َمن بقي
منهم ،فقانون القومية فاقد لل�رشعية من هذا الباب ( ).....وهو من
�إنتاج جمعية ت�أ�سي�سية �إ�رسائيلية فاقدة لل�رشعية باعتبار التطهري
العرقي الذي قامت هذه اجلمعية على �أ�سا�سه ،جرمية ولي�س جمرد
عمل غري م�رشوع .وهو فاقد لل�رشعية لأنه يرمي �إىل م�أ�س�سة الف�صل
العن�رصي الكولونيايل كي يعيد �إنتاج نف�سه ب�شكل د�ستوري،
فهو قانون كولونيايل يرمي �إىل املحافظة على النظام الكولونيايل،
و�إىل تثبيت نتائج النكبة ب�ش�أن ال�سيطرة على الأر�ض و�إبعاد �أهلها
44
وا�ستبدالهم و�إقامة كيان �سيا�سي على ح�سابهم.

والحظ �أحد الباحثني التايل:
لأول مرة يف حدود علمنا ،ي�ستخدم تعبري “الدولة القومية”
 .nation-stateفهذا تعبري جديد يف الت�رشيعات الإ�رسائيلية،
وا�ستخدامه يف هذا القانون ينطوي على جر�أة مل يكن �صنّاع
الت�رشيعات الإ�رسائيلية يجر�ؤون على ا�ستخدامها يف املا�ضي.
و�أهمية هذا التعبري تظهر حني نقر�أ الفقرة “ج” من املادة الأوىل،
والتي جاء فيها �أن تعبري الدولة القومية يعني ممار�سة حق
تقرير امل�صري لـ“ال�شعب اليهودي” ،ولي�س بال�رضورة “ال�شعب
44

جمال زحالقة“ ،قانون القومية :د�ستور الأبارتهايد الإ�رسائيلي ”،جملة الدرا�سات
الفل�سطينية ،م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية ،بريوت ،املجلد  ،29العدد  ،116خريف ،2018
�ص .17
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الإ�رسائيلي” .و�إعالن �إ�رسائيل ،مثلما ورد يف ا�سم القانون� ،أنها
الدولة القومية لل�شعب اليهودي ،كقولنا على �سبيل املثال �إن �أملانيا
هي الدولة القومية لل�شعب الأملاين ،حماولة لت�سويق “ال�شعب
اليهودي” يف الأدبيات القانونية وال�سيا�سية ،على �أنه تعبري عادي ال
45
ينطوي على �أي �آثار عن�رصية.

و�أ�ضاف الباحث:
�إن هذا القانون ي�شطب الق�ضية الفل�سطينية �شعبا ً و�أر�ضاً،
وينفي وجود فل�سطني ،ومي ّر على ال�شعب الفل�سطيني مرورا ً فوقيا ً
ك�أنه �شعب غري موجود� ،أو مل يوجد �أ�سا�ساً� .إنه زلزال عن�رصي
يعب يف جتاهله
يع�صف بكل ما هو “غري يهودي”� .إنه ت�رشيع ّ
لل�شعب الفل�سطيني عن عقلية ا�ستعمارية تقليدية ك�أننا نعي�ش يف
ع�رص الإمرباطوريات اال�ستعمارية التي مل تكن ترى ال�شعوب
46
الأ�صلية يف م�ستعمراتها.

وخل�ص �صفات هذا القانون يف التايل:
�أوىل هذه ال�صفات �أن لغة هذا القانون ومداه يت�سعان لي�صيبا لي�س
فل�سطينيي  1948فقط ،بل ي�شمالن كذلك فل�سطينيي ال�ضفة الغربية
مبا فيها القد�س ال�رشقية وقطاع غزة ،كما �أنه ي�صيب فل�سطينيي
ال�شتات ،وذلك من دون �أن يورد لأي منهم �أي ذكر� .إنه يتعامل مع
ال�شعب الفل�سطيني بكل �أجزائه ك�أن ال وجود له ،وال تاريخ �رصاع
معه لأكرث من قرن من الزمان.
�	45أني�س فوزي قا�سم“ ،قانون “الدولة القومية لل�شعب اليهودي” :املعنى واملغزى ”،جملة
الدرا�سات الفل�سطينية ،م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية ،بريوت ،املجلد  ،130العدد � ،117شتاء
� ،2019ص  ،27انظر:
https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/026-055.pdf

