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مقدمة
منذ نشأة دولة الحتالل الصهيوني على أنقاض الشعب العربي الفلسطيني ،عبر ارتكاب المجازر
والتهجير ،واحالل العصابات الصهيونية محل السكان الفلسطينيين أصحاب األرض ،وتواطؤ العالم
مع هذه العصابات والتنكر للحق الفلسطيني والعتراف الدولي بدولة الحتالل(إسرائيل) ،بدون أن
تحدد هذه الدولة الوليدة (اللقيطة) دستو ار لها ليتم تحديد حدودها كباقي دول العالم ،وذلك لتجنب
العديد من اإلشكاليات بين هذه العصابات خاصة فيما يتعلق بمن هو اليهودي؟ وما هو الدستور
الذي يحدده حفنه من اليهود ليهود العالم؟ وما هي حدود هذه الدولة؟ ،لذلك اعتمدت دولة الحتالل
على القوانين األساسية في إدارة نظامها السياسي من خالل اعتمادها على القانون األساسي بأن
الكنيست هو الهيئة السياسية العليا في الدولة ،وبإمكان الكنيست إصدار أي قانون يراه ،ول توجد
صالحية لستخدام حق النقض (الفيتو) ضد تشريعات الكنيست ،حتى ول من قبل الرئيس أو رئيس
الوزراء أو المحكمة العليا.
شرع الكنيست "قانون القومية" الذي ينص على أن إسرائيل الوطن القومي للشعب اليهودي ،بعدما
صوت  62عضوا لصالح القانون بينما رفض القانون  55عضوا وامتنع  2عن التصويت بعد
نقاشات محتدمة داخل الكنيست.
ويختزل هذا القانون عشر ر ر ررات القوانين والتشر ر ر رريعات التي ص ر ر ررودق عليها منذ النكبة ،وتهدف إلى
تصر ررفية القضر ررية الفلسر ررطينية بفرض وقائع على األرض تكون العنص ر ررية فيها ذات طابعا قانونيا،
دسر ر ررتوري ا تجعل من المسر ر ررتحيل تطبيق حل الدولتين غير آبهة بمجتمع دولي أو رد فعل عربي أو
حتى مقاومة فلسر ر ر ررطينية ،فلول النقسر ر ر ررام والهوان الفلسر ر ر ررطينيين ،ولول التفكك في الوضر ر ر ررع العربي
الرسررمي والشررعبي ،ولول نفاق المجتمع الدولي وازدواجية معاييره ،لما تج أر هؤلء على الذهاب إلى
هذا الحد من الغطرسة والوقاحة والعنصرية ،وهذا القانون له انعكاساته على الوضع العربي وليس
على الفلس ررطينيين لوحدهم ،وتطبيق هذا القانون على الواقع يهدد دول الجوار الجغرافي لفلس ررطين،
خاص ر ر ر رةا بأن دولة الحتالل لزالت تؤمن باألسر ر ر رراطير بإقامة الدولة اليهودية من النيل إلى الفرات
ولم تحدد حدودها بعد رغم العتراف الدولي بالدولة.
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أوالً /انعكاساته على الشارع اإلسرائيلي:
لقد حسمت إسرائيل الجدل حول "يهودية" الدولة و"ديمقراطيتها" حسم قانوني ا ،ففي وقت يمنح اللغة
العبرية اللغة الرسمية ،وستكون لهذا األمر تداعياته على سكان البالد األصليين الذي سيطلب
منهم نسيان لغتهم وثقافتهم وارثهم ،و"القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل إلى األبد.
ويمنح الستيطان "قيمة قومية سامية" ،تعمل الحكومة على تشجيعه لليهود فقط والهجرة التي
تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط ،لم يترك "قانون القومية" شيئ ا للفلسطينيين.
وبينما اعتبر النواب العرب في الكنيست أن "قانون القومية" قانونا استعماريا مناهضا للديمقراطية،
ويحمل سمات نظام الفصل العنصري (األبارتايد) ،مطالبين انهاء التمثيل العربي بالكنيست،
ومنهم من طالب بانسحاب السلطة الفلسطينية من اتفاقيات أوسلو على أساس أن القانون يمهد
لتصفية القضية الفلسطينية بالكامل ويكرس إلقامة وطن قومي لليهود بفلسطين التاريخية .مما
دفع نواب "القائمة المشتركة" ،وعددهم  13نائبا من أصل  ،120تقديم مقترح الستقالة الجماعية
من الكنيست ،لينجم عنها انتخابات مبكرة وحجب للثقة عن حكومة بنيامين نتنياهو .والشروع
ببرنامج نضال جماهيري ،بالموازاة مع إطالق مبادرات دولية والتواصل مع التحاد األوروبي
لعرض خطورة الموقف وتداعياته على الشعب الفلسطيني.
الجدير بالذكر أن عضو الكنيست عن الحزب الشيوعي ،دوف حنين شدد على أن "شعبين
يعيشان على هذه األرض ،لكل منهما الحق في تقرير المصير ،فقانون القومية خطوة أولى
لالنسحاب من اتفاقيات أوسلو ،كونه يشطب حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ويعيدنا
للمربع األول للصراع قبل  70عاما".
ويؤكد أن "الضرر ل يمس فقط العرب أو الشعب الفلسطيني ،بل اليهود بإسرائيل أيضا ،حيث لن
يكون هناك مستقبل للسالم العادل الذي يضمن األمن والستقرار إلسرائيل طالما لم يحظ الشعب
الفلسطيني بالستقالل والحرية في دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل".
وأكد على ضرورة تعزيز وتدعيم النضال المشترك لإلسرائيليين والفلسطينيين للتوافق على مشروع
قانون يسقط "قانون القومية".
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ثانيا/انعكاساته على الفلسطينيين:
هذا القانون ينزع عن الفلسررطينيين حقهم في تقرير مصرريرهم فوق تراب وطنهم التاريخي ويسررتهدف
الشعب الفلسطيني كافة وليس فلسطينيي

