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  موضوعات وقضايا
  ال هي ديمقراطية، وال هي يهودية

  باروخ كيمرلنغ
القــانون األساســي اخلــاص بالكنيســت؛ (ذُكــر يف ثالثــة قــوانين أساســية علــى األقــل 

اخلـــاص بكرامـــة اإلنســـان القـــانون األساســـي اخلـــاص بحريـــة العمـــل؛ القـــانون األساســـي 
لكــن التعريــف الــذي تبنتــه الدولــة ". دولــة يهوديــة وديمقراطيــة"أن إســرائيل هــي ) وحريتــه

يجعـــــل مـــــن هـــــذين املفهـــــومين، الديمقراطيـــــة " يهوديتهـــــا"نفســـــها فيمـــــا يتعلـــــق بصـــــيغة 
ونتيجــة ذلــك فــإن جــزءاً مهمــاً مــن التطبيقــات العمليــة يف ممارســة . واليهوديــة، نقيضــين

  .ليبرالية ومستنيرة - يل لهما ال ينسجم مع أي تصور لديمقراطية غربيةدولة إسرائ
لقــد ورثـــت إســـرائيل مـــن احلكـــم العثمـــاين ومـــن احلكـــم االســـتعماري البريطـــاين نظـــام 

ــــــل، أي اســــــتقالل الطوائــــــف  عــــــن الدولــــــة، يف قــــــوانين األحــــــوال " اإلثنيــــــة - الدينيــــــة"املِلَ
ســرائيلية، قبــل تأسيســها ككيــان ذي وقــد قــررت الدولــة اإل. الشخصــية والقضــاء الشــرعي

ـــي واملؤسســـات املِلِّيـــة، وبـــذلك أنشـــأت مواطنـــة  ســـيادة، االســـتمرار يف تبنـــي التنظـــيم امللّ
وبالتـــايل أُخضـــع املواطنـــون لنظـــامين قـــانونيين وقضـــائيين، ال يقتصـــر أمرهمـــا . مِلِّيـــة

: تناقضــةعلــى أنهمــا منفصــالن، وإنمــا أيضــاً يعمــالن وفقــاً ملبــادئ خمتلفــة، بــل حتــى م
ــدار - وإنســاين؛ الثــاين دينــي" غربــي"األول علمــاين،   - فيمــا يتعلــق بــاليهود - بــدائي، يُ

كـذلك أُرغمـت األقليـات، . على وجه العموم، وفقاً للتفسير األورثوذكسي للشـريعة الدينيـة
بحسب هذا النظام " املستقلة ذاتياً"التي عُرفت سلفاً كأقليات دينية، على إدارة شؤونها 

وقــد تنــازل الكنيســت ســلفاً عــن جمــاالت تشــريع رئيســية، واعتــرف بنظــام مــواز . دوجاملــز
وعملياً تعهدت الدولة بالتعامل مـع قـوانين . قانوين وقضائي يقع خارج نطاق سيطرته

الشـــريعة الدينيـــة، اليهوديـــة واإلســـالمية، يف جمـــال األحـــوال الشخصـــية كأنهـــا قوانينهـــا 
  .هي

، مثــل قــانون املناســبات الرســمية وأيــام العطــل، وأيضــاً يف جمــاالت تشــريع أُخــرى
والقــانون األساســي اخلــاص بحريــة العمــل ومــا شــابه ذلــك، أُدخلــت يف القــوانين عناصــر 

يف مقابــــل ذلــــك، كــــان قانونــــا العــــودة واجلنســــية، اللــــذان كانــــا أشــــبه . يهوديــــة - دينيــــة
ود يف العـامل ملصـلحة اليهـ" تمييز تصحيحي"بقوانين الهجرة وهدفا إىل إيجاد نوع من 

، ليبـراليين نسـبياً، مـع أنـه يجـب أن ]التـي حلـت بـاليهود علـى يـد النـازيين" [الكارثة"بعد 

                                           

  "٢٧/١٢/١٩٩٦، "هآرتس.  
  أستاذ علم االجتماع يف اجلامعة العبرية، القدس. 
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نــــــتحفظ جتــــــاه هــــــذا الوصــــــف، ألن هــــــذين القــــــانونين همــــــا أيضــــــاً قانونــــــا تمييــــــز ضــــــد 
الفلسطينيين الذين هربوا، أو أُرغموا على الهرب، مـن األراضـي التـي وقعـت حتـت سـيطرة 

  .ك الذين بقوا داخلها ومُنعوا يف معظمهم من ملّ شمل عائالتهمالدولة، وضد أولئ
[.......]  

