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3
مسارات الفصل بني اليهود والعرب

يف احلقوق االجتماعية واالقتصادية

املحامية سوسن زهر، مديرة وحدة احلقوق االجتامعية واالقتصادية يف »عدالة - املركز 
القانوين حلقوق األقلية العربية يف إرسائيل«، حيفا

بمختلف  إرسائيل،  دولة  حدود  داخل  الفصل،  أو  األبارهتايد،  وجود  حول  النقاش 
والذي   ،1950 العام  من  العودة«  »قانون  جديدًا.   ليس  السياسية،  أو  القانونية  جوانبه 
يمنح األغلبية اليهودية تفّوقًا إثنّيًا يف كل ما يتعلق بحق أي هيودي يف العامل يف احلصول عىل 
املواطنة اإلرسائيلية، وّفر يف املايض، كام يوفر اليوم أيضًا، قاعدة قانونية متينة تعزز وجود 
»األبارهتايد القضائي« بني جمموعتي األغلبية واألقلية عىل أساس قومي. لقد أفرز »قانون 
العودة«، منذ إنشاء دولة إرسائيل، مسارات مواطنة منفصلة تستند إىل مفتاح اهلوّية اإلثنية 
لتحديد استحقاقات وحقوق كل منها، وهبذا فقد منح قانون العودة رشعية للفصل عىل 

أساس االنتامء القومي-اإلثنّي يف حزمة من القوانني املدنية والسياسية واالجتامعية.
العودة،  قانون  ذلك  يف  بام  لليهود،  اإلرسائييل  القانون  وّفره  الذي  اإلثني  التفّوق  كان 
األساس ملقارنة النظام القانوين يف إرسائيل بنظام األبارهتايد يف جنوب أفريقيا. هناك أيضًا 
تأسس الفصل عىل قاعدة التفوق اإلثني املنصوص عليه يف الترشيع. فبعد فوز احلزب الوطني 
وصعوده إىل احلكم عام 1948، أقّر يف عام 1949 قانون حظر الزواج املختلط، والذي منع 
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التزاوج بني األوروبيني وغري األوروبيني، وذلك لغرض منع الزواج بني البيض والسود. 
األوروبيني  وغري  األوروبيني  بني  جنسية  عالقات  قيام  القانون  حظر  ذلك،  من  سنة  بعد 
انطالًقا من املقصد ذاته؛ وهو الفصل العنرصي. يف وقت الحق، واصلت حكومة احلزب 
الوطني األبارهتادّية سّن قوانني حتّتم عىل كل فرد أن يسجل حسب املجموعة اإلثنية التي 
ينتمي إليها يف بطاقة هوّيته، وأن حيملها معه أيًضا، فضاًل عن قوانني إضافية كانت هتدف 
إىل الفصل العنرصي يف السكن، وملكية األرايض، والفصل يف أماكن العمل وما شاهبها. 
أّدت تلك القوانني إىل وضع سياسة ُنفذت عىل أرض الواقع، وهدفت إىل الفصل العنرصي 
يف جماالت أخرى؛ مثل الفصل يف استخدام وسائل النقل العام، وداخل املطاعم، واستعامل 

اخلدمات العامة، وما إىل ذلك.
الذي وّفر رشعية  املتني  العودة هو األساس  قانون  املواطنة بموجب  الفصل يف مسار 
خللق مسارات منفصلة، يف جماالت قانونية خمتلفة، بني األغلبية اليهودية واألقلية العربية يف 
إرسائيل. تساهم الترشيعات اآلخذة بالتزايد يف السنوات األخرية حول القوانني التمييزية 
والعنرصية ضد املواطنني العرب، بطبيعة احلال، يف استخدام خطاب »األبارهتايد« يف املجال 
القانوين بشكل أوسع نطاقًا. بلغ النقاش بشأن مسألة الفصل ذروته عندما أقّرت حمكمة العدل 
العليا مّرتني، يف  2006 ويف 2012، دستورية قانون املواطنة والدخول إىل إرسائيل الذي 
يمنع دخول الفلسطينيني واملقيمني يف الدول العربية املصّنفة بالقانون دواًل معادية لغرض 
مل الشمل.1  يف املحصلة، متّخض عن قراري حمكمة العدل العليا تثبيت قانوين وإداري ملسار 
إثني منفصل يف عملية مل شمل العائالت، وذلك عىل اعتبار أنه سمح لليهود بالزواج من 
هيود آخرين من كل بلدان العامل والعيش يف إرسائيل بينام منع الفلسطينيني مواطني إرسائيل 
من العيش مع أزواجهم أو أفراد أرسهم إذا كان هؤالء فلسطينيني من األرايض املحتلة عام 
1967، أو من املقيمني يف البلدان العربية املحيطة واملدرجة يف القانون اإلرسائييل عىل أهّنا 

دول عدو )إيران، العراق، سورية، لبنان(.    
أقّرت حمكمة العدل العليا املسارات املنفصلة سابقة الذكر بادعاء حظي بتأييد غالبية 
القضاة الذين بتوا يف القضية بأن الغالبية اليهودية هي التي متسك يف مفتاح الدخول 
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احلظر  يشّكل  مل  البيت«.  »أعداء  دخول  معارضة  هلا  املسموح  من  وأّنه  البيت«،  »إىل 
الشامل عىل دخول الفلسطينيني والعرب من الدول العربية عىل أساس انتامئهم اإلثني 
املحكمة  استخدمت  لقد  العليا.  املحكمة  قضاة  ملعظم  بالنسبة  فرق  أي  فقط  القومي 
العليا اخلطاب القانوين القائم عىل التفوق اإلثني للشعب اليهودي، والذي يعرّب عنه، 
بشكل واضح، قانون العودة. رشعن قرار املحكمة العليا يف ملف دستورية قانون منع 
مل الشمل التعّسف القانوين والسيايس بحق املواطنني الفلسطينيني يف إرسائيل بموجب 

انتامئهم القومي/اإلثني.
قّوة، ومع صعود حزب  املتطّرف يف إرسائيل  السيايس  اليمني  ازداد  ذاته،  الوقت  ويف 
»إرسائيل بيتنا«، بزعامة افيغدور ليربمان، إىل احلكم، تم استدخال املفهوم السيايس لـ »الوالء« 
بشكل أكرب، وطبقًا له باتت املواطنة املتساوية تقاس وفقًا لوالء املواطن للدولة. ووفًقا لتلك 
الرؤية أيضًا، مّتت املوافقة عىل عدد غري قليل من القوانني والتعديالت الترشيعية املوّجهة ضد 
األقلية الفلسطينية يف إرسائيل، وثمة ما ال يقّل عن 50 قانوًنا متييزيًّا ضد املواطنني العرب، 
يف خمتلف املجاالت، تّم توثيقها ضمن قاعدة بيانات الترشيعات التمييزية يف مركز عدالة.2
يرتكز معارضو استخدام مصطلح األبارهتايد القانوين لتوصيف وحتليل إرسائيل أساًسا 
عىل احلّجة القائلة بأّن ديمقراطّية دولة إرسائيل تضمن وجود وإعامل مبدأ املساواة للمواطنني 
العرب. ووفقًا لتلك املقاربة، فإنه حّتى لو كان املواطنون العرب يواجهون التمييز يف هذا 
املجال أو ذاك؛ ال تصل تلك احلالة إىل درجة األبارهتايد القانوين، ما دامت لدى املواطنني 
العرب الفرصة ملامرسة أحد أهم احلقوق األساسّية وامُلعّرفة للمواطنة الديمقراطّية؛ وهو 
فّعال  بشكل  إرسائيل  يف  العرب  املواطنون  يامرسه  -والذي  والرتشح  التصويت  يف  احلّق 
جدًا. لذا، تبعًا لتلك املقاربة، فإن استخدام مصطلح »أبارهتايد«، باملقارنة مع األبارهتايد 
يف جنوب أفريقيا، هو غري ذي صلة، ومغلوط حّتى، ألنه بخالف إرسائيل، فإن السكان 
السود يف جنوب أفريقيا، أو باألحرى السكان غري البيض، الذين يشّكلون جمموعة األغلبية، 
مل يكونوا يملكون احلق يف التصويت والرتشح. وعىل هذا النحو، فمن غري املمكن املقارنة 
بني النظامني ما دام هناك حق للمجموعة »املضطهدة« باملشاركة يف االنتخاب، فضاًل عن 
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أهنا متارس حقها بشكل عميل، وتنتخب ممثليها. وعىل أي حال، يضيف هذا املنظور، أنه 
حّتى لو كانت ثمة سياسة ممأسسة للتمييز الذي يصل إىل حد الفصل، فهذا األمر مرّبر، إذ 
إنه يف دولة إرسائيل حيقق الشعب اليهودي حقه بتقرير املصري، وهذا ليس احلال ذاته بالنسبة 

