بيان
من الحركة الشعبية من اجل فلسطين دولة علمانية ديمقراطية
أ ّقر ألكنيست ألصهيوني "قانون ألقومية" ألذي ّ
ينص على أن " أرض إسرأئيل هي ألوطن ألتاريخي للشعب أليهودي،
وفيها قامت دولة إسرأئيل وأن "دولة إسرأئيل هي ألدولة ألقومية للشعب أليهودي ،وفيها يقوم بممارسة حقه ألطبيعي وألثقافي
وألديني وألتاريخي لتقرير ألمصير" ،وأن "ممارسة حق تقرير ألمصير في دولة إسرأئيل حصرية للشعب أليهودي" .وهو ألمر
ألذي يعني أن ألدولة ألصهيونية هي "دولة أليهود" فقط ،وأنها تقوم على كل أرض فلسطين ،وبالتالي أن ألسكان
ألفلسطينيين هم غرباء ل وطن لهمُ ،ويعتبرون بال حقوق في هذه ألدولة.
ألقرأر ُيظهر بوضوح أن ألكنيست ألصهيوني ُيعلن ما َّ
تحدد منذ ألساس ،وما قامت عليه ألحركة ألصهيونية ،وهو أن
فلسطين هي "أرض أليهود" ،وليس من تنازع عليها مع أخرين ،وليس من ألممكن ألتنازل عن جزء منها .هذأ ما عملت على
أساسه ألحكومات ألصهيونية ألمتعاقبة دون إعالن ،وسعت لن تؤسس في ألوأقع ما يهيء إلعالنه بعد أن سيطرت على ألرض
ً
"مجتمعا"ّ ،
ومدت أستيطانها ألى كل فلسطين.
وأقامت
بالطبع ،هذه ألخطوة تقطع ألطريق ً
نهائيا على حل ألدولتين ،وتفرض ما تحدثنا عنه مرأ ًرأ من ضم لرض ألضفة
ألغربية ،وتكريس نظام ألفصل ألعنصري ألذي أقيم بالجدأر ألعازل وألطرق أللتفافية وألحوأجز .لقد جعلت هذه ألخطوة من
سلطة "أإلدأرة ألذأتية" (ألسلطة ألفلسطينية) ً
سلطة منفصلة عن كيان ألدولة ألصهيونية ولكن خاضعة لسيطرتها .أن هذأ من
شانه إسقاط كل ألوهام حول "حل ألدولتين" ،وإبرأز ضرورة إعادة بناء ألمشروع ألوطني ألفلسطيني ،وجعل حل ألدولة
ألعلمانية ألديمقرأطية ألمحور ألمركزي ألمشترك للنضال ألذي يجمع ما بين ألشعب ألفلسطيني ،وكل "أليهود" ألمعنيين
بالعيش ألمشرك في هذه ألدولة .فليس من بديل عن ألدولة ألصهيونية سوى ألدولة ألعلمانية ألديمقرأطية ألتي تعيد ألحقوق
للسكان ألصليين ،وتقبل وجود ألمستوطنين ألذين يقبلون بالعيش في ظلها.
وربما يفرض إقرأر هذأ ألقانون خطوة من كل ألحزأب ألعربية ألمشاركة في ألكنسيت للتخلص من ألوهام حول طبيعة
هذه ألدولة ،وألعودة إلى تاسيس مشروعها كمشروع وطني فلسطيني يشمل كل فلسطين ،ويهدف ألى إنهاء ألدولة ألصهيونية
من أجل دولة علمانية ديمقرأطية وأحدة .ونامل من ألشباب ألذي يناضل ضد ألدولة ألصهيونية أن ّ
ينظم نشاطهّ ِّ ،
ويوحد
قوأه ،لكي يلعب دو ًرأ هو جدير به ،يهدف ألى بناء فلسطين دولة علمانية ديمقرأطية.
ً
وأضحا أن هذأ ألكنيست هو كنيست لـ "دولة
وربما أجدى باعضاء ألكنيست ألعرب أن يعلنوأ أستقالتهم ،فقد ظهر
أليهود" ،وليس للعرب مكان فيه .وأن يعلنوأ أنهم نوأة برلمان فلسطيني ،يمكن أن يضم فلسطينيين من ألمناطق ألخرى

ومن ألشتات وهدفه إصدأر وثيقة "ألحقوق ألتاريخية للشعب ألفلسطيني" ،تلحظ حق كل من وجد في فلسطين خالل
ألعقود ألماضية في أن يكون ً
جزءأ من ألدولة ألفلسطينية ألجديدة.
أنتهت ألوهام ،وأصبح ألوضع في غاية ألوضوح ،فإما "دولة أليهود" أو ألدولة ألعلمانية ألديمقرأطية في فلسطين.
هذأ ما يجب أن يتركز ألنضال من أجله