ثمـــة قـــانون آخـــر مكمـــل لقـــانوين العـــودة واجلنســـية هـــو قـــانون مكانـــة الهســـتدروت 
الصــهيونية العامليــة والوكالــة اليهوديــة، الــذي أتــاح مــنح منــافع خاصــة فقــط ملــواطني 

ي يف قـانون اخلدمـة األمنيـة، اسـتكمل كما هنـاك ترتيـب قـانوين آخـر خمفـ. الدولة اليهود
خــالل أعــوام كثيــرة بسلســلة قــوانين خاصــة بمنــافع اجتماعيــة حُصــرت االســتفادة منهــا 

، والقصـــــد منـــــه التفرقـــــة بـــــين [....]وعـــــائالتهم " املســـــرَّحين مـــــن اخلدمـــــة العســـــكرية" بــــــ
 وهنــــاك أيضــــاً االتفــــاق بــــين الصــــندوق القــــومي. املــــواطنين اليهــــود واملــــواطنين العــــرب

وبـــين إدارة أراضـــي إســـرائيل، الـــذي يمنـــع تـــأجير ) هكيـــرن هكييمـــت ليســـرائيل(اليهـــودي 
اخلـــــط "يف املئـــــة مـــــن األراضـــــي الواقعـــــة داخـــــل  ٩٣أراضـــــي الدولـــــة، البالغـــــة مســـــاحتها 

  .، لغير اليهود"األخضر
لقــــد بــــذلت هــــذه . يجــــب أن نضــــيف إىل ذلــــك مهمــــة احملــــاكم وحمكمــــة العــــدل العليــــا

هـــــوداً كبيـــــراً، وخصوصـــــاً يف األعـــــوام األخيـــــرة، لتأســـــيس دولـــــة احملـــــاكم يف الواقـــــع جم
وهكـذا، فـإن . مستنيرة وعصرية، لكن كل ذلك يف إطـار احلـدود اليهوديـة للدولـة" قانون"

احملـــــاكم كانـــــت يف اخلمســـــينات والســـــتينات وســـــيلة مـــــن الوســـــائل املســـــتخدمة لســـــلب 
احلكــــم العســــكري  املــــواطنين العــــرب أراضــــيهم ومل تقــــدم أيــــة مســــاعدة للمتضــــررين مــــن

الضـفة الغربيـة وقطـاع [وعقب حرب األيـام السـتة، واالسـتمرار يف احـتالل . السيئ الذكر
بـــادرت حمكمـــة العـــدل العليـــا إىل توســـيع نطـــاق صـــالحياتها لتطـــول أفعـــال احلكـــم ] غـــزة

، لكـــن يف معظـــم القضـــايا التـــي أحيلـــت عليهـــا، والتـــي ]احملتلـــة[اإلســـرائيلي يف املنـــاطق 
، مالــت حمكمــة العــدل العليــا إىل قبــول هــذا "أمــن الدولــة" األمــر يتعلــق بـــ ادعــى احلكــم أن

وهكــذا . االدعــاء مــن دون تمحــيص، ومــن دون حماولــة لتعريــف هــذا املفهــوم ومضــمونه
أصبح كل أمر قابالً للنظر فيه قضائياً، باستثناء ما حددت الدولة أنه يقع ضمن نطـاق 

  .األمن
الفاضــح للقــانون الــدويل الــذي ســاندته حمكمــة  ولعــل املثــال األبــرز لــذلك هــو اخلــرق

فالقانون الدويل ال يسمح لقوة حمتلة بأن تدخل تغييرات . العدل العليا بصورة منهجية
وبحســـب الوضـــع القـــائم، فـــإن . جوهريـــة يف وضـــع املنـــاطق احملتلـــة، إالّ ألســـباب أمنيـــة

هــة نظــر حمكمــة جميــع املســتعمرات التــي أقيمــت يف املنطقــة احملتلــة إنمــا أقيمــت مــن وج
. وهــذا، يف الواقــع، توســيع غريــب وشــائك جــداً لهــذا املفهــوم. العــدل العليــا ألغــراض أمنيــة