للمواطنني الفلسطينيني.
واملعاقبة  األبارهتايد  جريمة  قمع  معاهدة  املّتحدة  األمم  دول  أقّرت   ،1976 عام  ويف 
وفّصلت  املعاهدة(،  من   1 )املادة  جنائية  جريمة  بوصفه  األبارهتايد  عّرفت  والتي  عليها، 
عنارص تلك اجلريمة يف املادة الثانية من املعاهدة، والتي تعّرف األبارهتايد عىل أنه سياسية 
منهجية لقمع فرد أو جمموعة تنتمي إىل جمموعة عرقية أخرى. كذلك َشِمل  نص املادة الثانية 
)ج( من املعاهدة تعريف األبارهتايد  بالقوانني أو السياسات اهلادفة مع سبق االرصار إىل 
منع جمموعة أو جمموعات من املشاركة يف احلياة السياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية 
للدولة، والتي بدورها تفيض إىل اإلنتاج املتعّمد للظروف التي حتول دون التنمية املتكاملة 
لتلك املجموعات، وال سيام عن طريق منع أفراد مجاعات إثنية من حريات أساسية، من 
ضمنها احلق يف العمل، واحلق يف مغادرة البالد والعودة إليها، واحلق يف اجلنسية واإلقامة 

وحرّية التنقل، واحلق يف حرية التعبري  وإبداء املوقف، واحلق يف التجمع السلمي.
عىل الرغم من أن حمور النقاش حول األبارهتايد، وحتليله وتوصيفه، يدور عادة حول 
مسائل وقضايا سياسية ومدنية يف جوهرها؛ فإن تعريف األبارهتايد، وفق ما ورد يف املعاهدة 
الدولية الواردة أعاله، يتطّرق أيضًا إىل سياسات منهجية للفصل يف إطار احلقوق االجتامعية 
واالقتصادية، بام يشمل خمصصات امليزانية، لكوهنا مرتبطة عمومًا بمجاالت حياتّية جوهرّية 
غري متناولة عىل نحو كاف يف خطاب األبارهتايد. وذلك ألّنه، يف معظم احلاالت، تكون 
معايري ختصيص امليزانيات احلكومية خالية، يف الظاهر، من أي مسوغات أمنية ديمغرافية، 

أو من مسوغات تتعلق بتجسيد حق األغلبية اليهودية يف تقرير املصري بشكل حرصي.
برصد  املتصلة  واالقتصادية  االجتامعية  احلقوق  جمال  يف  مسائل  ثالث  إىل  سأتطرق 
امليزانيات احلكومية وتوزيعها بني اليهود والعرب. وسأبنّي أنه بالرغم من االدعاء بإدراج 
معايري حيادية لتحديد درجة االستحقاق للتمويل احلكومي؛ فإن هذه املعايري قد متت هندستها 
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وختطيطها من أجل إعطاء األولوية لألغلبية اليهودية. املسائل الثالث التي سأتطرق إليها 
هي: أّواًل مسألة تصنيف البلدات )املدن والقرى( كمناطق أفضلية قومية؛ ثانيًا مسألة »هبات 
املوازنة« التي متنحها وزارة الداخلية للسلطات املحلية؛ وثالثًا اعتامد معيار اخلدمة العسكرية 

وسيلة للفصل والتفريق يف ممارسة احلقوق االجتامعية واالقتصادية بني اليهود والعرب. 

املسألة األولى: مناطق األفضلية القومية
إرسائيل  يف  البلدات  تصنيف  بموجبه  يتم  قرارًا  احلكومة  اختذت   ،1998 العام  يف 
امتيازًا وأفضلية يف احلصول  البلدة املعنية  كمناطق أفضلية قومية، بحيث يمنح التصنيف 
عىل ميزانيات كبرية، وخاصة يف جمال التعليم، تشمل مسامهة يف رسوم التعليم؛ مسامهة يف 
ِـّل يف  تكاليف سفر املعلمني للدراسة؛ مسامهة يف أجرة السكن للمعلمني؛ دفع حصة املشغ
صندوق االستكامل للمعلمني؛ مسامهة يف تكاليف سفر املعلمني؛ إعفاء من رسوم التعليم 
يف احلضانات اإللزامية؛ مسامهة يف رسوم امتحانات »البجروت« )الثانوية(؛ دفع »هبات 
طالب  وتفضيل  احلوسبة؛  متويل  التعليمية؛  )احلصص(  الساعات  زيادة  مزيدة؛  موازنة« 

