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ّ
التحكم بـ «مجموعات الخطر»:
من ممارسات الطوارئ الكولونيالية إلى قوانين مكافحة
**
اإلرهاب في الهند وإسرائيل

مقدمة
بعد ما يزيد عن ستة عقود من استخدام أنظمة الطوارئ ()1945
منذ أيام االنتداب البريطاني {اسمها الكامل« :أنظمة الدفاع حلاالت
الطوارئ» ـ  ،}1945تعكف وزارة القضاء اإلسرائيلية على إعداد
مشروع قانون مكافحة اإلرهاب ( )2011ـ قانون إسرائيلي أصيل
يث ّب ت ،في نص قانوني رئي سي يعتمده الكني ست ،الصالحيات
الالزمة ملكافحة التهديدات األمنية الداخلية .وقد ُأق ّر مشروع القانون
هذا بالقراءة األولى وجتاوز مرحلة املداوالت في اللجان املختلفة ،في
شتاء  2014إبان دورة الكني ست ال سابقة .وإذا ما أق ّر مشروع القانون
بصورة نهائية ،ف سيح ّول الت سويات واإلجراءات اجلائرة املنصوص
* نُشر هذا املقال في دورية «نظرية ونقد»  /تيئوريا وبيكورت ،44 ،صيف .2015
باحثة في مركز ويثرهيد للدراسات الدولية واإلقليمية ،جامعة هارفارد.

عليها في أنظمة الطوارئ االنتدابية والتي تشكل شرعية استخدامها
نظامي من خالل إجراء
ال سياسية م سألة خالفية ،إلى نص قانوني
ّ
دميقراطي شكلي .وما يثير ال سخرية هو أن هذا اإلجراء الرسمي،
حتديد ًا ،والرامي إلى تنظيم التشريعات القانونية ضد اإلرهاب،
سيوفر إجازة تفويضية للمس بحقوق مجمل املواطنني في إسرائيل.
تشكل مأسسة قوانني الطوارئ حلظة تاريخية بالغة األهمية
تك ّرس تص ّور ال سلطة احلاكمة بشأن التهديدات واملخاطر األمنية
وتؤشر على مدى قوة ال سلطة التنفيذية ،من جهة ،وعلى حدود
املواطنة ،من جهة أخرى .وباإلمكان النظر إلى مسألة قوانني
الطوارئ في إسرائيل بكونها انعكاس ًا للظروف احمللية العينية،
أي التصادم ما بني املبادئ الدميقراطية واالحتياجات األمنية
(هوفنونغ .)2001 ،وفي موازاة ذلك ،متاما ،ثمة من يرى في اقتراح
القانون اجلديد جت سيد ًا للشراكة بني إسرائيل والواليات املتحدة
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}مع ذلك ،يجدر االنتباه إلى أنه رغم التشابه في اإلرث القضائي المتمثل في
أنظمة الطوارئ في كل من الهند وإسرائيل ،إال أن العالقة بين الرؤية المدنية
والرؤية األمنية قد تطورت بأشكال مختلفة في كل من الدولتين وانعكس
تأثيرها على مدى الشرعية التي تمتلكها البيروقراطية في استخدام تشريعات
ُ
خدمت القوانين التي خلفها
الطوارئ للمس بالمواطنين .ففي الهند ،است ِ
البريطانيون ضد المواطنين ،بمن فيهم من مجموعة األغلبية الهندوسية.
ُ
أما في إسرائيل ،في المقابل ،فقد ط ّبقت تلك القوانين ضد الفلسطينيين».

في مكافحة اإلرهاب منذ أحداث احلادي عشر من أيلول ،2001
وخاصة تشابه املمارسات الرامية إلى حماية أمن الوطن وضمانه
( .)Brooks 2004 ; homeland securityلكن هذه املقالة تشرح ،في
املقابل ،كيف يجسد مشروع قانون مكافحة اإلرهاب ،بالذات،
موروث الطوارئ االستعماري البريطاني ويك ّرس العالقة املثلثة
التي تقيمها الدولة ،بوسائل بيروقراطية ،بني األمن ،الهوية والوالء.
وتتقصد مثل هذه القراءة ملشروع القانون قيد البحث لفت االنتباه
إلى اجلذور الكولونيالية لهذا التشريع اجلديد ،من خالل مقارنة بني
الهند وإسرائيل ـ منطقتان كانتا في املاضي خاضعتني ل سيطرة
االمبراطورية البريطانية ،استخ ُدمت في كلتيهما ،على نحو واسع
جدا ،أنظمة الطوارئ التي وضعتها السلطة االستعمارية التي آلت
إلى الزوال في العامني  1947و  1948على التوالي.
امتازت ال سلطة االستعمارية البريطانية ،منذ بداية نشأتها،
بالتوتر الدائم ما بني أحكام القانون الدولي الظاهرية الصور ّي ة
وتطبيقات ال سيطرة على ال سكان اخلاضعني لالحتالل وإرساء
منظومات قانونية مختلفة ومنفصلة للرعايا ،على أساس الفوارق
العرقية ( .)Stoler and Cooper 1997, 52وينعكس هذا التوتر ،أيضا،
اإلداري لصالحيات الطوارئ :فقد وضعت هذه
في االستخدام
ّ
الصالحيات قوة كبيرة بني أيدي املوظفني البيروقراطيني الكولونياليني
وأوجدت إطارا إلنشاء منظومات وآليات تصنيف ،من أجل التحكم
بال سكان وإدارتهم.
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بني احلربني الع امليتني ات سع استخدام أنظمة الطوارئ وأوامر
الطوارئ التي خلـّ فت سج ًال كامال من املمارسات القضائية ـ احل ّي ز ّي ة
التي تفشت في أنحاء االمبراطورية البريطانية وأضحت أداة مركزية
بيد ال سلطات الكولونيالية إلدارة ال سكان ( .)Berda 2013خطتا
التق سيم في كل من الهند وفل سطني ،اللتان توخ ّي تا عرض حل
لنزاعات داخلية بني مجموعات مختلفة ،عززتا احلاجة إلى تصنيف

سريع لل سكان وفق عوامل واضحة قوامها العِ رق ،القومية والدين
ـ وأنا أضيف إليها ،ووفق ًا لدرجة الوالء لل سلطة أو مدى الشبهة
بتشكيل خطر أمني ،أيضا.
بقيت منظومة التصنيف ،التشخيص واملراقبة التي أنشأتها
البيروقراطية الكولونيالية إرث ًا لدى الدولتني املستقلتني ،الهند
وإسرائيل .1وقد ح ّول التق سيم األقليات في الهند والفل سطينيني
في إسرائيل إلى مجموعات سكانية غريبة ،معادية وخطيرة (كمب
 .)1999مت حتديد مجموعة األقلية واعتبارها كذلك ألنها كانت مقيمة
«في اجلانب اخلطأ» من احلدود ـ كان موقعها ،ظاهريا ،في اجلانب
اآلخر من املنطقة التي أع ّد لها مشروع التق سيم ،في دولة أخرى.
وبكونهم غرباء ينتمون إلى كيان سياسي منفصل ،حتول أبناء
األقليات إلى مشبوهني فوريني وأعداء فعليني .جنمت هذه العملية،
كما ورد ،عن إرث قوي التأثير خ لّ فه البريطانيون وراءهم :املنطق
التنظيمي في إدارة مجموعة سكانية معادية ومنع مقاومتها لل سلطة
بوسائل بيروقراطية ،باستخدام أنظمة الطوارئ.
مع ذلك ،يجدر االنتباه إلى أنه رغم التشابه في اإلرث القضائي
املتمثل في أنظمة الطوارئ في كل من الهند وإسرائيل ،إال أن العالقة
بني الرؤية املدنية والرؤية األمنية قد تطورت بأشكال مختلفة في كل
من الدولتني وانعكس تأثيرها على مدى الشرعية التي متتلكها
البيروقراطية في استخدام تشريعات الطوارئ للمس ب املواطنني .ففي
الهند ،اس تُخدِ مت القوانني التي خلفها البريطانيون ضد املواطنني،
مبن فيهم من مجموعة األغلبية الهندوسية .أما في إسرائيل ،في
املقابل ،فقد ُط ّب قت تلك القوانني ضد الفلسطينيني ـ السكان ورعايا
احلكم الع سكري ـ الذين أصبحوا مواطنني في دولة إسرائيل؛ بينما
ُط بقت هذه القوانني ضد اليهود في حاالت معدودة فقط.
يكمن هذا الفرق ،في أحد مستوياته ،في الظروف التاريخية .ففي
نهاية املطاف ،لم تُقم في حدود فل سطني االنتداب دولة فل سطينية طبق ًا