وينطبق ذلك على الطرد الفردي واجلماعي واإلذن الـذي منحتـه حمكمـة العـدل العليـا يف 
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  ].إلجبار املعتقلين الفلسطينيين على االعتراف[استخدام التعذيب 
الذي يمكن اإلشارة إليه  - ستوى األرسخ من املأسسةكل هذا ونحن ما زلنا يف امل

مـــن دون أن نأخـــذ يف االعتبـــار الثقافـــة السياســـية، التـــي يوجـــد  - باملســـتوى الدســـتوري
فيهــــا عــــدد كبيــــر مــــن الثوابــــت التــــي ال تنســــجم مــــع مــــا يُعتقــــد بصــــورة عامــــة أنــــه أســــس 

ئـتالف حكـومي تـدخل فيـه فعلى سبيل املثال، ال يُعتبر أمـراً شـرعياً إقامـة ا. الديمقراطية
ومـن ." أصوات غيـر يهوديـة"، أو سن قوانين اعتماداً على "عربية"أحزاب يُنظر إليها أنها 

النـاخبين يجـري خرقـه " أصـوات"هذه الناحية، فإن املبدأ األساسـي املتمثـل يف تسـاوي 
  .خرقاً فظاً

 إمكـان مـن ويجب االنتباه إىل ظاهرة مثيرة جـداً لالهتمـام جـرى التلمـيح إليهـا، وال
وهــذه الظــاهرة . السياســي اإلســرائيلي - دونهــا لفهــم مــا يجــري يف امليــدان االجتمــاعي

وتتيح هذه الكثرة، وإمكان . هي كثرة احلدود السياسية واالجتماعية للدولة اإلسرائيلية
علـــــى النظـــــام " مظهـــــر ديمقراطـــــي"رســـــم حـــــدود متعـــــددة يف ســـــياقات متنوعـــــة، إضـــــفاء 

ـــــنْح الن فباإلضـــــافة إىل احلـــــدود الفرعيـــــة، يمكـــــن . ظـــــام والدولـــــة شـــــرعيةاإلســـــرائيلي، ومَ
  :مالحظة أربعة حدود رئيسية، تشتمل على جمموعات سكانية بينها تطابق جزئي

. يشتمل هذا احلدّ على جميع املواطنين اليهـود يف الدولـة :حد املواطنة اليهودية) أ(
" كاملـــة"ولـــة ديمقراطيـــة واالعتقـــاد الشـــائع هـــو أن إســـرائيل هـــي، يف إطـــار هـــذا احلـــد، د

لكــــنْ يف ضــــوء املــــزج القــــانوين واأليــــديولوجي بــــين الــــدين والدولــــة، فــــإن ". مســــتنيرة"و
، التي تشكل األغلبيـة داخـل هـذا ]اليهودية[األجزاء غير املتدينة من اجملموعة السكانية 

احلــــــد، تخضــــــع أيضــــــاً ألنظمــــــة قانونيــــــة وقضــــــائية ال تقــــــوم علــــــى فرضــــــيات أساســــــية 
وبالتايل، فإنه حتى اجملموعـة السـكانية املركزيـة يف الدولـة اإلسـرائيلية ال . ديمقراطية

  .تتمتع بكامل احلقوق الديمقراطية
أو (يشــــــــتمل هــــــــذا احلــــــــد علــــــــى اليهــــــــود والعــــــــرب  :حــــــــد املواطنــــــــة اإلســــــــرائيلية) ب(

وامليل هنا هـو يف اجتـاه مـنح عـرب إسـرائيل وبقيـة األقليـات . يف إسرائيل) الفلسطينيين
باســــتثناء احلقــــوق املــــذكورة  - طنــــة مســــاوية لتلــــك التــــي يتمتــــع اليهــــود بهــــاحقـــوق موا

وهكذا، على سـبيل املثـال، يُعتبـر أمـراً شـرعياً . لكنْ على أساس فردي ال جماعي - أعاله
مـــنح اســـتقالل ذاتـــي يف التعلـــيم لليهـــود احلريـــديم، وللـــدينيين القـــوميين، وربمـــا لليهـــود 