التعليم العايل يف استحقاق املنح وغريها.  
الضواحي،  للبلدات يف  اقتصادية  تقديم معونات  القرار  اهلدف من وراء هذا  وكان 
أن  املفرتض  من  وكان  الدعم.  تستوجب  اجتامعية  ـ  اقتصادية  أوضاع  من  تعاين  والتي 
يشكل وضع البلدة االقتصادي واالجتامعي املرّكب املركزي واألسايس يف قرار منح البلدة 
َفة( استحقاق احلصول عىل الدعم احلكومي الرضوري لتمكينها من ضامن  َـّ املعنية )امُلَصن
مستوى معييش الئق ونوعي يتساوى، قدر اإلمكان، مع مستوى املعيشة يف البلدات املتمكنة 
اقتصاديًا. 90% من البلدات اإلرسائيلية املصنفة يف أسفل السلم االجتامعي واالقتصادي 
التي سيتم تصنيفها  البلدات  هي بلدات عربية، بحيث كان يمكن االفرتاض أن غالبية 
كمناطق أفضلية قومية وستحصل عىل الدعم احلكومي هي بلدات عربية. لكن الواقع يفيد 
أنه من بني البلدات الـ 553 التي تم تصنيفها مناطق أفضلية قومية كانت هناك 4 بلدات 
عربية فقط. وإذا ما متعّنا يف خارطة مناطق األفضلية القومية، نجد أن حتديد املناطق التي 
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تقع فيها البلدات ذات األفضلية القومية قد تم بصورة عشوائية واعتباطية، إذ »قفز« خط 
التصنيف عن البلدات العربية، اعتباطيًا، مما أقصاها خارج خارطة التصنيف هذه، عىل 
الرغم من قرهبا اجلغرايف إىل بلدات هيودية جماورة. فعىل سبيل املثال، تم تصنيف نتسريت 
عيليت اليهودية )»النارصة العليا«( )والتي أقيمت عىل أراض متت مصادرهتا من أصحاهبا 
الرشعيني، مواطنني عرب من مدينة النارصة والقرى املجاورة: الرينة عني ماهل واملشهد( 
كمنطقة »أفضلية قومية« فحصلت، بفضل ذلك، عىل امتيازات حكومية يف جمال التعليم، 
بينام تم إخراج النارصة، املالصقة هلا، من خارطة التصنيف هذه، رغم أن الوضع االقتصادي 
واالجتامعي فيها أسوأ بكثري مما هو عليه يف نتسريت عيليت. وأكثر من هذا، تم استثناء 
بلدات عربية عديدة يف منطقة املثلث، مثل مدينة أم الفحم والقرى األخرى املحيطة هبا، من 
خارطة التصنيف هذه، رغم أن وضعها االقتصادي االجتامعي يستلزم الدعم احلكومي، 
بينام شملت اخلارطة مدينة اخلضرية التي تتمتع بمستوى اقتصادي واجتامعي أفضل بكثري، 
فحصلت عىل االمتيازات احلكومية. وعىل هذا املنوال، تم عمليًا حتديد مسارات منفصلة 
للبلدات اليهودية والعربية، بحيث أصبح تصنيف البلدة كمنطقة أفضلية قومية يستخدم 
كدال رمزي عىل حتويل ميزانيات حكومية إضافية إىل بلدات هيودية وتفضيلها من ناحية 

اقتصادية، بصورة حرصية تقريبًا. 
 يف العام 2006، وبعد ثامين سنوات من املداوالت يف حمكمة العدل العليا، قررت املحكمة 
هبيئة موسعة مكونة من سبعة قضاة، أن القرار بشأن تصنيف مناطق األفضلية القومية هو 
قرار ينطوي عىل متييز عىل خلفية قومية، نظرًا العتامده معايري غري متساوية أفضت إىل جتاهل 
البلدات العربية، بداًل من تصنيف البلدات عىل أساس متساٍو استنادًا إىل الوضع االقتصادي 
ــ االجتامعي يف كل بلدة.3 وأضافت املحكمة، أيضًا، أن قرار احلكومة إياه كان يفتقر إىل 
امليزانية  للبلدات من ضمن  ميزانيات هائلة  قرارًا كهذًا، منوط برصد  قانوين، ألن  ختويل 
ينبغي أن يكون، بالرضورة، مثّبتًا يف نص ترشيعي رئييس )قانون( وليس  العامة للدولة، 
ترك األمر للسلطة التقديرّية لألذرع التنفيذية للحكومة وحتّكمها الشامل. ونتيجة لذلك، 
فقد ألغت حمكمة العدل العليا قرار احلكومة، وأمهلت املحكمُة احلكومَة سنة واحدة إلقرار 
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تسوية أساسية تصّنف البلدات وفًقا ملعايري متساوية وانتقصت من ختويل احلكومة املطلق يف 
ختصيص ميزانيات للسلطات املحلية كام كان قائاًم حّتى ذلك الوقت.

تصنيف  مسألة  يف  للبت  سنوات  ثالث  الكنيست  استغرقت  واحدة،  سنة  من  وبداًل   
مناطق األفضلية القومية يف إطار قانون »التسويات« )رزمة قوانني متعلقة بميزانية الدولة 
السنوية(. وعىل الرغم من التحديدات الواردة يف نّص احلكم، فإن هذا القانون كان غامضًا 
كمناطق  البلدات  تصنيف  يف  وجارفة  واسعة  تقديرية  سلطة  احلكومة  منح  ما  وعموميًا، 
أفضلية قومية. احلكومة بدورها وافقت يف كانون األول 2009 عىل القرار رقم 1060، 
والذي حدد خارطة شاملة ملناطق األفضلية القومية ضّمت أيًضا اجلليل والنقب، بام فيهام 
من بلدات عربية. لكن وعند تطبيق القرار وما أفرزته اخلريطة مل يتم منح البلدات العربية  
التي ُصنفت مناطق أفضلية قومية امتيازات فعلية، وذلك نظرًا ألن القانون الذي تّم إقراره 
اعتمد متييزًا بني جمرد التصنيف كمنطقة أفضلية قومية وبني احلصول عىل االمتيازات أو الفرتة 
الزمنية التي مُتنح فيها االمتيازات. وهلذا، ُأنتجت وضعّية صّنفت البلدات العربية فيها ضمن 
خارطة مناطق األفضلية القومية، وعىل الرغم من ذلك، ال حتصل مجيعها عىل االمتيازات يف 
هناية املطاف، أو عىل األقل ال حتصل مجيعها عىل املبالغ املالية ذاهتا وعىل فرتات زمنية مماثلة؛ 
فالبلدة العربية والبلدة اليهودية اللتان تقعان يف املنطقة اجلغرافية نفسها، واللتان تم شمل 
كلتيهام يف خارطة مناطق األفضلية القومية، ال حتصالن عىل االمتيازات ذاهتا، أو عىل األقل، 

ال حتصالن عليها للفرتة الزمنية نفسها.  
زد عىل ذلك، أن شمل البلدات العربية يف النقب واجلليل يف اخلارطة اجلديدة أبقى البلدات 
العربية الـ 13 يف منطقة املثلث خارج خارطة تصنيف التجمعات السكانّية كمناطق ذات 
أفضلية، رغم أن أوضاعها االقتصادية واالجتامعية تستوجب تفضيلها من الناحية املرتبطة 
السكانية  التجمعات  تلك  أن  اعتبار  فهو  اخلارطة،  تلك  من  إزالتها  مسّوغ  أّما  بامليزانية. 
ليست »بلدات ضواح/أطراف«، إذ إّن مؤرش الضواحي يقاس وفًقا لبعد التجمع السكاين 
عن مركز املدن الكبرية. ونظًرا لقرب البلدات العربية يف املثلث إىل مدينة اخلضرية، فإهنا مل 
تعترب بلدات ضواٍح، وتبعًا لذلك مل يتّم إدراجها يف خارطة مناطق األولوية الوطنية. وفوق 
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هذا، فقد تم حرمان البلدات العربية من االمتيازات فعليًا باستخدام معيار »مستوى التهديد 
األمني«. والذي بموجبه تم شمل مجيع البلدات اليهودية احلدودية، كام تم شمل املستوطنات 
غري القانونية يف الضفة الغربية، رغم احتالل غالبية هذه املستوطنات مرتبة مرتفعة يف سلم 
التدريج االقتصادي واالجتامعي ورغم أهنا حتظى أيًضا بمعونات حكومية كبرية بموجب 

