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 عدالة مركز عن صادرة موقف ورقة
 اليهودي للشعب القومية الدولة – إسرائيل :األساس قانون  اقتراح

 2018 يوليو 

 القومية الدولة - إسرائيل :األساس قانون  اقتراح على المترتبة اآلثار مناقشة هو الورقة هذه من الغرض
 الذين العرب لكل القانوني الوضع على (األساس قانون  أو القومية أساس قانون  :يلي فيما) اليهودي للشعب

 القدس األخضر، وسكان الخط داخل الفلسطينيون ) القانون  هذا بموجب الدستوري  النظام ظل في سيعيشون 
 حدود ضمن يقع هذا األساس قانون  أن نوضح الورقة هذه في .(الجوالن هضبة سكان- والسوريون 

 خصائص له استعمارًيا قانوًنا لكونه شرعي غير فهو وبالتالي الدولي القانون  بموجب المطلقة المحظورات
 .العنصري  الفصل

 المصير تقرير حقكما وأن ، "اليهودي للشعب القومي الوطن هي إسرائيل دولة" أن على األساس قانون  ينص
 لليهود حصرية هي التلقائية المواطنة إلى تؤدي التي الهجرة اليهود؛ على يقتصر إسرائيل دولة في القومي
 العربية اللغة الدولة؛ لغة هي العبرية ؛"إسرائيل عاصمة هي والموحدة الكبرى  القدس" ؛"العودة قانون " بموجب

 على لةو الد تعمل منفصل؛ بشكل خاصة مكانة القانون  لها وسيحدد الدولة في رسمية كلغة مكانتها تفقد
 اإلسرائيلي، يوم العلم هو ، العلم"هتكفا "هو الوطني النشيد1 ؛ومأسسته به والدفع اليهودي االستيطان تشجيع

 الرسمية عياداأل هي الرسمية ، والعطالترسمي تقويم هو العبري  وطني، التقويم عطلة يوم هو "االستقالل"
 ."الشتات يهود" مع العالقات تعزيز على ستعمل الدولة وأن اليهودية؛

 عواقب له وستكون  دستورية فوق  مبادئ مكانة ألحكامه األساس، فستكون  قانون  على المصادقة تمت ما إذا
 على وآثاره الحالية التشريعات على التفسيرية آثاره حيث من العينية، أو أحكامه بموجب سواء المدى بعيدة

 .وعنصرية تمييزية لسياسات القانوني التحدي إمكانيات نطاق تضييق
 

                                                           
 ا نص عىل السماح بإقامة مستوطنات منفصلة عىل أسس قومّية أو دينّية؛ البند السابق استند عىل المبدأ العنرصي  1

 
 ا سابق

 
هذا البند استبدل بند

منفصل ومتساو  " ساو  تمنفصل وغثر م"والبند الحالي يستند عىل المبدأ األكثر عنرصية  " ي  "
ز
ي األرض والمسكن كما وف

ز
ز ف  الذي يفتح المجال للتميثر

ي أماكن معينة
ز
ي من شأنها دفع اليهود لالستيطان ف

 .االمتيازات االقتصادية الت 
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 :الدولي القانون  بموجب المحتلة األراضي على أيًضا القومية قانون  ينطبق

 ، حيث"األخضر الخط" باسم المعروفة المناطق على وصريح واضح بشكل سيطّبق القومية أساس قانون 
 المحتلة األراضي على القانون  سيسري  السكان، كما من ٪20 حوالي هناك يشون يع الذين الفلسطينيون  يشكل

 اإلسرائيلي القانون  بموجب إسرائيل دولة إلى ُضمت مناطق وهي) الجوالن وهضبة القدس ، مثل1967 عام

 (2.الدولي القانون  بموجب قانوني غير الضم هذا ويعتبر– 

 :القانون  سلطة ق فو  السيادة يمتلك الذي الطرف يحّدد القانون 

 على وسيؤثر عادي تشريع كل على سيطغى القوانين، حيث أقوى  اعتباره سيتم القانون  هذا تمرير تم ما إذا
 يعطي الذي السيادة صاحب هو من تحّدد للنظام، التي الدستورية الهوية سيسن األساس، ألنه قوانين تفسير
 التغلب على قادر كمبدأ للنظام الدستورية الهوية مع ملالتعا يتم أن عليه المتعارف .القوانين لكافة شرعية