  .العلمانيين، لكن ال للعرب
، "الشـعب اليهـودي"يشتمل على كل من هـو معـرَّف بأنـه ينتمـي إىل  :د اإلثنياحل) ج(

والدولــة بــالكمون، ومــع تقييــدات قليلــة، هــي ملــك لكــل مــن هــو معــرَّف . بشــتاته ومنفييــه
  .بأنه يهودي بحكم كونه كذلك

إن الســـــكان الفلســـــطينيين يف املنـــــاطق احملتلـــــة  :حـــــدود الســـــيطرة اإلســـــرائيلية) د(
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حاليـــاً، بعـــد تأســـيس الســـلطة الوطنيـــة التـــي تتمتـــع باســـتقالل ذاتـــي، يف يعيشـــون أيضـــاً 
ومـا دام التوصـل إىل حـل . نطاق القوة والنظام االقتصادي التابعين للدولـة اإلسـرائيلية

دائم مل يتم، وما دامت دولة فلسطينية ذات سيادة مل تقم، فإن هذا الوضع لن يتغير من 
فلسـطينية، فمـن الصـعب جـداً تخيـل كيـف يمكـن  لكـنْ حتـى لـو أقيمـت دولـة. حيث اجلوهر

سياســـية، واللـــذين سيتســـمان  - الفصـــل بـــين الكيـــانين املتـــداخلين مـــن ناحيـــة جغرافيـــة
وثمــة . بعــدم تنــاظر ضــخم مــن ناحيــة القــوة االقتصــادية والعســكرية والثــروة املصــرفية

يين، نــوع عامــاً مــن الســيطرة املباشــرة والعنيفــة علــى الســكان الفلســطين ٢٩حاليــاً، بعــد 
وتســتمر إســرائيل . مــن الســيطرة اخملتلطــة بــين الســلطة الفلســطينية والســلطة اإلســرائيلية

وتشــكل . يف ممارســة هــذه الســيطرة بوســائل عســكرية وشــرطية واقتصــادية واســتيطانية
مباشـــراً للدولـــة ) expansion(املســـتعمرات واحلمايـــة العســـكرية املمنوحـــة لهـــا توســـعاً 

ال املنطقة جـ وال املنطقـة  - ال، ال جمال حالياً العتبار املناطقويف أية ح. اإلسرائيلية
خارج حدود سـيطرة القـوة اإلسـرائيلية واالقتصـاد اإلسـرائيلي،  -ب، وال حتى املنطقة أ 

والوضــــعية ليســــت . مــــع أن مســــتوى هــــذه الســــيطرة انخفــــض، أو نُقــــل إىل متعهــــد فرعــــي
مار داخلـــي، أيضـــاً بســـبب الوضـــع وضـــعية اســـتعمارية تقليديـــة، وإنمـــا هـــي بمثابـــة اســـتع

  .األساسي لكال الطرفين؛ إذ ال يوجد ألي منهما وطن آخر
األول، : ظاهرياً، يبدو األمـر كأننـا نتحـدث عـن ثالثـة موضـوعات منفصـلة ومتنوعـة

مصــــادرة جــــزء مــــن التشــــريع والقضــــاء ونقلــــه مــــن نطــــاق صــــالحية الدولــــة الشــــاملة إىل 
شريعة اليهوديـة، وذلـك حتـى وفقـاً لنظـرة وتفسـير النطاق اخلاص الديني والقائم على ال

وبـذلك ]. التيـار األورثوذكسـي[خاصين بتيـار واحـد فقـط مـن التيـارات الدينيـة اليهوديـة 
أن يحــدد هويتهــا اجلماعيــة ومعــايير األهليــة لالنتمــاء إليهــا ] لهــذا التيــار[تتــيح الدولــة 

ليسـت حتـى يهوديـة، وإنمـا هـي ومن هذه الناحيـة، فـإن الدولـة . وفقاً ملعايير غير مدنية
إن نقـــــل هـــــذه الصـــــالحية يحـــــول إســـــرائيل إىل دولـــــة ثيوقراطيـــــة . يهوديـــــة أورثوذكســـــية

ويفــرض . جزئيــاً، ال تنســجم مــع أي تعريــف للديمقراطيــة] خاضــعة حلكــم رجــال الــدين[
هذا النظام قيـوداً شـديدة علـى املـواطنين العلمـانيين، أو املـواطنين املنتمـين إىل تيـارات 

