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العالم

قضية

«قانون القومية»:
تشريع العنصرية وإعالن حرب على فلسطينيي
«حق تقرير المصير في إسرائيل
محفوظ لليهود فقط» ،بهذه
الكلمات اختصر آفي ديختر (رئيس سابق
لـ«الشاباك») مرحلة ما بعد «قانون
ّ
القومية» الذي قدمه ،قبل أن ُيصدق
عليه أخيرًا بالقراءة التمهيدية في
الكنيست بغالبية ُ 48صوتًا ومعارضة
 41آخرين .هكذا تفرض «ديموقراطية»
العدو تشريعًا ،وتجري «دسترة» للعنصرية
في تجلياتها كافة برسم «القانون»
بيروت حمود
تـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـول الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرح ال ـ ـض ـ ـخـ ــم مل ـب ـن ــى
الكنيست فــي مدينة الـقــدس املحتلة
إلــى كتلة ن ــار .بــدأ ذلــك بمجرد طرح
«ق ــان ــون الـقــومـيــة» لـلـتـصــويــت عليه
أخيرًا ،لتنهال ردود الفعل املعارضة
من نواب «القائمة العربية املشتركة»،

رفض التفاوض
مع األسرى
قـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس ه ـي ـئ ــة شـ ـ ـ ــؤون األسـ ـ ــرى
واملحررين عيسى قراقع ،أمس ،إن وزير
األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد إردان،
رفــض اقـتــراح إدارة مصلحة السجون
ببدء التفاوض مع قادة إضراب األسرى
فــي سـجــون االح ـتــال املـتــواصــل لليوم
الـ 26على التوالي.
وأوضح ّأن أردان يشترط فك اإلضراب
قبل البدء في أي مفاوضات مع قيادتهم.
ودع ـ ــا ق ــراق ــع ال ـج ـمــاه ـيــر إلـ ــى تكثيف
فعاليات التضامن مع األسرى ،من أجل
الـضـغــط عـلــى إدارة الـسـجــون لتحقيق
مطالب األسرى املضربني.

وف ـ ـ ــي مـ ـق ــدمـ ـه ــم ال ـ ـنـ ــائـ ــب ع ـ ــن ح ــزب
«ال ـت ـج ـمــع الــوط ـنــي الــدي ـمــوقــراطــي»
ّ
ج ـ ـمـ ــال زحـ ــال ـ ـقـ ــة ،الـ ـ ـ ــذي مـ ـ ـ ــزق نــص
القانون أمــام الحاضرين ،ما تسبب
في طرده وإخراجه من املبنى.
وبـ ـ ــرغـ ـ ــم تـ ـ ـع ـ ــرض ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــي الـ ـ ـ
 48ي ـ ــومـ ـ ـي ـ ــا ألنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواع امل ـ ـ ـمـ ـ ــارسـ ـ ــات
العنصرية فــي مـجــاالت حياتهم ،لم
ي ـكــن ه ـن ــاك ق ـبــل اآلن ق ــان ــون يـشــرع
هـ ــذه امل ـ ـمـ ــارسـ ــات ،ويـ ـك ــرس الـفـصــل
العنصري في فلسطني املحتلة ،على
أسـ ـ ــاس أن األخ ـ ـيـ ــرة «مـ ـل ــك لـلـشـعــب
اليهودي وحده».
بــالـنـسـبــة إل ــى زحــال ـقــة ،ه ــذا «أخـطــر
ال ـق ــوان ــن ال ـت ــي ط ــرح ــت ف ــي الـع ـقــود
األخـ ـي ــرة ،وه ــو بـمـنــزلــة إع ــان حــرب
على املواطنني العرب الفلسطينيني
في الداخل وعلى مكانتهم وحقوقهم
األساسية» .ويوضح في حديث إلى
«األخبار» ،أن القانون «في بنده األول
ي ـش ــدد ع ـلــى أن ال ــدول ــة ه ــي للشعب
ال ـ ـي ـ ـهـ ــودي ،ول ـ ــه وح ـ ــده حـ ــق ت ـقــريــر
املـصـيــر فـيـهــا ،وه ــذا امل ـبــدأ هــو فــوق
كل القوانني وكلها تخضع له وتفسر
بموجبه» .ويضيف« :القانون ليس
مقيدًا في مجال ّ
محدودًا أو ّ
معي ،بل
يمنح الشرعية للتفرقة العنصرية
في مجاالت الحياة كافة ،ويؤسس به
رسميًا لنوعني مــن املــواطـنــة :واحــدة
لليهود وأخرى للعرب الفلسطينيني
أصحاب البالد األصليني».
وت ــاب ــع ال ُـن ــائ ــب ال ـع ــرب ــي أن «ق ــان ــون
القومية نسخ عن قوانني األبرتهايد
فـ ــي ج ـ ـنـ ــوب أف ــريـ ـقـ ـي ــا ،وهـ ـ ــو يـنــص
صــراحــة على منح شرعية قانونية
لـ ـبـ ـل ــدات م ـخ ـص ـص ــة ل ـل ـي ـه ــود فـقــط
يـحـظــر ع ـلــى ال ـع ــرب ال ــوج ــود فـيـهــا،
بـ ــال ـ ـض ـ ـبـ ــط ك ـ ـمـ ــا ك ـ ـ ـ ــان ف ـ ـ ــي جـ ـن ــوب
أف ــريـ ـقـ ـي ــا» .وي ـ ـ ــرى أن أحـ ـ ــد أهـ ـ ــداف
ال ـقــانــون «م ـنــع تـطـبـيــق ح ــق ال ـعــودة
على أســاس أن الــدولــة لليهود فقط،
وهـ ــو ب ــذل ــك ي ـن ـســف أي ـض ــا ال ـح ـقــوق
القومية واملدنية لفلسطينيي الداخل
ويــرســخ البنية االستعمارية لنظام
الدولة اليهودية».
لم يكن التصديق بالقراءة التمهيدية
عـ ـل ــى «ق ـ ــان ـ ــون الـ ـق ــومـ ـي ــة» ف ـ ــي ه ــذا
الـتــوقـيــت ب ــال ــذات مـحــض مـصــادفــة.
ي ـ ـقـ ــول امل ـ ـحـ ــامـ ــي يـ ــامـ ــن زي ـ ـ ـ ـ ــدان ،إن
ُ
«ال ـق ــان ــون ط ــرح عـلــى الـكـنـيـســت بني
 2009و ،2012ث ــم طـ ــرح عـ ــام 2013
و ،2014وها هو يطرح اليوم مجددًا».
مل ــاذا اآلن؟ يجيب زي ــدان ،فــي حديث
إل ــى «األخـ ـب ــار» ،أن ــه «اع ـتــدنــا مــع أي
حـ ـك ــوم ــة ،ك ـل ـم ــا دخ ـ ـلـ ــت ف ـ ــي مـ ـ ــأزق،
تحاول إثارة قضايا محددة بربطها
إمـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ــإي ـ ـ ــران وح ـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه ك ـخ ـطــر
أم ـن ــي مـ ـح ــدق ،أو ق ـض ــاي ــا مــرتـبـطــة
بفلسطينيي الداخل» .ولذلك ُ
«ص ّدق
على قانون القومية في هذا التوقيت
امل ـ ـش ـ ـبـ ــوه ل ـ ـكـ ــونـ ــه يـ ـ ـم ـ ـ ّـس مـ ـب ــاش ــرة

