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 قوانني عنصرية باجلملة
 

 ١راسم عبيدات
  

مل يعرف التاريخ البشري على مر عصوره وبأسوأ أشكال وأنواع احتالله،هذا الشكل والنوع من العنصرية واإلقصائية 
ورفض االعتراف باآلخر وحماولة حمو ذاكرته ووجوده وكي وعيه وإجباره على تعلم رموز وتعاليم حمتلـه،فها هـو   

ر التربية والتعليم اإلسرائيلي كل يوم تتفتق ذهنيته العنصرية عن قوانني جديدة تستهدف منـهاج  وزي" جدعون ساغر"
التربية والتعليم اخلاص بالطلبة العرب يف الداخل الفلسطيين،فمن إخراج كلمة النكبة من املنهاج التعليمي العـريب اىل  

  .اث اليهودي وغريهاتعلم الطلبة العرب عن ما يسمى باحملرقة الصهيونية والتر  فرض
ويف ظل جمتمع عنصري مسكون باخلوف الدائم من الفلسطيين يف األحالم واليقظة وحـىت يف القبـور،جيري النظـر    
للشعب الفلسطيين على أنه سرطان جيب اقتالعه من أرضه،وبالتايل تصبح أي ممارسة ضده بغض النظر عن قانونيتـها  

اً حلقائق التاريخ وتزويراً له،وليست أيضاً ال سامية بغيضة وال خروجـاً  او عدمها مباحة ومشرعة،وليست فعالً منافي
  . راف والقوانني واملواثيق الدوليةعلى كل األع

ومع تشكل احلكومة اإلسرائيلية احلالية اليت تسيطر عليها قوى اليمني والتطرف،شهدنا ونشهد حالة من التصعيد غري 
لفلسطيين على امتداد جغرافية فلسطني التارخيية،حيث نـرى تسـابقاً   ضد الشعب ا" اهلسترييا"املسبوق وصلت حد 

حمموماً من قبل خمتلف ألوان الطيف السياسي اإلسرائيلي مبختلف ألوانه السياسية مسيه كما شـئت يسـار أم ميـني    
ده وهويته وغريه،على تقدمي مشاريع قرارات ألقرارها من قبل الكنيست اإلسرائيلي،تستهدف شعبنا الفلسطيين يف وجو

  .وتارخيه وثقافته وقوميته وذاكرته ووعيه 
واألحزاب اإلسرائيلية ترى أن حتقيق وزيادة شعبيتها ومجاهرييتها بني اجلمهور اإلسـرائيلي ومتثيلـها يف الكنيسـت    

وغريهـم  " بن غوريون" و " هرتزل"و" جابوتنسكي"واحلكومة،وإثبات صهيونيتها ووالءها وإخالصها لتعاليم وأفكار
قادة احلركة الصهيونية تتحقق فقط من خالل ما تطرحه من أفكار وحلول عنصرية وما تقوم بـه مـن أفعـال     من

  .وممارسات مغرقة بالعنصرية والتطرف ضد شعبنا الفلسطيين

                                   
١  Quds.45@gmail.com  ،٢٨/٥/٢٠١٠ .  
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وهذه احلرب الشاملة على شعبنا تتصاعد يوماً بعد يوم وعلى أكثر من جبهة وصعيد ففي الداخل الفلسطيين حيـث  
من بعد قراره بـإخراج  " جدعون ساغر"ة والتعليم تتعرض هلجمة شرسة فوزير التربية والتعليم اإلسرائيليجبهة الثقاف

األمـل علـى   " هتكفاه"كلمة ومصطلح النكبة من منهاج التعليم العريب،وفرض ما يسمى بالنشيد الوطين اإلسرائيلي
قـة الصـهيونية،أما علـى جبهـة احلريـات      الطلبة العرب إىل قانون فرض تعلم الطلبة العرب عن ما يسمى باحملر