 البند الدستورية، يحدد الهوية هذه روح مع متوافًقا القوانين تفسير يكون  أن بد البرلمان، وبذلك، ال إرادة على
اليهودي،  للشعب التاريخي الوطن إسرائيل أرض" تعتبر :يلي كما السيادة صاحب هوية القومية قانون  من 1
 تقرير حق تحقيق ، وأن"اليهودي للشعب القومية الدولة هي إسرائيل دولة" وأن "إسرائيل دولة قامت فيها يوالت

  ."فقط اليهودي الشعب يخص" فيها المصير

 "المواطنين أمة" على ليس فحسب، وبالتأكيد اإلسرائيليين اليهود على يقتصر ال "الشعب" لذلك، فإن ووفًقا
 السيادة، المعبر صاحب إرادة فإن وبهذا .العالم في تواجده أماكن كافة في "ليهوديا الشعب" على للدولة، بل

 .3اإلسرائيلية للمواطنة هذا، سابقة األساس انون ق خالل من عنها

 :للديمقراطية معاد   القومية قانون 

 السياسي المجتمع وتحديد ترسيخ إلى يسعى ديمقراطي دستور تأسيس من األول الهدف األساس قانون  ينفي
 بموجب الجغرافية المنطقة نفس في يعيشون  الذين السكان يكون  بموجبه ، والذي"Demos ديموس" لمبدأ وفًقا

 التحول من الثالثة الموجة في وضعت التي الدساتير معظم .سيادة وذوي  متساوين مواطنين الدستور
                                                           
2 ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 9 

July 2004. 

ي العديد من المناسبات، وليس من قبيل الصدفة، عىل سبيل المثال ، رفض3 
ز
ت المحكمة العليا عن هذا الرأي ف عىل " أمه إرسائيلية"وجود ل هاعثر

ي 
ز بالمعتز القانونز  (.5.05.3..0, )פורסם בנבו אורנן נ׳ שר הפנים 80/3758ע"א : أساس مواطنة المواطنير

 



3 
 

 للدستور، والذي السياسي مجتمعال على مقدمتها في ترتكز الماضي القرن  من التسعينات منذ الديمقراطي
 ينص أفريقيا، الذي جنوب دستور إن. الجغرافية المنطقة نفس في تعيش التي العرقية الجماعات مختلف يضم
 اليوم يتم ال .الدستوري  التشكل لهذا نموذج والبيض، هو السود من سكانها جميع دولة هي الدولة أن على

 المواطنة مبدأ يتجاوز الذي العرقي لالنتماء وفًقا الدستورية هويةال فيها تتحدد العالم في دولة أي تعريف
، "المواطن هو من" يعّرف ال كونه في أيًضا يتجلى القومية قانون  تطرف إن .ديمقراطية كدولة المتساوية

 .شرعي سياسي، واجتماعي كمجتمع العرب ذكر عدم عن ناهيك

  :والحصري  اإلثني المصير تقرير تداعيات

اليهود،  وغير اليهود بين الحقوق  تحقيق في التفريق سيبرر لليهود حصرًيا المصير تقرير حق جعل إن
 بتحقيق اإلنسان بحقوق  المعنية الدولي القانون  قواعد تعترف .مرفوض تمييز شرعي، ال تفريق إلى ويحوله

 وجود حالة طنين، وفيالموا لجميع المتساوية المعاملة :بشرطين "القومية الدولة" إطار ضمن المصير تقرير
 .للجميع المدنية المساواة  جانب إلى الجماعية بحقوقهم المتساوي  مختلفة، االعتراف وإثنية عرقية مجموعات

 السكان/المواطنين بين التمييز أولى، حظر ناحية يضمن، من القومي المصير تقرير بحق االعتراف هذا
 مجاالت القومية أساس قانون  ذلك، يحدد مقابل في .الدولة حدود خارج يعيشون  الذين أولئك عن وتميزهم
اليهود،  جميع على تنطبق أن يجب فالمساواة  :عنصري  عرقي أساس على "الخارجية" و "الداخلية" السيادة
 عن النظر وشرعًيا، بغض مبرًرا ضده التمييز ويصبح مستثنى فهو يهودي غير هو من أما .يهود كونهم

