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مقدمة:
يف  عضو  غري  مراقب  دولٍة  إىل  مراقٍب  كياٍن  من  فلسطني  تحول  شكل   
الدولة  »يهودية  2012/11/29م رضبًة ملرشوع  بتاريخ  املتحدة  األمم  منظمة 
اإلرسائيلّية« من ناحيتّي الحدود ومدينة القدس، فنسفت بذلك ركنني أساسني 
من أركان هذا املرشوع بعد االعرتاف األممّي بفلسطني دولًة وفق حدود الرابع 
األوريّب  وبخاصة  العاملّي،  االعرتاف  تزايد  شكل  كام   ،1967 عام  حزيران  من 
نتينياهو خوفاً  لحكومة  مؤرّقاً  الفلسطينية وفق تلك الحدود هاجساً  بالّدولة 
من العزلة الدولّية، دفع بها إىل سن ترشيع »الّدولة القومية« يف محاولة من 
بدولة  الدويّل  االعرتاف  مواجه  يف  إلرسائيل  اليهودّي  الطابع  لفرض  نتينياهو 
فلسطني عىل حدود 4 حزيران 1967... وكام هو معروف فـ »إرسائيل« نشأت 
عام  »إرسائيل«  إعالن  وثيقة  أقرته  ما  ودميقراطية« حسب  يهوديٍة  »دولٍة  كـ 
من  األوليني  العقدين  واضحٍة يف  بنصوٍص دستوريٍة  تكرسه  مل  أّنها  إاّل   ،1948
عىل  الفلسطينّي  الشعب  عىل  املبارش  العسكرّي  الحكم  لحالة  نظراً  نشوئها 
العام  يف  االحتالل  سلطات  تبنت  حيث  التاريخية،  فلسطني  جغرافيا  امتداد 
من   )11( املادة  بوساطة   ،1945 لعام  االنتدابية«  الطوارئ  »أنظمة   1948
لنظام  القانويّن  املرتكز  األنظمة  تلك  شّكلت  حيث   ،... والقانون  الّسلطة  أمر 
الحكم املفروض عىل الفلسطينيني من العام )1948-1966()1( بيد أّن تغريات 
الدميوغرافيا لصالح العنرص السكايّن العريّب، واحتامالت تحول العنرص اليهودّي 
»الّدولة  مقولة  من  جعل  الدينية،  التيارات  نفوذ  وتنامي  سكانية،  أقليٍة  إىل 
هاجس  من  التخلص  بغرض  »إرسائيلية«  واسرتاتيجيا  مرشوعاً  اليهودية« 
الكنيست  قرار  بعد  السياسات  و  الخطى  وتسارعت  العربية،  الدميغرافيا 
»اإلرسائييّل« يف 2003/7/16 برضورة تعميق مبدأ »يهودية الّدولة« وتعميمه 
املذكور...و  القرار  بجانب  فلسطينيٍّ  موقٍف  انتزاع  ومحاولة  العامل،  دول  عىل 

1. يوسف تيسري جبارين، «أنظمة الطوارئ الدفاعية«، محرر، «الفلسطينيون يف إرسائيل دراسة يف التاريخ والسياسية واملجتمع، 

التطبيقية، 2011(،  االجتامعية  للدراسات  العريّب  املركز   - الكرمل  )حيفا: مدى  أريج صباغ خوري،  و  تحرير:نديم روحانا 

ص69.
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ترتكز إسرتاتيجية تهويد »الدولة اإلرسائيلّية« عىل سياساٍت عدة متزامنٍة: تبدأ 
هذه الّسياسات بتهيئة اإلطار الترشيعّي لنقل املصطلح من إطاره النظرّي إىل 
تكرّس  قوانني  إصدار  من خالل  الّدولة«،  »يهودية  قوننة  أّي  الوجودّي  الحيز 
الطابع  التي مل تنص رصاحًة عىل  القوانني  اليهودّي »للدولة« وتعديل  الطابع 
اليهودّي لـ »إرسائيل«، ترتافق تلك الّسياسة الترشيعية مع سياسٍة تنفيذيٍة عرب 
تهويد الجغرافيا الفلسطينية من خالل تكثيف عمليات االستيطان »اإلرسائييّل« 
وبخاصة يف األرايّض الفلسطينية املحتلة بعد 4 حزيران 1967، واستمرار بناء 
الجدار العنرصّي يف الضفة الغربية والقدس املحتلة بغرض ترسيٍم أحاديِّ الجانب 
للحدود بني »إرسائيل« والفلسطينيني... هذه اإلجراءات الترشيعية والتنفيذية 
تتزامن مع سياسٍة إعالميٍة ودعائيٍة تزييف الوقائع حيث يقوم اإلعالم الصهيوين 
بتوثيق املوروث العريّب الفلسطيني عىل أّنه موروٌث شعبيٌّ »إرسائييّل« كـ)رسقة 
الكوفية الفلسطينيةٌّ والزّي الشعبي الفلسطينّي ...(، إضافًة إىل سياسٍة تربويٍة 
القومية« لعرب  العدمية  اليهودية وتعمم))»ثقافة  وثقافيٍة تعزز مصطلحات 
عام1948)1(((...وإذا كانت مسألة الوصول إىل »الدولة اليهودية« قاساًم مشرتكاً 
الحصول  والدينية داخل »إرسائيل« يف محاولة  الّسياسية  التيارات  أغلبية  بني 
الكنيست  قرار  بعد  وبخاصة  املسألة،  بهذه  ودويلٍّ  فلسطينيٍّ  اعرتاٍف  عىل 
»اإلرسائييّل« عام 2003 الذي طالب الحكومة »اإلرسائيلّية« بالسعي للحصول 
اليهودّي ومدى يهوديتها  الدين  أّن الرصاع عىل موقع  إاّل  عىل هكذا اعرتاف، 
للعام  الراهن«  »الوضع  اتفاقية  مهدداً  سيعود،  اليهودية«  »الّدولة  هذه  يف 
1947)2(،  األمر الذي يهدد حالة التعايش السلمّي بني التيارين العلاميّن والدينّي 
يف »إرسائيل«، إضافًة إىل انعكاسات محتملٍة متّس جوهر القضية الفلسطينية 
كمصري عرب أرايض العام 1948، وحق العودة لالجئني الفلسطينيني، ومستقبل 

1.  أنور محمود، زنايت،  )2010(. تهويد القدس - محاوالت التهويد و التصدي لها من واقع النصوص و الوثائق و اإلحصائيات 

)ط 1(، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، ص99.

2.  اتفاقية الوضع الراهن: هي االتفاقية التي أرست مالمح العالقة بني الدين والدولة يف »إرسائيل« منذ العام 1947، وهي عبارة 

عن رسالة بعث بها ديفيد بن غوريون باسم املجلس التنفيذي للوكالة اليهودية إىل قادة حركة »اغودات إرسائيل« االستجابة 

إىل مطالب املتدينني، للمزيد انظر: عبد الفتاح مايض، «الدين والسياسة يف إرسائيل – دراسة يف األحزاب والجامعات الدينية 

يف إرسائيل ودورها يف الحياة السياسية«، ) القاهرة: مكتبة مدبويل، الطبعة األوىل، 1999(، ص 275-276.
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املفاوضات الثنائية... هذه االنعكاسات تشكل إشكالية الّدراسة، والتي تجلت 
نتنياهو إىل  بنيامني  الوزراء »اإلرسائييّل«  اتجهت حكومة رئيس  عندما  مؤخراً 
محاولة إقرار قانون إعالن »إرسائيل« »دولة يهودية« يف الكنيست، بعدما أقرته 
باألغلبية يف جلسة الحكومة »اإلرسائيلية« بتاريخ 2014/11/23م، األمر الذي 
الّسياسية والدينية يف »إرسائيل«، وأفىض بتاريخ  التيارات  بني  أثار جدالً حاداً 
2014/12/2 م إىل عزل حزيّبْ »هناك مستقبل« بزعامة وزير املالية يائري البيد 
و»الحركة« بزعامة وزيرة العدل تسيبي ليفني من الحكومة، وشمل قرار العزل 
4 وزراء من الحزبني إىل جانب لبيد وليفني وهم: ووزير املعارف شاي بريون، 
ووزيرة الصحة ياعيل غريمان، ووزير الرفاه مئري كوهني، ووزير العلوم يعكوف 
بريي، هذه األزمة السياسية قادت إىل حل الكنيست لنفسه بتاريخ 2014/12/8 
مفسحاً املجال أمام انتخابات مبكرة يف آذار 2015، ولفهٍم أعمق لطبيعة هذه 
إىل  الباحث  سيتطرق  اإلرسائيلية«  الّدولة  »يهودية  املتمحورة حول  اإلشكالية 
استرشاف  مبحاولة  الباحث  سيقوم  ثم  ومن  اإلشكالية  لهذه  التاريخّي  البعد 
تداعيات إقرار القانون يف »الكنيست اإلرسائييّل« عىل القضية الفلسطينية، ويف 
سبيل ذلك سيعتمد الباحث املنهج االسترشايف يف محاولة التنبؤ مبستقبل قانون 
»الّدولة القومية« وتداعياته املحتملة عىل الداخل »اإلرسائييّل« وتأثرياته عىل 

مستقبل القضية الفلسطينية. 

»إرسائيل«،  القومية«،  »الّدولة  قانون  للّدراسة:  مفتاحية  كلامت 
سيناريو، حق العودة، الفلسطينيني، مصري.

املطلب األول: اخلالفات داخل »إسرائيل« حول شكل و مضمون 
»يهودية الدولة«.