أحد أهداف القانون منع تطبيق حق العودة على أساس أن الدولة لليهود فقط (أ ف ب )

فلسطينيي ال ـ ـ  ،»48مـشـيـرًا إل ــى أن
«ق ــان ــون أس ــاس الـكـنـيـســت ال ــذي أقــر
سـنــة  1958وق ــان ــون كــرامــة اإلن ـســان
وحـ ــري ـ ـتـ ــه ،الـ ـ ـ ــذي أق ـ ـ ــر سـ ـن ــة ،1992
ينصان على يهودية الدولة».
إذًا ،ما الــذي يمايز القانون الجديد؟
ي ـج ـيــب ال ـك ــات ــب الـفـلـسـطـيـنــي سليم
س ــام ــة أن «ق ــان ــون ال ـقــوم ـيــة ينص
ع ـلــى أن دولـ ــة إس ــرائ ـي ــل ه ــي الـبـيــت
القومي للشعب اليهودي ،وأن الحق
فــي تقرير املصير الـقــومــي فــي دولــة
إســرائ ـيــل ه ــو ح ــق ح ـصــري للشعب
اليهودي» ،موضحًا أنه «قانون بالغ
األهمية لكونه يشكل اعترافًا رسميًا
وصــريـحــا مــن إســرائ ـيــل بــأنـهــا دولــة
عـنـصــريــة تـعـتـمــد الـتـمـيـيــز الـعــرقــي،
إن لــم يـكــن الـفـصــل الـعـنـصــري الـتــام
بـصـيـغـتــه امل ـع ــروف ــة» .ويـ ــرى ســامــة
في حديث إلى «األخبار» ،أن خطورة

ال ـ ـقـ ــانـ ــون ن ــابـ ـع ــة م ـ ــن أنـ ـ ــه «ي ـق ــون ــن
السياسة اإلسرائيلية املطبقة فعليًا
على أرض الــواقــع فــي تعامل الدولة
وأذرعـهــا املختلفة مع الفلسطينيني
املــواط ـنــن فـيـهــا .وال ـن ــص الـقــانــونــي
سيشكل جزءًا ال يتجزأ ،بل أساسيًا،