ملشروع التق سيم ،فأسهم طمس احلدود بني ال سياسي واألمني في بلورة
املوقف والعالقة حيال ال سكان الفل سطينيني (أوست سكي لزار،)2002 ،
رعايا احلكم الع سكري الذين بقيت َ
مواط نَتهم موضع شك حتى سنة
 ،1952وهي ال سنة التي ُس نّ فيها قانون ا َ
ملواط نة .وحتى بعد احلصول
على ا َ
ملواط نة الشكلية ،أيضا ،بقيت حقوق األقلية الفل سطينية وقدرتها
على أن تكون شريكة في صنع القرارات القومية تؤول إلى الصفر ،إلى
حني إلغاء احلكم الع سكري في العام ( 1966بوميل.)2002 ،
وعلى م ستوى آخر يفوق األول أهمية ،يكمن الفرق في أسس
قضائية ،إذ يعتبر مؤرخون للقضاء أن االستمرارية القضائية منذ
احلقبة الكولونيالية حتى الدولة املستقلة قضية مؤسفة ،لكنها
ضرورية وحتمية :فقد كانت ال سلطة اجلديدة في حاجة إلى جهاز
قضائي كامل ،ولذا لم يكن أمام قيادة الدولة أي خيار آخر سوى
الن سخ (شاحر .)2003 ،ويعتقد آخرون ،في املقابل ،أن تكريس املنهج
القضائي قد تأث ر ،دون شك ،مب سألتي الهوية والثقافة (ليخوف سكي،
 )1998لكنهم ،هم ً
أيض ا ،يرون االستمرارية م سألة ضرورية وحتمية،
بل ومفهومة ضمن ًا .خالف ًا لهؤالء ،أنا أعتقد أنّ الصورة التي يتم
فيها النسخ من سلطة إلى أخرى جديدة تكت سب أهمية عليا ،ألنها
تؤسس العالقة ما بني السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ـ وهي
العالقة التي حتدد مدى قوة املمارسة البيروقراطية .نتيجة لهذا ،فإن
الطريقة البيروقراطية التي ت ستخدم فيها الدولة صندوق أدواتها
القضائي الذي ورثته تؤدي إلى ترسيم حدود املجموعة ال سياسية
فعلي ًا وتؤثر على شرعية املس بحقوق املواطن.
وأود ،في هذه املقالة ،أن أضيف إلى امل ستويني املذكورين ،التاريخي
والقضائي ،زاوية نظر تنظيمية تكشف عن العالقة ما بني التشريع
واإلدارة في األنظمة ما بعد الكولونيالية املتطلعة إلى الدميقراطية.
وسوف أجري هنا مقارنة نقدية 2للطريقة التي مت بها تنظيم إرث
أنظمة الطوارئ الكولونيالية في كلتا الدولتني :في الهند ،حتولت
أنظمة الطوارئ إلى تشريعات أساسية وضعها الب رملان بعد إعالن
االستقالل ،على الفور تقريبا .أما في إسرائيل ،فاآلن فقط ،وللمرة
األولى ،يجري ،كما أسلفنا ،تدارس مشروع قانون يرمي إلى تنظيم
صالحيات الطوارئ األمنية في إطار تشريع أساسي .وإلى أن يتم
إقرار مشروع القانون هذا ،تواصل الدولة اعتماد جملة من املمارسات
البيروقراطية الروتينية التي استندت إلى أوامر ت ستمد شرعيتها
ونفاذها من أنظمة الطوارئ .ويتناول مركز هذه املقالة ،ال سؤال حول
كيفية تأثير هذا التنظيم على حدود املمارسة البيروقراطية عندما
يجري احلديث عن مس بحقوق املواطن لضرورات سياسية ـ أمنية.
أنا أ ّدعي ،استناد ًا إلى مشاهدات ملمارسات بعض املوظفني ،أن
اجلهاز التنظيمي الذي استخدمته الدول الناشئة خللق استمرارية

(تتابع) قضائية وإدارية في تشريعات الطوارئ كان له تأثير على
شرعية استخدام هذه التشريعات وتطبيقها ضد املواطنني .وعليه،
فإن املقارنة بني تشريعات الطوارئ في إسرائيل وبينها في الهند
تلقي الضوء على التوتر املتأصل الذي مييز املبدأ الليبرالي بشأن
سلطة القانون :هذا املبدأ الثنائي (قانوني  /غير قانوني) يولي
أهمية فائقة للطريقة التي يتم بها تشريع القوانني في مؤس سات
ملس ب املواطنني شرعي ًا من
دميقراطية ،فيما جتعل الت سوية اإلجرائ ّي ة ا َّ
ُوجهة جماهيرية وسياسية ط املا بقي ملتزما ب املعايير املؤس ساتية
وضمن حدودها ( .)Lavi 2006ومع ذلك ،فهي تتجاهل إلى حد
ملس باحلقوق
كبير مضام َ
ني القوانني في سياقها ال سياسي ومدى ا ّ
املدنية وال سياسية الذي ُي فرغ الدميقراطية ،فعلي ًا ،من مضمونها.
وتستحضر املقارنة العالقة اجلدلية ،أو رمبا التناقض أيضا
( ،)Luhmann 1988بني الت سوية شبه الدميقراطية ألنظمة الطوارئ
مس ًا أكثر عمق ًا واتساع ًا
الكولونيالية ،والتي ولّ دت في الهند ّ
باملواطنني جميعهم ،وبني «عملية الترقيع» (كوهن ،)1998 ،أي
استخدام أنظمة الطوارئ بصورة ارجتالية ،والذي أدى في إسرائيل
إلى مس حاد باألقلية الفل سطينية ـ في داخل إسرائيل إبان فترة
احلكم الع سكري ،وبعد ذلك في املناطق احملتلة بعد العام .1967
تعتمد املقالة على مواد أرشيفية من وزارات الداخلية والقضاء خالل
ال سنوات اخلمس األولى من استقالل الهند وإسرائيل (من أرشيف
الدولة في القدس ،من األرشيف الوطني في دلهي ومن األرشيف
الوطني في لندن) ،ومن بينها خصوصا وأساس ًا مراسالت تنظيمية
بني موظفني مختلفني .في الق سم األول من املقال ،أعرض طرائق العمل
اخلاصة بإخضاع وإدارة مجموعة سكانية بواسطة قوانني الطوارئ في
الفترة الكولونيالية ،وهي قوانني مت وضعها وتطويرها في االمبراطورية
البريطانية بني احلربني الع امليتني .وخالفا للتحليل القضائي الذي يرى
إن إعالن حالة الطوارئ يشكل اللحظة املؤس سة لل سيادة ـ سواء قبلنا
أو رفضنا تعريف كارل شميت ( )2005بأن احلاكم صاحب ال سيادة
هو الذي يضع احل ّد الفاصل ما بني الصديق والعدو ـ فإنني أسوق
مناذج تبني أن سيرورة تعليم وحتديد املجموعة ال سكانية اخلطيرة
في املستعمرات كانت نتاج ممارسات بيروقراطية ،أي إجراءات
روتينية تنشأ وتتطور في ظروف مواجهة ومتنح صالحيات الطوارئ
معنى ومضمونا ،عمليا ويومي ًا .وسوف يتمحور
اآلخذة في االت ساع
ً
البحث حول تصنيف ال سكان بواسطة نهج وضع وإعداد «قوائم
سوداء» وتصنيف ال سجناء ال سياسيني واألمنيني .والواقع أن عمليات
الفرز والتصنيف ح ّولت أنظمة الطوارئ ،عمليا ،إلى صندوق أدوات
ُي ستخدم ملنع أي معارضة للنظام  /لل سلطة ـ أدوات مثل االعتقال
اإلداري ،الذي اس تُخدم باألساس ضد َم ن اش تُبه بالقيام بنشاط ضد
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ترسم مأسسة التشريعات ضد اإلرهاب في الهند وفي إسرائيل ،إذن ،حدود
العضوية السياسية .ومن شأن محاولة البحث في مسألة تنظيم صالحيات
ّ ُ
تبين وت ِبرز العالقة بين السلطة والقانون ،حدود
الطوارئ من زاوية تنظيمية أن
ّ
اإلجراءات البيروقراطية وشرعية مس الدولة بالمواطنين .فالتشريعات ضد
الوفية (الموالية) ،ألنها ّ
ّ
اإلرهاب ّ
َ
تحول مجموعة من
المواطـنة
تعرف ماهية
الممارسات السلطوية البيروقراطية ـ وهي ممارسات ّ
موهت ،فعليا ،الفارق بين
النشاط السياسي الشرعي والنشاط الذي ُي َ
عتبر تهديدا أمنيا ـ إلى تشريع رئيسي
يتيح العمل العلني المكشوف ضد كل َمن تعتبره السلطة خطيرًا

ال سلطة ،وتقييدات أخرى على احلركة .وقد أدى تعليم ال سكان إلى
نشوء تصنيفات «تهديد أمني» و»تهديد سياسي» بوصفها تصنيفات
متحركة غير ثابتة تغذي بعضها بعض ًا :ال سلطة الكولونيالية ،التي
حتارب حركات حترر وطني ،اعتبرت النشاط ال سياسي اجلماهيري
تهديد ًا أمني ًا وص نّفته بأنه نشاط عنيف (بحقّ ،من وجهة نظرها).
وسنرى الحقا إن ممارسات تصنيف وإدارة ال سكان قد انتقلت من
الهند إلى فلسطني وإلى مستعمرات أخرى ،وخاصة في أوقات
األزمات ،فعززت املنطق املؤس ساتي القائم على طمس الفوارق واحلدود
بني العمل ال سياسي والعمل األمني .هذا املنطق ،الذي كان ُم ر ّك ب ًا
حيوي ًا في تطبيق صالحيات الطوارئ ،انتقل بعد حتقيق االستقالل،
بالوراثة ،إلى داخل األجهزة البيروقراطية في الدول الناشئة حديث ًا،
غير أن ك ًال منها قد ّ
نظ مت هذه الصالحيات في أنظمة طوارئ
خاصة بها ،وبطريقة مختلفة .البحث بشأن الهند سيتمحور حول
األدوات القضائية ملواجهة املعارضة احملتملة للنظام (وهي أدوات جرى
تنظيمها في إطار تشريعات رئي سية) ،أي االعتقال اإلداري ،تقييدات
على احلركة ومنح قوى األمن صالحيات خاصة .أما البحث بشأن
إسرائيل ف سيتمحور حول االستخدام املباشر ألنظمة الطوارئ ضمن
منظومة التراخيص املمنوحة للحكم الع سكري في إسرائيل.
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الق سم األخير من املقال يعرض للماضي القريب .تشريعات
الطوارئ في إسرائيل خالل العقدين األخيرين ت ستكمل العملية التي
حصلت في الهند ،والتي يجري من خاللها تنظيم شكلي للممارسات
البيروقراطية التي تتيح ألجهزة الرصد واملراقبة تصنيف األقليات
بكونها تهديدا أمنيا وجعلها (املمارسات) جزءا من تشريع جنائي
رئي سي .تشريعات الطوارئ هذه ،التي أعدت في األصل لتنظيم إدارة
ال سكان من الرعايا الذين يهددون ال سلطة الكولونيالية ،حتولت منذ
الت سعينيات ،في كل من إسرائيل والهند ،إلى تشريعات ضد إرهاب
ووثقت العالقة بني الدولتني كشريكتني سياسيتني في احلرب ضد