والسياسة،فكل يوم نسمع عن قوانني لكي الوعي الفلسطيين وتكميم أفواه شعبنا هناك،فمن قانون منع إحياء النكبـة  
قوانني احملاكمات السياسية واليت طالت العديد من الرموز السياسـية وقـادة    إىل قانون ما يسمى مبنع التحريض إىل 

ألهلي واتمعي هناك،ابتدأت بقانون عزمي بشارة ومن بعدها حماكمات سياسية مستمرة ومتواصلة ونشطاء العمل ا
للشيخ رائد صالح وحممد بركه وسعيد نفاع ومجال زحالقة وغريهم،لتتمخض هذه احملاكمات الحقاً وبعد اعتقـال  

لوائح اام ضدهم بالتعامل مع جهـة  وتوجيه ) عمر سعيد وأمري خمول.د( اثنان من قادة ونشطاء العمل األهلي هناك 
معادية وقت احلرب وتقدمي مساعدة هلا واملقصود هنا حزب اهللا عن تقدمي مشروع قانون للكنيست من أجل إقـراره  
بسحب جنسية من ينتمي ملنظمة معادية أو يثبت جتسسه لصاحل تلك املنظمة من عرب الداخل،واملقصود هنا منظمات 

اهللا وإيران،واألمور ليست وقفاً على هذا فقط،بل مجلة أخرى من القوانني العنصـرية هلـا   الثورة الفلسطينية وحزب 
عالقة مبنع أهلنا هناك من التواصل مع عمقهم العريب،حيث جرت أكثر من مرة حماكمات لعدد من القادة لشعبنا هناك 

  .على خلفية زيارام اىل سوريا ولبنان وليبيا وغريها
احلالة شبيه إىل حد كبري ملا جيري يف الداخل،حيث سياسة التطهري العرقي على قدم وساق،فقد أما على صعيد القدس ف

شهد العام املاضي سحب هويات ملا يزيد عن أربعة أالف مقدسي،ناهيك عن أن خطر اهلدم يتهدد أكثر من عشرين 
عرب،اهلدف منها دفعهم للرحيل عن إلف بيت فلسطيين هناك،والقوانني والتعقيدات املفروضة على البناء يف القدس لل

وعي واعتقاالت وكم أفواه،جند ذلك يف القدس أرضهم،وكما هو حاصل يف الداخل على الصعيد السياسي من كي لل
حيث وجدنا أنه بعد حترر الشيخ حممد أبو طري مؤخراً املنتخب للمجلس التشريعي عن كتلة اإلصالح والتغري التـابع  
حلماس سحبت منه هويته،وأعطي مدة شهر للرحيل ومغادرة القدس،أضف إىل ذلك القوانني والقـرارات واألوامـر   

نع أي نشاط فلسطيين يف القدس حىت لو كان على شكل عمل خريي أو إغاثي أو تروحيي أو ترفيهي العسكرية اليت مت
حفل غنائي أو خميم صيفي لألطفال،أو إقامة بيوت العزاء للشهداء والقادة والرموز الوطنيـة أو اسـتقبال املهنـئني    

  .باألسرى املفرج عنهم من سجون االحتالل
حتالل وشريعته،فغزة احملاصرة واحملرومة من أبسط مقومات احليـاة البشـرية،واليت   وكل هذا ليس كافياً يف عرف اال

ميوت فيها السكان جوعاً وحيرمون من العالج بسبب احلصار،كان هلا نصيب من قوانني االحتالل العنصـرية،حيث  
الضفة الغربيـة  ،والذي مبوجبه سيتم طرد كل من حيمل هوية غزة ومقيم يف ١٦٥٠صدر قانون عسكري حيمل الرقم 
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ألف مـواطن   ٧٠٠٠٠أو القدس على حد زعمهم بطريقة غري شرعية أو قانونية،وهذا يستهدف طرد ما ال يقل عن 
  .فلسطيين من محلة هوية غزة