بنود أخرى عديدة مرتبطة بامليزانية. 
وعالوة عىل هذا، فإذا كانت أي بلدة قد تم تصنيفها كمنطقة أفضلية قومية، قبل قرار 
أعقاب  يف  ُوضعت  فقد  أوتوماتيكية،  بصورة  فورية،  امتيازات  تستحق  العليا،  املحكمة 
القانون اجلديد معايري داخلية تشكل رشطا أوليًا الستحقاق احلصول عىل تلك االمتيازات 
نفسها. فعىل سبيل املثال، شملت أحد أهم االمتيازات األساسية يف جمال التعليم رشطًا أوليًا 
يتعلق بعدد الطالب يف املدرسة؛ وهو أنه كلام كان عدد الطالب يف املدرسة )يف البلدة التي 
تم تصنيفها منطقة أفضلية قومية( أكرب، كان الدعم املايل املستحق أقل. ولكن، بالنظر إىل 
حقيقة أن املدارس يف غالبية البلدات العربية معروفة بدرجة االكتظاظ املرتفعة وبأهنا تضم 
أعدادًا من الطالب أكرب من املعدالت العامة يف الدولة، فمعنى ذلك أهنا حتصل عىل دعم 

أقل من املدارس يف البلدات اليهودية.
ومن هنا، فعىل الرغم من قرار املحكمة العليا املذكور، إال أن رصد امليزانيات للبلدات 
املختلفة ال يزال جيري وفق معايري تؤدي، يف النتيجة الفعلية النهائية، إىل الفصل والتمييز بني 
البلدات اليهودية والعربية، رغم كوهنا )املعايري( ال تنص عىل ذلك بصورة مبارشة ورصحية. 

املسألة الثانية: هبات املوازنة
إحدى أبرز وأهم امليزانيات املخصصة من وزارة الداخلية لدعم السلطات املحلية هي 
»هبات املوازنة«.  هتدف هبات املوازنة إىل تقليص عجز ميزانية السلطة املحلّية الناتج عن 
ازدياد مرصوفاهتا مقارنة بمدخوالهتا. تكتسب هبات املوازنة أمهّية كبرية ألن هدفها هو 
لسكاهنا،  والئقة  نوعية  خدمة  تقديم  يف  االستمرار  من  الضعيفة  املحلية  السلطات  متكني 
إذ ختّصص تلك اهلبات هلا حتى تقّلص العجز. متّكن تلك املساعدة السلطات املحلية من 
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البقاء وتوفري اخلدمة للسكان، وتقّلص الفجوات بينها وبني السلطات املحلية القوية. ُيشّكل 
الوضع االقتصادي-االجتامعي للسلطات املحلية، إذن، لب معايري توزيع هبات املوازنة 
للسلطات. تم التعبري عن أمّهية هذا املرّكب وجوهرّيته يف توصيات جلنة حكومية شّكلت 
لفحص وحتديد معايري توزيع اهلبات )جلنة »غديش«(. كان االفرتاض أن السلطات املحلية 
العربية، التي يقع معظمها يف قاع السلم االجتامعي-االقتصادي، ستحصل عىل حصة كبرية 
من هذه اهلبات من وزارة الداخلية. لكن األمر مل يكن كذلك؛ فهنا أيضًا، كانت املعايري التي 
يتّم بموجبها ختصيص تلك اهلبات حمايدة ظاهريًا، لكنها يف الواقع تفيض إىل أحقية أقّل يف 
حتصيل تلك اهلبات بالنسبة للسلطات املحلية العربية. يّتضح هنا أيضًا أن ثّمة مسارات توزيع 
منفصلة لكّل من البلدات اليهودية والبلدات العربية، وقد تّم إبرازها حّتى يف التامس قّدم 
إىل حمكمة العدل العليا باسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات املحلية العربية.4 استندت 
تلك املسارات املنفصلة يف البداية عىل نسب حتصيل خمتلفة للبلديات، والتي بموجبها تقّرر 
أنه سيتم خصم نسبة معّينة من اهلبة النهائية املستحّقة للسلطة املحلية، وهي النسبة التي متّثل 
بالفعل  امليزانّية املصادق عليها من قبل احلكومة وامليزانية املحددة واملخّصصة  الفرق بني 
من قبل وزارة الداخلية. وبالنسبة للسلطات املحلية اليهودية، فقد تم حتديد نسبة حتصيل 
بمقدار 90%، يف حني وقفت نسبة التحصيل لدى السلطات املحلية العربية عند حد %80. 
وبذلك كسبت السلطات املحلية اليهودية 10% مقارنة بالسلطات املحلية العربية؛ وذلك 

معناه ميزانيات أقل بالنسبة هلذه األخرية.
وإضافة إىل ذلك، فقد حصلت السلطات املحلية اليهودية عىل هبات أخرى أعىل بنسبة 
6%، بموجب بند يضمن استحقاقًا خاصًا للسلطات املحلية التي توجد يف نطاقها جمالس 
دينية ومراكز تدريب، وتلك تنشط داخل السلطات املحلية اليهودية فقط. ذلك البند تم 
دون  اعتباطي  بشكل  النسبة  تلك  حتديد  جرى  وقد  خاصة«،  بعنوان »مرصوفات  تكليله 
االستناد إىل ميزة واضحة وحمددة، وقد أّدى تفعيله إىل فجوة أخرى وّسعت الفجوات يف 

حجم اهلبات بني السلطات املحلية العربية واليهودية. 
استندت  فقد  أعاله،  املذكورة  الوطنية  األولوية  بمناطق  املتعلق  احلكم  صدور  وحتى 
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معايري ختصيص هبات املوازنة إىل عنرص تصنيف املحليات كمناطق أولوية وطنية. وبذا، 
ذكر  كام  هيودية  منها  العظمى  والغالبية  النحو،  ذلك  عىل  تصنيفها  تّم  التي  البلديات  فإن 
آنفًا، متّتعت هببات موازنة أعىل من سواها. ألغي هذا املعيار بعد صدور حكم بشأن مناطق 

األفضلية القومّية، غري أن املسارات املنفصلة األخرى ظّلت عىل حاهلا.
 بّررت الدولة يف معرض رّدها الذي قّدمته أثناء اإلجراءات القانونية يف حمكمة العدل 
العليا املسارات املنفصلة بدعوى أن املقارنة ال ينبغي أن تكون بني السلطات املحلية العربية 
املجتمعات  بني  اإلثني  الفصل  بّررت  وبذا  نفسها،  العربية  السلطات  بني  بل  واليهودية، 
رة لغرض املقارنة، من أجل فحص  السكانية. تلك املقاربة ترى يف الفصل اإلثني أداة مربَّ
ادعاء املساواة والتمييز فيام بني السلطات املحلية. لقد بررت الدولة الفصل يف حتقيق التكافؤ 
بني السلطات املحلية بحجة عبثية ترى أن الغاية من أسلوب الفصل هي يف الواقع لصالح 
البلدات العربية. وعالوة عىل ذلك، وفقًا لنهج الدولة ذلك، يؤّدي الفصل إىل تفضيل إجيايب 
لصالح البلدات العربية، إذ إن تفّحص الوضع االقتصادي لكل سلطة ضمن اإلطار املقارن 
للمجموعة التي تنتمي إليها عىل أساس إثني يبنّي أن وضع املجتمعات العربية قد تّم تطويره 
بالقياس مع املجموعة املقارنة هذه. ومن هنا، مثاًل، ال يمكن، وفق هنج الدولة، املقارنة بني 
»نتسريت عيليت« اليهودية والنارصة العربية، إنام جيب أن تكون املقارنة بني النارصة وأم 
الفحم يف املثلث. وتظهر املقارنة بني هاتني السلطتني املحليتني حتّسنًا نسبيًا بسد الفجوات 
االقتصادية بينهام. لقد جتاهلت الدولة حقيقة أن مدينة النارصة ليست معنية بمقارنة نفسها 
مع أم الفحم، وإنام يف الواقع هي معنّية بأن تقارن مع مدينة »نتسريت عيليت« القريبة، والتي 