48

وحدهم ،فهو يحصر حق تقرير المصير في اليهود،

وأن الهجرة التي تؤدي للمواطنة هي لليهود فقط ،وأن "القدس الكبرى" عاصر ر ر ر ر ر ررمة لدولة الشر ر ر ر ر ر ررعب
اليهودي .هذا القانون العنصري جاء تجسيدا لصفقة القرن وجعلها بصبغة دستورية.
إقرار قانون القومية العنصررري مرحلة من مراحل سررعي "إس ررائيل" إلذابة الهوية العربية لفلسررطين،
إذ إنه يمنح اليهود فقط الحقوق ويمنعها عن سر ر ر ر ر رركان األرض الحقيقيين ،وهو بذلك يتسر ر ر ر ر رراوى مع
قانون الفصررل العنصررري ،الذي سرراد دولا عدة في القرن الماضرري ،واندثر بفعل مقاومة العالم الحر
له.
ثالثاً /ردود األفعال
-1الموقف الفلسطيني الرسمي
أ -المجلس الوطني الفلسطيني
توجه المجلس الوطني الفلس ر ر ر ررطيني برس ر ر ر ررالة إلى التحادات البرلمانية الدولية ،يناش ر ر ر رردها أن تعلن
أقره الكنيسر ر ر ر ررت اإلس ر ر ر ر ررائيلي .ودعا المجلس
رفضر ر ر ر ررها واسر ر ر ر ررتنكارها لقانون القومية اليهودية" الذي ّ

البرلمانات المختلفة إلى معاقبة "إس ر ر ر ر ر ررائيل" على هذا القانون الذي يع ّد عنص ر ر ر ر ر رري ا ومخالف ا للعرف
والتقاليد البرلمانية.
ورأى المجلس الفلس ر ررطيني ،في بيان رس ر ررمي له  ،أن هذا القانون اإلسر ر ررائيلي "يجمع في مواده كل
بحق الش ررعب الفلس ررطيني" ،وش رردد المجلس على أن "الدولة التي تعتبر
مواص ررفات الجريمة المثبتة ّ
تطوير الس ر ررتيطان اليهودي قيمة قومية ،وتعمل ألجل تش ر ررجيعه ودعم إقامته وتثبيته ،كما ورد في
القانون ،يجب مقاطعتها ومحاص ررتها وفرض العقوبات عليها حتى تلتزم بالقانون الدولي ،بصررفتها
دولة مارقة تش ر ر ر ر ررجع على العنف ،وتدمر ح ّل الدولتين المعترف به دوليا" .ودعا البرلمانات الدولية
بحق "الكنيست" لنتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي.
إلى اتخاذ اإلجراءات العقابية ّ

1

www.qudspress.com/index.php?page=show&id= 46127

4

1

هذا وقد أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إقرار
الكنيست اإلسرائيلية (قانون القومية العنصري) ،مؤكدا أن إسرائيل نجحت في قوننة "البارتهايد"
وجعل نفسها نظام فصل عنصري بالقانون.
وقال عريقات  -في بيان صحفي تعليقا على القانون " -إن هذا القانون يعد ترسيخا وامتدادا
لإلرث الستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي والغاء اآلخر ،والتنكر
المتعمد لحقوق السكان األصليين على أرضهم التاريخية واعطاء الحصرية في تقرير المصير
على أرض إسرائيل وتشريع السيادة للشعب اليهودي وحده".
وأضاف "أن هذا القانون قد مر بسبب الحصانة السياسية والقانونية التي منحها المجتمع الدولي
إلسرائيل والسماح لها باإلفالت من العقاب وعدم محاسبتها ومساءلتها وجعلها تدفع ثمن احتاللها
وعنصريتها" ،مطالبا دول العالم باتخاذ التدابير الفورية والعاجلة لحماية الشعب الفلسطيني.
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ب -الحكومة الفلسطينية
حذرت الحكومة الفلسطينية من أن ما يسمى (قانون القومية) الستعالئية العنصري ،محاولة أخرى
لطمس الهوية العربية الفلسطينية من أجل إرساء أسس العداء والبغضاء ،وقال المتحدث باسم
الحكومة يوسف المحمود إن ما اقترفته أيدي المسؤولين اإلسرائيليين من خالل سنهم مثل هذا
القانون العنصري المعادي لكافة قيم الحرية والديموقراطية واإلنسانية ،بمثابة حرب على أبناء شعبنا
وأرضنا في محاولة أخرى لستهداف وجود شعبنا وطمس تراثه.
-2الموقف الفلسطيني ( الفصائل والفعاليات الشعبية)
أ -حركة حماس
أدانت "حركة المقاومة اإلسالمية" (حماس)" ،قانون القومية" اإلسرائيلي ،الذي أقره الكنيست،
إن "قانون القومية ،شرعنه
وقال المتحدث باسم حركة "حماس" ،فوزي برهوم ،في تصريح صحافيّ ،
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رسمية للعنصرية اإلسرائيلية ،واستهداف خطير للوجود الفلسطيني وحقه التاريخي في أرضه ،وسرقة
واضحة لممتلكاته ومقدراته".
واعتبر ّأنه "ما كان لهذه القوانين والق اررات المتطرفة أن تتخذ لول حالة الصمت اإلقليمي والدولي
على جرائم الحتالل وانتهاكاته ،وكذلك الدعم األميركي الالمحدود للنهج العنصري اإلسرائيلي