  .ة أُخرىديني
. املوضوع الثاين هو التمييز الراسخ قانونياً ضد األقليـات غيـر اليهوديـة يف الدولـة

واملوضـــوع الثالـــث هـــو فـــرض نظـــام احـــتالل مســـتمر منـــذ أكثـــر مـــن جيـــل علـــى أكثـــر مـــن 
مليــوين إنســان، مــع توســيع حــدود الدولــة إىل مــا هــو أبعــد مــن حقــل صــالحيتها الشــرعية؛ 

نطاق قوتها ونظامها االقتصادي، كاقتصاد فرعي، مع  أي إدخال مناطق وسكانها يف
ويوجد داخل حـدود السـيطرة واحلـدود االقتصـادية للدولـة سـكان ال . تشجيع كبح تطوره

وهـــذا . يتمتعـــون حتـــى بـــاحلقوق املمنوحـــة للســـكان املوجـــودين ضـــمن حـــدود املواطنـــة
لتي كـان املواطنـون ا] نسبة إىل مدينة أثينا[األثينية " الديمقراطية"بالضبط هو نموذج 
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الـــذكور فيهـــا يتمتعـــون بكـــل احلقـــوق، يف حـــين كانـــت النســـوة األثينيـــات، والعبيـــد وعبيـــد 
  .العبيد، حمرومين منها

نظريــاً وعمليــاً هــذه املوضــوعات الثالثــة املتنوعــة مرتبطــة بعضــها بــبعض، وتنبــع 
يف حــد هــذا التعريــف ". يهوديــة وديمقراطيــة"تعريــف إســرائيل كدولــة : مــن املصــدر نفســه

" اليهوديـــة"ذاتـــه، وبصـــورة مبدئيـــة، مـــا كـــان لينطـــوي علـــى أي إشـــكال لـــو كـــان مفهـــوم 
لكـــنْ كمـــا ذكرنـــا . علمانيـــاً، كمـــا أراد ذلـــك قســـم مـــن اآلبـــاء املؤسســـين - مفهومـــاً قوميـــاً

  .أعاله، فإن الدولة نفسها تعرِّف قوميتها وحتدد معايير االنتماء إليها بمفاهيم دينية
بين الدين والقومية ليس هو أيضاً السبب الرئيسي؛ فهذا الغيـاب لكن غياب التمييز 

هـــو نتيجـــة الطـــابع األساســـي للدولـــة اإلســـرائيلية، التـــي ال يمكـــن فهمهـــا إالّ يف ســـياقها 
مســـتوطنين،  - فإســـرائيل وُلـــدت كمجتمـــع وكدولـــة مهـــاجرين. االجتمـــاعي - التـــاريخي

قصـد بـذلك ممارسـتين خاصـتين وأ. وال تزال جمتمع هجرة واسـتيطان نشـيطين إىل اآلن
دولـة مسـتوعبة "األوىل، كـون إسـرائيل مـا نسـميه عنـدنا : بالدولة تكمل إحداهما األُخـرى

، والثانيـــــة هـــــي أن حـــــدودها يف حالـــــة عمليـــــة تشـــــكُّل، مـــــن نـــــاحيتي تضـــــييقها "للهجـــــرة
واليهـــــــــود اإلســـــــــرائيليون ينتمـــــــــون بالتـــــــــايل إىل فئـــــــــة األمم املكونـــــــــة مـــــــــن . وتوســـــــــيعها

علـــى غـــرار األمم التـــي نشـــأت يف أميركـــا الشـــمالية وأميركـــا " مســـتوطنين - مهـــاجرين"
وإفريقيــا اجلنوبيــة، ويف أســتراليا، ) اجلزائــر الفرنســية(اجلنوبيــة، ويف إفريقيــا الشــمالية 

  .ويف نيوزيلندا
ومـــع كـــل التغيـــرات الكبيـــرة، الســـريعة واملتكـــررة، التـــي يمـــر بهـــا هـــذا اجملتمـــع، فـــإن 

مضـطر إىل ترسـيخ وجـوده يف بقعـة  - ة له كمجتمـع مسـتوطنينالسمة األساسية املميز
بقيـت ظـاهرة  - "إخـالء مكـان لنفسـه"معينة من األرض، وإىل العـيش بحـد السـيف، وإىل 