اإلرهاب الع املي .وتعتمد تشريعات مكافحة اإلرهاب في كال البلدين
على ثالث وسائل مركزية موروثة عن التشريعات الكولونيالية :منح
املوظفني األمنيني هامش ًا واسع ًا لتحكيم الرأي؛ تقييدات على احلركة؛
واإلعالن عن منطقة ما بأنها « ُب نية إرهابية» .في مشروع القانون
اإلسرائيلي ،يتم تصنيف ال سكان بواسطة تعريفات ،واسعة على
نحو خاص ،للنشاطات التي تُعتبر «داعمة  /مؤيدة لإلرهاب» :يكفي
االنتماء العائلي أو مكان ال سكن من أجل تعريف إنسان بأنه مؤيد
لإلرهاب .أما في الهند ،فتتم ممارسة هذه الصالحيات على قاعدة
تعريف «مناطق غير م ستقرة» .في كلتا احلالتني ،يؤدي التعريف
القضائي ـ اجلغرافي إلى متويه وطمس الفوارق املميزة ما بني الهوية
واالنتماء وبني التهديد األمني ( .)Kedar 2014وعلى هذا النحو ،يظهر
أن املنطق الكولونيالي بشأن إدارة ال سكان وفقا لدرجة التهديد األمني
يشكل مدماكا أساسيا في مفهوم «أمن الوطن» كما يتج سد في
امل ستعمرات ال سابقة خالل ال سنوات األخيرة.
ترسم مأس سة التشريعات ضد اإلرهاب في الهند وفي إسرائيل،
إذن ،حدود العضوية ال سياسية .ومن شأن محاولة البحث في م سألة
تبي وتُبرِز العالقة
تنظيم صالحيات الطوارئ من زاوية تنظيمية أن ّ
مس
بني ال سلطة والقانون ،حدود اإلجراءات البيروقراطية وشرعية ّ
الدولة ب املواطنني .فالتشريعات ضد اإلرهاب تع ّرف ماهية املواطـَ نة
الوف ّي ة (املوالية) ،ألنها حت ّول مجموعة من املمارسات ال سلطوية
البيروقراطية ـ وهي ممارسات م ّوهت ،فعليا ،الفارق بني النشاط
ال سياسي الشرعي والنشاط الذي ُي عت َب ر تهديدا أمنيا ـ إلى تشريع
رئي سي يتيح العمل العلني املكشوف ضد كل َم ن تعتبره ال سلطة
خطير ًا ،مبن في ذلك املواطنون .وهكذا ،فإن الت سوية التي تبدو
دميقراطية في الظاهر للتشريعات في إسرائيل هي التي تفتح
ملس الشامل ب املواطنني ،مبن في ذلك املعارضة
املجال ،بالذات ،أمام ا ّ
اليهودية ،على أساس الهوية واالنتماء ،كما حصل في الهند.

ّ
شكل استخدام حالة الطوارئ المبدأ المنظم للبيروقراطية البريطانية
اإلمبريالية .أتاح هذا تعليق الحقوق السياسية وإصدار أوامر تمنح قرارات
َ
الموظفين مفعول القوانين .في حالة الطوارئ ،تنشأ وضعية قضائية استثنائية
لفترة زمنية مؤقتة .ولكن ،حين تصبح هذه الحالة االستثنائية روتينية ،عادية
وممأسسة وتتحول إلى مودوس أوبيراندي (طريقة العمل) لدى السلطة ،تكون
النتيجة حالة طوارئ مزمنة لها تأثيران مركزيان :األول ـ ُحكم يقوم على قاعدة
األوامر؛ والثاني ـ إنتاج مستمر الستثناءات القانون ،استثناءات لالستثناءات
وهكذا دواليك.

أ .حالة الطوارئ وتصنيف المجموعات السكانية
الخطيرة في االمبراطورية البريطانية
منذ القرن الثامن عشر ،اكتشفت طبقة املوظفني في مختلف
أنحاء االمبراطورية البريطانية أن ممارسة العنف املباشر لي ست
ناجعة دائم ًا .بنا ًء على ذلك ،تقرر محاربة عدائية ال سكان احملليني
ليس بواسطة العنف اجل سدي فقط ،بل من خالل التح ّك م البيروقراطي
الذي يتمحور في إدارة مجموعات سكانية من الرعايا .هذا التحكم
ـ الذي وصفه اللورد كرومر ،حاكم مصر ،بـ «اإلمبريالية املتعقلة»
( )Baring 1912, 125ـ استند على وثائق وتصديقات أتاحت املراقبة
والرصد ( )Saumarez Smith 1985; Singha 2000وعلى أوامر بتقييد
حرية احلركة والتنقل ،وإغالق مناطق أمام احلركة وأنظمة تراخيص
ُوضعت وتكرست ،أيضا ،في الهند ومصر ( ،)Mitchell 2002ورأس
الرجاء الصالح ( ،)Benton 2002وقبرص وفل سطني (.)Berda 2014
تشكل مصدر الصالحيات القضائي لهذه الوسائل اإلدارية من
نسيج كثيف من أنظمة الطوارئ ،أشبه بخليط من القوانني ،واألوامر
والترتيبات التي وضعت لهذا الغرض خصيصا ،فخلقت فضاءات
إدارية من التعسفية واالعتباطية حتت ستار سيادة القانون ،مثل:
تشريعات خارج احلدود ،نظام ع سكري ،عمليات ضم جزئي ،أوامر
إدارية وغيرها (شنهاف .)2006 ،وقد س ّوغت ال سلطات الكولونيالية
استخدامها قوانني مختلفة في التعامل مع املجموعات السكانية
املختلفة (األوروبيون من جهة واألعراق احمللية من جهة أخرى) بأن
األمر يتعلق بضرورات أمنية في حاالت الطوارئ ( .)Hussain 2003وقد
امتزجت التهديدات األمنية ،أو الشبهات ،التي نُسبت إلى مجموعة
معينة ،أحيان ًا ،مع مميزات عرقية أو إقليمية فأنتجت قوانني ُخ صصت
ملعاجلة القبائل «املجرمة» .ومت تصنيف املجموعات ال سكانية املعادية
أو اخلطيرة ح سب مجال العمل األساسي الذي كان شائعا بينها أو
ح سب املنطقة اجلغرافية التي تركزوا فيها (.)Nandi 2010

العزل من أجل التحكم :سياسة اسرائيلة مكشوفة.

ش ّك ل استخدام حالة الطوارئ املبدأ املنظم للبيروقراطية
البريطانية اإلمبريالية .أتاح هذا تعليق احلقوق ال سياسية وإصدار
أوامر متنح قرارات املوظفني مفعو َل القوانني .في حالة الطوارئ،
تنشأ وضعية قضائية استثنائية لفترة زمنية مؤقتة .ولكن ،حني
تصبح هذه احلالة االستثنائية روتينية ،عادية وممأس سة وتتحول
إلى مودوس أوبيراندي (طريقة العمل) لدى ال سلطة ،تكون النتيجة
حالة طوارئ مزمنة لها تأثيران مركزيان :األول ـ ُح كم يقوم على
قاعدة األوامر؛ والثاني ـ إنتاج مستمر الستثناءات القانون،
استثناءات لالستثناءات وهكذا دواليك .وفي حالة الطوارئ املزمنة،
تصبح لدى املوظفني قدرة على التشريع ،نظرا ألن االستثناء اإلداري
يصبح قانون ًا 3.وكما أفاد ال سكرتير الرئي سي حلكومة االنتداب،
فقد «تراكمت قوانني الطوارئ في فل سطني واستحكمت إلى حد
ميكن القول معه أن كتاب األنظمة بر ّم ته كان ميكن أن يتحول إلى
مرسوم أعلى ب سيط يتيح للمندوب ال سامي فع َل ك ّل ما يحلو له».
()Coates 1992, 46

منذ نهاية القرن التاسع عشر ،كما ذكرنا ،برر املوظفون احلاجة
إلى تشريعات الطوارئ إزاء الوضع األمني وعدائية ال سكان ،فضال
عن الوضع االقتصادي أيضا ،لكن ،مع مرور الوقت ،متأس ست
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حالة الطوارئ وأصبحت جزءا عضويا ال يتجزأ من منظومة احلكم
واإلدارة .في بداية احلرب الع املية األولى ،طرأ ارتفاع حاد جدا على
استخدام أنظمة الطوارئ في أعقاب سنّ قانون الدفاع عن التاج
في بريطانيا ( .)Defense of the Realm Act 1914ثم تبعته سل سلة
من القوانني املماثلة ،التي كانت تخص املستعمرات ،أتاحت للح ّك ام
إصدار أوامر إدارية تع لّ ق حقوق ًا مدنية أساسية وااللتفاف ،بذلك،
على منظومات احلد األدنى التشريعية التي كان فيها ممثلون عن
الرعايا (في امل ستعمرة العينية) وااللتفاف ،أيضا ،على الرقابة
الب رملانية (في بريطانيا) .وكان احلكام يلجأون إلى تشريعات الطوارئ
نظر ًا ألن امل ستشار القضائي للحكومة البريطانية وضع قيود ًا على
املوظفني في امل ستعمرات وعارض فرض احلكم الع سكري .هكذا،
ط ّورت ال سلطة في الهند البريطانية ،مثال ،صندوق أدوات إدار ّي ًا
استمد صالحياته من مجمل قوانني الطوارئ التي فرضت قيود ًا
4
على احلركة والتنقل أو أعلنت مناطق بأكملها مناطق خطر.
في الفترة املمتدة بني احلربني الع امليتني ،وضعت حكومة الهند
«أنظمة األجانب» ( )Foreigners Actsواألخرى املرافقة لها ،التي خ ّولت
رجال الشرطة وحكام املقاطعات صالحية تع ّق ب حركة وتنقالت
األجانب ،في احلياة اليومية .وقد خ ّولت تشريعات الطوارئ في
امل ستعمرات املوظفني ورجال الشرطة صالحية استخدام وسائل
وإجراءات متطرفة ،لكنّ نصوصها املكتوبة لم تشمل ،إطالق ًا ،أي
إشارة صريحة إلى املجموعة ال سكانية التي ميكن ،أو ُي راد ،استخدام
هذه الوسائل واإلجراءات بحقها .ف املمارسات املختلفة ،املنفصلة،
ملوج هة إلى كل من املجموعات ال سكانية املختلفة لم يجر تنظيمها
ا َّ
وتوضيحها في النص القانوني ولم يجد التميي ز ،بالتالي ،طريقه إلى
اللغة الع املية التي صيغت بها القوانني الرسمية املتعلقة بقضايا
األمن والنظام .لذلك ،وبالرغم من التمييز املنهجي على أساس
العِ رق ،بقيت سلطة القانون محفوظة ،ظاهري ًا وشكليا ،حتى في
نصوص قوانني الطوارئ.
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في العام  ،1939مع اندالع احلرب الع املية الثانية ،أق ّرت احلكومة
البريطانية أنظمة الطوارئ في جميع أنحاء االمبراطورية ،فمنحت
املوظفني الكبار صالحية صريحة لتعليق حقوق ال سكان املدنيني في
امل ستعمرات .وخالل احلرب ،وضعت حكومة الهند نظام التصاريح
عند احلدود مع بورما ،بواسطة أنظمة الطوارئ (بد ًال من استخدام
جوازات ال سفر وتأشيرات الدخول) ف َم نعت احلركة في املناطق
«اخلطيرة» ( )dangerousأو «املضطربة» ( .)disturbedمنذ اللحظة
التي كان ُي علن فيها عن منطقة ما أنها منطقة خطر أو منطقة
مضطربة ،يصبح مطلوب ًا التزود بتصريح خاص من أجل الدخول
إليها ،واخلروج منها والتنقل في داخلها.