المتطرف".
أن هذه السياسات اإلسرائيلية الخطيرة تتطلب وحدة وقوة وتماسك
ّ
وبين المتحدث باسم "حماس" ّ
الشعب الفلسطيني ومكوناته المختلفة ،والتوافق العاجل على استراتيجية وطنية نحمي بها شعبنا
وندافع عن حقوقه ومقدراته ،ونواجه بها كل التحديات.
وطالب ،الدول العربية واإلسالمية كافة والمجتمع الدولي ،بضرورة العمل على لجم ممارسات
الحتالل واتخاذ ق اررات رادعة بحقه ومحاسبته على انتهاكاته الممنهجة بحق شعبنا الفلسطيني
وللقوانين والق اررات الدولية.
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ب -الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:
وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مصادقة برلمان العدو الصهيوني على قانون " أساس
القومية" هو إعالن حرب على الوجود الفلسطيني والهوية الوطنية الفلسطينية ،وأحد حلقات
التصفية المستمرة في حرب اإلبادة والتطهير العرقي المستمر بحق شعبنا منذ العام ،1947
والذي يشرعن سياسات الطرد ألبناء الشعب الفلسطيني وخصوص ا في الداخل المحتل ومدينة
القدس المحتلة وينطبق ذلك على الجولن ،كما أنه يلغي حق شعبنا في تقرير مصيره فوق ترابه
الوطني.
وحملت الجبهة المجتمع الدولي المسئولية في ضوء استمرار تواطئه وعدم إدانته ومحاسبته للكيان
ّ

الصهيوني ،وشددت الجبهة على أن الرد الوطني والقومي يجب أن يتجاوز حدود الردود اللفظية
على مجمل القوانين الصهيونية الجديدة والتي يجري سنها اليوم داخل مؤسسات الكيان ،وأن
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يكون الرد خطوات عملية وفي مقدمتها قطع العالقات مع الكيان الصهيوني ووقف التطبيع،
وانهاء مهزلة اتفاقيات السالم ومشروع التسوية.
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ت -الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
ادانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مصادقة الكنيست اإلسرائيلي على قانون القومية
العنصري ،ورأت فيه خطوة كبرى على طريق تعميق السياسة اإلسرائيلية القائمة على التمييز
العنصري ،تمهد لمشاريع خطيرة تستهدف الوجود الفلسطيني في الر  48وتمهد لعمليات تطهير
عرقي ،بذريعة "يهودية الدولة".
وحملت الجبهة اليمين واليمين المتطرف ،بقيادة نتنياهو وحلفائه في البيت اليهودي المسؤولية
الرئيسية عن إقرار القانون ،ما يدلل على أن دولة الحتالل باتت تخضع في رسم سياساتها
للتيارات األكثر تطرف ا في الحركة الصهيونية ،وأن مسارها السياسي العام يؤكد تحديها للمجتمع
الدولي ،ومواثيقه وشرعة حقوق اإلنسان.
كما دعت الجبهة القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية ،والسلطة الفلسطينية إلى عدم اإلكتفاء
ببيانات الشجب والستنكار ،والعمل بدلا من ذلك على تطبيق ق اررات المجلس المركزي في
دورتيه األخيرتين ( )2018 + 2015والمجلس الوطني في دورته األخيرة ( )2018/4/3بما في
ذلك فك األرتباط باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس ،وسحب العتراف بإسرائيل ووقف التنسيق
األمني مع اإلحتالل ،وفك الرتباط بالقتصاد اإلسرائيلي ،وسحب اليد العاملة الفلسطينية من
المستوطنات السرائيلية ،ووقف التعامل بالشيكل اإلسرائيلي واسترداد سجل السكان وسجل
األراضي من "اإلدارة المدنية" لالحتالل.

4

5
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ث -الجهاد اإلسالمي في فلسطين
أكدت حركتا الجهاد اإلسالمي أن إقرار ما يسمى بالكنيست “اإلسرائيلي” “قانون القومية” طافح
بالعنصرية بالكراهية ويعد استهداف خطير للوجود الفلسطيني.
وشدد السيد يوسف الحساينة القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي على أن هذا القانون يؤكد بما ل
يدع مجالا للشك أن “إسرائيل” ماضية في طريقها للقضاء على الوجود الفلسطيني في األراضي
المحتلة عام  ،1948كما أنه يمهّد لمصادرة وضم مزيد من أراضي الضفة الغربية إلى الكتل
الستيطانية هناك.

حيز التنفيذ ،فإننا أمام
وأوضح القيادي في الجهاد اإلسالمي ،أنه في حال دخل هذا القانون ّ

مرحلة جديدة من مراحل التهجير “الترانسفير” ألهلنا في القدس والداخل المحتل ،والتغول

الستيطاني ،وهو ما يستوجب توحيد الجهود الوطنية واإلقليمية لمواجهة هذا المخطط اإلجرامي
الخطير.