 يصبح المساواة، وبحسبه مبدأ القومية أساس قانون  ينكر أن صدفة ك، ليسلذل وفًقا .الجغرافي انتمائه
 .وطنهم في غرباء الفلسطينيين

 :دستورية كقيمة التمييز يكّرس القومية أساس قانون 

 أساًسا يخلق القومية ثنائي واقع في الصهيونية الجماعية المصالح مع يتفق بما القومية المصلحة تحديد إن
 القومية المشاريع نفسه، فإن الوقت وفي .حصرية عرقية أهداف تعزيز أجل من العرب وق حق استبعاد يبرر
 أهداف   إلى ديمغرافية، تتحول توازنات اليهودي، وخلق االستيطان الحّيز، وتشجيع "تهويد" إلى تسعى التي

 المدنية لمساواة ا وبالتالي، تصبح .والجماعية الفردية الحقوق  مستوى  على العرب ضد التمييز تبرر شرعية  
 .اليهود لمصالح وفًقا مسبًقا تحديدها يتم إثنية لمساحات وفًقا تطبيقه تحديد يتم حيث انتقائًيا مبدأ

 بالنسبة الحياة مجاالت أهم على يسري  "متساو غير ولكن المنفصل "العنصري  المبدأ أن صدفة ليس
 المسكن في العنصري  الفصل مبدأ األساس قانون  ، يؤكدالمصير تقرير فيالحق  ستار فتحت .للفلسطينيين
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 االستيطان تشجيع" خالل من والمواطنة المسكن مجالي في الفصل هذا يدعم حيث ،والمواطنة واألرض
في مجالي المواطنة الفصل  إلى باإلضافة واليهود، العرب فيها يعيش مناطق في "ومأسسته به والدفع اليهودي

 .دستورًيا تأكيًدا العنصري  التمييز وهكذا، يلقى ."العودة قانون " بموجبوالتوطين 

  :والسيطرة القمع من حالة يخلق القومية قانون 

موافقة،  دون  العرب على دستورية هوية فرض هو األول :رئيسيين جانبين في والسيطرة القمع عن التعبير يتم
 الدستورية، تم الهوية بفرض يتعلق فيما .لتمييزهم الدفع في بالقوة العرب فيه يشارك وضع خلق هو والثاني
 جميع مع بالتعاون  الدستورية الهوية وخاصة الدساتير كتابة شرعية بموجبه تشترط عالمي نموذج تطوير
 الدستورية الهوية األغلبية تملي بموجبه الذي اإلكراه  لمنع وذلك وموافقتهم والوطنية العرقية المجموعات ممثلي

 شرعية أساس المتحدة، ويشكل األمم تعليمات في أيًضا مكّرس المبدأ هذا .القائمة القوى  لعالقات وفًقا

 حقبة خالل المتحدة الواليات شهدتها التي تلك اإلقصائية الدسترة لعملية النموذجية األمثلة من.4 الدستور
 أساس قانون  على المصادقة تمت إذا .األبرتهايد فترة في أفريقيا جنوب في العنصري  العبودية، والفصل

 العرب دض التمييز هو المركزي  هدفه أن حين العرب، في ُيستبعد واسًعا، بينما يهودًيا قبوالً  القومية، سيلقى
 .الدولة في لليهود العرقي التفوق  وترسيخ

 دعم في العرب فيه يشارك وضع إلى يؤدي األساس قانون  بكون  هو والسيطرة القمع من الثاني الجانب أما
 يتحتم متساوين سكان/مواطنين وكأنهم متساوية ضريبية التزامات يتحملون  وبينما .ضدهم التمييز وتمويل
 تحديد خالل من السكان، فإنه جميع بين "المتبادل الوالء" أساس على ماعياالجت العبء تحمل عليهم

 هويتهم تنفي التي القومية المشاريع تلك وتمويل دعم في اليهود، سيساهمون  كمصالح "الوطنية المصالح"
 وما الحّيز، اليهودية، وتهويد الهجرة الشتات، واستيعاب يهود مع التواصل تعزيز مثل .المتساوية ومكانتهم

