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الكنيست ترفض اقتراح
قانون " دولة كل مواطنيها
" املطروح مببادرة التجمع
الوطني الدميقراطي
ق��ررت رئاسة الكنيست  ،مطلع األس�ب��وع  ،وبخطوة استثنائية  ،عدم
السماح بطرح اقتراح قانون أساس " دولة كل مواطنيها " على طاولة
الكنيست  ،والذي تقدمت به كتلة التجمع الوطني الدميقراطي  ،التي تضم
كال من أعضاء الكنيست جمال زحالقة  ،حنني زعبي وجمعة زبارقة  ،كون
االقتراح ينفي حق وجود دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي  ،كما ورد
في بيان صادر عن الكنيست.
وبأغلبية  7أعضاء مقابل معارضة اثنني (عيساوي فريج وأحمد طيبي)
وامتناع عضو واحد (بتسلئيل سموتريتش) تبنى أعضاء رئاسة الكنيست
موقف املستشار القضائي للكنيست  ،إيال يانون  ،وبحسبه فانه " على
املستوى املبدئي وأيضا التفصيلي  ،من الصعب أال يتم النظر إلى هذا
االق�ت��راح على أن��ه ال يطلب نفي حق دول��ة إسرائيل في ال��وج��ود كدولة
للشعب اليهودي وذلك بحسب بند رقم ( 75هـ) للنظام الداخلي  ،ولذلك
اتفقت رئاسة الكنيست على منع طرح االقتراح على طاولة الكنيست ".

"نواب التجمع يحاولون افتعال االستفزازات"

وفي مطلع اجللسة حول اقتراح القانون قال رئيس الكنيست يولي يوئيل
إدلشتاين  " :يدور احلديث حول اقتراح قانون ال أساس له من الصحة،
وكل عاقل يعرف أنه يجب وقفه  .يحظر طرح اقتراح قانون يسعى إلى
تآكل األساسات التي بنيت عليها دولة إسرائيل  .هذه املرة األولى منذ مت
تعييني ملنصب رئيس الكنيست  ،قبل خمس سنوات  ،أوصي بها رئاسة
الكنيست بإلغاء اقتراح قانون  .النواب الثالثة للتجمع الوطني يحاولون
مرة تلو األخرى جمع األصوات من خالل افتعال االستفزازات  ،ويجب أال
مننحهم الفرصة للقيام بذلك ".

" إدامة دونية األقلية العربية في إسرائيل"

وق��ال عضو الكنيست عيساوي فريج  " :األغلبية اليهودية تتحدى من
خالل فرص كثيرة األقلية العربية بقضايا مختلفة  ،ومثال على ذلك هو
قانون القومية  .ملاذا يحق ملقترحي قانون القومية اقتراح مثل هذا القانون
ومينع زحالقة من ذلك " .أما عضو الكنيست أحمد طيبي فقال  " :أيضا
لألقلية يوجد حق بالتحدي واالحتجاج على مواضيع عليها اتفاق مثل
االمتيازات املمنوحة لألغلبية اليهودية في إسرائيل  ،هذا الوضع يساهم
في إدامة دونية األقلية العربية في إسرائيل ".

"اقتراح قانون ال أساس له من الصحة"

وق��ال عضو الكنيست سموتريتش ال��ذي امتنع ع��ن التصويت لصالح
منع االقتراح  " :أواف��ق على كل فاصلة في كالم رئيس الكنيست وحقا
ي��دور احلديث حول اقتراح قانون ال أس��اس له من الصحة  .ومع ذلك ،
فإن التعليمات التي تسمح بعدم طرح اقتراح قانون على طاولة الكنيست،
من املفضل أن يتم إدراجها في قانون أساس وليس في النظام األساسي
للكنيست " .وقالت عضو الكنيست رفيتال سويد  " :طرح القانون على
طاولة الكنيست من شأنه أن يكون مبثابة سابقة أيضا لوضع اقتراحات
قانون أخرى عنصرية في جوهرها .وألن االقتراح ينفي حق وجود دولة
إسرائيل كدولة للشعب اليهودي وينفي حق عودة اليهود إلى إسرائيل
فيجب عدم طرحه على طاولة الكنيست ".