6

ج -المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج
اعتبر زياد العالول المتحدث الرسمي للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ،مصادقة الكنيست
اإلسرائيلي على "قانون القومية" دليالا إضافي ا على عنصرية هذا الكيان الغاصب ،واستكمالا لسلسلة
الق اررات العنصرية اإلحاللية التي يستهدف بها اإلنسان الفلسطيني ،وهي محاولة منه لتغطية جرائمه
بحق الشعب الفلسطيني .وقال العالول" :ل يستغرب أبناء الشعب الفلسطيني ،من مصادقة الكنيست
على "قانون القومية" ،فمن قام على الستعمار والجرائم وتهجير شعب بأكمله وحرمه من أبسط
حقوقه ،ل يمنعه من إصدار قوانين عنصرية أي رادع" .وأشار المتحدث الرسمي إلى أن "قانون
القومية" محاولة من الحتالل ،إلغالق باب العودة لالجئين الفلسطينيين بشكل نهائي ،بالمقابل
يفتح الباب على مصراعيه أمام هجرة يهود العالم إلى فلسطين المحتلة ،ضاربا بعرض الحائط
جميع الق اررات األممية التي تؤكد على حق عودة الالجئين إلى ديارهم التي هجروا منها عام
 ،1948ومنها الق ارر .194

6

4037354http://www.almanar.com.lb/

8

وأضاف العالول" :ما كان لالحتالل أن يصدر هكذا قانونا عنصري ا ،لول صمت المجتمع الدولي
تجاه تجاوزات واعتداءات الحتالل المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه التي أقرتها الشرعية
الدولية" .وأكد العالول أن "صدور "قانون القومية" دليل إضافي على أن الكيان اإلسرائيلي ،كيان
ونظام فصل عنصري ،يجب مواجهته من قبل دول العالم بكل حزم ،كما تمت مواجهة نظام الفصل
العنصري األبارتهايد في جنوب إفريقية".
وطالب المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج القيادة الفلسطينية الرسمية والفصائل
والقوى الوطنية الفلسطينية ،إلى أن اتخاذ موقف صارم تجاه هذه النتهاكات ،وأن تنفض عنها
غبار النقسام بأسرع وقت ممكن ،ليستعيد الشعب الفلسطيني وحدته ليواجه كافة مشاريع تصفية
القضية الفلسطينية والتي تعد القوانين العنصرية الصادرة عن كيان الحتالل جزءا منها.

7

-3ردود الفعل االسالمية
أ -األزهر الشريف
أدان األزهر الشريف بشدة إقرار "إسرائيل" ما يسمى بر ر ر ر رر"قانون الدولة القومية اليهودية" ،واصفا

الخطوة بر ر ر ر ر ر رر"العنصرية البغيضة" ،التي تبرهن على حقيقة ذلك الحتالل الستيطاني .وأكد األزهر،
للتصرف ،لشعبها العربي
حق أصيل غير قابل
في بيان لخ ،على أن فلسطين ستبقى عربية ،وهي ّ
ّ
على اختالف أديانه وطوائفه .وشر ر ر رردد على أن هذه الخطوات العنص ر ر ر ررية سر ر ر ررتفشر ر ر ررل أمام صر ر ر ررمود
وتمسكه بحقّه في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.
وتضحيات الشعب الفلسطيني،
ّ

8

ب -منظمة التعاون اإلسالمي
أدانت منظمة التعاون اإلس ررالمي مص ررادقة الكنيس ررت اإلسرررائيلي على القانون المس ررمى "الدولة
وعدته تحدي ا ص ررارخ ا إلرادة المجتمع الدولي وقوانينه وق ارراته الش رررعية.
القومية للش ررعب اليهودي"ّ ،
وأكد د .يوسر ررف العثيمين األمين العام للمنظمة في تص ر رريح له ،أن "هذا القانون عنصر ررري وباطل
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ول شر ر رررعية له ،ويتجاهل الحقوق التاريخية الثابتة للفلسر ر ررطينيين من مسر ر ررلمين ومسر ر رريحيين ،ويمثل
امتدادا وتكريسر را للفكر الس ررتيطاني اإلسر ررائيلي وس ررياس ررات الحتالل القائمة على التطهير العرقي،
وانكار وجود الشر ررعب الفلسر ررطيني وتاريخه وحقوقه التي تؤكدها ق اررات الشر رررعية الدولية" .ودعا د.
العثيمين ،المجتمع الدولي ،إلى رفض وادانة هذا القانون العنصر ر ر ر ر ر ررري والتص ر ر ر ر ر ر رردي لكل القوانين
والسياسات العنصرية اإلسرائيلية التي ترمي إلى تقويض رؤية حل الدولتين.

9

ت -رابطة العالم اإلسالمي
أدانت رابطة العالم اإلسر ررالمي إقدام الكنيسر ررت اإلس ر ررائيلي على سر ر ّرن القانون المسر ررمى "الدولة

القومية للشررعب اليهودي" .وأكدت في بيان صرردر عن أمانتها العامة في مكة المكرمة ،أن القانون
المزعوم "يتعارض مع قوانين ومبادئ الشرعية الدولية وكل القيم والمبادئ التي تقوم عليها مدونات
حقوق اإلنسان" .وشددت الرابطة على أن ما ارتكبه الكنيست اإلسرائيلي ستكون له عواقب وخيمة
على مسار التفاوض الهادف إليجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني  -اإلسرائيلي.
الحق الفلسررطيني تحمل من
وشررددت الرابطة على أن هذه المجازفة مع ما تحمله من اعتداء على
ّ
جانب آخر ازدراء واسر ر ر ر ر ر ررتهجان ا بحقوق األديان في األرض المقدسر ر ر ر ر ر ررة .ودعت الرابطة ،المجتمع
تعمق معاناة الش ر ررعب الفلس ر ررطيني
الدولي ،لمواجهة الس ر ررلوكيات اإلسر ر ررائيلية والقوانين الظالمة التي ّ
وتكرس التمييز ضده وتصادر حقوقه وتحاول إخفاء هويته العربية واإلسالمية.
ّ

10

ث -المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم الثقافة (اإليسيسكو)
نددت المنظمة اإلسر ررالمية للتربية والعلوم الثقافة (اإليسر رريسر رركو) ،بإقرار الكنيسر ررت اإلس ر ررائيلي
القانون المسر ر ر ررمى "الدولة القومية للشر ر ر ررعب اليهودي" ،وقالت في بيان لها إن "القانون العنصر ر ر ررري

9
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إعالن حرب على الشعب الفلسطيني وانكار لوجوده ولحقوقه الشرعية في أرضه" .ودعت المجتمع
الدولي إلى رفض هذا القانون العنصري الباطل.