 .ذلك شابه

  :الممارسة واقع عن يختلف الذي القومية قانون  في الجديد ما

 تهويد اليهود، وتدعم فوقية على تقوم مبادئ إلى الفلسطينيين ضد التمييز سياسة ، استندت1948 عام منذ
 ومع .بالعودة الفلسطينيين الالجئين حق إنكار ذلك في للفلسطينيين، بما الديموغرافية النسبة وتقليل الحيز

                                                           
4 Guidance Note of The Secretary-General: United Nations Assistance to Constitution – making Processes (April 

2009). 
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اآلن،  .بعنصرية مؤسسة، التعامل يلزم، كقيمة وعنصرية، وقانون  عرقية ممارسات بين فرق  ذلك، هناك
 الحكم، ويلزمها أنظمة جميع إلى الواضحة رسائله نقل على قادًرا دستورًيا دعًما العنصرية الممارسة تكتسب
،  مبدأ إلى التمييز يحول اساألس قانون  وبذلك، فإن .العرب ضد بالتمييز القانون  بموجب ، ومنهجي  دستوري 

، وكأحد  بعدم االدعاء يمكن التي اليومية الممارسة وبخالف .اإلسرائيلي القانوني النظام أركان ومؤسساتي 
 أهدافه، ويحول بتحقيق الواضحة نيته عن القانون  هذا القانون، يعلن سيادة مبدأ تخالف لكونها صالحيتها

 5.القانون  سيادة مبدأ عن تعبير إلى لةالمقبو  غير الممارسة

 هذا القانون، يعلن سيادة مبدأ تخالف لكونها صالحيتها بعدم االدعاء يمكن التي اليومية الممارسة وبخالف
 .القانون  سيادة مبدأ عن تعبير إلى المقبولة غير الممارسة أهدافه، ويحول بتحقيق الواضحة نيته عن القانون 

 الفورية، المتعلقة النكبة فتداعيات .القومية أساس وقانون  النكبة بين العالقة إلى لسياقا هذا في اإلشارة تجدر
رئيسي،  عليها، بشكل ترتب ما وكل تحقيقها مجتمعه، تم وتدمير لوطنه الفلسطيني الشعب بفقدان باألساس

 تخليد إلى هذا اساألس قانون  اآلن، يسعى لكن .الحاكمة السلطات عليها استندت التي الممارسات خالل من

 6.وطنه في الفلسطيني للشعب المصير تقرير حق إنكار رأسها وصريح، وعلى واضح بشكل الممارسات هذه

 :الدولي القانون  بموجب المطلقة المحظورات القومية قانون  ينتهك :االستنتاج

 نظر في شرعيتين تعتبران نالوحيدتين، اللتي القانون  منظومتي يحّيد ممنوع، ألنه حيز   إلى القومية قانون  يدخل
 القانون؛ وسيادة القانون  أمام المساواة  مبادئ على تركز أن عليها التي الدولة قانون  منظومة :الدولي القانون 

 والتمييز األراضي ضمّ  تحظر المحتلة، والتي األرض على السارية اإلنساني الدولي القانون  وأنظمة وتعليمات
 لهذه والء عالقات خلق محاوالت ذلك المحتلة، ويشمل القوة قبل من كانالس على الدستورية الهوية وفرض
  .موافقتهم السكان، دون  قبل من وقوانينها الهوية

                                                           
ي الواقع لها . مثال جيد عىل هذا الوضع هو مكانة اللغة العربية5 

ز
 للقانون اإلرسائيىلي اللغة العربية هي لغة رسمية، ولكن ف

ً
وضع أدنز ، ومع ذلك ال وفقا

ام مكانتها كلغة رسمية بموجب القانون عية أمام السلطات مفادها أنه يجب احث  ا لقانون القومية، فإن هذه الحجة . تزال هناك حجة رسر
 
أما اآلن، وفق

ار بمكانتها من أجل تحقيق تع وري اإلضز ي مكانها الحجة القائلة بأنه من الواجب والرصز
ز
ي ف

عيتها وتأن   .ريف الدولة كدولة يهوديةتفقد رسر
ة للنكبة 6 ، ألنه يسىع إل ترسيخ اآلثار المبارسر ز ي المقام األول ضد الفلسطينيير