واألسرى الذين يتعرضون إىل هجمة شاملة من قبل إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية،بقصد النيـل مـن إرادـم    
خ على حقوقهم وما حققوه من منجزات ومكتسبات عمدت بالدماء والتضـحيات،كان  ومعنويام،والتعدي الصار

هلم نصيب من هذه القوانني اإلسرائيلية العنصرية،فمن قانون املقاتل غري الشرعي والذي مبوجبـه،يتم االسـتمرار يف   
،أي مبعىن عدم حتديد سـقف  اعتقال األسري الفلسطيين بعد انتهاء فترة حكمه،إىل ما يسمى باالعتقال اإلداري املفتوح

زمين لفترة االعتقال،وعدم عرض األسري على احملاكم،أو منحه احلق يف الدفاع عن نفسه أو معرفة التهمة اليت جيـري  
  .على أساسها االستمرار يف اعتقاله وبقاءه يف السجن

قرار من املستوى السياسي اىل واألمور مل تقف عند هذا احلد،بل جلأت إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية ومبوافقة وإ
مساومة األسرى املنتهية مدد حكمهم،إما املوافقة على اخلروج من املعتقل إىل غزة أو اخلارج أو استمرار بقـاءهم يف  

ورفض إسـرائيل  " شاليط" املعتقل،وأخرياً على ضوء تعثر املفاوضات املتعلقة بصفقة تبادل اجلندي اإلسرائيلي املأسور
" شاليط"تتجه احلكومة اإلسرائيلية إىل سن ما يسمى بقانون" شاليط"الفصائل الفلسطينية اآلسرة لللشروط ومطالب 

والذي جرى إقراره بالقراءة األوىل،هذا القانون الذي يستهدف تشديد العقوبات على األسرى الفلسطينيني،من أجل 
البها،والعقوبات اليت جيري احلديث عنها للتخلي عن شروطها ومط" شاليط"الضغط على الفصائل الفلسطينية اآلسرة ل

من منع زيارات األهايل ألبنائهم األسرى ومقابلة احملامني ومنع إدخال الصحف والكتب وحجب القنوات الفضـائية  
واحلرمان من تقدمي امتحانات الثانوية العامة أو االلتحاق باجلامعات والعزل وغريها،إجراءات معمول ا ومطبقة حبق 

ي ليست باجلديدة ،وسجون االحتالل ليست بالفنادق فهي قبور لألحياء وتفتقر إىل أدىن شروط وظروف أسرانا وه
احلياة اإلنسانية،واألسرى جمردين وحمرومني فيها من الكثري من احلقوق الـيت نصـت عليهـا األعـراف واملواثيـق      

خلق حجج وذرائع من أجـل شـن   ،بل "شاليط"الدولية،وهذا القانون وطرحه ليس اهلدف منه الضغط على آسري 
هجمة جديدة على احلركة األسرية الفلسطينية،من أجل كسر إرادا وحتطيمها وتفكيك منظماا اإلعتقالية ،وإبقاءها 

  .يف حالة من الدفاع املستمر ومنعها من إقامة بىن وهياكل تنظيمية وغريها
وتكشر عن أنياا بشكل سافر ووقح ضد شعبنا إن احلكومة اإلسرائيلي وأحزاا السياسية كشفت وتكشف كشرت 

الفلسطيين يف ظل إحنيازات كبرية يف اتمع اإلسرائيلي حنو اليمني والتطرف،ومبا يفرض على كل قوى وأحزاب شعبنا 
مشارا الفكرية وتالوينها السياسية،أن تتوحد يف معارك الـدفاع عـن هويتـها ومحايـة       الفلسطيين على خمتلف

مرار صمودها وبقاءها على أرضها،فكل قوى شعبنا الفلسطيين مبؤسساا وقياداا ونشطائها يف دائـرة  وجودها،واست
  .االستهداف اإلسرائيلي