خ ّولت أنظمة الطوارئ املوظفني الكبار صالحية التشريع
عبر إصدار أوامر ،وبذلك أض ّرت كثيرا حتى بص َور ّي ة الفصل
بني ال سلطات ،إذ م ّك نت ال سلطة التنفيذية في امل ستعمرات من
جتاوز الب رملان في املدينة الرئي سية وااللتفاف عليه .كذلك ُم نحت
صالحيات بعيدة املدى أتاحت االعتقاالت ،وحمالت املداهمة والتفتيش
ومصادرة املمتلكات من دون أوامر ،إضافة إلى الطرد وعقد محاكم
ع سكرية نظر فيها قضاة ع سكريون في شؤون املواطنني ،دون حق
في االستئناف .وأتاحت األنظمة للموظفني ،أيضا ،تعليق حقوق
أساسية مثل احلق في اإلجراء (القضائي) العادل ،ووضع تشريعات
بأثر رجعي وإصدار أوامر اعتقال إداري أو طرد أو إعدام بحق
معارضني لل سلطة .كما أتاحت ،أيضا ،منع حركة األفراد وتنقلهم،
بنصب احلواجز ووضع العوائق على الطرقات 5.وقد ازدادت األوامر
والتعليمات في فترات احلروب ،لكن جرى فيما بعد ،في فترات الهدوء
وال سالم ،تنظيم الصالحيات ذاتها وتثبيتها في نصوص قانونية
( )Kalhan 2006ـ وهي ظاهرة سأس ّم يها في ما يلي «رو َت نَة حالة
الطوارئ» (.)Routinization of Emergency

« .1مدار االشتباه» :لوائح سوداء في الهند
لم يكن في حوزة النظام الكولونيالي املوارد الكافية ،ولم يكن ،أصال،
يحتاج لتفعيل منظومة معقدة من املمنوعات واملوانع على نحو جارف
بحق جميع ال سكان .وبغية استخدام تشريعات الطوارئ بصورة فعالة
كوسائل إدارية للتح ّك م ،كان املوظفون بحاجة إلى تصنيفات مت ّك نهم
من فرز ال سكان وحتديد «مجموعات اخلطر» من بينهم.
أظهرت أبحاث تاريخية عديدة وغنية أن ال سلطة الكولونيالية
البريطانية في الهند وفي أنحاء أخرى من اإلمبراطورية كانت شديدة
القلق حيال مسألة السيطرة على السكان اخلاضعني لالحتالل
والتح ّك م بهم ،ولذلك بذلت جهدا مستمرا ال ينقطع في تصنيف
مميزاتهم الدميغرافية :العرق ،الطبقة ،الديانة ،اجلنس ،الطائفة
االجتماعية واملنطقة 6.وأنا أ ّدعي بأن ثمة مدارا /محورا آخر لتصنيف
ال سكان ،إضافة إلى التصنيف طبق ًا للمميزات الدميغرافية ،كان من
الضروري اعتماده لضمان ال سيطرة البريطانية الكولونيالية :هذا
املدار ،الذي مت مبوجبه تصنيف ال سكان طبق ًا لدرجة اخلطر األمني،
نت في موقع
أس ّم يه «مدار االشتباه» ( .)Axis of Suspicionوكما ب ّي ُ
آخر ( ،)Berda 2014فقد أتاحت لي دراسة آالف الوثائق من فترة
«الراج» ـ احلكم البريطاني في شبه القارة الهندية ـ ترسيم تشكيلة
من التصنيفات لفرز ال سكان وتصنيفهم ،ح سب طبيعة العالقة
بينهم وبني ال سلطة :مواطنون مخلصون؛ متعاونون مع ال سلطة؛
املشكوك في والئهم وأخير ًا ـ املشتبه بهم وأعداء الدولة .لم يتم

ّ
االستحواذي للسلطات البريطانية
ثمة أمثلة ال حصر لها عن االنشغال
ّ
بمسألة التصنيف والتقسيم المتكرر لمصنفات االشتباه وعن الطرق التي تم بها
خلق «السكان الخطيرين» .مثال ،في منتصف الحرب العالمية الثانية ،وفي ظل
ّ
تخوف شديد من احتمال غزو ياباني من جهة بورما ،أقامت السلطات في دولة
أسام ( ،)Assamعلى الحدود الشرقية مع الهند ،منظومة للفرز والتصنيف بغرض
كشف الجواسيس المحتملين ووضعهم في السجن .وتم تصنيف الوافدين
إلى الهند من مناطق العدو إلى ثالث فئات« :سود»« ،رماديون» و»بيض».

أجريت عملية
تعريف التصنيفات بأسماء صريحة بالضرورة .وقد
ُ
املسح والترسيم هذه اعتمادا على وثائق شخصية (إلثبات الهوية)،
واستمارات طلب توصيات أو إثباتات لـشهادات ُح سن ال سلوك «
 ،»good characterوطلبات التصاريح ،واستمارات قبول للعمل أو كتب
توصية للحصول على تصاريح عبور إلى مناطق «إشكالية» ،مثل
كشمير .وقد مت تضمني صور جانبية للمشبوهني ،أيضا ،في تقارير
نصف أسبوعية وضعها حكام األلوية وقدموها إلى وزارة الداخلية ـ
وهي التقارير التي أصبحت ،مبرور الوقت ،لوائح مشبوهني .كانت
ثمة ثالث طرق لتصنيف إن سان ما وإدراجه ضمن مجموعة املشبوهني:
ح سب االنتماء إلى مجموعة سكانية دينية ،إقليمية أو سياسية أو إلى
قبيلة متارس اإلجرام ()Criminal Tribe؛ 7ح سب معلومات استخبارية
ب ّي نت نشاط ًا مشبوه ًا؛ أو ح سب االشتباه املستند إلى توصية أو
ملحوظة في استمارة رسمية .أما التصنيف ح سب التهديد األمني
فقد شمل تشكيلة من النشاطات ال سياسية مثل :خرق النظام
العام ،مساعدة املُضرِبني ،فعاليات احتجاجية وأعمال ضد ال سلطة
الكولونيالية ،حتى وإنْ بوسائل وطرق غير عنيفة.
شكلت «القوائم ال سوداء» للمشبوهني واملطلوبني إحدى الوسائل
املركزية التي اع تُمدت للتصنيف ،إذ فرزت األشخاص في م ستويات
مختلفة من اخلطورة األمنية أو الذي كانوا ُي عت َب رون غير مرغوب
فيهم ،بهذا الشكل أو ذاك .وقد أنتجت تلك القوائم وتبنت تصنيفات
اشتباه كانت مرنة ط ّي عة ،خضعت لتغييرات متكررة وفق اعتبارات
موظفي ال سلطة ،رجال الشرطة وحراس احلدود .كما أصبحت
هذه القوائم ،أيضا ،موضع تفاوض بيروقراطي وجه ًا لوجه حول
سلم األولويات األمنية في إدارة ال سكان .على سبيل املثال ،قائمة
املشبوهني لدى وزارة الداخلية البريطانية (British Home Office
ُ )Suspect Listاعدت للمرة األولى خالل العام  1914كقائمة مجرمني
فا ّرين ومرت ّدين ،لكنها سرعان ما جرى توسيعها لتشمل ،أيضا،