يتفق التياران العلاميّن والدينّي عىل رضورة الوصول إىل »الّدولة اليهودية« 
من حيث اإلجراءات والسياسات، وبخاصة تهيئة اإلطار الترشيعّي لنقل املصطلح 
من إطاره النظرّي إىل الحيز الوجودّي أّي قوننة »يهودية الّدولة«، تجىل ذلك 
خالل االتفاق عىل إصدار قوانني تكرّس الطابع اليهودّي »للدولة« ومنها قانون 
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املواطنة لعام )2003( وقانون مديرية أرايض »إرسائيل« لعام )2009( وقانون 
خصخصة أرايّض الالجئني لعام) 2009( وقانون الوالء لـ«الدولة اليهودية« لعام 
إرسائيل  »دولة  قيم  حامية  وقانون  )2011(م،  لعام  النكبة  قانون  و   )2010(
كدولٍة يهوديٍة )2011(«، وقانون أرايض »إرسائيل« )تعديل رقم 3( لعام)2011(
)2014( اليهودّي«  الشعب  دولة  »إرسائيل  أو  »الشعب«  قانون  واقرتاح  م، 

لـ«إرسائيل«  اليهودّي  الطابع  تنص رصاحًة عىل  التي مل  القوانني  م..، وتعديل 
ومنها تعديل قانون »التعليم الرسمّي يف إرسائيل« 2014، تعديل أنظمة حيازة 
األرض لعام1943 وحيازة ألغراض عاّمة – لعام )2010(، وتعديل قانون أساس 
الكنيست )تعديل رقم 35 لعام 2002(، تعديل قانون الجنسية »اإلرسائيلّية« 
لعام )2003(م، و لكّن التيارين العلامين واملتدين يختلفان جوهرياً حول مدى 
جوهر  وهام  باليهودية،  الدميقراطية  عالقة  و  املنشودة  الدولة  تلك  يهودية 

قانون »الّدولة القومية« العتيد:

»يهودية  ملدى  الدينية  الرؤية  ترتكز  الدولة«:  »يهودية  مدى  أواًل- 
الدولة« عىل افرتاضني أساسيني:))الثقافة اليهودية ثقافة خاصة تختلف اختالفاً 
»الدولة  و  قاطعة،  »حقيقًة  باعتبارها  األخرى  الشعوب  ثقافات  عن  جذرياً 
اليهودية« هي دولة الرشيعة اليهودية و القانون »العربي«، حيث إّنهام هام 
عىل  الدولة  اعتامد  بينام  املعارصة،  املشكالت  جميع  حل  بإمكانهام  اللذان 
اليهودية مبثابة كارثة البّد من إصالحها)1(،  القانون العلاميّن الغريب عن روح 
بينام يعتمد العلامنيون يف رؤيتهم عىل اعتبارين: ))الثقافة »اإلرسائيلّية« ليست 
ثقافة »نقية«، بل هي مزيج من ثقافات مختلفة، أّي أّن الجمهور العلامين يؤيد 
اليهودية« أن تعتمد عىل الرشيعة  الليربايل، ال ميكن لـ »الدولة  التأثري الغريب 
اليهودية والقانون »العربي«، ألّن صالحيتهام كانت مناسبة للاميض، وال ميكن 
»الدولة  لـ  املتدين  التيار  رؤية  فإّن  وهكذا  الحارض(()2(،  يف  عليهام  االعتامد 

الفنون  و  للثقافة  الوطني  املجلس  )الكويت:  املعرفة،  عامل  سلسلة  إرسائيل،  يف  الهوية  إشكالية  الشامي،  الله  عبد  رشاد   .1

واآلداب، ع 224، 1997(، ص284.

2. نافذ أبو حسنة، املتدينون والعلامنيون يف إرسائيل، )بريوت: مركز الدراسات اإلسرتاتيجية والبحوث والتوثيق، دراسات 8، 

ط1، 1999(، ص30.
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اليهودية« تقوم عىل مبدأ الدولة الّدينية، مبعنى أّن الرشيعة اليهودية »الهاخاال« 
هي مبثابة الدستور لهذه الدولة، وهو ما أكد عليه يائيري البيد يف معرض تعليقه 
عىل مرشوع قانون اليهودية يف الحكومة حني قال:))أنتم تريدون دولة رشيعة((

)1( بينام تقوم الرؤية العلامنية لـ«الدولة اليهودية« عىل مبدأ دولة اليهود، دون 

العامة يف  الحياة  اليهودية عىل جميع مناحي  للرشيعة  كاماًل  تطبيقاً  تعني  أن 
»إرسائيل«، بهذا تستند الرؤية العلامنية لـ«الدولة اليهودية« عىل اتفاقية الوضع 
الراهن لعام 1947 من ناحية الداخل »اإلرسائييّل«، والتي تضع حداً لطموحات 
التيار الديني يف »إرسائيل«، بينام ينطلق التيار املتدين من اتفاقية الوضع الراهن 
لعام 1947 باتجاه السيطرة التامة عىل جميع مناحي الحياة العامة يف »إرسائيل«.

 ثانياً- العالقة بني اليهودية والدميقراطية يف »إرسائيل«:

املبدأ  حيث  من  القومية«  »الدولة  أو  إرسائيل«  »يهودية  قانون  يدعو 
تعريف  إعادة  والدميقراطية من خالل  اليهودية  بني  القائم  التوازن  تغيري  إىل 
الهوية  واشرتاط  وربط  دميقراطية«   - »يهودية  دولة  أنها  عىل  »إرسائيل« 
»القيم  مالءمة  يعني  ما  اليهودية«  »القومية  بصفتها  للدولة  الدميقراطية 
الدميقراطية مع القيم اليهودية« مبا يعززها وال يتعارض معها، كام أّن القانون 
بوزيرة  دفع  ما  وهو  »إرسائيل«  يف  رسمية  كلغة  العربية  اللغة  مكانة  ألغى 
القضاء »اإلرسائيلية« إىل طرح مرشوع مسودة قانوٍن بديٍل نرشتها »يديعوت 
جوهرية  تغيريات  عدة  تتضمن  فإّنها  اإللكرتوين،  موقعها  يف  أحرونوت« 
أن  تتضمن  القومية«  لـ»قانون  األوىل  الصيغة  كانت  حيث  التعريفات:  يف 
إحقاق  يف  الحق  وأّن  اليهودّي،  للشعب  القومّي  البيت  »إرسائيل« هي  دولة 
اليهودي، وأن نظام دولة  بالشعب  القومي يف »إرسائيل« خاص  تقرير املصري 
»إرسائيل« هو دميقراطي«، بينام ينص قانون »دولة إرسائيل« الخاص بليفني 
عىل أّن »دولة »إرسائيل« هّي دولٌة يهوديٌة ودميقراطيٌة حددت قيمها يف وثيقة 
االستقالل، وتقيم املساواة بني كل مواطنيها«، ويف حني ينص »قانون القومية« 

العدد ٢٤٥٢،  اللبنانية، إرسائيليات،  األخبار  الدولة««، جريدة  الحكومة اإلرسائيليّة تصادق عىل »يهوديّة   » . عيل حيدر،   1

االثنني ٢٤ ترشين الثاين ٢٠١٤.
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عىل أّن »اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وأّن للغة العربية مكانٌة خاصة«، 
فإّن قانون ليفني »دولة إرسائيل« ال يتطرق إليها وتبقى »اللغة العربية هي 
اللغة الرسمية«، ويف حني يعترب »قانون القومية« عىل أن »القضاء العربي هو 

مصدر االستلهام للمرشع« فإن قانون ليفني ال يأيت عىل ذلك.

وعىل الرغم من تعديالت ليفني فإن التناقض األسايّس بني »يهودية الدولة« 
و»دميقراطيتها« يف »إرسائيل« يتجىل يف مسألة املواطنة يف »الّدولة اليهودية«، 
وهي مسألة تنطلق من إشكاليتني أساسيتني: ))اإلشكالّية األوىل تنطلق من أّن 
الدين والقومية واألمة، وبالتايل  »يهودية الدولة« تستند إىل عدم الفصل بني 
فقط  يهوديًة  ليست  الدولة  إّن  الثانية:  أّما  والدولة،  الدين  بني  الفصل  عدم 
بحكم األغلبية اليهودية فيها، بل أيضاً باعتبارها دولة اليهود، أّي أّن »إرسائيل« 
كبرٍي من مواطنيها، وهي يف  ليست دولة جزٍء  لذاتها  بحكم رؤيتها وتعريفها 
الوقت ذاته دولة كثريين ليسوا مواطنني فيها ..بعد، وتعني هذه »البعد« أّن 
»إرسائيل« ترى لذاتها مهمة إيديولوجية يف إقناع هؤالء اليهود أن لهم »دولة« 
إليه(()1(،  وينتقلوا  الوالء  يبادلوها  أن  فيها، وعليهم  يعيشون  التي  الدولة  غري 
إشكالية  يف  يتمثل  و«دميقراطيتها«  الدولة«  »يهودية  بني  الثاين  التناقض  أّما 
املساواة داخل »إرسائيل«، ))حيث سعت »إرسائيل« إىل طمس الهوية القومية 
الناحية الّسياسية مثاًل،  العربية للفلسطينيني الذين بقوا تحت سلطتها، فمن 
فقد حالت السلطات »اإلرسائيلّية« دون تشكيل األحزاب الّسياسية من خالل 
سياسٍة مدروسة، فالقانون األسايّس »اإلرسائييّل« ال يسمح لحزٍب عريبٍّ خوض 
االنتخابات العامة للكنيست »اإلرسائييّل« إال إذا كان برنامجه السيايّس يعرتف 

بأّن »إرسائيل دولة الشعب اليهودي«(()2(.

 املطلب الثاني - تداعيات إقرار مشروع قانون »الّدولة القومية«:

يف  القومية«  »الدولة  قانون  إقرار  يف  املتطرف  اليمني  نجاح  حال  يف 
»الكنيست اإلرسائييّل« بعد االنتخابات املزمع عقدها يف آذار 2015 ، سيرتتب 

1.  عزمي بشارة، من يهودية الدولة حتى شاروون - دراسة يف تناقض الدميقراطية اإلرسائيلية، )القاهرة: دار الرشوق، الطبعة 

الثانية، 2010 (، ص21.

2. فايز رشد، زيف دميقراطية إرسائيل، )بريوت:املؤسسة العربية للدراسات والنرش، ط1، 2004(، ص111-112.
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عىل هذا األمر تداعياٌت داخليٌة وإقليميٌة ودولّيٌة يف مقدمها عىل الصعيد الداخيل 
الدين  موقع  والعلاميّن حول  الدينّي  التيارين  بني  الرصاع  عودة  »اإلرسائييّل«، 
»الدولة  »اليهودّي« يف  املعلنة، وتحديد من هو  اليهودية  الدولة  اليهودّي يف 
اليهودية«، األمر الذي سرتتب عليه إشكالية يف الهوية »اإلرسائيلّية« نظراً لتنوع 
وجهات النظر حول تحديد من هو اليهودّي، أّما عىل الصعيد اإلقليمّي سينشب 
الدول  يف  الفلسطينيني  الالجئني  توطني  قضية  حول  العربية  الدول  مع  رصاع 
العربية، إضافًة إىل تداعياٍت محتملٍة عىل الواقع الجيو- سيايّس ملنطقة »الرشق 
األوسط«، ألّن وجود دولٍة ُتعرّف نفسها بصفٍة دينيٍة وبوجود مشاريع تقسيميٍة 
تستهدف املنطقة »الرشق أوسطية« لتربير منطقها الدينّي، »الدولة اإلسالمية 
يف العراق و الشام »داعش« منوذجاً ... مرتافقًة مع إشكالياٍت متعلقة بالهوية 
واالنتامء يف »الرشق األوسط«، األمر الذي قد ُيشكل تداعياٍت محتملة، مجمل 
هذه التداعيات واإلشكاليات سيجعل الوصول إىل السالم العادل والشامل عىل 

أساس القرارات الدولّية أمراً صعباً، ويجعل من حل الدولتني أمراً صعباً. 