46
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�إنها لغة ا�ستعمارية قدمية ي�ستعيدها القانون با�ستعالء �شديد.
وال يتحدث القانون عن فل�سطني �أو الأر�ض املحتلة �أو “املناطق”،
و�إمنا عن “�أر�ض �إ�رسائيل” ،وهو تعبري �أو�سع و�أ�شمل من تعبري
فل�سطني التاريخية� ،أي الواقعة بني نهر الأردن والبحر الأبي�ض
املتو�سط.
ال�صفة الأُخرى لهذا القانون تتمثل يف �أن القانون ال ي�ستخدم لغة
التمييز العن�رصي ،وال تعابري فاقعة اللون واللغة مثل بع�ض القوانني
التي كان ي�صدرها الرايخ الأملاين بعد �صعود النازية �إىل احلكم ،بل
�إن ن�صو�صه تبدو للقارىء املحايد معقولة ومقبولة ،و�سيكون من
ال�صعب عليه �إدراك �آثارها املوغلة يف العن�رصية .وهذه �سمة بارزة
رشع الإ�رسائيلي يتحا�شى قدر
يف الت�رشيعات الإ�رسائيلية� ،إذ �إن امل� ّ
الإمكان ا�ستخدام تعابري مثل “يهودي” �أو “اليهود” .ورمبا مل ترد
كلمة “يهودي” �إال يف ت�رشيع قانون العودة ،والذي �أعطى اليهودي
املهاجر تعبريا ً عربيا ً هو “ olehعوليه” (�أي “العائد”) ،و�صار هذا
التعبري هو التعبري امل�ستخدم يف الت�رشيعات الأُخرى .ومن هنا ،يجب
رشع الإ�رسائيلي ب�إغفال
االنتباه �إىل هذه “احليلة” التي يلج�أ �إليها امل� ّ
ذكر “يهودي” يف حماولة لإخفاء عن�رصيته.
امل�س
رشع الإ�رسائيلي ال يعلن نيّته ّ
ال�صفة الثالثة هي �أن امل� ّ
بحقوق و�أو�ضاع الفل�سطينيني من �سكان “دولة ال�شعب اليهودي”
مبا�رشة (ما عدا اللغة) ،بل �إنه مينح مواطني “ال�شعب اليهودي”
حماية قانونية وحقوقا ً وامتيازات �أعلى و�أكرث �سخاء ،الأمر الذي
يعني عمليا ً الهبوط بحقوق وامتيازات َمن هم خارج “ال�شعب
اليهودي” ،وهذه �صفة بارزة يف هذا القانون ويف الت�رشيعات
47
الإ�رسائيلية الأُخرى.
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�أربعة ع�شر :القوانني املنتظرة يف الكني�ست
احلادي والع�شرين
مل تتجاوز بع�ض م�شاريع القوانني واملبادرات الت�رشيعية مرحلة القراءة
التمهيدية الأوىل �أو الثانية على خلفية ال�سجاالت يف جل�سات الكني�ست
الع�رشين حولها �أو مل ُتطرح للت�صويت ،ولذلك ّ
مت ترحيلها �إىل فرتة والية
الكني�ست احلادي والع�رشين ليتم ا�ستن�ساخها �أو تعديلها .ومن اقرتاحات
القوانني وم�شاريع القوانني تلك نذكر:
قانون مينح �صالحيات �أو�سع ل�شعبة اال�ستيطان ،ويعفيها من امل�شاركة يف
عطاءات ،ومينحها ميزانيات �أكرب .وم�رشوع قانون يهدف �إىل دفع تعوي�ضات
“ملالكي” �أرا�ض ٍ باتت حتت �سلطة خارجية( ،يق�صد ال�سلطة الفل�سطينية).
وع�رشة م�شاريع قوانني يف ورقة واحدة ،ل�ضم ال�ضفة الغربية املحتلة ملا
ي�سمى “ال�سيادة الإ�رسائيلية” ،وكل قانون يتخ�ص�ص مبنطقة يف ال�ضفة.
وقانون الإعدام ملنفذي العمليات الفل�سطينية .وم�رشوع قانون يجيز �إغالق
م�ساجد �إذا وجهت تهمة خلطيب بالتحري�ض على “الإرهاب” .وم�رشوع
قانون و�ضع عالمة على منتوجات الدول التي تفر�ض و�ضع عالمة على
منتوجات “يهودا وال�سامرة”.
ا�ستمر الكني�ست الع�رشين يف نهجه املت�سارع يف مترير ت�رشيعات عن�رصية
ت�ستهدف الفل�سطينيني على جانبي اخلط الأخ�رض ،و�أخرى معادية حلل
الدولتني ومر�سخة لال�ستيطان وموجهة لتكري�س ال�ضم .وبلغ عدد القوانني
التي عاجلها الكني�ست الع�رشين خالل الفرتة املمتدة بني الدورة ال�صيفية
 2015وحتى الدورة ال�شتوية  185 ،2018قانوناً ،من بينها  54قانونا ً �أقرت
�أو دخلت م�سار الت�رشيع .و ُيظهر هذا النهج م�ساعي احلكومة الإ�رسائيلية
املثابرة حل�سم ال�رصاع وفق ر�ؤية اليمني اال�ستيطاين املهيمن.