محتالني ،جواسيس وغيرهم من أعداء التاج .وفي خضم احلرب
الع املية الثانية ،حني شددت حكومة الهند البريطانية مراقبتها على
احلدود ،أصبحت القائمة ال سوداء أداة سلطوية أساسية وحيوية
في منظومة التعرف على ال سكان .ثم تعاظمت أهمية هذه القائمة
مع اتساع تشريعات الطوارئ واستخداماتها إبان األزمات ،في
فل سطني وقبرص أوال ،ثم في ماليو (ماليزيا الحقا) وساحل الذهب
(غانا ،الحقا) أيضا.
شكلت قائمة املشبوهني شريان ًا للمعلومات التي مت إرسالها
إلى موظفي الهجرة في معابر احلدود بغية منع حرية احلركة
للمشبوهني واملجرمني ،لكنها شكلت أيضا أداة لوسم مجموعات
وأفراد ينبغي تعقبهم ورصدهم جلمع املعلومات االستخبارية
عنهم 8.وقد برزت احلاجة إلى جمع املعلومات االستخبارية في
عناوين األعمدة التي تشكلت منها قائمة املشبوهني :االسم؛ تاريخ
امليالد؛ القومية؛ ووصف مهنة املشبوه أو ميوله ال سياسية .ويكشف
العمود األخير في هذه القائمة منطقها الغريب .فنظر ًا ألن حدود
تعريف املجموعات ال سكانية املشبوهة كانت ط ّي عة ومرنة ،فقد كان
بإمكان مجال عمل الشخص أيضا أن يجعله مشبوها ،ومن هذه
املجاالت :فاشي ،عاهرة ،طباخ في سفينة ،وكيل جتاري ،جندي،
محام ،صحفي ،ميكانيكي سيارات ،خياط ،وكيل مبيعات أو غيره.
ولم يكن من املمكن م سبق ًا معرفة أي الصفات هي التي ستجعل
شخص ًا ما مشبوه ًا 9.فقد اختلف نطاق حتكيم الرأي بشأن ماهية
تزج بشخص ما في هذه القوائم (اختلف) من إقليم
املميزات التي ّ
إلى آخر ومن نقطة حدودية إلى أخرى.
االستحواذي لل سلطات
ثمة أمثلة ال حصر لها عن االنشغال
ّ
البريطانية مبسألة التصنيف والتقسيم املتكرر ملص نّفات االشتباه
وعن الطرق التي مت بها خلق «ال سكان اخلطيرين» .مثال ،في منتصف
احلرب الع املية الثانية ،وفي ظل تخ ّوف شديد من احتمال غزو ياباني
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من جهة بورما ،أقامت ال سلطات في دولة أسام ( ،)Assamعلى
احلدود الشرقية مع الهند ،منظومة للفرز والتصنيف بغرض كشف
اجلواسيس احملتملني ووضعهم في ال سجن .ومت تصنيف الوافدين
إلى الهند من مناطق العدو إلى ثالث فئات« :سود»« ،رماديون»
و»بيض» .ورغم أنه لم يجر تعريف هذه الفئات وحتديدها بصورة
10
رسمية ،إال أن أحد املوظفني حدد املجموعات على النحو التالي:
«السود» هم املشبوهون بالتعاون الفاعل مع العدو والذين شكلوا
خطر ًا جت ُس سي ًا حقيقيا ،ولذا فقد مت وضعهم رهن االعتقال حتت
حراسة مشددة جدا؛ «الرماديون» هم الذين أثاروا قلق ال سلطات
بدرجة كافية لفرض تقييدات على حركتهم وتنقالتهم .وقد مت اإلفراج
بأمر خاص على البقاء ضمن حدود قريتهم
عن هؤالء ،لكنهم ُأج ِب روا ٍ
ملدة شهر كامل؛ «البيض» هم الذين أطلق سراحهم على الفور ،ألنهم
لم يشكلوا أي تهديد أمني .الدائرة امل سؤولة عن النشاطات ال سياسية
الداخلية ،ضمن وزارة الداخلية ،شددت على أهمية أوامر تقييد حركة
املعتقلني األمنيني «الرماديني» وتنقالتهم ،وذلك «ملنعهم من العمل
ضد أمن الهند البريطانية» 11.فمث ًال ،في قضية ال سيد فوركه رام،
من دولة جودبور (في الوقت احلاضر ،هي ثاني أكبر مدينة في والية
راج ستان الهندية) ،تقرر أن «أوامر املنع جاءت لضمان عدم مغادرته
منطقة محددة وعدم قدرته على االختالط وااللتقاء مع عناصر أخرى،
لكن ميكن إتاحة احلركة له كي يتمكن من ك سب العيش ،ط املا كان
12
في مقدور الشرطة مراقبته ورصد حتركاته».
ومثال آخر :بعد احلرب الع املية الثانية ،جرى تصنيف سجناء
سياسيني في الهند إلى فئتني :سجناء أدينوا بارتكاب مخالفات
سياسية وقضوا محكومياتهم وعقوباتهم أو كانوا ينتظرون تنفيذ
حكم اإلعدام؛ وسجناء ُوضعوا رهن االعتقال اإلداري ،دون محاكمة.
ثم جرى تصنيف األخيرين أيضا إلى فئات فرعية :أعضاء في حزب
املؤمتر (كانوا ي س ّم ون ،أيضا« ،غانديانيون»)؛ معتقلون خطيرون
بدرجات متفاوتة (بينهم إرهابيون ،مخربون عابثون ومخالفون
سياسيون آخرون)؛ سجناء سياسيون جنائيون (أطلق عليهم ،أيضا،
اسم «» 13.)Goondahsوكانت عملية تصنيف املعتقلني اإلداريني على
قدر كبير من األهمية ،ألن اإلفراج عن سجناء كانوا نشطاء في
احلركة القومية الهندية ش ّك ل ورقة سياسية في املفاوضات التي
أجرتها ال سلطات الكولونيالية مع حزب املؤمتر واحلركات املناف سة له.
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كان تعيني احلدود بني املخالفات السياسية واملخالفات األمنية،
بالنسبة للموظفني ،مهمة إدارية تثير القلق واخلوف .وقد جتلت
هذه الصعوبة في النقاش الداخلي الذي جرى في وزارة الداخلية
في حكومة الهند« :جميع األشخاص الذين يقضون عقوبات على
جرائم ُن ّف ذت إبان فترة مترد املؤمتر ارتكبوا مخالفات خطيرة ،وميكن

القول بكل ثقة أن األعمال والنشاطات التي يقبعون في ال سجن
اآلن ب سببها موجودة خارج {حدود} النشاط ال سياسي غير العنيف،
متام ًا» .ورد ًا على هذا ،كتب موظف رفيع في وزارة الداخلية أنه
«رغم الصعوبة في تعريف {ما هي} اجلرائم ال سياسية» و»ما هي
14
جرائم العنف» ،من املهم للغاية أن تقوم احلكومات احمللية بذلك».
ش ّك ل تصنيف السكان بحسب الشبهات القاعدة الصلبة
الستخدام قوانني الطوارئ التي ق ّي دت احلركة .فعلى سبيل املثال،
كانت أحكام االعتقال والتسجيل لعام  1919ضمن «أنظمة الدفاع
(حالة الطوارئ) في الهند» تخ ّول موظفي اجلمهور صالحية منع
وتقييد حركة أشخاص مشبوهني أو مجموعات سكانية مشبوهة،
في منطقة معينة« .قانون الصالحيات اخلاصة في البنغال ل سنة
 »1946منح رجال الشرطة احملليني صالحية إصدار أمر بفرض حظر
التجول واإلعالن أن احلركة مسموحة بتصريح فقط .وكانت العقوبة
على احلركة من دون تصريح ال سجن ملدة ستة أشهر 15.حت ّولت أقاليم
بأكملها إلى مناطق طوارئ ،كما في نص «أمر املناطق غير املستقرة
(صالحيات خاصة لقوات األمن) في مادراس ل سنة  ،»1947الذي
خ ّول قائد الشرطة احمللية صالحية إطالق النار على كل من يخرق
حظر التجول 16.أما «قانون األمن العام للبنجاب ل سنة  ،»1947فقد
منح صالحيات خاصة «لضمان األمن والنظام العام» ولتقييد حركة
مشبوهني في منطقة محددة كان على ال سكان احلصول على تصريح
خاص من حاكم اإلقليم ي سمح بالدخول إليها وباخلروج منها 17.وكما
سأبي أدناه ،جميع قوانني الطوارئ التي مت تطبيقها في الهند انتقلت
ّ
إلى فل سطني فيما بعد ،إبان فترة الثورة العربية.

 .2من البنغال إلى فلسطين :انتشار ممارسات الطوارئ
أشغلت مسألة التح ّك م بحركة السكان وتنقالتهم السلطات
الكولونيالية كثيرا ،منذ األيام األولى لالنتداب البريطاني في
فل سطني ،ألن هجرة اليهود إلى امل ستعمرة ومحاولة مراقبة الهجرة
وضبطها كانتا تتطلبان جهازا مر ّك ب ًا من األنظمة والوثائق.
حالة الغموض والعنف التي تفجرت صدامات بني املجموعتني
ال سكانيتني املختلفتني ،من حني إلى آخر ،تعاظمت وتفاقمت مع
اندالع الثورة العربية الكبرى في العام  ،1936عندما احتج سكان
احتجاج ا عنيفا ضد سلطة االنتداب ،في أعقاب ما اعتبروه
عرب
ً
تعاون ًا من جانب البريطانيني مع الهجرة اليهودية .وفي بحثها عن
سبل لقمع االنتفاضة العربية وإخمادها ،جلأت حكومة االنتداب
إلى تشريعات الطوارئ املط ّب قة في الهند ـ وعلى وجه التحديد
واخلصوص منها ،مجموعة القوانني التي نشرتها وزارة الداخلية
الهندية في سنة  1934وخ ّولت صالحيات خاصة واسعة ملواجهة

في السنوات  1936ـ  ،1939عاش السكان العرب تحت حكم عسكري
قاس .فرض البريطانيون عقوبات جماعية على قرى بأكملها لالشتباه
ٍ
بأن ثوارًا قد خرجوا منها .وحدة االستخبارات المركزية ( )CIDكانت تعمل
ّ
وأعدت قوائم مطلوبين شملت
كجسم محقق لصالح الجيش والشرطة
ّ
ألفي شخص ممن تم تصنيفهم وفق انتماءات عائلية ،عالقات
أكثر من
سياسية ومواقع جغرافية.

اإلرهابيني وسائر األعمال العدائية 18.وفي العام  ،1936أمر املندوب
ال سامي بفرض حكم ع سكري ي ستند إلى تشريعات الطوارئ التي
خ ّولته صالحية ا ُ
حل كم بواسطة األوامر« ،من أجل حماية السكان
في فل سطني» 19.وقد ُب نيت «أنظمة الدفاع (حلاالت الطوارئ)» في
فلسطني على قاعدة قوانني الدفاع في الهند 20.املرة األولى التي
مت فيها استخدام صندوق األدوات املتمثل في تشريعات الطوارئ
امل ستوردة من البنغال إلى فل سطني كانت من أجل مصادرة بنايات
ألغراض حيوية ،ال سيطرة على املواصالت واالستيالء على قطع
سالح ،فرض الرقابة ،تقييد احلركة والطرد .نظام احلركة الذي
اعتمد على ممارسات جرى اعتمادها وتطبيقها في الهند ـ قوائم
جديدة ،دوريات شرطية ،مراقبة ورصد ال سكان املدنيني ـ مت تهذيبه
وصقله وحت سينه مع الوقت ،وخاصة إبان سنوات الثورة العربية.
وكانت القوائم ال سوداء التي وضعتها حكومة االنتداب مشابهة
للقوائم ال سوداء في الهند ،لكنها تر ّك زت في التهديدات األمنية،
أكثر من أي جانب آخر من جوانب إزعاج ال سلطة وعرقلة عملها.
فمنذ الثالثينات ،كانت هنالك قائمتان سوداوان منفصلتان ،لليهود
وللعرب ،كل على حدة .القائمة ال سوداء لليهود لم تشمل املهنة أو
مجال العمل ـ كانت هذه املعلومة أقل أهمية بالنسبة لل سكان
املهاجرين ـ وإمنا شددت على دولة األصل (التي هاجر الشخص
منها) واالنتماء ال سياسي ـ احلزبي ،وخاصة للتنظيمات الشيوعية.
في ال سنوات  1936ـ  ،1939عاش ال سكان العرب حتت حكم
قاس .فرض البريطانيون عقوبات جماعية على قرى
ع سكري ٍ
بأكملها لالشتباه بأن ثوار ًا قد خرجوا منها .وحدة االستخبارات
املركزية ( )CIDكانت تعمل كجسم محقق لصالح اجليش والشرطة
ألفي شخص ممن مت
وأع ّدت قوائم مطلوبني شملت أكثر من
ّ
تصنيفهم وفق انتماءات عائلية ،عالقات سياسية ومواقع جغرافية
( .),Berda 2014شن اجلنود ورجال الشرطة حمالت تفتيش في