"القانون يهدف الى تغيير جوهر دولة اسرائيل"

وكتب املستشار القضائي للكنيست ضمن مبرراته ملنع طرح القانون على
طاولة الكنيست" :إن اقتراح قانون دولة كل مواطنيها يضم سلسلة من
البنود التي تهدف إلى تغيير جوهر دولة إسرائيل من دولة قومية للشعب
اليهودي إلى دولة يوجد فيها مكانة مساوية من ناحية قانونية للقومية
اليهودية والقومية العربية " .وأض��اف املستشار القضائي أن اقتراح
القانون يطلب تغيير مركبات في جوهر قانون يهودية الدولة مثل إلغاء
مبدأ العودة-حق كل يهودي للعودة إلى إسرائيل وبدال من ذلك القبول
بتلقي املواطنة في الدولة تستند باألساس على العالقة العائلية إلنسان مع

صورة للتوضيح

مواطن في الدولة ،ونفي املبدأ الذي بحسبه فإن رموز الدولة األساسية
لدولة إسرائيل تعكس النهضة القومية للشعب اليهودي ونفي كون اللغة
العبرية هي اللغة الرئيسية للدولة.

بحث امكانية التوجه الى احملكمة العليا

وف��ي أعقاب ق��رار رئاسة الكنيست  ،أك��دت كتلة التج ّمع البرملانية ب��أن "
مشروع "دولة كل مواطنيها" هو املبدأ املؤسس حلزب التجمع  ،وقد جرت
في املاضي محاوالت ملنع احلزب من خوض االنتخابات بسبب هذا املبدأ ،
سابقة :اول الغاء القتراح قانون
الذي يستند الى املساواة الفردية واجلماعية ".
جدير بالذكر أنه في الدورة الـ  19للكنيست والـدورة العشرين للكنيست،
وجاء في بيان كتلة التجمع أن " مشروع القانون يهدف الى طرح التح ّدي
حتى ه��ذه احل��ال��ة ،ل��م تلغ رئ��اس��ة الكنيست أي اق�ت��راح ق��ان��ون .ل��ذا اختار
الدميقراطي وكشف التناقض بني الصهيونية والدميقراطية "  ،مشيرة
املستشار القضائي للكنيست أن يشدد على االستثناء في هذه احلالة عندما
إلى أن " الدولة العبرية ،بحكم تعريفها لذاتها  ،هي " للشعب
اليهودي في العالم كله بشكل حصري "  ،وهي بذلك دولة جلزء
من مواطنيها وهي في نفس الوقت دولة ملن هم ليسوا مواطنني
فيها " .
واكدت كتلة التجمع البرملانية بأن مشروع "دولة كل مواطنيها"
ه��و امل �ش��روع ال��دمي �ق��راط��ي ال��وح �ي��د ف��ي ال �ب�لاد وي �ط��رح بديال
للصهيونية  ،وأن املؤسسة اإلسرائيلية تقف ض��ده بشراسة
بالذات ألن��ه مشروع دميقراطي ينزع القناع عن طبيعة النظام
اإلسرائيلي ،وأكدت كذلك بانها تعتبر شطب القانون اعترا ًفا من
الكنيست بالتناقض اجلوهري بني تعريف الدولة القائم كدولة
احمد الطيبي
جمال زحالقة
جمعة الزبارقة
يهودية وبني التعريف الدميقراطي الذي يطرحه القانون  ،واكثر
من ذلك هي تعتبر القانون املطروح خط ّرا على مصير الدولة .
قال" :ما سبق أعاله ال يطلب تغيير الطريقة املتبعة في رئاسة الكنيست منذ
وأك��دت كتلة التجمع أنها تبحث " امكانية التوجه الى احملكمة العليا في
سنوات طويلة مبا يتعلق باحلذر وضبط النفس املطلوب من رئاسة الكنيست
املوضوع  ،وكذلك يج ّهز التجمع توج ًها الى احتاد البرملانات العاملي بطلب
القيام به من أجل منع طرح اقتراحات قوانني على طاولة الكنيست".
احلماية من طغيان األغلبية وخرق احلقوق البرملانية املتعارف عليها دوليًا".