حتظى بمسار حتديد للمخصصات منفصل عىل أساس إثني. 
جديدة  معايري  الداخلية  وزارة  أقرت  العليا،  املحكمة  يف  القضية  مداوالت  أثناء  ويف 
لتخصيص هبات املوازنة املحسوبة وفقًا لعنرصي اإلنفاق واإليرادات للسلطة املحلية، لكن 
التمعن يف هذه املعايري يبنّي أن مسارات التخصيص بقيت منفصلة عىل أساس إثني وقومي 
بالنسبة للمجتمعات السكانية. هكذا عىل سبيل املثال، معيار »استيعاب اهلجرة« كان من بني 
املعايري املعتمد عليها توزيع اهلبات، والذي بموجبه حتصل البلدة التي تستوعب مهاجرين 
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العودة، عىل هبات أعىل. وبطبيعة احلال، ال تستوعب  لقانون  املهاجرين وفًقا  جددًا، أي 
السلطات املحلية العربية أي مهاجرين جدد، والغالبية العظمى من سكاهنا هي من العرب. 
واملحّصلة هي أن البلدات اليهودية أو املدن املختلطة )التي يشكل السكان اليهود األغلبية 
فيها( ستحصل عىل تلك الزيادة يف اهلبات بسبب ذلك املعيار. ال شّك يف أن طرح »استيعاب 
اهلجرة« يف صلب معايري توزيع هبات املوازنة التي تستحقها السلطة املحلية يمّثل استخدامًا 
واعيًا للتمييز بني  إثنية  جمموعات السكان يف إرسائيل، وتفضياًل واضحًا وموّجهًا للمهاجرين 
اليهود. استخدام معيار اهلجرة بموجب قانون العودة، الذي يمّثل أساس الفصل اإلثني بني 
اليهود والعرب يف إرسائيل، يعني وجود سياسة هتدف إىل إعطاء األولوية للسكان اليهود. 
لتعزيز  أيضا  االقتصادي«  االجتامعي-  »التنوع  معيار  توظيف  تّم  السابق،  عىل  عالوة 
املسارات املنفصلة يف ختصيص هبات املوازنة؛.« طبقًا هلذا املعيار، فكلام ارتفع مستوى التباين 
بني السكان وازداد تنّوعًا؛ فستحصل السلطة املحلية عىل هبات أكرب. والواقع أن هذا الدافع 
صّمم أصاًل هبدف استبعاد البلدات العربية. وقد اعرتفت الدولة بذلك خالل سري اإلجراءات 
القانونية حني اّدعت أن »مستوى التباين يتم حتديده من قبل سلطة االحصائيات املركزية، فقط 
يف ما خيص املجتمعات السكانية التي يزيد عدد سكاهنا عن 8000 نسمة. عىل ضوء حقيقة أن 
العدد األقىص للسكان يف السلطات املحلية العربية ال يتجاوز 8000 نسمة، فضاًل عن أنه ال 
توجد سلطة حملية عربية تزيد نسبة التباين داخلها عن 0.25«. وقد كان واضحًا منذ البداية 
أن معيار التباين ال يمكنه أن ينطبق عىل البلديات العربية. ونظرًا لكوهنا بلدات صغرية وقروية، 

فإن مستوى التنوع االجتامعي واالقتصادي للسكان ضئيل وال يلّبي املعيار املطلوب. 
وثّمة معيار آخر هو »بلدات خط املواجهة« أو »بلدات حتت هتديد أمني«، اللذين منحا 
بلدات هيودية استحقاق احلصول عىل زيادات يف تلك اهلبات، وخالل مداوالت اإلجراءات 
املعيار. ومن بني  بلدات عربية فقط استوفت هذا  الدولة إىل أن ثالث  القانونية، أشارت 
البلدات التي طابقت هذا املعيار، املستوطنات غري الرشعية يف األرايض الفلسطينية املحتلة. 
وعىل أي حال، فقد اّتضح أن كل التجمعات السكانية التي طابقت ذلك املعيار صّنفت يف 
الوقت ذاته مناطق أولوية وطنية، وحظيت تبعًا لذلك بنقاط مزدوجة وبالتايل بميزانيات أكرب.
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دة ومتساوية مستندة إىل الوضع االجتامعي-االقتصادي  إذن، بداًل من إدراج معايري موحَّ
للسلطة املحلية، والتي تعطي ثقال مالئام حلالة السلطة املحلية االقتصادية، تّم حتديد املعايري 
إثنية  مسارات  وتنشئ  قومي-إثني،  أساس  عىل  السكانية  التجّمعات  تفّضيل  مع  لتتالءم 

منفصلة يف ما بينها.

املسألة الثالثة: معيار اخلدمة العسكرية 
أدى إعامل معيار اخلدمة العسكرية، عىل مدار سنوات عديدة، إىل إقصاء املواطنني العرب عن 
ممارسة حقوق اجتامعية واقتصادية خمتلفة. كان استخدام معيار اخلدمة العسكرية أحد األدوات 
الرئيسية لتفضيل السكان اليهود عرب ختصيص »امتيازات« عديدة عىل حساب العرب، وتعميق 
التمييز ضد هؤالء. وقد حتدد منح االمتيازات ملؤّدي اخلدمة يف اجليش يف إرسائيل، يف قانون 
استيعاب اجلنود املرّسحني من اخلدمة لعام 1994 )املعّدل لقانون اجلنود املرّسحني من اخلدمة لعام 
1984(، والذي وضع قائمة االمتيازات التي يستحقها كل من أدى اخلدمة العسكرية يف اجليش 
كان منصوصًا  العسكرية  باخلدمة  االلتزام  اليهود.  للمواطنني  إلزامية  اإلرسائييل، وهي خدمة 
عليه يف قانون خدمة األمن من العام 1986. وبالرغم من اهلدف املعلن يف القانون املتعلق بمنح 
االمتيازات ملن خدموا يف اجليش كتعويض عن اخلدمة أيضًا، فإن استخدام هذا املعيار كرشط 
الستحقاق احلقوق يقع يف صلب اخلطاب املتعلق باشرتاط احلقوق بالواجبات، بل األسوأ من 
ذلك، أن استخدام هذا املعيار حتول إىل دال رمزي لفحص وحتديد مدى والء املواطنني؛ فمن ال 
خيدم يف قوى األمن اإلرسائيلية اعترب، طبقًا لذلك اخلطاب، كمن ال يقّدم مسامهة للدولة، وبذا 