11

-4ردود الفعل العربي

أ -الجامعة العربية
أدانت جامعة الدول العربية ،مصادقة الكنيست اإلسرائيلي على "قانون القومية" العنصري،
مؤكدة أن هذا القانون وكل القوانين التي تحاول سلطات الحتالل فرضها وتكريسها بالقوة ،قوانين
باطلة ومرفوضة ،ولن ترتب لالحتالل أي شرعية .واعتبرت ،في بيان لها ،أن المصادقة على هذا
القانون الخطير هي إضافة إلى ما ينطوي عليه من تن ّكر لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه
التاريخية ،وامتداد لإلرث الستعماري ،وترسيخ لممارسات إسرائيل العنصرية.
وجاء في البيان ،أن "مصادقة الكنيست اإلسرائيلي على مشروع ما يسمى بر"قانون القومية" ،ما هو
إل تكريس للعنصرية وشرعنة األبرتهايد وممارسة التطهير العرقي ،وهذا نهج دأبت عليه سلطات
تصرفها وكأنها دولة فوق القانون".
الحتالل ،بما يؤكد استمرار ّ
وأكدت الجامعة ضرورة اضطالع المجتمع الدولي ،ممثالا في دوله ومنظماته ،بمسؤولياته من خالل
الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالحتالل) ،عبر رفع الحصانة عنها ،والزامها بتطبيق ق اررات
الشرعية الدولية ،ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة القوانين وق اررات الشرعية الدولية.

ب -مجلس التعاون الخليجي
أعرب د .عبر ررد اللطيف الزير رراني األمين العر ررام لمجلس التعر رراون الخليجي عن إدانر ررة مجلس
التعاون إقرار الكنيسر ررت القانون المسر ررمى "الدولة القومية للشر ررعب اليهودي" ،مشر رري ار إلى أن القانون
عد عنص ر ر ر رريا ويتعارض مع القوانين الدولية والمبادئ السر ر ر ررامية لحقوق اإلنسر ر ر رران وميثاق وق اررات
ي ّ
11
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األمم المتحدة ،ويجس ررد نظام العنصر ررية والتمييز ض ررد الش ررعب الفلس ررطيني ،واإلصر ررار اإلسر ررائيلي
على طمس هويته الوطنية وحرمانه من حقوقه المدنية واإلنسانية المشروعة في وطنه المحتل.
وشر ر ر ّردد األمين العام على أن إقرار قانون قومية الدولة اإلس ر ر ررائيلية خطوة سر ر ررياسر ر ررية خطيرة تكرس
العنص ر ر ررية والتطهير العرقي ضر ر ر ّرد الشر ر ررعب الفلسر ر ررطيني في األ ارضر ر رري المحتلة ،وتكشر ر ررف النيات
العدوانية للس ر ر ر ر ررلطات اإلسر ر ر ر ر ررائيلية ،وتبرهن على أن الحكومة اإلسر ر ر ر ر ررائيلية بأفعالها وممارس ر ر ر ر رراتها
وانتهاكاتها المس ر ررتمرة للقوانين الدولية غير جادة لالنص ر ررياع إلى ق اررات الش ر رررعية الدولية ،وتنسر ررف
الجهود الدولية الرامية إلى التوصررل إلى حل سررياسرري عادل وشررامل للقضررية الفلسررطينية بما يحقق
األمن والستقرار في المنطقة.
ودعا الزياني ،األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي والتحاد البرلماني الدولي والمنظمات الدولية
المختصرر ررة ،إلى تحمل مسرر ررؤولياتهم السرر ررياسرر ررية والقانونية لمطالبة السر ر ررلطات اإلس ر ر ررائيلية باللتزام
بق اررات األمم المتحدة ،ووقف تنفيذ هذا القانون العنصر ررري ،والتعبير عن تضر ررامن المجتمع الدولي
ومساندته الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه التاريخية المسلوبة.

12

ت -مصر
أعلنت مصر في بيان لو ازرة الخارجية رفضها لقانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" محذرة
من أنه يقوض فرص السالم في المنطقة .وأضافت الو ازرة أن "القانون يكرس الحتالل والفصل
العنصري ويقوض فرص تحقيق السالم والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".
كما ويؤدي الي تداعيات خطيرة للقانون "على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية
الفلسطينية ،وعملية السالم ،ل سيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع األطراف على استئناف
المفاوضات" ،مؤكدا موقف مصر "الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ،وعلى
رأسها قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية"
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وطالبت الخارجية المصرية في بيانها المجتمع الدولي بر"الضطالع بدوره في الحفاظ على
الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني ،والعمل على استئناف المفاوضات والدفع بعملية
السالم على أساس حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية".

ث -األردن
دانت الحكومة األردن ية مصر ر ر ر ر ر ررادقة "الكنيسر ر ر ر ر ر ررت" على "قانون القومية" معتبرة أن ذلك يكرس
"الفصررل العنصررري ويبعد خيار السررالم" ،وفق تقديرها .وقالت وزيرة الدولة لشررؤون اإلعالم ،جمانة
غنيمات ،في بيان ص ررحفي "إن القانون يكرس الفص ررل العنص ررري في إسر ررائيل واأل ارض رري المحتلة
ويتعارض بشر ر رركل صر ر ررار مع القانون الدولي واألعراف والمواثيق الدولية" .وأضر ر ررافت "هذا القانون
يبعدنا عن خيار الس ر ر ر ر ر ررالم العادل والش ر ر ر ر ر ررامل في المنطقة ،وس ر ر ر ر ر رريؤدي لمزيد من العنف والتطرف
ويستهدف الوجود الحضاري واإلنساني والتاريخي للشعب الفلسطيني في وطنه".