مسألة  كانت  إذا  »اإلرسائييّل«:  الداخل  عىل  املحتملة  التداعيات  أوالً- 
والديني  العلامين  التيارين  بني  مشرتكاً  قاساًم  اليهودية«  »الدولة  إىل  الوصول 
يف محاولة الحصول عىل اعرتاف فلسطينّي ودويّل بهذه املسألة، وبخاصة بعد 
قرار الكنيست »اإلرسائييّل« يف العام 2003 الذي طالب الحكومة »اإلرسائيلّية« 
بالسعي للحصول عىل هكذا اعرتاف، إاّل أّن الرصاع عىل موقع الدين اليهودي 
يف هذه »الّدولة اليهودية »سيعود حال إقرار قانون »الدولة القومية«، مهدداً 
اتفاقية »الوضع الراهن« للعام 1947 األمر الذي يهدد حالة التعايش السلمي 
داخل  إشكالية  سيخلق  مام  »إرسائيل«،  يف  والديني  العلامين  التيارين  بني 
املجتمع »اإلرسائييّل«، ولفهٍم أعمق لطبيعة هذه اإلشكالية وتأثري عامل إقرار 
»قانون القومية« عىل هذه اإلشكالية ، سيحاول الباحث تقسيم هذه اإلشكالية 
إىل قضيتني فرعيتني بيت التيارين العلامين واملتدين: أوالً: من هو اليهودّي يف 
هذه »الدولة اليهودية«، ثانياً: إشكالية الهوية املستجدة يف »الدولة اليهودية«.
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قانون »يهودية الّدولة« يف »إسرائيل« وتداعياته املستقبلية على القضية الفلسطينية

الحايل  الرصاع  ))إّن مركز  اليهودية«،  »الدولة  اليهودي يف هذه  من هو 
واملستقبيل يف »إرسائيل« بني التيارين العلامين والديني حول من هو اليهودي 
اليهودي  الدينية ملن هو  الرؤية  تقوم  اليهودي(()1(،  يهودية  ما هو مصدر  و 
هو  وحدته  مصدر  وجنساً،  شعباً  يشكلون  اليهود  »إّن  القائل:  االفرتاض  عىل 
الديانة اليهودية«، وبذلك اليهودي وفق الرؤية الدينية املتشددة من ولد ألٍم 
يهودية، أو تهود حسب الرشيعة اليهودية »الهاخااله« ومل يكن منتسباً إىل دين 
اليهودي  الدم  نقاء  عىل  الخطر  وأّن  اليهودية،  الدينية  الفرائض  ويؤدي  آخر، 
– باعتقادها- يأيت من مصدرين هام: الزواج املختلط وبخاصة إذا كانت األم 
غري يهودية، و التهود غري الصادق)2(، بينام تقوم الرؤية العلامنية عىل اعتبار 
عاتقه مثل  امللقاة عىل  بالواجبات  الدولة، وقيامه  لقوانني  املواطن  إطاعة  أّن 
خدمة الجيش ودفع الرضائب، وإخالصه لـ«إرسائيل« هي املحددات املقبولة 
ملنح الجنسية »اإلرسائيلّية« اليهودية، بعد إجراء عملية التهويد وقدومه بشكل 

قانوين، أّما التعريف التلمودي فهو ال يتامىش مع مصالح »إرسائيل«)3(. 

إىل ما تقدم فإّن جوهر تلك اإلشكالية بني املتدينني هو مسألة  استناداً 
سيطرة  لفرض  تسعى  الدينية  والتيارات  فاألحزاب  اليهودّي،  هو  من  تقرير 
مطلقة عىل حق تقرير صحة مسألة التهود، وهو أمٌر يعارضه العلامنيون يف 
»إرسائيل«، وتجدد طرح مسألة »يهودية الدولة اإلرسائيلّية«، سيعيد الرصاع بني 
التيارين حول من هو اليهودي، أّي من يحق له اكتساب الجنسية »اإلرسائيلّية«، 
وذلك مبوجب قانون الجنسية »اإلرسائيلّية«، وإذا كان القانون الحايل بصيغته 
اليهودي؟،  البت يف قضية من هو  املطروحة للتداول عرب وسائل اإلعالم أجل 
الباحث األمر إىل عدم رغبة الحكومة »اإلرسائيلية« برئاسة نتينياهو يف  يعزو 
ينسف مرشوع  قد  الحكومة  يف  العلامنية  التيارات  مع  تاريخيٍّ  إشكاٍل  طرح 
إىل  للهجرة  اليهود مؤهلون  بصيغة معدلة مؤجلة »كل  استبدله  و   ، القانون 

1.  عبد الغفار الدويك، الحالة الدينية يف إرسائيل، )القاهرة: املكتب العريب الحديث، 2004(، ص425.

. املرجع السابق نفسه، ص 426.  2

. نافذ أبو حسنة، املتدينون والعلامنيون يف إرسائيل، مرجع سابق، ص32.  3
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البالد والحصول عىل جنسية الدولة وفقاً للقانون«)1(....
اليهودية«: يقوم الطرح اليهودي »اإلرسائييّل«   إشكالّية الهوية »للدولة 
العلامين للهوية يف »إرسائيل« عىل جملٍة من املحددات أهمها: ))التأكيد عىل 
التاريخ  ركيزته  العامل،  ويهود  »إرسائيل«  يف  اليهود  بني  مشرتٍك  أساٍس  وجود 
املشرتك واملصري املشرتك، لذلك هي تشجع الهجرة إىل »إرسائيل« دون قيود، 
املرحلة  هذه  اليهود يف  للهوية عىل جموع  العلامين  اليهودي  الطرح  ويقرتح 
أساساً مشرتكاً يقوم عىل الوطن اليهودي مبفهومه الثقايف، وعىل االرتباط باملايض 
الذي يعكس املصري الخاص لليهود، مع السعي لتأكيد الطابع اليهودي للدولة، 
بحيث ال مكان ألّي قوميٍة أو ديانٍة أخرى يف« الدولة اليهودية«(()2(، بينام يقوم 
الطرح الديني للهوية يف »الدولة اليهودية« عىل أّن الدين اليهودي هو األساس 
واملصدر الذي ميكن عىل ضوئه صياغة الهوية الجامعة يف املجتمع »اإلرسائييّل«، 
الطرح: »يجب أن تكون  بنداً مشابها لهذا  القومية«  الدولة  ونجد يف »قانون 
الرشيعة اليهودية مبثابة مصدر إلهام للكنيست«، وبالتايل يسعى هذا الطرح 
لتحويل »إرسائيل« إىل »دولٍة يهودٍية« تحكمها مبادئ التوراة و»الهاجاال« وفق 
املذهب األرثوذكيس، األمر الذي يهدد املجتمع »اإلرسائييّل« بحرٍب أهلية)3(، إذاً 
يشري كال الطرحني إىل عنرص اليهودية باعتبارها أساس املجتمع، وبينام يرتكز 
الطرح األول عىل عامل املوروث التاريخي املشرتك للوصول إىل هوية جامعة 
»للمجتمع« يرتكز الطرح الديني عىل التعاليم الدينية األرثوذكسية، األمر الذي 
يجعل التصادم بني الطرحني وارداً، إضافًة إىل أّن كال الطرحني يستبعد أّي مكون 
آخر داخل املجتمع »اإلرسائييّل« فاليهودية رشط التواجد داخل هذا املجتمع .

بالنتيجة: عكست العبارة الدستورية »إرسائيل دولٌة يهوديٌة ودميقراطيٌة« 
الخالفات بني التيارات اليهودية الدينية والسياسّية حول طبيعة وهوية الّدولة 

الرابط  الفلسطيني، 24/11/2014،  العنرصي لدولة االحتالل اإلرسائييل”.حزب الشعب  القومية«  لـ«قانون  الحريف  1. “النص 

http://www.ppp.ps/atemplate.php?id=6931 :االلكرتوين

. رشاد عبد الله الشامي، إشكالية الهوية يف إرسائيل، مرجع سابق، ص 240.  2

. عبد الغفار الدويك، الحالة الدينية يف إرسائيل، مرجع سابق، ص435.  3
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فبينام  اليهودية«،  »الدولة  ودالالت  معنى  تحسم  أن  دون  إنشاؤها،  املزمع 
نظر  آنذاك،  الدولة  يكثفون جهودهم إلعالن  الّسياسية  الصهيونية  دعاة  كان 
الوصول  باعتباره خطوًة يف سبيل  اإلعالن  إىل هذا  املتشددة  الصهيونية  دعاة 
قانون  املرتبطة مبرشوع  النقاشات  اليهودية«، ومع عودة  الرشيعة  إىل »دولة 
»الدولة القومية«، سيعود الرصاع بني العلامنيني واملتدينني حول طبيعة »الدولة 
الدينية  للقوى  املطرد  النمو  بفعل  للتفاقم  مرشح  الرصاع  هذا  اليهودية«، 
واليمينية، مع عجز الصهيونية السياسية عن حل إشكالية الهوية والعالقة مع 
السلطة  عىل  »الحريدم«  سيطرة  حال  ذروته  سيبلغ  الرصاع  هذا  الشتات)1(، 
»الحريدم«)2(،  لتيار  الّسكاين  النمو  بفعل  تقدير  أبعد  العام 2020عىل  بحلول 
حدة  ازدياد  بفعل  مطروحاً  اإلرسائيلية«  »األهلية  الحرب  سيناريو  ويبقى 

االستقطاب بني املعسكرين السابقني...