فقد تّم نزع أساس والئه للدولة، وباتت طبيعة مواطنته، بالتايل، موضع شك كبري. 
ورغم أن قانون استيعاب اجلنود املرّسحني من اخلدمة حيدد قائمة باالمتيازات التي سُتمنح 
ألولئك الذين خدموا يف اجليش، فإن اخلدمة العسكرية حتّولت إىل معيار يوّظف إلقصاء السكان 
العرب املعفيني من واجب اخلدمة العسكرية، ومن ثّم من أحّقية احلصول عىل احلقوق واهلبات 
ذاهتا. يشري روبنشتاين ومدينا أن »أحد التعبريات املهمة لالعرتاف باملميزات اجلمعية اخلاصة 
لألقلية العربية ـ عىل أساس قومي خالص، هذه املرة ـ يظهر يف جمال عدم  التجنيد للخدمة 
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العسكرية ]...[ فاإلعفاء من اخلدمة حيمل أثرا مهام جدا التامسك الداخيل لألقلية العربية يف 
إرسائيل، وهو ُيفهمـ  يف الظروف الراهنةـ  بأنه رضوري حلفظ املكانة اخلاصة التي حتتلها األقلية 
العربية يف منظومة العالقات املركبة السائدة بني دولة إرسائيل والشعب الفلسطيني. ومع ذلك، 
ال يمكن تربير أي متييز مجاعي، سواء يف املستوى املبدئي )عدم الثقة باجلمهور العريب( أو يف 
مستوى احلقوق املدنية واالقتصادية املستحقة ملواطني إرسائيل العرب« )روبنشتاين ومدينا، 
2005(. وعىل مّر السنوات، رفعت عّدة دعاوى والتامسات ضد التمييز عىل خلفية قومية، 
الدعاوى  التي صدرت يف هذه  القضائية  القرارات  قراءة  وُتبنّي  املعيار.  استخدام هذا  جراء 
وااللتامسات أن إقصاء السكان العرب من احلّق يف حتصيل احلقوق االجتامعية واالقتصادية مل 
حيظ بتربير قانوين فحسب، بل أخالقي أيضًا، حينام تّم توظيف معيار اخلدمة العسكرية كرشط 

الستحقاق احلقوق، حّتى وإن مل يكن االمتياز املمنوح مدرجًا يف القانون.
ويظهر من قرارات احلكم التي سأستعرضها هنا أنه توجد بعض احلاالت التي رفضت 
فيها املحكمة استخدام اخلدمة العسكرية معيارًا ملنح االمتيازات، وذلك ألن استخدام هذا 
املعيار يعني استبعاد السكان العرب من حتصيل احلقوق واالمتيازات، ومن ثّم، يف نتيجة 
املداوالت، هو يمّيز عىل خلفّية قومية. هكذا عىل سبيل املثال، بعد أن أقر الكنيست، عام 
2002، تعدياًل لقانون التأمني الوطني، اشرتط استحقاق خمصصات األوالد بتأدية أحد 
أولياء األمور اخلدمة العسكرية؛ ُقّدم التامس إىل حمكمة العدل العليا، وألغي إثره هذا التعديل، 
بعد أن أصدرت حمكمة العدل العليا أمرًا احرتازّيًا للدولة يطلب منها الرشح للمحكمة كيف 
أن ذلك التعديل للقانون لن يميز ضد السكان العرب عىل خلفية قومية. 5 ويف العام 2006، 
ويف أعقاب التوجه إىل املحكمة املركزية يف حيفا ضد استخدام جامعة حيفا معيار اخلدمة 
العسكرية ملنح اجلنود املرسحني نقاطًا إضافية كبرية يف كل مل يتعلق باستحقاق اإلقامة يف 
سكنات الطلبة يف احلرم اجلامعي؛ أصدرت املحكمة املركزية أمرًا يقيض بإلغاء معيار اخلدمة 
العسكرية. املحكمة نّصت، برصيح العبارة، عىل أن استخدام اخلدمة العسكرية معيارًا ملنح 
الطالب امتيازات، يشكل متييزًا سالبا ضد الطالب العرب عىل خلفية قومية وأن ليست ثمة 
أي عالقة عقالنية بني اخلدمة العسكرية واحلصول عىل مسكن يف مساكن الطلبة، خاصة 
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اقتصادي-اجتامعي.  هو  السكنات  هذه  ختصيص  وراء  من  املنشود  املركزي  اهلدف  وأن 
وفوق هذا، أكدت املحكمة أن جامعة حيفا قد منحت مجيع اجلنود املرسحني هذا االمتياز، 
بدون أي حتديد للفرتة التي تلت إهناء اخلدمة العسكرية، وبذا حتّول الرضر الالحق بحّق 
الطالب العرب يف املساواة إىل رضر غري متكافئ.(6 وبعد صدور احلكم، استأنفت جامعة 
حيفا إىل املحكمة العليا، لكن قبل أن تصدر هذه األخرية قرارها النهائي يف هذا االستئناف، 
عدل الكنيست قانون استيعاب اجلنود املرسحني بطريقة متنح مجيع مؤسسات التعليم العايل 
صالحية منح الطالب الذين أدوا اخلدمة العسكرية امتيازات خمتلفة، وبذا فقد تّم جتاوز 
قرار املحكمة اجلزئية بالفعل. وقد نص التعديالن رقم 7 و 12 يف قانون استيعاب اجلنود 
املرسحني واللذين يقضيان بأنه ابتداء من العام الدرايس األكاديمي 2010ـ 2011، حيظى 
كل من أدى اخلدمة العسكرية و/ أو اخلدمة الوطنية بجملة من االمتيازات التفضيلية يف 
جمال التعليم األكاديمي تشمل متويل تكاليف رسم التعليم للقب األول يف معاهد التعليم 

العايل يف مناطق األفضلية القومية يف النقب واجلليل واملستوطنات.
ورغم القرارات املذكورة أعاله، فإن الوضع القانوين امللزم راهنا بموجب ما أقرته املحكمة 
العليا يف حاالت أخرى شبيهة، هو أّنه من املمكن استخدام معيار اخلدمة العسكرية لتفضيل من 
خيدمون يف اجليش عىل النحو الذي ال يتّم فيه اعتبار هذا التفضيل متييًزا غري مقبول. ففي سنة 
2006، أصدرت املحكمة العليا حكاًم يف قضية »بشارة ضد وزير البناء واإلسكان«، نوقشت 
فيه قضية اشرتاط اخلدمة يف اجليش لتقديم مساعدات عرب القروض يف جمال اإلسكان العام. وقد 
رفضت املحكمة العليا االلتامس يف هذه القضية، وقررت أن استخدام معيار اخلدمة العسكرية 
ال ينطوي دائام عىل متييز عىل خلفية قومية، ولذا ال ينبغي يف كل احلاالت إلغاء استخدام هذا 
املعيار ملنح امتيازات تتجاوز ما ورد يف القائمة التي أقرها قانون استيعاب اجلنود املرّسحني.7 
وأضافت املحكمة العليا بأن القانون قد حدد قائمة حد أدنى باالمتيازات املستحقة للجنود 
املرسحني وليس فيه ما يمنع احلكومة من منح امتيازات إضافية أخرى لكل الذين أدوا اخلدمة 
العسكرية، والذين يستحقون الدعم أكثر من أي فئة سكانية أخرى.8 ومن ثّم تقّرر يف احلكم 
أن »التمييز املستند إىل معيار اخلدمة العسكرية أو اخلدمة الوطنية ليس بالرضورة متييزًا مسموحًا 
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أو حمظورًا. كل يشء منوط بسياقه. جمموعة الذين يؤدون اخلدمة العسكرية يف اجليش أو اخلدمة 
الوطنية األخرى ختتلف، يف مزايا مهمة، عن أولئك الذين مل يؤدوا اخلدمة. فعىل سبيل املثال، 
الذين يؤدون اخلدمة العسكرية يف اجليش أو يف اخلدمة الوطنية خيصصون من وقتهم وجهدهم 
للمصلحة العامة. هكذا عىل سبيل املثال، هم ال يستطيعون العمل واحلصول عىل أجر ملعيشتهم 
خالل فرتة خدمتهم. ومن هنا، فال يمكن قبول املوقف اجلارف القائل بأن السياسة التي ترمي 
إىل تفضيل الذين يؤدون اخلدمة العسكرية يف اجليش أو اخلدمة الوطنية هي سياسة متييزية دائاًم. 
وليس مقبواًل، أيضًا، املوقف اجلارف القائل بأن سياسة كهذه هي غري قانونية دائاًم. فاحلسم 
بشأن هذه املسألة يتم وفقًا ألحكام وأهداف التسوية املعّينة التي يدور احلديث عنها. وفوق 
هذا، فحتى عندما يكون معيار اخلدمة العسكرية معيارًا ذا صلة، ينبغي اعتامده وتفعيله بصورة 
معقولة وتناسبية. ينبغي إعطاء هذا املعيار وزنه الالئق واملناسب مع األخذ يف االعتبار، أيضًا، 