فقــد أظهــر الســكان العــرب الــذين تــوطن املهــاجرون اليهــود بيــنهم مقاومــة عنيــدة . ثابتــة
. ديـة يف هـذه البقعـة مـن األرضومتواصلة، تقريباً منذ بداية العملية االسـتيطانية اليهو

وقـــد جنحـــت الصـــهيونية، احلركـــة القوميـــة . اليهـــودي - ومـــن هنـــا ينبـــع الصـــراع العربـــي
التــي كانــت الــدافع احملــرك للهجــرة واالســتيطان اليهــوديين، وتشــكلت شخصــيتها أيضــاً 

لقـد شـددت . بفعلهما، يف االنفصال عن السياق االستعماري العـاملي، الـذي وُلـدت داخلـه
، يف الالســــــامية، يف "املشــــــكلة اليهوديــــــة"هيونية علــــــى اخلصوصــــــية املتمثلــــــة يف الصــــــ

، وطرحـــــت نفســـــها بصـــــفتها احلـــــل ]علـــــى يـــــد النازيـــــة" [الكارثـــــة"االضـــــطهادات والحقـــــاً 
وهكـــذا جنحــت يف تصــوير حركـــة الهجــرة اليهوديـــة . الــواقعي، اخللقــي والوحيـــد للمشــكلة

ر آالفـاً مـن األعـوام، بمعـزل عـن حركـات أدت إىل رفـع ظلـم اسـتم" عودة إىل صهيون"أنها 
  .الهجرة األوروبية إىل قارات أُخرى

لكــــن تصـــــوير الهجــــرة واالســـــتيطان اليهــــوديين بهـــــذه املصــــطلحات مل يكـــــن كافيـــــاً 
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لتغييــر حقيقــة أن هــذا هــو جمتمــع أقامــه يف األســاس مهــاجرون مــن أصــل إثنــي ودينــي 
ويف ". غربيــــاً"نفســــه جمتمعــــاً وثقــــايف خمتلــــف عــــن أصــــل ســــكان املنطقــــة، وأنــــه يعتبــــر 

الثقافــــة السياســــية للنظــــام العــــاملي مــــا بعــــد االســــتعماري، يشــــكو هــــذا اجملتمــــع مشــــكلة 
" أرض إســرائيل"ويجــب أن يفســر لنفســه، مــرة بعــد أُخــرى، ملــاذا اختيــرت . شــرعية وجــوده

ذلـــك بـــأن االختيـــار مل يـــتم بســـبب رحابـــة أراضـــيها . بالـــذات هـــدفاً جغرافيـــاً الســـتعماره
بة، أو ثرواتهــــا الطبيعيــــة، أو قــــوة العمــــل الرخيصــــة املوجــــودة فيهــــا، أو أســــواقها اخلصــــ

وهـذه احلقيقـة مل تـؤد فقـط إىل جعـل . دينيـة - احملتملة، وإنما بسبب دوافع أيديولوجيـة
املشـــروع الصـــهيوين مشـــروعاً غيـــر قـــادر علـــى إعالـــة نفســـه مـــن ناحيـــة اقتصـــادية، بــــل 

ه، ال يســتطيع االنفصــال عــن هويتــه األصــلية حولتــه أيضــاً إىل مشــروع دينــي مــن أساســ
إن جـوهر حـق هـذا اجملتمـع وهـذه الدولـة وسـبب قيامهمـا، كانـا . كحركة شبه مسيحانية

حاولـت ] الصـهيونية[متجذرين يف الرموز واألفكار والكتب املقدسة الدينية، وإنْ كانـت 
لصــهيونية، وال إن هــذا اجملتمـع مل تفتنــه أحـالم ا. ربطهمـا بتفسـيرات وســياقات علمانيـة

ساســتها الــذين بـــدوا أنهــم تالعبـــوا باألفكــار االشــتراكية والليبراليـــة لغايــات صـــهيونية، 
  .وإنما فتنه الهدف اجلغرايف اخملتار مكاناً للهجرة ولبناء األمة

ومل تنجح عملية بنائه وبناء ثقافته إالّ يف إطاره الديني، حتى لو كان أنبياؤه وكهنته 
 .بروا أنفسهم علمانيين تماماًوبناته ومقاتلوه اعت



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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