 مصري فلسطينّيي أراضي عام 1948:

يتعذر الفصل بني »يهودية الدولة« والواقع الدميوغرايف القائم يف فلسطني 
يتطلب  للدولة  اليهودي  الطابع  تجسيد  أّن  ذلك  والعرب،  اليهود  بني  املحتلة 
البرشي  العنرص  ملصلحة  راجحٍة  فيها  الكّفة  تكون  دميوغرافيٍة  معادلٍة  توافر 
اليهودّي، وهو ما ال ميكن أن يتحقق إاّل عىل حساب العرب يف فلسطني، وال 
سيام داخل األرايض التي احتلتها العصابات الصهيونية عام 1948، والتي ُتعرف 
مبناطق الخط األخرض، حيث اتخذ الرصاع العريب- الصهيويّن منذ بدايته رصاعاً 
عىل األرض والسكان، وكان وما يزال الهدف األساس للحركة الصهيونية بدايًة 
فلسطني  أرض  أكرب مساحة ممكنة من  االستيالء عىل  و«إرسائيل« الحقاً، هو 
موجاٍت  يف  القادمني  اليهود  املستوطنني  من  ممكن  عدد  بأكرب  واستيطانها 

1.  نافذ أبو حسنة، »املتدينون والعلامنيون يف إرسائيل«، مرجع سابق، ص90

2 .املرجع السابق، ص85. الحريديم: طائفة محافظة من اليهودية األرثوذكسية، يحاولون تطبيق نصوص التوراة يف« إرسائيل«، 

للمزيد انظر: 

Samuel C. Heilman and Menachem Friedman، The Haredim in Israel Who Are They and What Do 

They Want، INSTITUTE ON AMERICAN JEWISH-ISRAELI RELATIONS، THE AMERICAN 

JEWISH COMMITTEE، 1991.pp، 1-5
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متالحقٍة من املهاجرين، وللوقوف عىل صورة املتغريات الدميوغرافية يف »إرسائيل«، 
))بلغت نسبة اليهود حوايل 78، 8% من املجموع العام للسكان يف العام 1950، 
فيام بلغت نسبتهم حوايل 88، 9% يف العام 1960، وحوايل 85، 4% يف العام 1970 
بلغت  كام  احتاللها،  بعد  العربية  القدس  سكان  إىل ضم  االنخفاض  هذا  ويعود 
لتصل  العام 1990،  العام 1980، و 81، 9% يف  اليهود حوايل 83، 7% يف  نسبة 
نسبة اليهود يف العام 2000 إىل حوايل 77، 8% من املجموع العام للسكان، مام 
يعني ارتفاع نسبة السكان العرب من 12، 2% يف العام 1950 إىل 22، 2% يف العام 
2000 (()1(، ويف دراسٍة صادرٍة عن دائرة اإلحصاء املركزية »اإلرسائيلية« مبناسبة 
الذكرى السنوية ال 66 لتأسيس »إرسائيل«، وصل عدد السكان يف »إرسائيل« عام 
اليهود ما نسبة 75%، بينام  2014 حوايل 6 ماليني و 135 ألف نسمة، ويشّكل 
 351 وهناك   ،%7  ،20 نسبة  يشّكلون  نسمة،  ألف   694 و  مليون  العرب  عدد 
 ، ألف مواطن »إرسائييل«، يشكلون 4، 3% من السكان، يفتقرون لتصنيٍف دينيٍّ
وليسوا  السابق  السوفييتي  االتحاد  دول  من  املهاجرين  من  الساحقة  وغالبيتهم 

يهوداً، لكّنهم هاجروا إىل »إرسائيل« مع أزواجهم اليهود)2(.

بالعودة إىل مرشوع قانون »الدولة القومية« وتداعياته عىل عرب أرايض 
العام 1948 يطرح نص القانون مبادئ تعريفية لشكل الدولة ومضمونها مثل:« 
إّن حق تقرير املصري يف دولة إرسائيل قارص عىل الشعب اليهودي، إن إرسائيل 
هي دولة دميقراطية تقوم عىل مبادئ الحرية والعدالة والسالم وفق رؤية أنبياء 
مبقتىض  مواطنيها  لجميع  الشخصية  بالحقوق  تلتزم  أنها  كام  إرسائيل،  شعب 
القانون، إضافة إىل تدريس تاريخ الشعب اليهودي وتراثه وتقاليده يف جميع 
هذه  مجمل  البالد«،  يف  اليهودي  الجمهور  تخدم  التي  التعليمية  املؤسسات 
املبادئ يشكل انتهاكاً لالنتامءين املديّن والقومي للمواطنني الفلسطينّيني ، حيث 
يتحّولون إىل مواطني دولة ترّصح يف قاعدتها الدستورّية األساسّية أّنها ليست 

الثاين من ق.20«، مجلة  النصف  السكاين خالل  الرصاع  دراسة يف  فلسطني-  اليهود يف  السكان   » الرشقاوي،  فواز حامد    .1

الجامعة اإلسالمية، سلسلة العلوم اإلنسانية، )غزة: الجامعة اإلسالمية، املجلد 15، العدد2، حزيران 2007(، ص656.

للدراسات  الفلسطيني  املركز  الله:مدار-  )رام  اإلرسائييل،  املشهد  “، نرشة  مليون   2 ،8 يقرتب من  2.  “عدد سكان إرسائيل 

اإلرسائيلية، ، العدد 332، السنة 12، 6/5/2014(، ص2.
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، ميكن استخدامه  إقصائيًّا  التعريف طابًعا  القومّي، كام يحمل هذا  موطنهم 
سياسات  تسويغ  وبالتايل  األغلبّية،  ملجموعة  األفضلّية  منح  تسويغ  أجل  من 
هرمية  وعالقة  تراُتبيًّا  تصنيًفا  املقرتح  القانون  يحمل  كام  وعنرصّية،  متييزّية 
يف  اليهود  املواطنون  يسكن  بحسبه  املواطنني،  بني  الدستوري  املستوى  عىل 
»وطنهم القومّي«، مقابل املواطنني غري اليهود الذين يعيشون يف دولة »ليست 
وطنهم«، مام يكرّس، املكانة القانونية املتدنية للمواطنني الفلسطينيني، وبالتايل 
ينتج تبعيًة دستورية رسمية تقّوض مكانة املواطنني الفلسطينّيني وتنتقص من 
القانون فلن يستطيع فلسطينيو أرايض  رشعية مواطنتهم)1(، وإذا ما أقر هذا 
العليا يف »إرسائيل« بخصوص حاالت  العدل  أمام محكمة  التظلم  عام 1948 
التمييز العنرصّي بحقهم، ألّن مجمل هذه الحاالت التمييزية مشمولٌة يف نص 
القانون املقرتح، ))وليس للمحاكم »اإلرسائيلية« عموماً عىل اختالف مستوياتها 

الحق يف نقض القوانني التي تصدر عن الكنيست »اإلرسائييّل«(()2(.

مستقبل  حول  مستقبليٍة  سيناريوهاٍت  رسم  ميكن  الرؤية  هذه  ضمن 
فلسطينّيي عام 1948 حال إقرار قانون »الّدولة القومية«،

الحياة  واقع  ينطلق من  الذي  للهوية،  »اإلرسائييّل«  الطرح  أ- سيتالىش 
يف »الدولة«، حيث يرى مؤيدو هذا الطرح أّن الحل إلشكالية تعدد القوميات 
واألديان يف »إرسائيل« هي باستبعاد فكرة الهوية القومية الواحدة، و البحث عن 
هوية متعددة القوميات، معيارها االنتامء لـ«إرسائيل« باعتبارها »دولة مواطنة« 
»اإلرسائيليون«  سيكون  وبالتايل  األخرى،  الفرعية  انتامءاتهم  عن  النظر  بغض 
غري اليهود أكرث وضوحاً يف هويتهم وسيكونون رشكاء »لإلرسائيليني« يف األرض 
سبيل  يف  ثقافتهم  من  جانب  ويف  القومية  يف  عنهم  ويختلفون  و»الدولة«، 

الوصول إىل هويٍة علامنيٍة جامعة ملختلف االنتامءات يف »إرسائيل«)3(.

1.  يوسف تيسري جبارين، ” قانون الدولة القوميّة والفوقية اليهودية«، الجبهة الدميقراطية للعدالة و املساواة، 6/12/2014، 

http://www.aljabha.org/index.asp?i=88607 :الرابط االلكرتوين

جفرا  )دمشق:دار  الثالث،  الجزء  امللموس،  إىل  املجرد  من  الصهيوين  –املرشوع  عاماً  يف خمسني  إرسائيل  شوفاين،  الياس    .2

للدراسات والنرش، ط1، 2002(، ص79.

3.  عبد الغفار الدويك، الحالة الدينية يف إرسائيل، مرجع سابق، ص431-434.
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أثناء  التي ولدت يف  تبادل األرايض والسكان،  ب- ستعود وبقوة فكرة 
الرئيس  اقرتح  حني  2000م،  العام  متوز  يف  للسالم  ديفيد  كامب  مؤمتر  عقد 
اليهودية  االستيطانية  التجمعات  إبقاء  كلينتون  بل  الرئيس  األمرييك يف حينه 
»حلوسة«  منطقة  أرايض  من  أجزاء  ضم  مقابل  »اإلرسائيلّية«  السيادة  تحت 
املحتلة عام 1948إىل قطاع غزة، وعندما توىل أفيغدور ليربمان وزارة الخارجية 
»اإلرسائيلّية« يف حكومة بنيامني نتينياهو يف العام 2009كرر مطالبته »بالنموذج 
من  الفلسطينيني  آالف  مئات  ترحيل  مبوجبه  يتم  سكاين  تبادل  أّي  القربيص« 
»عرب 48« إىل األرايض الفلسطينية املحتلة عام 1967، مقابل ضم نحو نصف 
مليون مستوطن يهودي من أرايض عام 1967 إىل »إرسائيل«)1(...إّن املرشوع هو 
نقاٌش »إرسائييٌل« يهودٌي داخيّل يتم التفكري بفرضه عىل الشعب الفلسطيني 
لتحقيق أهداف »إرسائيلية« يهودية، وليس بهدف تحقيق حق التقرير املصري 
عندما  القانون  نص  ألغاه  والذي  الفلسطيني،  للشعب  الفلسطينية  والهوية 
تقرير  حق  مفهوم  وكأّن  فقط«،  اليهودي  »للشعب  املصري  تقرير  حق  حدد 
املصري بالنسبة للشعب الفلسطيني يف الداخل ينحرص يف االنضامم إىل الدولة 
الفلسطينية، حيث توجد أشكال أخرى من حق تقرير املصري مثل الحصول عىل 
الحقوق الجامعية، والذي حرصه نص القانون »باالعرتاف بالحقوق الشخصية 
لجميع مواطنيها«، باملجمل إن مشاريع التبادل السكاين سوف تفاقم من أزمة 
فلسطينيي عام 1948، فهي ستحل مشكلة »إرسائيل« االستيطانية إاّل أّنها سوف 
تخلق واقعاً سياسياً غري عادل، فمن جهة لن يتمكن سكان املثلث من استمرار 
النضال للعودة إىل قراهم املهجرة أو استعادة أراضيهم املصادرة التي ستبقي 
التنازل عن هذا  يعني  انضاممهم  إّن  اليهودية«، حيث  »الدولة  داخل حدود 
ذ ضمن إطار الحل النهايئ للرصاع،  الحق املرشوع، ألّنه إن نّفذ فال بد أّنه سينفَّ

وتحديد الحدود النهائية بني الكيانني السياسيني(()2( .