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ويف هذا ال�سياق� ،أكد النائب يو�سف جبارين (القائمة امل�شرتكة) تورط
الكني�ست يف تر�سيخ الربنامج ال�سيا�سي لليمني الإ�رسائيلي ،وفر�ض ت�رشيعات
تهدف �إىل ترجمة هذا الربنامج ال�سيا�سي املتطرف �إىل خطوات عملية على �أر�ض
الواقع ،بدءا ً بالت�رشيعات يف �ش�أن تهويد القد�س ،مرورا ً بت�رشيعات تو�سيع
اال�ستيطان ،و�صوالً �إىل الت�رشيعات املعادية للمواطنني الفل�سطينيني .وقال:
“ميكن بهذا ال�سياق ت�شخي�ص نوعني من القوانني املتعلقة بالفل�سطينيني:
من ناحية ،قوانني تهدف �إىل تو�سيع اال�ستيطان وتكري�س نهب الأرا�ضي
واخلريات الفل�سطينية ،مبا يف ذلك بالقد�س .ومن ناحية �أخرى قوانني تهدف
�إىل ت�شديد العقوبات والإجراءات على الفل�سطينيني الذين تتهمهم �إ�رسائيل
48
مبقاومة االحتالل”.
وتت�ضح �أهمية ال�سياق ال�سيا�سي للعملية الت�رشيعية ا�ستنادا ً �إىل تواريخ
�إدراج القوانني ،ودخول بع�ضها يف م�سار الت�رشيع؛ فمنذ ظهور نتائج
االنتخابات الرئا�سية الأمريكية يف مطلع ت�رشين الثاين /نوفمرب ،2016
رشع اليمني اال�ستيطاين يف دفع قوانني تندرج
بفوز الرئي�س دونالد ترامبَّ � ،
يف �إطار ال�ضم املبا�رش ،وال�ضم الزاحف مل�ستوطنات ال�ضفة� ،أو �رسيان ما
ي�سمى “ال�سيادة الإ�رسائيلية” على ال�ضفة .وازدادت م�شاركة كتلتي املع�سكر
ال�صهيوين ( 24نائباً) وكتلة ي�ش عتيد ( 11نائباً) ،يف هذه الفئة من القوانني،
وبالذات ي�ش عتيد ،التي بات جميع نوابها الـ  11متورطني بق�سم كبري من
هذه القوانني .يف حني تقت�رص املعار�ضة احلقيقية على كتلة القائمة امل�شرتكة
49
بنوابها الـ  ،13وكتلة مريت�س بنوابها اخلم�سة.
�	48أكرم م�سلم ،الكني�ست الـ � 20سجل القوانني العن�رصية والداعمة لالحتالل واال�ستيطان التقرير
ال�سنوي الثالث ،مركز مدار.2018/4/18 ،
49
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ال غرابة �إذا ً يف كون �أبرز م�رشوع قانون ّ
مت �شطبه من جدول �أعمال
الكني�ست الع�رشين هو م�رشوع قانون “دولة لكل مواطنيها” الذي تقدم به
نواب التجمع الوطني الدميقراطي (جمال زحالقة ،وحنني زعبي ،وجمعة
الزبارقة) ،والذي �أثار جدالً يف الأو�ساط ال�سيا�سية والإعالمية ،خ�صو�صا ً يف
�أعقاب قرار رئا�سة الكني�ست �إلغاءه ومنع طرحه على طاولة الكني�ست .و ّ
مت
�إلغاء م�رشوع القانون ا�ستنادا ً �إىل بند يف نظام الكني�ست يخول رئا�ستها عدم
امل�صادقة على اقرتاح قانون ينفي حق “�إ�رسائيل” يف الوجود كـ“دولة ال�شعب
اليهودي” .لكن ُيعتقد �أن ال�سبب احلقيقي لإلغاء اقرتاح القانون هو التحفظ
على م�ضمونه ال�سيا�سي ،وهو حتفظ �شمل مندوبة املع�سكر ال�صهيوين
يف رئا�سة الكني�ست رويطال �سويد  Revital Swidالتي دعمت قرار �إلغاء
50
القانون.
يف ال�سياق ذاته ،ر�أى احلقوقي الإ�رسائيلي مردخاي كرمينت�سري
 ،Mordechai Kremnitzerقرار رئا�سة الكني�ست �إلغاء اقرتاح القانون الذي
تقدم به نواب التجمع خطوة غري دميوقراطية وغري �أخالقية ،م�شريا ً �إىل �أن:
جذر امل�شكلة ال يكمن يف النظام الداخلي للكني�ست الذي ي�سهل
ذلك ،مثلما ال يكمن يف تعديل قانون الأ�سا�س الذي ميكن الكني�ست من
�إقالة �أحد �أع�ضائها (ع�ضو كني�ست عربي) من خالل �إجراء خا�ص،
بل �إن جذر امل�شكلة يكمن يف ال�صالحية التي �أعطاها قانون �أ�سا�س
الكني�ست وقانون الأحزاب الذي �سمح ب�إلغاء مر�شحني وقائمة
انتخابية بادعاءات غام�ضة ،مثل نفي حق �إ�رسائيل يف الوجود كدولة
يهودية ودميقراطية ،وت�أييد الكفاح امل�سلح ملنظمة “�إرهابية” ،هذا
هو اجلذر تن�ضج منه الثمار الفا�سدة.
50