القرى بحثا عن األشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة ال سوداء،
واش متت تغطية وجهه بكيس (ملنع التعرف
مبا في ذلك مب ساعدة ٍ
عليه وكشفه) كان يشير إلى األشخاص الذين ظهرت أسماؤهم
في القائمة ال سوداء كمطلوبني (.)Hughes 2009
في سنة  ،1945قررت األذرع الع سكرية التابعة لعدد من املنظمات
اليهودية التعاون وشن معركة مشتركة (التمرد العبري) ضد احلكم
البريطاني الذي تضاربت مصاحله مع مصالح احلركة الصهيونية
وسببت ضررا للهجرة اليهودية .وقد شارك م سؤولون كبار من
الوكالة اليهودية ـ ممن كانوا شخصيات سياسية اعتبرها احلكم
الكولونيالي حليفة له ـ في التخطيط للتمرد .وفي إطار احملاولة
ملواجهة التمرد العبري ،مت تشريع «أنظمة الدفاع (حاالت الطوارئ)
لسنة  »1945التي خ ّولت احلاكم واملوظفني الكبار صالحيات
واسعة وأفضت إلى نظام استبدادي استخدم القبضة احلديدية
ضد املجموعات ال سكانية التي اعتبرها البريطانيون مبعث خطر
أو تهديد .وقد خولت هذه األنظمة قادة اجليش صالحيات إدارية
إلجراء تفتيشات ،ملصادرة ممتلكات ،لطرد أشخاص واعتقالهم
إداريا ،كما أتاحت إنشاء «مجالس عدلية» (محاكم) شبه قضائية
اس تُبدِلت فيها أحكام اإلثباتات في احملاكمات اجلنائية بآراء موظفي
النظام البيروقراطي .وإلى جانب القيود على احلركة والتنقل واإلعالن
عن مناطق ع سكرية مغلقة ،أتاحت هذه األنظمة للموظفني تقييد
حقوق أساسية ،مبا فيها احلق في اإلجراءات (القضائية) العادلة،
مصادرة ممتلكات واألمر بطرد ونفي أشخاص .كما خولّ تهم ،في
حاالت قصوى ،صالحية إصدار أوامر بهدم بيوت عائالت لالشتباه
بتنفيذها أعمال عنف ،بل إصدار أوامر بإنزال عقوبة اإلعدام
بنشطاء سياسيني متشددين 21.وفي أعقاب عمليات التفجير التي
طالت بعض اجل سور ،املعتقالت وخطوط ال سكك احلديدُ ،أعِ ّدت
قائمة ضمت أكثر من  3,500يهودي مشتبه ب املشاركة في عمليات
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ع سكرية ضد حكومة االنتداب .وفي أحد ايام ال سبت ،في حزيران
 ،1946نفذت الشرطة البريطانية «حملة أغاثا» (امل س ّم اة ،أيضا،
«ال سبت األسود») ،التي فرضت خاللها حظر التجول على جميع
ألفي شخص ،مبوجب تلك
املدن والقرى اليهودية واعتقلت أكثر من ّ
القوائم ال سوداء نف سها.
تصنيف املجموعات ال سكانية في فل سطني االنتدابية ح سب
درجات االشتباه واخلطورة كان أكثر سهولة من مهمة التصنيف
في الهند ،وذلك ـ ضمن أشياء أخرى ـ ألن البريطانيني ،وابتداء من
العام  ،1935اعتمدوا اخللط وتشويش إمكانية الفصل والتمييز
بني الدين ،العِ رق والقومية وأخذوا يصنفون ال سكان في فل سطني،
ضمن التقارير واالستمارات ،في فئتني اثنتني ـ اليهود والعرب .لكن
تشكيلة األدوات القضائية ـ اللوائية التي اس تُخدمت لل سيطرة على
ال سكان والتحكم بهم كانت أوسع وأغنى من تلك التي توفرت في
الهند ،وخاصة على خلفية األهمية الفائقة في ترسيم حدود األراضي
ومناطق النفوذ في سياق النزاع بني اليهود والعرب ،وكذلك ب سبب
االنشغال البيروقراطي البريطاني مبنع هجرة اليهود غير القانونية
وبإجراءات متطورة و ُم حكمة حلماية احلدود.

ب .موروث كولونيالي :النظرة تجاه تشريعات الطوارئ
في الهند وفي إسرائيل
شهد انتهاء احلكم البريطاني في الهند سنة  1947وفي فل سطني
سنة  1948أعمال عنف واسعة واقتالع أعداد من ال سكان على نطاق
هائل رافقت تقسيم املجالني ـ تقسيم حتقق (الهند  /الباكستان)
وتق سيم لم يتحقق (إسرائيل  /فل سطني) .صندوق األدوات الذي
خلـّ فه اجلهاز البيروقراطي الكولونيالي وراءه ـ أي ،تشكيلة األدوات
القضائية ـ اإلقليمية للتحكم بال سكان في األزمات وفي حاالت
الطوارئ ،إلى جانب قوانني االعتقال اإلداري والرقابة ـ أصبح
(صندوق األدوات هذا) اآلن رهن استخدام ال سلطات في الدولتني
امل ستقلتني حديث ًا .املنطق ال سلطوي الذي ع ّرف وص نّف مجموعة
سكانية بأنها عدائية ،إلى جانب املمارسات التي اس تُخدمت
لل سيطرة على ال سكان والتحكم بهم ،تركت أثرها وانعكاساتها
احلادة اآلن على األقليات في كل من الهند وإسرائيل بعد التق سيم
 /احلرب .ومت ،منذ البداية ،حتديد العضوية ال سياسية في الدولتني
امل ستقلتني بواسطة املمارسات البيروقراطية التي اع تُمِ دت في إدارة
حالة الطوارئ.
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نظامي
كان االستخدام األولي للموروث الكولونيالي في إنشاء
ّ
احلركة والتنقالت .في العقد األول على استقاللهما ،اعتمدت
نظامي تصاريح للتح ّك م بحركة الالجئني الذين
إسرائيل والهند
ّ

جدران ايضا.

عادوا ف ي أعقاب حرب االستقالل والتقسيم وتنقالتهم
ُ .)dar 2007; Robinson 2013س ّم ي هؤالء الالجئون في إسرائيل
«متسللني» ،وفي الهند «جواسيس» .وكانت هذه املنظومات
القضائية ـ اإلقليمية ،عمليا ،أجهزة مؤس ساتية ش ّك لت وصقلت
حدود االنتماء ال سياسي ،بوسائل إدارية .خالل ال سنوات ما بني
حتقيق االستقالل الفعلي وبني تشريع قوانني ا َ
ملواط نة الشكلية،
الرسمية ،متثلت مهمة م سؤولي وقادة احلكم الع سكري في إسرائيل
وم سؤولي وزارة الداخلية في الهند ،أيضا ،في منع عودة الالجئني
قبل متكنهم من املطالبة باحلصول على املواطنة .نظاما التصاريح
في كل من الدولتني أديا إلى مأس سة التصنيفات التي اعتمدتها
الدولة لتصنيف الرعايا (مواطنون ،سكان ،الجئون ،مت سللون)،
ووثيقة التعريف الشخصية التي كانت بحوزة الرعايا (بطاقة
هوية ،بطاقة هوية مؤقتة ،وثيقة مرور) أسبغت عليها داللة بعيدة
املدى بشأن مكان تواجد اإلنسان ج سديا /فيزيا في املوعد املقرر
في نص القانون لضرورة حتديد مكانته ( .)Jayal 2013ولهذا ،أوجد
موظفو نظام التصاريح تشكيلة من االستمارات والنماذج ،األنظمة
والتعليمات اإلدارية الداخلية التي ُأعِ ّدت لتكون مؤقتة ،لكنها بقيت
وتك ّرست عملي ًا وضربت لها جذورا عميقة .هكذا ،أصبحت وسائل
الطوارئ التي ُو ِض عت واس تُخدِ مت في امل ستعمرة القاعدة الراسخة
للبيروقراطية الدولتية في امل ستعمرة ال سابقة .يكمن هذا ،بني أشياء
أخرى ،في العالقة البيروقراطية ما بني التقييدات املختلفة :أنظمة
التصاريح التي استهدفت منع ،أو إبطاء ،حركة ال سكان في أوقات
األزمات اتكأت على تصنيف ال سكان على قاعدة االشتباه أو اخلطر
األمني :تصنيف ال سكان على أساس االشتباه كان القاعدة األساس

(�Zamin

لفهم ما حصل في الهند ،علينا العودة ولو بإيجاز إلى الفترة
الكولونيالية وإلى مصادر قانون االعتقال الوقائي وقانون الصالحيات
الخاصة لقوى األمن .بدأ تطبيق االعتقال الوقائي في شكله الحديث في
الهند مع تشريعات الطوارئ إبان الحرب العالمية األولى .مع انتهاء الحرب،
انتهى سريان البنود التي خولت صالحية إصدار أمر باالعتقال الوقائي،
ُ
استبدلت بقوانين سياسية أباحت االعتقال الوقائيّ ،
المس باإلجراء
لكنها
ِ
العادل ومصادرة الممتلكات،