13

من جانبه أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ،في تصر ر ر رريحات ص ر ر ررحفية أن ذلك
"يعد تكريسا لمزيد من العنصرية ويصادر المزيد من حقوق الشعب الفلسطيني ،ويبرهن أن حكومة
الحتالل والكنيسر ر ررت يدفعون لتأجيج الص ر ر رراع وتغذيته في المنطقة ،وتقفز عن دورنا التاريخي في
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس.

14

ج -لبنان
أثار "قانون الدولة القومية للشعب اإلسرائيلي" الذي أقره الكنيست اإلسرائيلي عاصفة من ردود
الفعل اللبنانية المستنكرة.
رئيس الجمهورية ميشال عون وصف القانون بأنه "عدوان إسرائيلي جديد على الشعب الفلسطيني
وعلى حقه في تقرير مصريره ،وفي دولة مسرتقلة عاصرمتها القدس ،واسرتعادة كامل أ ارضريه" .ورأى
13
14
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حق العودة لفلسررطينيي الشررتات ويفتح باب الهجرات واسررع ا أمام اليهود ،وهو
أن "هذا القانون يلغي ّ
انتهاك صار لق اررات األمم المتحدة التي أكدت حق العودة وفي مقدمها القرار رقم ."194

15

أما رئيس المجلس النيابي نبيه بري فرأى أن هذا القانون "يمثل فص ر ر ر رالا آخر من فصر ر ر ررول العدوان
اإلسر ر ررائيلي المتواص ر ررل على فلس ر ررطين وش ر ررعبها وحقوقه المش ر ررروعة بالعودة واقامة دولته المس ر ررتقلة
وعاص ر ررمتها القدس الشر ر رريف ويمثل أيضر ر ر ا عدوان ا على الكرامة العربية واإلنس ر ررانية جمعاء واغتيال
ص ر ر رريح لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسر ر رران والتفاقية الدولية للقضر ر رراء على جميع أشر ر رركال التمييز
العنصررري ونسررف لكل الق اررات الدولية المتصررلة بالقضررية الفلسررطينية" .ورأى بري أن القانون "فتح
األبواب على مصر ر ر رراعيها لوض ر ر ررع مخطط الترانس ر ر ررفير من جديد موض ر ر ررع التنفيذ ألكثر من مليون
ونصررف مليون مواطن فلسررطيني عربي" ،واضررعا هذا العدوان بكل تداعياته برسررم المجتمع الدولي
واألمم المتحرردة ومطررالب ر ا التحرراد البرلمرراني الرردولي والتحرراد البرلمرراني األورو متوسر ر ر ر ر ر ررطي واتحرراد
برلمانات الدول اإلسالمية بالتحرك وتحمل مسؤولياتها.
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واعتبر الرئيس السابق ميشال سليمان أن القانون إشارة النطالق لتهجير عرب

48

من هذه الدولة

العنص ررية .وقال الرئيس السررابق للحكومة نجيب ميقاتي إنه "انتهاك جديد لحقوق الفلسررطينيين في
أرضر ر ر ررهم ودولتهم ،وانقالب وقح على كل الق اررات والمواثيق الدولية ،وهذا القرار برسر ر ر ررم الضر ر ر ررمير
العالمي ،إن كان بعد من ض ر ررمير ل يزال حي ا" .واس ر ررتنكر الرئيس الس ر ررابق للحكومة فؤاد الس ر ررنيورة
القرار الذي "يطيح الق اررات الدولية التي تحدثت عن حل الدولتين ،والحل السر ر ر ر ر ر ررلمي والتوجهات
والس ررياس ررات األمريكية الس ررابقة الملتزمة مس ررار الس ررالم في المنطقة" ،منبها إلى أن "إسر ررائيل تدفع
المنطقة والعالم مجددا نحو العنف والمواجهة والتطرف" .وأكد "التمس ر ر ررك بحقنا والوقوف إلى جانب
الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استعادة حقه مهما تكبرت إسرائيل وتجبرت".
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 /http://www.alnour.com.lb/newsالرئيس20%ميشال20%عون/323929/الرئيس-عون--مصادقة-الكنيست-
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وقال مفتي الجمهورية الشر ر ر ر ر ر رريخ عبد اللطيف دريان عن القانون اإلس ر ر ر ر ر ر ررائيلي إنه "عين اإلرهاب
والتطرف والعنص ر ر ر ررية التي لن تدوم مهما طغى الطغاة واسر ر ر ررتكبروا وتجبروا وتعنتوا" .ودعا "الدول
العربية واإلس ر ررالمية إلى الوقوف مع الش ر ررعب الفلس ر ررطيني وقض ر رريته العادلة في وجه ما يتعرض له
شعب فلسطين من إبادة ومجازر واضطهاد وتهجير من أرضه العربية المحتلة".

18

وغرد رئيس الحزب "التقدمي الشررتراكي" وليد جنبالط على "توتير" بالقول" :وكأن شررعوب المنطقة
أصرربحت أوراق لعب في ملهى كبير يضررحى بمصرريرها بال هوادة ول عواطف ويضررحى باألعراف
الدولية من هلس ررنكي إلى الكنيس ررت اإلسر ررائيلي" .وأض رراف" :أمن إسر ررائيل هو األس رراس .هكذا قرر
هواة البوكر في هلسررنكي ،أما لعبو الروليت في الكنيسررت فاسررتقروا على يهودية الدولة .ل لحرية
الشعب الفلسطيني ول لدرعا".