القانون ينص على
أن دولة إسرائيل هي
البيت القومي
للشعب اليهودي

من كتاب القوانني اإلسرائيلي ،وذلك
للمرة األولى منذ إعالن الدولة».
يشرح الكاتب الفلسطيني أنــه «منذ
نـ ـش ــأة ال ـك ـي ــان ال ـص ـه ـيــون ــي يـعــانــي
فلسطينيو الداخل سياسة التمييز
والنهب وامل ـصــادرة واالضـطـهــاد في
مـخـتـلــف املـ ـ ـج ـ ــاالت ...دون أن تـكــون
ه ــذه الـسـيــاســة مـثـبـتــة ف ــي نـصــوص
رسمية» ،وذلك ألن «إسرائيل حاذرت
ط ـ ـ ـ ــوال ال ـ ــوق ـ ــت م ـ ــن ان ـ ـع ـ ـكـ ــاس ه ــذه
السياسة ،املطبقة فعليًا على أرض
الواقع ،في أي من وثائقها الرسمية،
وخ ـص ــوص ــا ال ـق ــان ــون ـي ــة» ،مــوضـحــا
أنــه «فــي املــرات القليلة التي تسربت
فيها وثائق سياسية وكشف النقاب
عـ ــن ك ــون ـه ــا وثـ ــائـ ــق ع ـن ـص ــري ــة ،فــي
م ـج ــاالت مـ ـح ــددة ،وجـ ــدت إســرائ ـيــل
نـفـسـهــا ف ــي وضـ ــع حـ ــرج جـ ـ ـدًا ،على
الصعيد الــدولــي أســاســا ،لكن أيضًا

تقرير

محمود عباس جاهز للتوقيع ...بال إبطاء
يحيى دبوق
اجـتــاز رئيس السلطة الفلسطينية،
مـحـمــود ع ـبــاس« ،نـقـطــة ال ــاع ــودة»،
وأع ــرب عــن اسـتـعــداده ،بـصــورة غير
م ـس ـب ــوق ــة ،ل ـل ـت ــوق ـي ــع ع ـل ــى «اتـ ـف ــاق
س ــام» مــع إســرائ ـيــل .ه ــذا مــا نقلته
صحيفة «جيروزاليم بوست» أمس،
ع ــن مـ ـص ــادر واسـ ـع ــة االط ـ ـ ــاع عـلــى

مساعي استئناف املـفــاوضــات ،بني
إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ت ـض ـيــف امل ـ ـصـ ــادر ،أن «أبـ ـ ــو مـ ــازن»
أوض ــح لـلــرئـيــس األم ـيــركــي ،دونــالــد
تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،خ ـ ـ ــال لـ ـق ــائ ــه ف ـ ــي ال ـب ـي ــت
األبيض األسبوع املاضي ،أنه جاهز
للتوقيع على اتـفــاق برعاية اإلدارة
األميركية بال إبطاء .ووفق املصادر
نفسها ،يـنــوي تــرامــب سـحــب تعهد

م ــن رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة،
ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو ،خـ ــال زي ــارت ــه
إلس ــرائـ ـي ــل ب ـع ــد أيـ ـ ـ ــام ،وأن يــدف ـعــه
إل ــى اإلعـ ــراب بـ ــدوره عــن االسـتـعــداد
للتوصل إلى «اتفاق سالم».
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ت ــؤك ــد ال ـص ـح ـي ـف ــة أن
نـتـنـيــاهــو وامل ـقــربــن م ـنــه ،يـلـتــزمــون
ال ـص ـم ــت ويـ ـبـ ـتـ ـع ــدون عـ ــن االل ـ ـتـ ــزام
العلني بمسار التسوية واملفاوضات.

ك ـمــا أنـ ــه «يـ ـب ــدو أن االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
املتبعة لــدى نتنياهو هــي االنتظار
واألمــل بإبعاد إلقاء اللوم عليه ،في
ح ــال فـشــل م ـحــادثــات ال ـس ــام ،الـتــي
ينوي ترامب استئنافها مع وصوله
إلى إسرائيل ،في  22أيار الجاري».
الـسـفـيــر األم ـيــركــي ال ـجــديــد ل ــدى تل
أبيب ،ديفيد فريدمان ،أكد في حديث
إل ــى صحيفة «ه ــآرت ــس» ،أن تــرامــب

ي ــرغ ــب ف ــي إنـ ـج ــاز «ص ـف ـقــة نـهــائـيــة
لعملية السالم» ،وطلب في محادثات
أج ــراه ــا (ف ــري ــدم ــان) م ــع م ـســؤولــن
ودبلوماسيني إسرائيليني ،ضرورة
أن تـ ـتـ ـع ــاون تـ ــل أبـ ـي ــب مـ ــع مـ ـب ــادرة
ترامب ،وتساعد في إنجاحها.
ونـ ـقـ ـل ــت «ه ـ ـ ــآرت ـ ـ ــس» عـ ـ ــن مـ ـس ــؤول
إس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي رف ـ ـ ـيـ ـ ــع امل ـ ـس ـ ـت ـ ــوى أن
ف ــري ــدم ــان أشـ ــار ف ــي م ـحــادثــاتــه إلــى