الستخدام االعتقاالت اإلدارية واألدوات القانونية األخرى الرامية إلى
ضرب املعارضة للنظام.
حافظت كلتا املستعمرتني السابقتني ،بالشكل نفسه متاما
تقريبا ،على مضمون تشريعات الطوارئ وعلى املنطق املؤس ساتي
في تصنيف ال سكان على أساس أمني .ومع ذلك ،كانت طريقة
تنظيم تشريعات الطوارئ مختلفة .ففي الهند ،مت تنظيم صالحيات
الطوارئ في نصوص قانونية رئي سية أقرها الب رملان الهندي .أما في
إسرائيل ،في املقابل ،فقد استخدم اجلهاز البيروقراطي احلكومي
وجهاز احلكم الع سكري عتاد صالحيات الطوارئ نف سها (Lustick
 )1980التي خولت املوظفني قوة هائلة في وضع وحتديد ممارسات
وتقاليد التمييز الفئوي .وكانت آللية استمرارية أنظمة الطوارئ
إسقاطات مختلفة متاما على حدود األداء البيروقراطي وعلى
الشرعية اجلماهيرية والسياسية التي أتاحت للموظفني ولقوى
األمن استخدام تشريعات الطوارئ ـ ضد مواطنني في الهند (مبن
فيهم ال سكان من األغلبية الهندوسية) وضد الرعايا في إسرائيل
(بحق األقلية الفل سطينية ،دائما وبصورة حصرية متاما ،تقريبا).
من أجل الوقوف على هذه الفروق ،ستتركز املقارنة النقدية التي
أجريها هنا بني الهند وإسرائيل في العالقة بني التنظيم القضائي وبني
نطاق املمارسة اإلدارية (مثل ،تقييد احلركة ،مراقبة ال سكان وتعقبهم،
طلب إبراز بطاقات شخصية ،إعداد قوائم مطلوبني لالعتقال اإلداري،
إعالن مناطق ع سكرية مغلقة وغيرها) وهي تُتاح بحق مجموعات
سكانية معينة وفق مكانتهم كمواطنني ،رعايا حكم ع سكري ،أو
الجئني  /مت سللني .في البحث حول الهند ،سأرتكز على اثنتني من
الصالحيات التي أورثتها احلكومة الكولونيالية للهند املستقلة ،جرى
تنظيمهما في تشريع رئي سي خالل ال سنوات األولى بعد االستقالل:
االعتقال اإلداري الوقائي (بسبب االشتباه باحتمال ارتكاب مخالفة
ضد الدولة) ومنح احلصانة ملمارسات أفراد اجليش أو الشرطة في

املناطق املع ّرفة بأنها مناطق غير م ستقرة أو خطيرة .أما في البحث
حول إسرائيل ،التي اعتمدت صالحية االعتقال اإلداري فيها على
تشريع الطوارئ الكولونيالي نف سه ،ف سأرتكز على نظام التصاريح
إبان فترة احلكم الع سكري الذي ُف رض على الفل سطينيني الذين بقوا
في مناطق  1948ـ وهو نظام معتمد ،كليا ،على أنظمة الطوارئ .وتزيد
من حدة املقارنة العالقة ما بني طريقة التنظيم القضائي لألنظمة
الكولونيالية وشرعية الدولة في استخدام الوسائل البيروقراطية التي
توفرها تشريعات الطوارئ بحق مجموعات سكانية مختلفة.

 .1تشريعات الطوارئ في الهند
لفهم ما حصل في الهند ،علينا العودة ولو بإيجاز إلى الفترة
الكولونيالية وإلى مصادر قانون االعتقال الوقائي وقانون الصالحيات
اخلاصة لقوى األمن .بدأ تطبيق االعتقال الوقائي في شكله احلديث
في الهند مع تشريعات الطوارئ إبان احلرب الع املية األولى .مع
انتهاء احلرب ،انتهى سريان البنود التي خولت صالحية إصدار أمر
باالعتقال الوقائي ،لكنها اس تُبدِلت بقوانني سياسية أباحت االعتقال
ملس باإلجراء العادل ومصادرة املمتلكات ،على غرار قانون
الوقائي ،ا ّ
22
«روليت» ( )Rowlettسيء الصيت وتعديل أمر العقوبات في البنغال.
وكان لهذه القوانني أن م ّك نت ال سلطات من اعتقال أي إنسان ملجرد
اعتباره يشكل خطرا على النظام العام ،األمن القومي أو على توفير
احتياجات حيوية لل سكان .وش ّك ل قانون «روليت» عامال مركزيا في
تأسيس غاندي حركة عدم التعاون املناوئة للبريطانيني ،في العام
 ،1922حينما كانت املعارضة الشعبية لالعتقال اإلداري في ذروتها.
وفي أعقاب تلك املعارضة ،أتاحت السلطات لهذا القانون بلوغ نهاية
فترته القانونية (انتهاء مدة سريان مفعوله ،دون جتديدها) ،لكنها
واصلت اعتماد إجراء االعتقاالت الوقائية وعمليات واسعة من القمع
ال سياسي بواسطة أوامر إدارية وصفها رئيس حكومة بريطانيا
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نف سهَ ،م لكولم َم كدونالد ،بأنها «حكم بواسطة األوامر»
.);”government by ordinance 129, 2006

(Kalhan

بدأ االنتقال من ال سلطة الكولونيالية إلى احلكومة احمللية ،فعليا،
قبل نحو عقد من نيل االستقالل .في العام  ،1935أعاد قانون
حكومة الهند (الذي س نّه البريطانيون لكن ش ّك ل أساس الدستور
الهندي) تقسيم صالحيات التشريع بني السلطة الفيدرالية املركزية
وحكومات احملافظات .وفي أعقاب ذلك ،اندمج سياسيون من أصل
هندي ،بصورة تدريجية ،في اجلهاز ال سياسي الذي أقامته حكومات
احملافظات التي حصلت على صالحيات اإلعالن عن حالة طوارئ
لدى وقوع اعتداء من اخلارج ،اعتراض على ال سلطة من الداخل،
إخفاق الهيئات الدستورية في احملافظات أو حالة طوارئ ناشئة
عن أزمة اقتصادية.
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كان أعضاء حزب املؤمتر يكثرون من استنكار االستخدام
البريطاني ألنظمة الطوارئ ضد نشطاء سياسيني .وقد تعهد منشور
انتخابي أصدره حزب املؤمتر سنة  1936بأن احلزب «سيتخذ كل
اخلطوات املمكنة من أجل إنهاء وإلغاء األوام ر ،القوانني واألنظمة التي
تضطهد الشعب الهندي وحتطم تطلعه نحو احلرية» 23.ولكن بعد
االنتخابات ،حني بدأ مندوبو حزب املؤمتر يتبوأون مناصب رسمية
في حكومات احملافظات هذه ،جلأوا إلى استخدام األنظمة ذاتها
متاما ضد حركات معارِضة ،بل وضد جماعات سياسية تنادي
بالتحرر القومي كانت قد انفصلت عن حزب املؤمتر نف سه على
خلفيات سياسية ،إثنية وطبقية .هكذا ،مثال ،استخدم أشخاص
ُم ن تَخَ بون هنود ،ابتداء من العام  ،1937صالحيات الطوارئ ذاتها ـ
التي كانوا يناضلون ضدها بشراسة قبل ذلك ب سنتني فقط ـ من
أجل تنفيذ اعتقاالت وقائية بحق نشطاء معارِضني ،من اليمني ومن
الي سار على حد سواء (حزب  RSSوالشيوعيون) .لقد استطاعوا
النيل من املعارضة بواسطة قوانني جديدة حلماية اجلمهور (Public
 ،)Safety Actsكانت مبثابة قوانني مدنية تضمنت البنود األصلية
ألنظمة الطوارئ .وقد أثار استخدام ال سياسيني الهنود تشريعات
الطوارئ لقمع نشاطات خصومهم ال سياسية خيبة أمل جماهيرية
عميقة وواسعة .وفي العام  ،1946دعا أحد زعماء املعارضة الب رملانَ
املؤقت إلى تف سير «ملاذا ،بينما ي سيطر حزب املؤمتر على احلكم
املركزي ،على وزارات احلكومة الفيدرالية وعلى حكومات احملافظات،
صدرت أوامر تتيح تنفيذ اعتقاالت بدون محاكمة ،ومتنح صالحية
فرض غرامات جماعية بصورة تع سفية ،وتبيح مراقبة ورصد لقاءات
سياسية جماهيرية وترتكب اعتداءات قاسية على احلقوق املدنية
للشعب ،وذلك من خالل مواصلة فرض قوانني الطوارئ على الهند
24
بهذا الشكل أو ذاك؟»

بعد نيل االستقالل ،أق ّر الب رملان املؤقت قانون االعتقال الوقائي،
الـ  .)PDA (The Preventative Detention Actوهو قانون أثار خالفا
عميقا واعتبره اجلمهور الواسع غير دستوري ،لكن احملكمة العليا
في الهند ح سمت اخلالف جلهة التأكيد على أن القانون ي ستوفي
الشروط الالزمة النتهاك حقوق املواطن من أجل صيانة األمن
القومي ( .)Singh 2007وبالرغم من أن الـ  PDAأق ّر ضمن تشريع
رئي سي ،إال أن الطريقة التي اتّبعها اجلهاز البيروقراطي في تنفيذ
االعتقال اإلداري كانت مطابقة متاما ،تقريبا ،لتلك التي اتبعتها
اإلدارة الكولونيالية في فترة ما قبل االستقالل .فقد أشارت وزارة
الداخلية على موظفي حكومات احملافظات باستخدام أوامر االعتقال
نفسها (بل وباالستمارات نفسها ،متاما) ضد األشخاص الذين
كانوا يشكلون «خطرا أمنيا محتم ًال على الدولة» .وهكذا ،بعملية
قص ولصق ب سيطة ،مت تغيير مصدر الصالحية من «حماية الهند
ّ
25
البريطانية» إلى «حماية اجلمهور».
في العام ُ ،1952ش ّك لت جلنة كان يفترض بها تقدمي اقتراح
لتعديل قانون االعتقال الوقائي .إال أنه رغم املداوالت العاصفة في
الب رملان وتعهدات وزير الداخلية املتكررة في هذا اخلصوص ،أتت
التعديالت التي أجريت على القانون طفيفة وثانوية ،مثل إعطاء احلق
محام) وحتديد فترة االعتقال الوقائي ب سنة
في التمثيل (من قبل
ٍ
واحدة كحد أقصى .وفي محاولتها تعديل قانون االعتقال الوقائي
بغية حماية املواطنني من مغبة االعتقال بدون محاكمة ،منيت اللجنة
بفشل ذريع (كما في احملاولة التي جرت قبل ذلك ب سنة واحدة ،إللغاء
أنظمة الطوارئ في إسرائيل ،وهذا ما سنأتي عليه الحقا) .وبالرغم
من وضعه كـ»أمر ساعة مؤقت» ،إال أن هذا القانون ظل ساري املفعول
حتى العام  .1969وبعد إقراره ب سنتني ،في العام  ،1954أق ّر الب رملان
قانون احلفاظ على األمن الداخليMISA(Maintenance of Internal ،
 )Securityالذي تضمن بنود ًا مطابقة متاما لبنود قانون االعتقال
الوقائي .وتظهر آثار واضحة أخرى لهذا املوروث الكولونيالي ،على
سبيل املثال ،خالل فترة حالة الطوارئ التي فرضتها إنديرا غاندي
( 1975ـ  ،)1977وش ّك ل الـ  MISAسالح ًا سياسي ًا العتقال نشيطي
املعارضة الذين مألت أسماؤهم القوائم السوداء التي استطالت
باستمرار ،وكذلك في تض ُّم ن قانون األمن القومي ،الذي أق ّر في
سنة  ،1980بند ًا يتيح االعتقال الوقائي.
كان قانون الصالحيات اخلاصة لقوى األمن إرث ًا كولونياليا آخر
أتاح توسيع صالحيات الطوارئ من أوقات احلرب إلى أوقات ال سالم
أيضا ،وكأنه «متدين» أنظمة الطوارئ (جعلها مدنية) .وقد مت تطبيق
هذا القانون سوية مع قوانني احلفاظ على سالمة اجلمهور ،والتي
شملت منح احلصانة لرجال قوات األمن الذين انتهكوا حقوق مواطنني