األهداف األخرى للتسوية قيد البحث«.9
ورغم قرار املحكمة يف قضية بشارة وتأكيدها عىل رضورة أن يتم النظر يف كل حالة عىل 
حدة وبصورة عينية، فإن املحكمة رفضت مجيع القضايا املامثلة التي ُقدمت إليها الحقًا؛ ففي 
قضية »أورهان شميس«،10 عىل سبيل املثال، نظرت املحكمة يف التامس لتعديل وتغيري رشوط 
مناقصة لتخصيص وتوزيع 11 قسيمة للبناء الذايت يف قرية كفر كام، بحيث يتم إلغاء الرشط 
الذي تتضمنه تلك املناقصات بشأن منح األفضلية للذين ال يمتلكون مسكنًا وأدوا اخلدمة يف 
قوى األمن. وقد جاء يف قرار املحكمة أن قائمة االمتيازات التي يشملها القانون ليست كاملة، 
وأن الرشط املذكور هنا ال ينطوي عىل متييز مرفوض. وأكدت املحكمة أن للمجموعة التي 
تؤدي اخلدمة العسكرية يف اجليش مميزات خاصة تشمل »ختصيصهم من وقتهم وجهدهم 
للمصلحة العامة ومصلحة اجلمهور. وهم ال يستطيعون العمل واحلصول عىل أجر ملعيشتهم 
خالل فرتة تأديتهم اخلدمة العسكرية«. ويف قضية أخرى، نظرت املحكمة املركزية يف النارصة 
يف التامس تقدمت به بلدية النارصة ومقيم يف املدينة عديم مسكن ويعاين من عجز جسامين 
بنسبة 40%. وقد اعرتض امللتمسان عىل الرشط الذي يمنح الذين خدموا يف قوى األمن، 
وليس غريهم، حق املشاركة يف مناقصة من قبل وزارة البناء واإلسكان لتخصيص وتوزيع 
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5 قسائم للبناء السكني يف مدينة النارصة.11 وهنا أيضًا، رفضت املحكمة هذا االلتامس، 
بعد أن أكدت أن مبدأ املساواة مل يتعرض ألي مّس أو خرق.12 ويف قضية أخرى، هي قضية 
»املجلس اإلسالمي يف يافا«،13 نظرت املحكمة العليا يف التامس طالب بإلغاء قرار جملس 
يافا خاصة، والذي منح جنودًا يف  البالد عامة، ويف  أنحاء  إدارة أرايض إرسائيل يف مجيع 
االحتياط امتيازات تفضيلية يف مناقصات علنية طرحتها إدارة أرايض إرسائيل، يف البالد عامة 
ويف يافا خاصة. وهنا أيضًا، قضت املحكمة أن هذا القرار منح االمتياز ملجموعة حمددة من 
جنود االحتياط الفاعلني لقاء ما قدموه للدولة وأّن ذلك ال ُيشّكل متييزا عىل أساس قومي.

اخلالصة 
عطفا عىل ما سبق، يمكن القول إّن ختصيص امليزانيات احلكومية يستند إىل مبدأ الفصل 
بني جمموعة األغلبية وجمموعة األقلية، إذ يف قاعدة هذا الفصل يكمن مبدأ التفوق اإلثني 
والقومي. استخدام املعايري التي من الواضح أهّنا معّدة للتطبيق عىل السكان اليهود؛ مثل 
استيعاب املهاجرين، والتنوع السكاين، واخلدمة العسكرية، واملجالس الدينية وما إىل ذلك، 

هي جانب آخر من سياسة الفصل اإلثني األوسع، وهي املكّملة هلا.
ُتظهر مسارات الفصل يف جمال احلقوق االجتامعية واالقتصادية عمق الفصل بني املواطنني 
من جمموعة األغلبية اليهودية وجمموعة األقلية العربية، وتبنّي أن هذا الفصل ال ينحرص يف 
جماالت سياسية خالصة فقط، وإنام يطال حقوقًا ومصالح أساسية وإنسانية ومركزية جدًا، 
للسكان العرب. ليست املسارات املنفصلة يف ختصيص املوارد احلكومية إال جزءًا من منظومة 
متكاملة تتعمد اإلقصاء املنهجي بحق املواطنني العرب، بعضها مثبت يف ترشيعات الكنيست. 
فعىل سبيل املثال، أحد القوانني التي تم سنها يف السنوات األخرية ضمن محلة الترشيع العنرصية 
والتمييزية املكثفة ضد املواطنني العرب، هو قانون لتعديل مرسوم اجلمعيات التعاونية )تعديل 
رقم 8(، من العام 2011، حمكمة العدل العليا 11/2311، أوري سبح ضد الكنيست )احلكم 
من يوم 2014/9/17(، املعروف باسم »قانون جلان القبول«، الذي يتيح إقصاء املواطنني 
العرب وحرماهنم من حق القبول والسكن يف البلدات املصنفة بـ »البلدات اجلامهريية«، بادعاء 
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»عدم املالءمة االجتامعية أو الثقافية«، والذي أقرت املحكمة العليا أنه ادعاء دستوري رشعي. 
كذلك قانون أساسيات املوازنة )التعديل رقم 40(، 2011، حمكمة العدل العليا 11/3429 
تاريخ 2012/1/3(،  املالية )احلكم من  األرثوذكسية يف حيفا ضد وزير  الثانوية  املدرسة 
املسمى »قانون النكبة«، الذي يتيح خصم نسبة تصل حتى ثالثة أضعاف امليزانية احلكومية 
املستحقة جلسم ما إذا ما أقام فعالية يتم من خالهلا إحياء ذكرى »أحداث النكبة«، وهو القانون 
الذي رفضت املحكمة العليا التدخل فيه أو توجيه أي نقد قضائي له بذريعة أن القانون »ليس 
ناضجًا بعد إلخضاعه للرقابة القضائية«. واألمر ذاته، أيضًا، يقال عن قانون منع الرضر بدولة 
إرسائيل من خالل املقاطعة، 2011، حمكمة العدل العليا 11/5239، أوري أفنريي ضد 
الكنيست )احلكم من يوم 2015/4/15( املسمى »قانون املقاطعة«، الذي حيجب التمويل، 
العنيفة ضد  املقاومة غري  إىل مقاطعة إرسائيل كجزء من  هو اآلخر، عن أي مؤسسة تدعو 
االحتالل وسياسة التمييز الرسمية املمأسسة بحق املواطنني العرب يف دولة إرسائيل. وهذا 
القانون، أيضًا، أقّرته املحكمة العليا واعتربته دستوريًا ورشعيًا. وهو احلال نفسه، أيضًا، بالنسبة 
العليا 14/3166  العدل  الكنيست )التعديل رقم 69(، 2014، حمكمة  انتخابات  لقانون 
جومتان ضد املستشار القضائي للحكومة )احلكم الصادر من يوم 2015/3/12(، املسمى 
بـ »قانون نسبة احلسم« الذي أقر رفع نسبة احلسم يف انتخابات الكنيست من 2% اىل %3.25 
هبدف خفّي هو إقصاء القوائم العربية املشكوك يف قدرة كل منها عىل عبور هذه النسبة. وقد 
حظي هذا القانون، أيضًا، بمصادقة املحكمة العليا. وتضاف إىل هذه القوانني كلها، كام أسلفنا، 
خطط وبرامج حكومية خمتلفة وترتيبات عديدة يف امليزانية تؤدي كلها، بصورة مبارشة أو غري 