19

ورأى الحزب الش رريوعي اللبناني أن "القانون يض ررع القض ررية الفلس ررطينية برمتها أمام خطر التص ررفية
الكاملة ،تنفيذا لصر ررفقة القرن التي بدأ تنفيذها على األرض ،ما يسر ررتوجب منا رفع سر ررقف المواجهة
مع كل الذين يسررعون إلى تصررفية القضررية الفلسررطينية" .ودعا "السررلطة الفلسررطينية إلى التخلي عن
كل التفاقات الس ر ر ر ررابقة مع العدو الص ر ر ر ررهيوني والخروج من "أوس ر ر ر ررلو" والرد المطلوب يكون بإنهاء
النقسام الفلسطيني -الفلسطيني".

20

وطالبت حركة "أمل" "بموقف دولي واضررح وعلني من هذا القانون العنصررري ،الذي يهز السررتقرار
واألمن والسالم والنظامين اإلقليمي والدولي ،ويثير فتنة دينية".
واعتبرت "الجماعة اإلس ررالمية" أن الخطوة اإلسر ررائيلية "ما كانت لتتم لول ض ررعف العرب ،وص ررمت
وتآمر بعض حكوماتهم وأنظمتهم لتمرير ما يعرف بص ررفقة القرن ،ولول شر رراكة دول كبرى في هذه
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الجريمة المنكرة" .وأهابت بمنظمة التعاون اإلسالمي "التحرك السريع لوقف مسلسل تجريد الشعب
الفلسطيني من حقوقه وأرضه ومقدساته وحتى هويته".

21

"تيار المستقبل" اللبناني دان بشدة قرار الكنيست اإلسرائيلي بالمصادقة على قانون "الدولة القومية
اليهودية" ،وقال التيار إنه يضر ررع هذا القانون في سر ررياق تفرد العدو اإلس ر ررائيلي بتقويض أي جهود
وحق الشر ر ر ر ررعب الفلسر ر ر ر ررطيني في إقامة دولته
ممكنة إلحالل السر ر ر ر ررالم ،واإلطاحة بالق اررات الدوليةّ ،
المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

22

ح -سورية:
دانت و ازرة الخارجية السورية بأشد العبارات القانون السرائيلي العنصري الجديد وأكدت أنه
يشكل انتهاكا ساف ار للقانون الدولي واعتداء على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في وطنه
من خالل استهداف وجوده القومي والحضاري واإلنساني في فلسطين.
وقال مصدر رسمي في و ازرة الخارجية والمغتربين في تصريح إن “هذا القانون اإلسرائيلي لم يكن
ليصدر لول الدعم الالمحدود الذي تقدمه الدارات المريكية المتعاقبة لهذا الكيان المارق والخارج
عن الشرعية الدولية مشي ار إلى أن نقل السفارة األمريكية إلى القدس جاء بمثابة ضوء أخضر لر
“إسرائيل” للمضي في سياستها العدوانية والعنصرية”.
وأكد أن “قانون الفصل العنصري السرائيلي يشكل انتهاكا ساف ار للقانون الدولي واعتداء على
الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في وطنه من خالل استهداف وجوده القومي والحضاري
والنساني في فلسطين”.

21
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كما وأن “الجمهورية العربية السورية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إلجهاض هذا القانون
المناقض لكل المبادئ التي قامت عليها شرعة األمم المتحدة وحماية الحقوق التاريخية الثابتة
للشعب الفلسطيني على ارضه بما فيها حق العودة”.

خ -السعودية
أبدت المملكة العربية الس ر ر ررعودية ،رفض ر ر ررها واس ر ر ررتنكارها إلقرار الكنيس ر ر ررت اإلسر ر ر ررائيلي القانون
المسمى "الدولة القومية للشعب اليهودي" .وعبر مصدر مسؤول بو ازرة الخارجية السعودية عن أن
"القانون يتعارض مع أحكام القانون الدولي ،ومبادئ الشر ر ر رررعية الدولية ،والمبادئ السر ر ر ررامية لحقوق
اإلنس رران ،كما أن من ش ررأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل س ررلمي للنزاع الفلس ررطيني
 اإلسرائيلي" .ودعا المصدر ،المجتمع الدولي ،لالضطالع بمسؤولياته والتصدي لهذا القانون أوأي محاولت إسرائيلية تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته
الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة.

23

د -قطر
من جهتها أعربت دولة قطر عن استنكارها الشديد ما يسمى بر"قانون القومية" ،مؤكدة أنه "قانون
يكرس العنصرية ويقوض ما تبقى من آمال في عملية السالم وحل الدولتين".
وقالت و ازرة الخارجية ،في بيانها  ،إن "هذه الخطوة تعد نكسة في طريق التعايش والسالم العادل
وتميي از صارخا تجاه العرب من أصحاب األرض ،في الوقت الذي تتجه فيه الحضارة اإلنسانية إلى
الحتفاء بالتنوع والى تعضيد قيم التسامح والتفاعل الحضاري البناء بين الشعوب والثقافات واللغات
المختلفة".
وأكد البيان أن "هذا القانون بتحويله بناء المستوطنات وتهويد القدس إلى مبدأ دستوري ،ينتهك
بشكل صار القانون الدولي وق اررات األمم المتحدة ،ومنها ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة لعام
23
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 ،1949والتي تحرم نقل وتهجير السكان في األماكن المحتلة أثناء الحروب ،وتحرم قيام المحتل
بتغيير طابع المناطق المحتلة وقرار األمم المتحدة رقم  2334لعام  ،2016الذي أقره مجلس األمن
والذي يجرم بشكل مباشر الستيطان اإلسرائيلي ،ويدعو إلى وقف العنف ضد المدنيين
الفلسطينيين".
ودعت قطر المجتمع الدولي إلى "تفعيل ق ارراته والزام إسرائيل بالعدول عن هذا القانون اإليديولوجي
الطابع والتوقف عن انتهاكاتها القانون الدولي" ،كما دعت "كل من له تأثير في إسرائيل للوقوف
إلى جانب القانون والعدالة والقيم اإلنسانية لثني األخيرة عن قرارها هذا والنهج الذي قاد إليه وسائر
انتهاكاتها".