تقرير  اإلرسائيلية«،  واملامرسات  الفكر  يف  الفلسطينيني(  )طرد  »الرتانسفري  والسكان:  األرايض  تبادل  فكرة  حول  للمزيد    .1

معلومات رقم 10، )بريوت: مركز الزيتونة للدراسات و االستشارات، 2009(، ص47-52.

2.  مهند مصطفى، « اقرتاحات التبادل السكاين للفلسطينيني يف الداخل بني مفاهيم الرتانسفري والضم والسياسات املطلوبة«، 

مجلة سياسات، )رام الله-فلسطني: مؤسسة األيام، 2011(، ص39.
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ج- سيناريو الرتانسفري القرسي:  و هو منوذٌج لالستعامر اإلحاليل االستيطايّن، 
عرب عملية تطهرٍي عرقيٍّ يف أرض فلسطني التاريخية ضد السكان الفلسطينيني 
متمثلًة  الفلسطينية  العسكرية  املعطيات  تغري  أن  الباحث  ويرى  األصليني، 
اإلسالمي«  »الجهاد  و  »حامس«  الفلسطينية  اإلسالمية  املقاومة  حركة  بنجاح 
يف صد العدوان »اإلرسائييّل« األخري عىل غزة عام 2014، ُيصبح احتامل لجوء 
»إرسائيل« إىل إجراء ترانسفري قرسي بحق عرب 48 أمراً صعباً ، لكّن سياسات 
الرتانسفري الناعم التي تقوم بها حكومات الكيان »اإلرسائييّل« متثل البديل الحايّل 
لسياسة الرتانسفري القرسي حيث تقوم فكرة »النكبة« يف األساس عىل جرميتي 
سلب األرض وطرد املواطنني الفلسطينيني، سواٌء كام حدث يف العامني 1948 أو 
1967، عرب »ترانسفري« إرهايّب واضح، أو ما بات يسمى اليوم »ترانسفري ناعم« 
من خالل تطبيق قوانني عنرصية تدريجية ضاغطًة هدفها إجبار الفلسطينيني 
عىل مغادرة بالدهم ...مبعنى أّن« النكبة« مل تحدث مرتني يف العامني )1948 و 
1967( بل هي سياسٌة مستمرٌة تتجىل يف الفكر »اإلرسائييّل« املتطرف من خالل 

جملة من املامرسات ميكن إجاملها مبا ييل: 

هذه  ومن  أرضهم،  من  الفلسطينيني  تهجري  إىل  تؤدي  قوانني  استصدار 
القوانني: )قانون مناطق األمن لعام 1949، قانون استمالك األرايض ساعة الطوارئ 
لعام 1949، قانون استمالك األرايض لعام 1953، قانون تقادم العهد أو مرور 
الزمن...(، و سياسة مصادرة األرايض الفلسطينية لصالح املشاريع االستيطانية، 
إضافُة إىل سحب اإلقامة من الفلسطينيني يف الداخل الفلسطينّي:حيث سحبت 
»إرسائيل« حقوق اإلقامة لنحو ربع مليون فلسطينّي بني عامي 1967 و1994 

بحسب أرقاٍم عسكرية)1(،

د- سيناريو اندالع انتفاضة فلسطينية ثالثة داخل الخط األخرض: ترتاكم 
وتتفاعل املعطيات و الوقائع التي تشري إىل اقرتاب اندالع انتفاضٍة فلسطينيٍة 
داخل الخط األخرض ويف مقدمة األسباب الدافعة لحدوث مثل هذه االنتفاضة 
استمرار سياسة مصادرة األرايض العربية داخل الخط األخرض و سياسة هدم 

1.  سومر صالح، « يهودية الدولة يف إرسائيل دراسة تحليلية يف اإلشكاليات و التداعيات الداخلية والخارجية »، إرشاف الدكتور 

نزار جزان ، )دمشق:جامعة دمشق- كلية العلوم السياسية، 2013 (، ص 156-157.
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املنازل العربية واستمرار سياسات التمييز العنرصّي ضد العرب الفلسطينيني.. 
مقدمها  يف  وموضوعيٌة  ذاتيٌة  عقباٌت  دونها  تقف  املنشودة  االنتفاضة  هذه 
عدم رغبة الّسلطة الوطنية الفلسطينية باندالعها عىل األقل يف الوقت الراهن 
ومتسك هذه السلطة بورقة املفاوضات و خيار املنظامت الدولية للضغط عىل 
»إرسائيل«، ومام ساهم أيًضا يف عدم اندالع انتفاضٍة شعبّيٍة ومستمرٍة هّي حالة 
اإلحباط الشعبّي الذي أعقب االنتفاضتني السابقتني نتيجة التوظيف السيايّس 
واملتمثل  االنتفاضتني  تلك  قدمت يف  التي  التضحيات  إىل حجم  يرق  مل  الذي 
موجهٍة  جامعٍة  تنظيميٍة  هياكل  وجود  عدم  إىل  إضافًة  للسالم،  أوسلو  بنهج 
أوليٍة  انتفاضة، بخاصة داخل الخط األخرض، مع ظهور إرهاصاٍت  ملثل هكذا 
تنذر ببدء تشكل هذا النوع من الهياكل التنظيمية، ابتداًء من عملية تفجري 
تل أبيب خالل حرب غزة )عام 2012م( ومرورًا مبحاولة تفجري كنيون املالحة 
العام 2013، وانتهاًء بعملية تفجري بيت يام أواخر كانون أول 2013، فهذه تشري 
تنظيمّي، ألّن حيازة متفجرات والتدرب عىل  بتوجيٍه ومتويٍل  إىل خاليا تعمل 
مليزانياٍت وخرباٍت  يحتاج  نقالة  العبوات وتفجريها من خالل هواتف  صناعة 
القومية«  »الّدولة  قانون  مرشوع  ليأيت  الفردي)1(،  العمل  تتعدى  تنظيميٍة 
ليفاقم سياسات التمييز العنرصّي ضد شعبنا الفلسطينّي داخل الخط األخرض، 
ويطرح احتامالت الرتانسفري بحقهم بشكٍل أو بآخر ... مام قد يشعل انتفاضًة 
تعيد  فلسطني  أرجاء  لتعم  األخرض«  »الخط  داخل  من  تبدأ  ثالثًة  فلسطينيًة 
 ،1948 عام  أرايض  عرب  حقوق  عىل  يحافظ  مبا  الدولتني  حل  رؤية  تصويب 
ويكون سبباً يف رأب الصدع الفلسطينّي بني حركتي فتح وحامس عرب توحيد 
الشارع الفلسطينّي ويعزز من املكانة الحقوقية والشعبية للقضية الفلسطينية 

عىل املستوى الدويّل ، وتعزز هذا االتجاه نحو االنتفاضة الثالثة شعبياً يف أعقاب 

لألرايض  »اإلرسائييّل«  االحتالل  إنهاء  قرار  الدويّل مرشوع  األمن  مجلس  رفض 

مع  التكيف  الفلسطينية  للسلطة  ويبقى  2014/12/30م،  بتاريخ  الفلسطينية 

. يارس عز الدين، «هل تندلع االنتفاضة الثالثة يف العام 2014م”، مدونة شباب من أجل فلسطني، 8 يناير 2014، الرابط   1

 http://yaseenizeddeen.blogspot.com/2014/01/2014.html :االلكرتوين
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مفاعيل هذه االنتفاضة حال اندالعها، يف محاولٍة منها للضغط عىل »إرسائيل« 

واملجتمع الدويّل لتحصيل الحقوق الفلسطينية يف إنهاء االحتالل »اإلرسائييل«، 

فهّي انتفاضة ذات وجهني انتفاضٌة عىل االحتالل لنيل الحقوق وانتفاضٌة عىل 

السلطة لتغري املسار »التفاويّض« الذي مل تتمخض عنه نتائج تذكر. 

ثانيًا: التداعيات احملتملة على مفاوضات الّسالم بني الفلسطينيني 
و اإلسرائيليني:

بعد أن تسلم بنامني نتينياهو رئاسة الحكومة »اإلرسائيلّية« يف حزيران 

2009، سارع إىل اإلدالء بالترصيح األيت:« إّن الرشط األسايس إلنهاء النزاع هو 

اإلقرار الفلسطيني العلني امللزم والصادق بـ«إرسائيل« كدولة قومية للشعب 

اليهودي«)1(، وهو ما عمل عىل فرضه عىل الجانب الفلسطينّي والرباعية الدولية 

من خالل إقرار حكومته لقانون »الدولة القومية« أو يهودية الدولة« بحيث 

يصبح هذا الرشط ملزماً للمفاوض »اإلرسائييّل« باعتباره قانوناً أساساً ال يستطيع 

أّي مفاوض »إرسائييّل« تجاهله عند إقراره من جانب الكنيست، مام يعني تغرياً 

يف قواعد التفاوض ومضمونها يف حال استئنافها حيث قررت القيادة الفلسطينية 

وقف املفاوضات املبارشة للسالم مع »إرسائيل« رداً عىل قرارها برفض متديد 

تجميد البناء االستيطايّن، ومطالبتها املفاوض الفلسطينّي االعرتاف بـ »يهودية 

الدولة« كرشٍط ألّي اتفاق سالم بني الجانبني الفلسطيني و«اإلرسائييّل«، وذلك 

خالل االجتامع الذي جمع اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة 

املركزية لحركة فتح يف رام الله بتاريخ 2010/10/2، ويعتقد الباحث أّن القيادة 

الفلسطينية الحالية لن تستأنف املفاوضات املتوقفة مع الجانب »اإلرسائييّل« 
توجه  سيعزز  الذي  األمر  واحد،  جانب  من  الدولة«  »يهودية  إقرار  حال  يف 
الحكومة الفلسطينية إىل املنظامت الدولية لرد الحقوق الفلسطينية، ومحاولة 
نيل العضوية الكاملة يف منظمة األمم املتحدة، وتبني خيارات أكرث حزماً مع 

1.  بيان نويهض الحوت، «يهودية إرسائيل: بداية أم نهاية؟«، مجلة فلسطني، )بريوت: دار العروة الوثقى، العدد 7، السنة 

األوىل، 18 ترشين الثاين 2010(، ص 14.
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»إرسائيل« كانضامم فلسطني إىل اتفاقية املحكمة الجنائية الدولية للضغط عىل 
»إرسائيل« بتاريخ 2015/1/7، حيث ميكن للسلطة الفلسطينية مالحقة قادٍة 
»إرسائيليني« بتهمة ارتكاب »جرائم حرب« وجرائم ضد »اإلنسانية«، .. أّما إذا 
ما استأنفت املفاوضات املتوقفة حال إقرار القانون فإّن تغرياٍت مهمٍة يجب 
املفاوضات  الستئناف  كان رشطاً  ما  »القواعد«  فمن حيث  بالحسبان،  أخذها 
أّي االعرتاف الفلسطينّي ب»يهودية إرسائيل« أصبح أمراً واقعاً،  أّما من حيث 

املضمون: 

إخراج حق العودة من دائرة النقاش والتفاوض الفلسطينّي – »اإلرسائييّل« . 1
التعويض وهو ما نجد جذوره يف  التفاوض أمام إمكانية حق  وفتح باب 
وثيقة اكس آن يروفانس والتي تقرتح إسقاط حق العودة مقابل التعويض، 
تلقيهم  تواجدهم مع  أماكن  الفلسطينيني يف  الالجئني  وتوطني نسبة من 
لتصفية  تؤّسس  التي  و  لعام 2003  وثيقة جنيف  و  مالية،)1(،  تعويضات 

قضية الالجئني من خالل العمل عىل توطينهم يف أماكن إقامتهم الحالية.