ها�شم حمدان� ،إلغاء قانون دولة كل مواطنيها غري دميقراطي وغري �أخالقي ،موقع عرب ،48
.2018/6/6
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و�أ�ضاف �إن م�صادرة احلق يف اال�ستئناف بطرق �سلمية“ ،هو �أمر ال
يتوافق مع الطابع الدميقراطي لطريقة احلكم ،و�أن النقا�ش احلر واحلاد يف
الق�ضايا الأ�سا�س ،بالذات لأنها ق�ضايا �أ�سا�س ،ق�ضية يف غاية الأهمية ،ت�شكل
م�صادرتها ا�ضطهادا ً قا�سيا ً حلرية التعبري الأيديولوجي وال�سيا�سي التي هي
51
مبثابة القلب الناب�ض لهذا احلق”.
تقوم الأجهزة الق�ضائية الإ�رسائيلية الرئي�سية التالية :املحاكم املحلية،
واملحاكم الع�سكرية ،وهيئات الق�ضاء الع�سكري ،واملحاكم املدنية ومنها:
املحاكم اجلنائية ،وحمكمة العدل العليا ،بتكري�س و�إنفاذ ن�صو�ص القوانني
العن�رصية التي يقرها الكني�ست ،وتعميق �آثارها املمثلة يف انتهاك حقوق
الإن�سان ،وعلى نحو خا�ص حقوق الإن�سان الفل�سطيني عرب املمار�سات
التالية :القتل ب�إطالق النار ،وامل�ضايقة والعقوبات غري القانونية بال حماكمة،
ومنع التجول ،و�إلقاء القب�ض والتفتي�ش والتوقيف ،والإقامة اجلربية ،وانتهاك
حق امللكية ،واحلقوق املائية ،وهدم البيوت ،وانتهاك حرية الفكر والتعبري
والتعليم ،واال�ستيالء على الأر�ض ،والأوامر الع�سكرية ،وتعذيب امل�ساجني
واملوقوفني ،والعنف والوح�شية ،واال�ستغالل االقت�صادي 52.وبح�سب
تقرير مدار:
�شهدت الدورة الع�رشون للكني�ست الإ�رسائيلي والتي
امتدت ما بني � 7أيار  2015وحتى  1كانون الثاين  2019موجة
غري م�سبوقة من الت�رشيعات العن�رصية والداعمة لالحتالل
واال�ستيطان .فقد عالج الكني�ست الع�رشون  221قانونا ً �ضمن
هذا الإطار ،من بينها  35قانونا ً �أقرت بالقراءة النهائية� ،إ�ضافة
51