ليبرمان يشن هجوما على حنني زعبي  " :مخربة جتلس
بالكنيست بسبب عدم توقيع النواب على قانون عزلها "
عضو الكنيست حنني زع�ب��ي ":أن ��ا سعيدة ألن�ن��ا نزعجهم
بنضال ال ُيدجن وال يقبل السقف الذي تريده اسرائيل لنا"
هاجم وزي��ر االم��ن افيغدور ليبرمان عضو الكنيست حنني
زعبي م��ن القائمة املشتركة  ،ودع��ا أع�ض��اء الكنيست الى
ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى اق �ت��راح ال�ق��ان��ون
ل�ع��زل�ه��ا م��ن ال�ك�ن�ي�س��ت وكتب
ل �ي �ب��رم��ان ع �ل��ى ص �ف �ح��ة ت��اب�ع��ة
ل��ه ع�ل��ى أح ��د م��واق��ع ال�ت��واص��ل
االج�ت�م��اع��ي  " :امل�خ��رب��ة حنني
زع �ب��ي م��وج��ودة ف��ي الكنيست
وت ��دع ��م االره � � ��اب ض ��د ج �ن��ود
ج� �ي ��ش ال� ��دف� ��اع االس ��رائ� �ي� �ل ��ي
ومواطني دولة اسرائيل ،وهذا
ب �س �ب��ب أن أع� �ض ��اء ال�ك�ن�ي�س��ت
حنني زعبي
من املعسكر الصهيوني  ،ييش
عتيد واالح��زاب الدينية ترفض
التوقيع على اقتراح عضو الكنيست عوديد بورير لعزلها
حسب القانون ".

" نحن نريد نضاال يقوينا ويضعف من يقمعنا "

من جانبها  ،ردت الزعبي على هذا املوضوع خالل حديث
معها في برنامج " هذا اليوم " الذي يبث على قناة هال:
"لقد سئمنا  ...اذا كانوا ال يزالون غير مقتنعني انهم ال
يستطيعون ت��دج�ين أع�ض��اء الكنيست ال�ع��رب وتدجني

التجمع  ،فهذه مشكلتهم  .أنا سعيدة ألننا نزعجهم بنضال
ال ُيدجن وال يقبل السقف الذي تريده اسرائيل لنا  ،على
االق��ل لنا استقاللنا الذاتي كفلسطينيني في حتديد شكل
نضالنا وخطابنا وهذا شيء عبثي أن الضحية تريد قبول
وشرعية من القامع كيف تناضل.
أن ��ا ال أف �ه��م ان الكنيست تعتقد
ان�ه��ا تستطيع أن ت�ف��رض سقف
ن� �ض ��ال  .م �ت��ى ك ��ان ��ت ال�ض�ح�ي��ة
تٌنسق نضالها مع القامع ؟ ومتى
كانت الضحية تنسق نضالها مع
امل�ج��رم�ين ؟ االن ان�ه��م يشعرون
ان �ه��م ب�ع�لاق��ة مم �ت��ازة م��ع العالم
ال�ع��رب��ي وأن �ه��م يسيطرون حتى
على أجندات سياسية في املنطقة
وزير االمن افيغدور
ليبرمان  -تصوير  AFPوراض�� ��ون ع��ن االداء ال��رس�م��ي
الفلسطيني وهنالك من يزعجهم
في الكنيست فان هذا شرف لنا  ،وهذا يعني أننا نسير في
االجتاه الصحيح ".
وأضافت زعبي  " :نحن نريد نضاال يقوينا ويضعف من
يقمعنا ويضعف العنصريني  ...اذا خُ يّرنا بني وجود مدجن
في الكنيست وبني ان نكون خارج الكنيست نحن نقول أن
الكنيست وسيلة وليست هدفا  ،فنحن في الكنيست لنمثل
شعبنا ول�ي��س لنمثل املجتمع االس��رائ�ي�ل��ي وال االج�م��اع
الفاشي وال حتى اليسار الصهيوني ".