املفاوضات . 2 طاولة  عىل  ستدخل  جديدة  جّدية  »إرسائيلية«  مقرتحات 
األرايض  إىل   »1948 عام  »عرب  مواطنيها  من   %19 ترحيل  بخصوص 
الفلسطينية، باعتبار أّن إرسائيل »البيت القومّي للشعب اليهودي« وفق 

نصوص القانون الجديد...

املفاوضات . 3 القدس يف  القومية« سيعقد من وضع  »الدولة  إقرار مرشوع 
املستقبلية، وقد الحظ الباحث أن »املرّشع اإلرسائييل« تجنب الخوض يف 
مسألة القدس ومرد ذلك برأي الباحث إىل محاولة الحكومة »اإلرسائيلية« 
امتصاص النقمة العربية و اإلسالمية، ورد الفعل املحتمل يف هذه املرحلة 
وذلك بطرحه صيغة مخففة لوضع القدس تتيح حرية الوصول إىل األماكن 
املقدسة »منع كل ما من شأنه الحّد من حرية وصول أبناء الديانات إىل 

1.  هبه خليل سعدي مبيض، رسالة ماجستري، إرشاف الدكتور رائد نعريات » الالجئون الفلسطينيون بني االغرتاب واالندماج 

السيايس دراسة حالة مخيم بالطه«، )نابلس-فلسطني:كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية 2010(.، ص79.
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مقدساتهم أو ينال من مشاعرهم إزاءها«، إضافة إىل تحول فلسطني من 
عزز  املتحدة  األمم  منظمة  يف  عضو  غري  مراقب  دولة  إىل  مراقٍب  كياٍن 
االعرتاف األممي بفلسطني دولًة وفق حدود الرابع من حزيران عام 1967 

وعاصمتها القدس الرشقية.

للحكومة . 4 التعويض  حق  بطرح  »اإلرسائييّل«  املفاوض  قيام  احتامل 
»اإلرسائيلية« عن تواجد عرب 1948 عىل أراضيها مبقتىض القانون الجديد 
التعويض  حق  الفلسطينّي  الطلب  احتامل  مواجهة  يف  إقراره-  حال   –

لالجئني الفلسطينيني.

ثالثًا- تداعيات إقرار »قانون يهودية الدولة« على حق العودة 
لالجئني الفلسطينيني:

نص مرشوع قانون »الدولة القومية« مبا يخص مبدأ حق العودة: »يحق 
مبقتىض  »اإلرسائيلية«  الجنسية  عىل  والحصول  البالد  إىل  القدوم  يهودي  ألي 
تاركاً  الفلسطينيني يف دول املهجر،  العودة لالجئني  بذلك حق  القانون«، الغياً 
أو مرشوع  التوطني  إّما  الفلسطينيني  الالجئني  يخص  مبا  خيارين  املجال ألحد 
»الوطن البديل«، و يبلغ عدد الالجئني اإلجاميل حتى العام 2007 حوايل )5، 
25( مليون الجئ، مل ُيسجل منهم لدى وكالة األونوروا إال )3، 8( مليون الجئ 
فلسطيني(()1( و ال يرتبط حق العودة لالجئني الفلسطينيني بقرارات تصدرها 
و  الفلسطينيني  الالجئني  توطني  مسالة  إّن  بل  فقط  »اإلرسائيلية«  الحكومة 
إسقاط حق العودة مرهون مبوافقة ثالثة أطراٍف أساسّيٍة أخرى وهي: الطرف 
التحرير  ومنظمة  الفلسطينية  الوطنية  بالسلطة  ممثاًل  الرسمّي  الفلسطينّي 
الفلسطينية، و الدول التي يوجد بها الجئون فلسطينيون وهي بشكٍل أسايّس 
)األردن –سوريا – لبنان( إضافًة إىل الالجئني الفلسطينيني أنفسهم ، مام يعني 
أّن إسقاط حق العودة خارج إطار التسوية السلمية الدامئة بني العرب كفريٍق 
مجلس  قرارات  عىل  استناداً  أخرى  جهة  من  و»إرسائيل«  جهة  من  مفاوٍض 

1.  ربيع داغر، إرسائيل والرصاع املستمر، )بريوت:رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش، ط1، 2007(، ص194.
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األمن والجمعية العمومية ذات الصلة، من شأنه فتح مواجهٍة إقليميٍة متعددة 
إىل  إضافًة  الفلسطينية،  بالقضية  الرضر  ستلحق  العربية  املنطقة  يف  األطراف 
تهديد االستقرار االجتامعي يف دول املهجر الفلسطيني، األمر الذي قد يتسبب 
لبنان  مثل  الدول  تلك  وسكان  الفلسطينيني  بني  داخليٍة  مواجهاٍت  اندالع  يف 
األمر الذي ينذر بحروب أهلية يف تلك الدول، تهدد االستقرار عموماً يف املنطقة 
يقوم  بينام  املنطقة،  تلك  دول  بني  االجتامعّي  النسيج  ترابط  بسبب  العربية 
سيناريو »الوطن البديل« عىل فكرة استبدال الكيان السيايّس األردين القائم حالياً، 
األردنية،   / الفلسطينية  السكانية  املعادلة  قائٍم عىل  بكياٍن سيايسٍّ دميقراطيٍّ 
برصف النظر عن املسمى السيايّس للدولة الجديدة، وهذا يعني توطني الكيان 
السيايّس الفلسطيني يف األردن، أو التوطني السيايّس للفلسطينيني يف األردن، أّما 
التجمعات السكانية العربية يف الضفة الغربية فتعطى سلطة« الحكم الذايت« 
مع خضوعها للسيادة »اإلرسائيلّية«(()1(، ويفرتض سيناريو الوطن البديل إنهاء 
الالجئني  قضية  متضمنًة  ملفاتها  بجميع  »اإلرسائييّل«   – العريب  الرصاع  حالة 
الجديدة  الدولة  إىل  الفلسطينيني  الالجئني  كّل  نقل  يفرتض  الفلسطينيني، كام 
كـ»مواطنني«، عرب إقامة مشاريع سكنية يف املنطقة املمتدة من رشق عامن إىل 
العمل  يقتيض  املرحلة  تلك  إىل  وللوصول  والعراقية،  الّسورية  الحدود  منطقة 
»إرسائيلياً« عىل إفشال قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة والقابلة 
التعويض  مبدأ  مع  )بالتزامن  الهاشمي،  األردين  النظام  إسقاط  و   ، لالستمرار 
والسكن الدائم( إلنهاء حق العودة، إضافة إىل توافر الظرف الدويّل و اإلقليمّي 

املناسب لتمرير سيناريو الوطن البديل.

كنتيجٍة يرى الباحث أّن طرح مرشوع قانون »الدولة القومية« بصيغته 
الراهنة مبا يخص مبدأ حق العودة ال جدوى منه من الناحية العملية، ويأيت 
متتلك  ال  إرسائيل  إّن  ، حيث  العربية  الدول  »إرسائيلية« عىل  كوسيلة ضغط 
األدوات الكافية إلسقاط حق العودة لالجئني الفلسطينيني ...ألّن األمر مرهوٌن 

1.  فؤاد البطاينة، الشمس فوق األردن )الخيار والخيار األردين، الوطن البديل والواقع املر(، )عامن: بيت األردن للدراسات 

واألبحاث، ط1، 2010(، ص99-103.
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مبوافقٍة عربيٍة ودوليٍة ، وهو أمٌر مرتبٌط بتسويٍة شاملٍة للقضية الفلسطينية مل 

تتوافر بعد.، كام ينبه الباحث إىل خطورة إقرار القانون عىل مستقبل الدولة 

 ، »اإلرسائيلية«  الصهيونية  للمخططات  ألّنها ستكون هدفاً  الهاشمية  األردنية 

األردن دولًة مستقلًة بعيدة عن  الذي يتطلب إسرتاتيجيًة عربيًة إلبقاء  األمر 

االضطرابات األمر الذي يحفظ القضية الفلسطينية...

املطلب الثالث - ردود الفعل الّدولية و تأثريها على مستقبل 
القضية الفلسطينية:

بالدولة  االعرتاف  عىل  األوروبية  الربملانات  من  عدد  تصويت  شكل 

الفلسطينية تطوراً إيجابياً لصالح وجود دولٍة فلسطينيٍة ، واعرتافاً بأّن »إرسائيل« 

النواب  جانب  من  طبيعيٍّ  فعٍل  كرد  و  السالم،  لجهود  األسايّس  املعوق  هي 

الليرباليني والعلامنيني واليساريني يف الربملانات األوروبية الذين استشعروا القلق 

من تحويل »إرسائيل« إىل دولٍة دينيٍة األمر الذي يتناقض مع املفاهيم الغربية 

الفلسطينية عىل  بالدولة  االعرتاف  القائم عىل  الدولتني  ويهدد حل  الحديثة، 

حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس، ذلك يف أعقاب محاولة رئيس الوزراء 

»اإلرسائييّل« بنيامني نتينياهو إقرار قانون »الدولة القومية« وتكريس »يهودية 

الدولة يف إرسائيل« ، وتأيت هذه الخطوة تتويجاً لخطوات عدة قامت بها بعض 

دول االتحاد األوريب تصب يف مصلحة القضية الفلسطينية:

أواًل: االتحاد األوريّب لن يعرتف بأّي تغيرياٍت عىل حدود ما قبل 1967، 

مبا يف ذلك ما يتعّلق بالقــدس، غري تلك التي اتفق عليها الطرفان فضاًل عن 

أّن تطوير العالقات مع »إرسائيل« يرتكز إىل انخراطها يف سالٍم دائٍم عىل أساس 

حّل الدولتني.