مبارشة، إىل إقصاء املواطنني العرب وحرماهنم من احلقوق املتساوية.      
املادة الثانية من االتفاقية الدولية ملناهضة األبارهتايد حتّدد تعريف عنارص األبارهتايد عىل 
أساس مفهوم اهليمنة، وتنّص عىل أن مفهوم »جريمة األبارهتايد« يشمل، لغرض االتفاقية، 
العنرصي  الفصل  وسياسات  أفريقيا،  جنوب  يف  قائمة  كانت  التي  لتلك  مماثلة  سياسات 
والتمييز، كام أديرت هناك وطّبقت لغرض إنتاج وإبقاء سيطرة )Domination( جمموعة 

إثنية معّينة عىل جمموعة إثنية أخرى وقمعها بشكل منهجي.



194

ليس عبًثا يتّم الربط هنا بني األبارهتايد واهليمنة؛ فهي اهلدف من وراء الفصل اإلثني. 
تقوم مسارات الفصل العنرصي املذكورة أعاله، املوّجهة ضد األقلية الفلسطينية يف إرسائيل، 
عىل اهليمنة يف مجيع جوانبها.  يرى جرييمي وولدرن أن املّس بالكرامة اجلامعية ملجموعة 
 )Domination( ما عىل خلفية انتامئها القومي أو اإلثني يشكل مرّكبا بارزا يف هنج التحّكم
كولونيالية  قوانني  يف  يتجسد  ما  وهو  متدنية،  مرتبة  يف  وإبقاءها  اضطهادها  باملجموعة، 
التي مُتارس فيها  أهّنا احلالة  بيتيت حالة اهليمنة عىل  )Waldron, 2008(. ويصف فيليب 
سيطرة تعسفية من قبل جمموعة األغلبية باخليارات املتاحة هلا )Pettit, 2001(. ويضيف إيان 
شابريو أنه ال ينبغي االكتفاء بمجرد القدرة عىل التحكم باخليارات، بل ينبغي تقيص تلك 
اخليارات التي تتحكم هبا األغلبية وال تتيح للمجموعة امُلخَضعة إمكانية االختيار. ويضيف 
مة باملصالح احليوية ملجموعة أخرى، ينشأ  ِـّ إنه حينام تكون جمموعة واحدة مسيِطرة ومتحك
التي  القاعدة  تزول  بغيابه  والذي  العدالة،  مبدأ  جتسيد  يغيب  والتحكم  اهليمنة  من  وضع 
يقوم عليها النظام الديمقراطي. واملصالح األساسية، بحسب شابريو، هي تلك املجاالت 
األساسية والرضورية للتطور ولتوفري مقومات حياة بالغة األمهية وطبيعية، مثل التعليم، 

 .)Shapiro, 2012( الصحة واألمن، بام فيه األمن الشخيص
ومن هنا، فإن املّس باملصالح األساسية للمواطنني الفلسطينيني يف إرسائيل قد يفيض، يف 
هناية املطاف، إىل املّس يف الكرامة، ليس فقط عىل املستوى الفردي، وإنام أيضًا عىل املستوى 
اجلامعي باملعنى الذي وصفه والدرن. وعندما يكون ثّمة مّس منهجي يف الكرامة اجلامعية؛ 
فحسب.  التمييز  وليس  القمع،  حد  إىل  ويصل  ا  حادًّ يكون  األقلية  جمموعة  يف  املّس  فإن 
الوضع القانوين الذي عرضناه أعاله يستدعي االنتقال من خطاب القضاء عىل التمييز إىل 
خطاب القضاء عىل اهليمنة والقمع القائمني عىل التفوق اإلثني ملجموعة األغلبية اليهودية 
عىل األقلية العربية، مواطني الدولة. لذلك ال يمكن االكتفاء بتوصيف الوضع القانوين فيام 
يتعّلق باملواطنني العرب عىل أّنه حالة متييز تقوم فقط عىل الفجوات، بل ينبغي أن يتوّسع 
التوصيف إىل خطاب حول الوسائل الالزمة للقضاء عىل اهليمنة والقمع ضّدهم عىل أساس 

التفوق العرقي.
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الهوامش
كانت املّرة األوىل عام 2006 )حمكمة العدل العليا 03/7052 عدالة ضد وزير الداخلية، احلكم الصادر   1
يف يوم 2006/5/14( والثانّية عام 2012 )حمكمة العدل العليا 07/466 عضو الكنيست زهافا جالؤون 

ضد املستشار القضائي للحكومة، احلكم يف يوم 2012/2/11(.
https://www.adalah.org/ar/law/index :متوفرة يف الرابط التايل  2

أنظر/ي قرار حمكمة العدل العليا 03/11163 جلنة املتابعة العليا لقضايا املواطنني العرب ضد رئيس   3
احلكومة )تّم استصداره يف تاريخ 2006/2/14(

حمكمة العدل العليا 01/6223 اللجنة القطرية لرؤساء السلطات املحلية العربية ضد وزير الداخلية.  4
قرار املحكمة العليا يف التامس 4822/02 جلنة رؤساء السلطات املحلية العربية وآخرون ضد مؤسسة   5

التأمني الوطني. احلكم الصادر بتاريخ 2003/7/31
6  ملف )حيفا( 217/05 نعامنة ضد جامعة حيفا )قرار احلكم من يوم 2006/8/17(

التامس إىل حمكمة العدل العليا رقم 11956/05 سهاد بشارة ضد وزير البناء واإلسكان )قرار احلكم   7
من يوم 2006/12/13، الفقرة رقم 9 من رأي الرئيس املتقاعد أهرون باراك، والذي مل ينرش(.

أنظر/ي الفقرة رقم 6 يف املرجع السابق.  8

أنظر/ي الفقرة رقم 9 يف املرجع السابق.  9
يوم  من  املحكمة  )حكم  إرسائيل  أرايض  إدارة  ضد  شميس   09/201 )النارصة(  إداري  التامس   10

)2009/12/20
التامس إداري )النارصة( 21030/11/12 بلدية النارصة وآخرون ضد إدارة أرايض إرسائيلـ  النارصة   11

وآخرون )مل ينرش بعد، 2013/1/24(
الفقرة رقم 4 من قرار احلكم املشار إليه يف املرجع السابق.  12

التامس إىل حمكمة العدل العليا 7872/10 املجلس اإلسالمي يف يافا ضد رئيس حكومة إرسائيل )قرار   13
احلكم من يوم 2012/6/7(، رأي األغلبية )القاضيان يتسحاق عميت واليعيزر ريفلني( ضد  رأي 

األقلية )القايض تسفي زيلربطال(.
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