املرجع نف�سه.

52

ملزيد من التفا�صيل ،انظر :رجا �شحادة ،قانون املحتل �إ�رسائيل وال�ضفة الغربية ،ترجمة
حممود زايد (م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية باال�شرتاك مع جامعة الكويت.)1990 ،
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�إىل  6قوانني ا�ستدجمت يف هذه القوانني ،ما يعني عمليا ً �أنه ّ
مت �س ّن
 41قانوناً .كما بقي على جدول �أعمال الكني�ست قانونان يف مرحلة
القراءة الأوىل ،وهما مر�شحان ال�ستمرار ت�رشيعهما يف الوالية
الربملانية اجلديدة ،يف حني �أن القوانني الـ  23التي �أقرت بالقراءة
التمهيدية ،وبقيت عند هذه املرحلة من م�سار الت�رشيع ،تعك�س
�أكرث طابع الرتكيبة الربملانية ،وهذا ما يتعزز �أكرث من خالل قراءة
 153م�رشوع قانون �أدرجت على جدول الأعمال ومل تدخل م�سار
53
الت�رشيع.

53

تقارير خا�صة ،الكني�ست الع�رشين �سجل القوانني العن�رصية والداعمة لالحتالل واال�ستيطان
(� 7أيار  1 - 2015كانون الثاين  ،)2019مركز مدار.2019/3/20 ،
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اخلال�صة
تفيد درا�سة ح�صاد العملية الت�رشيعية للكني�ست الع�رشين املتمثل يف رزمة
القوانني املُقرة وم�شاريع القوانني التي مل ت�صل �إىل مرحلة القراءة النهائية،
�أن هذه العملية مبجملها غري �رشعية لأنها ال ت�ستند �إىل مبادئ احلق والعدل
واحلرية و�إىل القانون الإن�ساين الدويل والقوانني الدولية الإن�سانية التي
تنظم قوانني الدول العادية .بل ت�ستند �إىل �أ�س�س نظام الف�صل العن�رصي
(الأبارتهايد) ،من عن�رصية ومتييز وكراهية وحقد .لذلك تت�صف القوانني
ال�صادرة عن الكني�ست بكونها قوانني عن�رصية ومتييزية وتهويدية وداعمة
لالحتالل واال�ستيطان� ،أي قوانني املُ�ستعمر /املُحتل الراعية ل�سيا�ساته.
ويبدو �أن العملية الت�رشيعية برمتها متثل منطا ً من العبث �أو اللغو القانوين
�شكالً وم�ضموناً .لكنها تعرب عن قلق وجودي ممزوج باحلاجة �إىل �إعادة
ت�أكيد الذات والهوية عرب �إنتاج حالة متجددة من الإجماع على ا�ستمرارية
وجود الدولة و�رشعيتها ،ما يك�شف �أن هذه الدولة ما برحت يف حالة �أزمة �أو
�أزمات بنيوية ووظيفية تعيق توفر �إمكانية حتولها �إىل دولة عادية طبيعية.
ولعل قانون “القومية” الذي ميثل ا�ستن�ساخا ً ملا ي�سمى “�إعالن اال�ستقالل”
�أو �إعالنا ً مكررا ً له ،هو دليل وا�ضح على عمق �أزمة التهويد القانوين بو�صفها
ركنا ً �أ�سا�سيا ً من �أركان تهويد فل�سطني.