ثانياً: االتحاد األورويب أقّر مبادئ توجيهيًة قبل نحو عام تضّمنت وضع 

عالمات متّيز املنتجات »اإلرسائيلية« املصّنعة يف املناطق املحتلة.
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املنتجات  مقاطعة  إىل  األوروبّية  املؤّسسات  بعض  اّتجهت  ثالثاً: 
التزمت  املثال  سبيل  فعىل  املستوطنات،  يف  املصّنعة  وبخاصة  »اإلرسائيلية«، 
سويرسا والدمنارك وأيضاً السويد منذ العام املايض وضع ملصقات عىل املنتجات 

املصّنعة يف املناطق املحتلة)1(.

رابعاً: قرار »الدعم املبديّئ« من الربملان األوريّب باالعرتاف بدولة فلسطني، 
عىل أساس حل الدولتني، املرشوط بإحياء عملية السالم.

وتبقى هذه الخطوات يف إطار اإلجراءات الرمزية الضاغطة عىل الطرف 
حول  »إرسائيل«  يف  الّداخلية  الخالفات  حال  من  تعّمق  التي  و  »اإلرسائييّل« 
قانون » الدولة القومية«، األمر الذي سيكون له تأثرٌي محتمٌل عىل رأّي الناخب 
أّن  الباحث  يرى  ، ولكن  املزمع عقدها  آذار 2015  انتخابات  »اإلرسائييّل« يف 
هذه اإلجراءات األوربية والتصويت الرمزي عىل االعرتاف بدولة فلسطني تحتاج 
إىل خطواٍت جّديٍة من قبل القيادة الفلسطينية لالستفادة منها مبا يعزز مكانة 
دولة فلسطني عىل حدود الرابع من حزيران 1967، ومبا يضمن حق العودة يف 
أي مفاوضات مقبلة ...ويف سياق ردود الفعل يبقى رد الفعل العريب الرسمّي 
»خجوالً« إن مل نقل »معيباً« نظراً النشغال الّدول املعنية بالقضية الفلسطينية 
مبشاكلها الداخلية ، و لغياب أّي رؤيٍة عربيٍة موحدٍة لدعم القضية الفلسطينية.

خامتة:

إنَّ محاولة الحكومة »اإلرسائيلية« إقرار قانون »يهودية الّدولة« هدفها 
الفلسطينيني،  مقابل ترشيع طرد  العمرايّن،  الفضاء  وتهويد  االستيطان  ترشيع 
وحرمان الالجئني من حق العودة، وجعل قيام الدولة الفلسطينية عىل جزٍء من 
أرض فلسطني التاريخية رضًبا من االستحالة، وعىل الرغم من النجاح املبديّئ يف 
إقراره يف الحكومة »اإلرسائيلية« فإن محاولة إقراره يف الكنيست »اإلرسائييّل« 
الحالية بنيامني  تأجلت إىل ما بعد آذار 2015 ويف حال أرص رئيس الحكومة 

1.  سهى حشمت، عن اعرتاف برملانات أوروبية بالدولة الفلسطينية و»فتور« العرب«، جريدة الحياة- دولية، 11/12/2014، 

العدد، ص.
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نتينياهو عىل طرحه عىل »الكنيست اإلرسائييّل« املقبل سيصطدم مبعارضة تياراٍت 
علامنيٍة داخل »إرسائيل«، ويزيد من حالة العزلة الدولّية عىل »إرسائيل«،  و يفاقم 
النظر عن إقراره يف  الدينّي يف » املجتمع اإلرسائييل«، وبغض  العلاميّن –  الرصاع 
الكنيست من عدمه، والتي تحسمها نتيجة التصويت عىل الكنيست الجديد ، إاّل 
أّن لألمر تداعياٍت منها تعزيز التوجه االفرادّي أو الجامعّي للدول وبخاصة األوربية 
عىل االعرتاف بفلسطني كدولٍة عىل حدود الرابع من حزيران 1967م، والنابع أصاًل 
– أّي التوجه- من سياسات التهويد واالستيطان »اإلرسائيلية«، وهو أمٌر قد يعززه 
توجه الحكومة الفلسطينية إىل مجلس األمن إلنهاء االحتالل وجدولة االنسحاب 

»اإلرسائييّل« من األرايض املحتلة ، طبعاً مع تزايد احتامالت الفيتو األمرييك.

نتيجة الدراسة: »إرسائيل« مل تبلغ درجة من النضج الداخيّل ميكن معها 
اليهودية«، ألّن مصطلح »اليهودية« بذاته مازال محل  ترشيع قانون »الدولة 
جدٍل ونقاٍش داخل املجتمع »اإلرسائييّل« بني املتدينني والعلامنيني عىل مسألة 
أم  اليهود  دولة  يعنّي  اليهودية«  »الدولة  مصطلح  وهل  اليهودّي،  هو  من 
اإلشكالية  إىل حل  إعالنها  يحتاج  الحالتني  كال  ويف  اليهودية«  »الرشيعة  دولة 
برغم  اآلن  حتى  إنجازه  »إرسائيل«  تستطع  مل  ما  وهو  لديها،  الدميوغرافية 
اإلجراءات التهويدية والعنرصية ضد كّل ما هو عريّب يف األرايض املحتلة، ألّن 
حل مثل هذه اإلشكالية يحتاج إىل تفاهامٍت دولّيٍة وإقليميٍة غري متوافرة اآلن، 

وتنبثق عن هذه النتيجة نتائج فرعية يف حال إقراره يف الكنيست:

»الّدولة . 1 قانون  استصدار  عرب  يهوديُة«  »دولُة  نفسها  »إرسائيل«  إعالن  إّن 
القومية« سيخلق إشكالياٍت مضاعفٍة لدى املجتمع »اإلرسائييّل« ألّنه سريفع 
العزلة  العلامين واملتدين، و يفاقم  التيارين  القائم بني  من حدة االستقطاب 
الّدولية عىل »إرسائيل«، دون نتائج عمليٍة ذات جدوى تذكر لصالح »إرسائيل«.

سيناريو االنتفاضة الثالثة التي تبدأ من داخل الخط األخرض لتعم أرجاء . 2
»الّدولة  قانون  إلصدار  املحتلمة  التداعيات  أوىل  هي  ستكون  فلسطني، 

القومية«، يف مواجهة احتامالت الرتانسفري.
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العام . 3 نهاية  االحتالل  األمن إلنهاء  إىل مجلس  الفلسطينّي  التوجه  تعرث  بعد 
2014، و ألّن اإلقرار بحد ذاته هو نعيٌّ رسميٌّ لحل الدولتني، ونهاية مسار 
املفاوضات الثنائية برعايٍة دوليٍة، يبقى خيار التوجه إىل املنظامت الدولية و 
االنضامم إىل االتفاقيات الدولية مبا يضمن الحقوق الفلسطينية خياراً أساسياً.

عىل الصعيد الدويّل وكرد فعٍل عىل الخطوة األحادية »اإلرسائيلية« بإقرار . 4
، ستتسارع خطوات االعرتاف  القومية« من جانٍب واحد  قانون »الدولة 
بدولة فلسطني عىل حدود الرابع من حزيران 1967م، األمر الذي سيفاقم 

العزلة »اإلرسائيلية«.

إّن مبدأ حق العودة لالجئني الفلسطينيني لن يتأثر من الناحية العملية . 5
مبرشوع قانون »الّدولة القومية«، بسبب عدم امتالك »إرسائيل« ألدوات 
إسقاطه، وارتباطه بالتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية والرصاع العريّب- 

الصهيويّن عىل جميع املسارات.

سيناريوهات  ثالثة  طرح  السابقة  املعطيات  جملة  وضمن  أخرياً  يبقى 
حول مستقبل إقرار مرشوع »الدولة اليهودية« والتي ستحسمها جزئياً توجهات 
الناخب »اإلرسائييّل« يف االنتخابات املبكرة املزمع إجراؤها يف آذار 2015 والتي 
التأثري عليها قبيل االنتخابات من خالل مجموعة من  حاول بنيامني نتينياهو 
املعطيات الّسياسية ومنها:)إحياء خطاب اليمني واليسار يف »إرسائيل« مجدداً، 
و دعوة يهود فرنسا للعودة إىل »إرسائيل« إثر حادثة متجر باريس 2015/1/9م 
لفلسطني  الشاملية  الحدود  عىل  أمنيٍة  عملياٍت  وشّن  يهود،  رهائن  ومقتل 
رفع  إىل  إضافًة  العمليات،  تلك  يف  اللبناين  الله«  »حزب  واستهداف  املحتلة، 
نربة الخطاب الّسيايّس ضد املرشوع النووّي اإليرايّن و التلويح باحتامالت الرد 

»اإلرسائييّل« عىل هذا املرشوع بشكٍل أحاديٍّ ..(:

الّسيناريو األول: إقرار مرشوع القانون يف الكنيست »اإلرسائييّل«، وهذا 
يف  االنتخابات  يف  املتطرف  واليمني  الليكود  تجمع  فوز  أثر  متوقع  السيناريو 
تحالٍف  عرب  إلقراره،  املطلوبة  األعداد  حشد  وفرصة  »اإلرسائييل«،  الكنيست 
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مثل  الدينية  والتيارات  »إرسائيل«،  داخل  املتشدد  الحريدم  تيار  مع  محتمٍل 
حزب »البيت اليهودي« بقيادة اليميني نفتايل بينيت، إلنجاح التصويت، وليس 
حكومة  ليربمان  افيغدور  ملعارضة  نظراً  ائتالفيٍة  حكومٍة  تشكيل  بالرضورة 
والخارج  الداخل  يف  جّمة  إشكاليات  عليه  وسرتتب  الحريديم،  مع  مشرتكة 

»اإلرسائييّل«، سبق وتم مناقشتها يف منت الّدراسة.