ز
ي الواقع ، فإن قانون أساس القومية هو ف

ز
إنكار حق تقرير المصثر : ف

ي وطنه 
ز
ي ف

ز ( من القانون 9المادة )للشعب الفلسطيتز ز الفلسطينيير ؛ (اليهود فقط" هجرة"من القانون حول  0المادة )؛ إنكار حق العودة لالجئير
ي وطنهم مواطنة من الدرجة الثانية 

ز
ز الذين بقوا ف ؛ فقدان اللغة العربية  "( قانون العودة"من القانون حول  0المادة )أصبحت جنسية الفلسطينيير

ي الوطن 
ز
 (.من القانون 0المادة )كلغة رسمية ف
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 مصيره، بشكل بتقرير الفلسطيني الشعب حق إنكار إلى أيًضا أعاله القانون  لمنظومتي التحييد هذا ويؤدي
 النظام :محظور مجال   إلى الدخول إلى التحييد هذا ويؤدي المتحدة، كما األمم ميثاق في ورد لما مخالف

 (والسكان المواطنون  )األصالنيين الفلسطينيين على دستورية هوية فرض في النظام هذا ويتجلى .االستعماري 
 من هو الكولونيالي النظام هذا. والسيطرة اليهودي العرقي التفوق  موافقتهم، ويعزز دون  بوطنهم عالقتهم تلغي

 الفصل ممارسات تعتبر التي الدولية لالتفاقية وفًقا المطلقة المحظورات ضمن تدخل التي األنظمة نوع

 7.اإلنسانية ضد التشريع، جريمة ذلك في العنصري، بما

 العنصري  الفصل أنّ  على تنص التي عليها والمعاقبة العنصري  الفصل جريمة لقمع الدولية االتفاقية إنّ 
 الدولية االتفاقية في المشمول العنصري  التمييز تعريف إلى سانية، تحيلاإلن ضد جريمة هو (األبارتهايد)

 بأنه لالتفاقية 1 المادة في "العنصري  التمييز" ُيعرَّف حيث .العنصري  التمييز أشكال جميع على للقضاء
 يف أو مقصود القومي، بشكل أو العرقي االنتماء أساس تفضيل، على أو تقييد أو إقصاء أو تفريق أي يشمل

 حقوق  تحقيق في المتساوية المكانة إبطال أو إضعاف إلى يؤدي تأثير خلق خالل النتائج، من امتحان
 آخر مجال أي أو والثقافية واالجتماعية واالقتصادية السياسية الحياة ميادين في األساسية والحريات اإلنسان

 .العامة الحياة من

 خلق تشريعات، هدفها إصدار أيًضا تشمل كجريمة األبارتهايد قيةالتفا 2 رقم البند في األبارتهايد وُيعرَّف كما
 القمع، واإلقصاء من واقع إلى تؤدي بحيث أخرى  مجموعة ضد مجموعة قبل من ممنهجة وتراتبية شيطنة

  .السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، والثقافية الحياة مجاالت اإلنسان، وفي حقوق  مستوى  على المنهجي

 أهمية واألكثر األساسية المجاالت معظم في العرب ضد بالتمييز نيته عن القومية، يعلن أساس قانون  إنّ 
يقصي،  إنه .االحتالل، محمًيا تحت يعيش من جعل مقيًما، وكذلك مواطًنا، والمقيم المواطن تجعل والتي
 مجاالت كل في دونيتهم ويسّوغ والثقافة واألرض، واللغة المواطنة، والممتلكات مجاالت في العرب ضد ويميز
  .وطنهم في السيادة يشكل السياسي، الذي المجتمع من إقصائهم خالل من الحياة

 فصل خصائص ذي كولونيالي لنظام   الشرعي، ويؤسس غير المجال إلى القومية قانون  ولذلك، يدخل
 قومية إثنية موعةمج على قومية إثنية مجموعة فيه تسيطر نظام على الحفاظ إلى يسعى سافر، ألنه عنصري 
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 ترسيخ في يتجلى اإلثني، الذي التفوق  يعزز حين الجغرافية، في المنطقة نفس في تعيش أخرى  أصالنية
 .األساسية الحياة مجاالت معظم في العنصرية السياسات