60

ح�صاد العملية الت�شريعية للكني�ست الع�شرين

�صدر من �سل�سلة

حمكمة
علمية َّ
درا�سات َّ
� .1صابر رم�ضان ،دور احلركة الطالبية الفل�سطينية يف التحرر الوطني:
الفر�ص واملعيقات ،درا�سة علمية حم ّكمة (.2016 ،)1
�	.2أ�رشف عثمان بدر ،ال�صهيونية والغرب من اال�ست�رشاق �إىل
الإ�سالموفوبيا ،درا�سة علمية حم ّكمة (.2016 ،)2
� .3صابر رم�ضان ،حراك املعلمني املوحد يف ال�ضفة الغربية :الواقع،
والديناميات ،و�آفاق امل�ستقبل ،درا�سة علمية حم ّكمة (.2017 ،)3
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كتب علمية متنوعة ( 83كتاب).
كتب باللغة الأجنبية ( 33كتاب).

يوفر مركز الزيتونة الكثري من الكتب والدرا�سات وف�صول من كتب
للتحميل املجاين عرب موقعه ،يرجى االطالع على الرابط الإلكرتوين:
https://www.alzaytouna.net
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يرحب مركز الزيتونة بالدرا�سات العلمية التي ُتعنى باملجاالت ال�سيا�سية
واال�سرتاتيجية ،وخ�صو�صا ً تلك املتعلقة بق�ضية فل�سطني وما يرتبط بذلك
عربيا ً و�إ�سالميا ً ودولياً.
ي�شرتط يف الدرا�سات املر�سلة �أال تكون قد ن�رشت �سابقاً ،و�أن تلتزم مبناهج
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and Judaizing laws, supporting the occupation and settlement building.
Hence, they are the laws of the colonizer-occupier that observe his
policies.

Keywords:
Knesset 2015–2019 Israel laws Judaization occupation legislation
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Abstract
The Outcome of the Israeli Knesset’s
Legislative Process Laws and Bills
2015–2019

The pattern of the legislative process in the Israeli Knesset manifests
a state of existential concern, with a need to reaffirm the state itself
and its identity. It is a process in which there is a renewed consensus
on the continuity of the legitimacy of the state, thus revealing that this
“state” still lives in a structural and functional crisis, or rather crises
that obstruct the possibility of its becoming a normal “state.” Perhaps
the “Jewish Nation State” Law is a clear evidence of that.
This study endeavors to define the legislative mechanisms in
the Knesset and their objectives, i.e., the enactment of legislations
of different issues. It concentrates on the legislation process of the
“occupier law” and its objective, by displaying the legislation process
of the 20th Knesset, 2015–2019, the phases that the laws pass through:
beginning with being submitted as bills and ending in becoming
applicable laws in force.
The study concludes that the results of the legislative process of
the 20th Knesset, which include the laws and bills that did not reach
the third and last reading, are in general not based on the principles
of justice, the International humanitarian law, and the International
humanitarian laws that regulate the laws of ordinary states. They are
rather based on the foundations of Apartheid, which are discriminatory
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