إىل  ومرده  الكنيست،  عىل  املرشوع  طرح  »تجميد«  الثايّن:  الّسيناريو 
الليكود واليمني املتطرف عىل تحقيق أغلبيٍة برملانيٍة يف  إّما عدم قدرة  أمرين 
الكنيست، أو تحقيق أغلبيٍة الزمٍة إلقرار هذا القانون ، مع إدراك قادة الليكود 
الجدل  بعد  القانون  املحتملة إلقرار هذا  التداعيات  لحجم  املتطرف  اليمني  و 
الدائر يف الداخل »اإلرسائييّل« ورد الفعل األوريّب غري املتوقع، وتوجه السلطة 
الفلسطينية إىل تبني خيارات أكرث حزماً مع »إرسائيل« كاالنضامم إىل اتفاقية 
محكمة الجنايات الدولّية، والتوجه نحو التصعيد مبا يشمل كّل االحتامالت ومنها 
احتامالت تعليق أو إيقاف التعاون األمني مع »إرسائيل«، و احتامل حّل الّسلطة 
لنفسها وحدوث انتفاضٍة فلسطينيٍة ثالثة، األمر الذي سيدفع بالليكود و حلفاؤه 
عىل »تجميد« طرح القانون عىل الكنيست دون إلغائه، بانتظار ظروٍف مالمئة .

الّسيناريو الثالث: عدم إقرار مرشوع القانون يف الكنيست، وهذا الّسيناريو 
ينطلق من قدرة التيارات العلامنية - اليسارية عىل تحقيق أغلبيٍة برملانيٍة يف 
الكنيست »اإلرسائييّل« عرب تحالف حزيب )العمل-الحركة( و استقطاب حزب 
)يوجد مستقبل- يش عتيد(، أو تحقيق أغلبيٍة مناهضٍة لهذا القانون عرب ضامن 
تصويت حزب »كادميا« برئاسة شاؤول موفاز ضد مرشوع القانون حال عرضه 
يف  اليسارية  للقوى  محتماًل  نجاحاً  يتضمن  السيناريو  وهذا  الكنيست،  عىل 

االستثامر األمثل لحالة اإلرهاق النفيّس لدى »اإلرسائيليني« و الناتج عن تزايد 

العزلة  الشاملية، وتزايد حالة  الجبهة  الخوف لديهم من مخاطر فتح  مشاعر 

الّدولية عىل »إرسائيل« من قبل الّدول الحليفة لها وبخاصة الواليات املتحدة 

األمريكية، وتحميل سياسات نتينياهو املسؤولية عن ذلك .
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ويرى الباحث: أّن ردود الفعل الفلسطينية والدولّية لطرح قانون »الدولة 

بعدم  »اإلرسائييّل«  الناخب  إقناع  عىل  العلامنية  التيارات  وقدرة  القومية«، 

األخرض،  الخط  داخل  الفلسطينّي  التصعيد  إىل  إضافًة  القانون،  إقرار  جدوى 

يف  باالستمرار  واملتمثل  الفلسطينية  الحكومة  موقف  يف  تصعيد  مع  متزامٌن 

سياسة االنضامم إىل املنظامت و االتفاقيات الدولية وبخاصة يف املجال اإلنسايّن، 

والتهديد بإمكانية العودة إىل تبني إسرتاتيجية حركات التحرر الوطني كبديٍل 

غريه،  من  التطبيق  إىل  أقرب  الثاين  الّسيناريو  سيجعل  املفاوضات،  لسياسة 

ومن  فنتينياهو  حارضاً،  الكنيست  يف  اإلقرار  سيناريو  سيكون  ذلك  بخالف  و 

خلفه قادة اليمني والليكود يدركون جيداً أّن البيئة اإلقليمية والدولية املحيطة 

»بإرسائيل« قد تغريت لصالح أجندات مكافحة اإلرهاب الدويّل املتنامي، والذي 

بدأ يطرق أبواب أوروبا، ورصاع املصالح الدولية وشكل النسق الدويّل الراهن، 

واالتجاه نحو حٍل سلميٍّ لقضية امللف النووي اإليراين، و أّن تراجعاً قد حدث يف 

مركزية القضية الفلسطينية يف اإلقليم العريب، نظراً النشغاله بأحداث وتداعيات 

الّسلم  عىل  واملحافظة  االستقرار  إلعادة  أصبحت  واألولوية  العريّب«  »الربيع 

إنهاء  يف  منها  االستفادة  ميكن  املتغريات  هذه  العريب،  الربيع  دول  يف  األهيّل 

الخطر الدميوغرايف العريب املتعاظم يف الداخل »اإلرسائييل«، فتمرير القانون يف 

الكنيست سيكون بأقّل ردود فعٍل ممكنة يف هذه الظروف اإلقليمية والدولية، 

وقد يتجه اليمني املتطرف يف »إرسائيل« إىل اعتبار إقرار قانون »اليهودية« يف 

مقابل االتفاق النووّي بني الغرب وإيران وتجاهل مصالح »إرسائيل« األمنية، 

للتخفيف من حدة ردود الفعل الدولية حال اإلقرار يف الكنيست.

رؤية الباحث:

يرى الباحث أّن املستهدف األساس من مرشوع قانون »الّدولة القومية« 
يف »إرسائيل« هو الشعب العريّب الفلسطينّي داخل الخط األخرض، حيث ستلجأ 
»إرسائيل« إىل ترسيع وتائر عمليات الرتانسفري الناعم أو القرسي بحقهم تالفياً 
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فكرة  تجدد طرح  مع  التاريخية،  فلسطني  داخل  سكانيٍة  أكرثيٍة  إىل  لهم  لتحوُّ

أّي  تقديم  عن  االمتناع  من  فلسطينياً  البّد  وبالتايل  والسكان،  األرض  تبادل 

تنازالٍت تنال من صمودهم، وتثبط من عزميتهم يف مواجهة التمييز العنرصّي 

سياسياً  العربية  الجامهري  لدى  جاهزيٍة  خلق  عىل  والعمل  ضدهم،  املامرس 

مع  املتاحة،  و  املمكنة  بالوسائل  »اإلرسائيلّية«  التوجهات  ملواجهة  و عسكرياً 

إشادة الباحث بتجربة التنظيامت الفلسطينية املقاومة القادرة عىل كرس أبواب 

فينبغي  عربياً،  أّما  الصمود،  مستلزمات  وتأمني  والعريب  »اإلرسائييل«  الحصار 

رفض مبدأ توطني الالجئني الفلسطينيني يف الدول العربية رفضاً قاطعاً، والتمسك 

بالقرارات الدولّية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية كأساٍس وحيٍد أليٍّ مفاوضات 

سالم شاملة يف املنطقة مع العدو الصهيويّن، وقد الحظ الباحث مؤخراً ارتفاع 

مستوى عمليات التطبيع »اإلرسائييّل« مع دوٍل عربيٍة عرب استضافة شخصياٍت 

األرايّض  عىل  دوليٍة  مؤمتراٍت  ويف  العربية  اإلعالمية  املنابر  عىل  »إرسائيليٍة« 

قطاع  تضم  بخريطة  واستبدالها  التاريخية  فلسطني  خريطة  وحذف  العربية، 

غزة والضفة الغربية فقط، وفتح طرق نقٍل جويٍّ متبادٍل بني »إرسائيل« ودوٍل 

عربية....ما من شأنه تحفيز »إرسائيل« عىل الّسري قدوماً مبرشوعها التهويدي.

األمن  مجلس  إىل  الفلسطينّي  التوجه  تعرث  نتيجة  الباحث:  اقرتاحات 

الكنيست  انتخابات  بعد   ،1967 العام  ألرايض  »اإلرسائييّل«  االحتالل  إلنهاء 

الدولة يف إرسائيل«، مبا  اقرار مرشوع قانون »يهودية  »اإلرسائيلية«، وامكانية 

، يرى الباحث رضورة: يعرّض القضية والّدولة الفلسطينية إىل مأزٍق تاريخيٍّ

وقف كافة أشكال التنسيق األمنّي مع »إرسائيل« حتى يف األمور الحياتية . 1

اليومية، وتعليق كّل االتفاقات املوقعة مع الجانب »اإلرسائييّل« ، مبا يضع 

»إرسائيل« يف مأزٍق أمنّي، ويعّجل من اندالع انتفاضٍة فلسطينيٍة ثالثٍة ، 

تعيد إىل القضية الفلسطينية زخمها الشعبّي و الدويّل.

إعادة بناء إسرتاتيجيٍة وطنيٍة فلسطينيٍة تتضمن استعادة الحركة الوطنية . 2
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الفلسطينية)منظمة تحرير، سلطة وطنية ، أحزاب و حركات مقاومة...( 

، واملزاوجة بني تيار املقاومة العسكرية  لطابعها بوصفها حركة تحرٍر وطنيٍّ

والتيار السيايّس كأسلوٍب مستجد يف العمل الوطنّي الفلسطينّي.

بسياسة . 3 اإلرساع  و  الدولّية  الضغوطات  تجاوز  الفلسطينية  السلطة  عىل 

لالنتهاكات  حد  لوضع  الدولّية  االتفاقيات  و  املنظامت  إىل  االنضامم 

»اإلرسائيلية« لحقوق الشعب العريّب الفلسطينّي ، ويف مقدمها: االنضامم 

إىل الربوتوكول امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب والتي تؤمن آلياٍت دوليٍة 

عمليٍة لتأكيد انطباق االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وحظره، والتوقيع 

املدنية والسياسية  الدويّل للحقوق  بالعهد  امللحق  الربوتوكول األول  عىل 

اللجوء  الفلسطينية  األفراد والجامعات  لسنة 1966، والذي سيؤمن حق 

للوسائل الدولية لالنتصاف من االنتهاكات »اإلرسائيلية« لهذه االتفاقية...

يرى الباحث وكنتيجٍة للنهج العدايّئ املستمر للواليات املتحدة األمريكية . 4

تجاه الحقوق املرشوعة للشعب العريب الفلسطينّي، رضورة إعادة النظر 

يف صيغة الرباعية الدولية املرشفة عىل عملية الّسالم بني الفلسطينيني و 

»اإلرسائيليني« ، وإرشاك أطراٍف دوليٍة فاعلٍة تستطيع مامرسة ضغوطات 

جّديٍة عىل الطرف »اإلرسائييّل«، كمنظمة دول »الربيكس« مثاًل...

5 . ، يعتقد الباحث أّن القضية الفلسطينية مل تعد أجندَة أوىل إقليمياً ودولياً 

ركيزة  باعتبارها  القضية  هذه  مركزية  استعادة  الفلسطينية  الّسلطة  وعىل 

الّسالم واالستقرار يف »الرشق األوسط«، والتلويح بورقة حل السلطة قد يكون 

سالحاً فّعاالً الستعادة الزخم الدويّل لهذه القضية، فالجميع يخىش الفراغ يف 

مع  الكامل  االنفجار  نحو  الفلسطينّي  الوضع  واتجاه  الفلسطينية،  السلطة 

»إرسائيل«، نظراً لغياب البدائل والرؤية الّسياسية عن شكل الّسلطة الحايّل.
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