-5ردود الفعل الدولية

أ -األمم المتحدة
علّقت األمم المتحدة على "قانون القومية" ،الذي أقره الكنيسر ر ر ر ر ر ررت اإلس ر ر ر ر ر ر ررائيلي ودعت "جميع
األطراف إلى اإلحجررام عن أي إجراءات أحرراديررة الجررانررب" ،وذلررك في إطررار تعليقهررا في المؤتمر
الص ر ر ررحفي الذي عقده نائب المتحدث باس ر ر ررم األمين العام لحمم المتحدة فرحان حق ،بالمقر الدائم
للمنظمة الدولية بنيويورك.
وكان حق ،يرد خالل المؤتمر على أسر ر ر ر ر ر ررئلة الصر ر ر ر ر ر ررحافيين بشر ر ر ر ر ر ررأن موقف األمين العام أنطونيو
غوتيريش ،من القانون الذي أقره الكنيسر ر ر ر ررت اإلس ر ر ر ر ررائيلي .وقال حق للصر ر ر ر ررحافيين" :نحن لحظنا
ص ر ر رردور هذا القانون ،ونؤكد على س ر ر رريادة الدول في س ر ر ر ّرن قوانينها ،ولكن أيضر ر ر را نؤكد على حقوق

األقليات" .وأردف" :حل الدولتين (الفلس ر ر ررطينية واإلسر ر ر ررائيلية) هو الس ر ر رربيل الوحيد لتحقيق الس ر ر ررالم
وندعو الطرفين إلى اإلحجام عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب".
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ب -منظمة العفو الدولية
ينص على أنها "الدولة
قالت منظمة العفو الدولية "أمنس ر ر ر ر ر ررتي" :إن "إسر ر ر ر ر ر ررائيل" بإقرارها قانونا ّ

وتعزز
القومية للشر ر ر ر ر ررعب اليهودي" ،تر ّس ر ر ر ر ر رخ ّ

70

يتعرض لها
عام ا من التمييز والالمسر ر ر ر ر رراواة التي ّ

الفلس ر ر ررطينيون في األ ارض ر ر رري المحتلة .ورأت "أمنس ر ر ررتي" ،في بيان لها الليلة الماض ر ر ررية ،أن القانون
المذكور يجعل من الفلس ررطينيين الذين يش رركلون نس رربة  %20من إجمالي س رركان األ ارض رري المحتلة
عام " ،1948مواطنين من الدرجة الثانية" .ودعت المنظمة الحكومة اإلس ر ر ر ر ر ر ررائيلية إلى "كفل حقوق
اإلنسان للجميع".
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ت -االتحاد األوروبي
ومن جهته أبدى التحاد األوروبي "قلقه" من تبني القانون ،معتب ار أنه يهدد بر"تعقيد" حل الدولتين
مع الفلسطينيين.
فيديريكا موغيريني المتحدثة باسم المفوضة العليا للسياسية الخارجية في التحاد األوروبي صرحت:
"نحن قلقون وقد أعربنا عن قلقنا لسلطات إسرائيل" .وأضافت" :نحترم سيادة إسرائيل ،ولكن ينبغي
احترام المبادئ األساسية ،وبينها حق األقليات".
ورفضت المتحدثة اإلدلء بأي تعليق محدد على تبني البرلمان اإلسرائيلي القانون .وذكرت أن "حل
الدولتين هو الحل الذي يدافع عنه التحاد األوروبي وينبغي القيام بكل ما هو ممكن لتجنب وضع
العراقيل ومنع هذا الحل من أن يصبح حقيقة".
واعتبرت أن القانون "يهدد بالتأكيد بتعقيد األمور" .وكررت المتحدثة "سنعمل مع سلطات إسرائيل
على كل ما يهدد بعدم تحقيق حل الدولتين"
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ث -تركيا
ادان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن  ،قانون "الدولة القومية اليهودية" بأشد العبارات
وشدد على أنه "ل يمكن القبول إطالقاا بهذه الخطوة العنصرية التي
قانون الدولة القومية اليهوديةّ ،
تدفع باتجاه محو الشعب الفلسطيني من وطنه األم بمسوغ قانوني".
ودعا قالن المجتمع الدولي إلى أن "يبدي موقفا حيال هذا الظلم الواقع أمام أنظار العالم" ،وجدد
تأكيد تركيا عدم العتراف بإعالن القدس عاصمة مزعومة إلسرائيل واقامة مستوطنات لتهجير
الفلسطينيين بشكل منهجي ،ورفض أنقرة مساعي إقامة إسرائيل دولة أبارتايد (نظام فصل عنصري).
و في نفس السياق أكدت الخارجية التركية ،في بيان لها  ،أن قانون القومية في إسرائيل يضرب
بمبادئ القانون الدولي عرض الحائط ،ويتجاهل حقوق الفلسطينيين.
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