ّ
تبين هذه التطورات أنه رغم االنتقال من سلطة كولونيالية إلى سلطة
فيدرالية ديمقراطية ،إال أن مضامين بنود القانون الكولونيالي ّ
تكرست في
التشريعات األساسية التي وضعتها دولة الهند المستقلة .وقد أسبغت
هذه التشريعات شرعية على المنطق المؤسساتي بشأن مدار االشتباه وعلى
التعامل الخاص مع المجموعات السكانية التي ُع ِّرفت بأنها خطيرة أو إشكالية
ـ بما في ذلك اعتقال النشطاء السياسيين الذين اعتبرتهم السلطة تهديدًا
أمنيا في ذاك الوقت أو توفير غطاء من الحصانة لقوات األمن من مغبة دعاوى
قد يقدمها مواطنون جراء انتهاك حقوق المواطن في حاالت الطوارئ .وهكذا،
فإن قانون الصالحيات الخاصة لقوات األمن،

جرى تصنيفهم ضمن املجموعات ال سكانية اخلطيرة أو اإلشكالية.
وكانت هذه احلصانة تغطي مجموعة كبيرة من املمارسات ،بدءا
باالقتحامات التي خلفت أضرارا كبيرة للممتلكات وانتهاء باالعتقاالت
من دون أوامر اعتقال والت سبب ب املوت خالل االحتجاز في املعتقل.
لهذا القانون ،الذي أقره الب رملان في سنة  ،1953تاريخ كولونيالي
مدمر وخيم .نُشر املرسوم األصلي لقانون الصالحيات اخلاصة
لقوات األمن 26خالل احلرب الع املية الثانية ،بينما كانت ال سلطات
تتأهب لنقل قوات إلى حدود الهند البريطانية الشرقية من أجل ص ّد
هجوم للقوات اليابانية؛ لكن البريطانيني استخدموه لقمع أعمال عدم
االمتثال (العصيان) املدني التي نظمتها حركة التحرير القومي (Quit
 ،)India Movementإذ تضمن القانون بند ًا مينح احلصانة لقوات
األمن التي واجهت املواطنني خالل «أعمال الشغب» .وقد أثار مجال
العمل اإلداري الواسع جدا الذي و ّف ره القانون جد ًال بيروقراطيا داخليا
مؤداه أن االستخدام الزائد للقانون سيؤدي إلى نزع شرعية ال سلطة
البريطانية .ففي العام  ،1946مثال ،أصدر حاكم بومباي أمر ًا إلى
قوات األمن بإطالق النار على املتظاهرين الذين يخرقون حظر التجول
( )Shoot on Sightفأثار هذا األمر قلقا شديدا لدى مسؤولي وزارة
الداخلية الذين أعلنوا إنه من غير املمكن منح احلصانة لقوات األمن
27
التي أطلقت النار على املتظاهرين إال طبق ًا للمرسوم.
تب نّت حكومة الهند امل ستقلة هذا القانون .عند التق سيم ،في
ذروة أعمال العنف بني املجموعات ال سكانية املختلفة ،س نّت حكومة
الهند أربعة قوانني أعلنت فيها ك ًال من البنغال ،أسام ،بنجاب
الشرقية واحملافظات املوحدة «مناطق مضطربة» وخ ّولت قوات األمن
صالحيات خاصة وحماية من أي دعاوى قضائية بجريرة انتهاك
حقوق املواطن 28.وبني العامني  1947و  ،1950فرضت حكومات

احملافظات كلها ،تقريبا ،من وقت إلى آخر ،األحكام العرفية (احلكم
الع سكري) كوسيلة إلدارة ال سكان املدنيني والتحكم بهم .وقد تعرض
هذا اإلجراء إلى نقد شديد من الدائرة القضائية في زارة الداخلية ،إذ
عارضت تخويل قادة اجليش صالحية إعالن األحكام العرفي ة (�Mar
 )tial Lawوفق ًا لتقييمهم الشخصي 29.منذ إعالن االستقالل وحتى
 ،1953أعلن موظفون وح ّك ام مناطق «غير م ستقرة» و»مضطربة»
بواسطة تشريع جديد مت نسخ مضمون بنوده ،حرفيا تقريبا ،من
املرسوم الكولونيالي .وقد منح هذا التشريع صالحيات ملنع حركة
األفراد وتنقالتهم ولتع ّق ب النشاط ال سياسي لألفراد والتنظيمات،
استنادا إلى تشكيلة من القوائم ال سوداء .وخ ّولت القوانني رجا َل
الشرطة صالحيات فرض غرامات جماعية ،إجراء تفتيشات وتنفيذ
اعتقاالت بدون أوامر ،بل وإطالق الرصاص والقتل أيضا .فعلى
سبيل املثال ،منح القانون في دولة أسام في العام  1953حصانة
وصالحيات استثنائية للقوات التي قمعت مترد املواطنني الهنود،
سكان ناجاالند ومانيبور ،الذين أصبحوا في ُع رف ال سلطة املركزية،
تدريجي ًا ،سكان ًا خطرين و»مشكلة دستورية » �Akoijam and Tarun
 .))kumar 2005ثم مت استكمال اإلجراء بواسطة بند في الدستور
الهندي منح احلصانة ملستخ َدمي اجلمهور عن أي عمل يقومون
به للمحافظة على منطقة ُأعلنت فيها األحكام ال ُع رفية .وفي العام
 ،1958نُشر «أمر ساعة مؤقت» منح أفراد قوات األمن حصانة
من أي إجراء قضائي بجريرة ممارساتهم ضد ال سكان املدنيني.
واس تُخدم هذا األمر الحقا ،أكثر فأكثر ،في احملافظات الشمالية ـ
الشرقية وفي جامو وكشمير.
تبي هذه التطورات أنه رغم االنتقال من سلطة كولونيالية
ّ
إلى سلطة فيدرالية دميقراطية ،إال أن مضامني بنود القانون
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الكولونيالي تك ّرست في التشريعات األساسية التي وضعتها
دولة الهند امل ستقلة .وقد أسبغت هذه التشريعات شرعية على
املنطق املؤس ساتي بشأن مدار االشتباه وعلى التعامل اخلاص
مع املجموعات ال سكانية التي ُع ِّرفت بأنها خطيرة أو إشكالية ـ
مبا في ذلك اعتقال النشطاء ال سياسيني الذين اعتبرتهم ال سلطة
تهديد ًا أمنيا في ذاك الوقت أو توفير غطاء من احلصانة لقوات
األمن من مغبة دعاوى قد يقدمها مواطنون جراء انتهاك حقوق
املواطن في حاالت الطوارئ .وهكذا ،فإن قانون الصالحيات اخلاصة
لقوات األمن ،الذي بدأ كما رأينا من «أمر ساعة مؤقت» اق تُرِح في
أواسط احلرب الع املية الثانية كأداة ملواجهة هجوم ياباني مضاد،
ال يزال قيد االستخدام ضد املواطنني في مختلف أنحاء الهند،
وخاصة في بؤر املقاومة ضد ال سلطة املركزية (.)Navlakha 1997
ويدعي منتقدو هذا القانون بأن النظام يستغله إلسكات املعارضة
ال سياسية وليس إلخماد متردات عنيفة ( .)Baruah 2005ورغم أن
الوحشي مطابق متاما ،تقريبا ،ملضمون أنظمة
مضمون هذه البنود
ّ
الطوارئ الكولونيالية ،إال أن تنظيم هذه البنود منح حكومة الهند
شرعية سياسية الستخدامها ضد مواطنني هنود ُي ع تَبرون معارضني
للنظام ،مبن فيهم مواطنون مح سوبون على األغلبية الهندية (وليس
ضد أبناء األقلية امل سلمة أو األقليات األخرى فقط) .وكما سنرى
الحقا ،بينما مت إخضاع موروث الطوارئ في الهند ،بعد حتقيق
االستقالل ،لعملية تطبيع وشرعنة ،بقيت تشريعات الطوارئ في
إسرائيل مرتكزة على األوامر واملراسيم االنتدابية نف سها وعلى
أحكام استمدت صالحيتها من أنظمة الطوارئ ،بصورة مباشرة.

 .2تشريعات الطوارئ في إسرائيل
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كان «اليشوف» اليهودي في «أرض إسرائيل» نقدي ًا جد ًا جتاه
حكومة االنتداب البريطاني على خلفية استخدامها أنظمة الطوارئ.
وفي العام  ،1946ندد محاميان شابان ـ هما دوف يوسف ويعقوب
شمشون شابيرا ،اللذان أصبحا فيما بعد وزيرين للقضاء في الدولة
املستقلة ـ بأنظمة الطوارئ ،خالل مؤمتر نقابة احملامني اليهود:
«ت ستطيع احلكومة طرد أي مواطن في أي حلظة [ ]...ليس من
الضروري أن يرتكب اإلن سان مخالفة بالفعل ،بل يكفي أن يكون هنالك
قرار في مكتب (حكومي) أي ًا كان لتقرير مصيره» (شابيرا ،1946
 .)60وجزم شابيرا بأن «(هذه) األنظمة أدت إلى وضع ال نظير له
في أي دولة سو ّي ة .حتى في أملانيا النازية ،لم تكن ثمة قوانني كهذه»
(املصدر ال سابق .)59 ،في ذلك اللقاء نفسه ،طالب (شابيرا) بإلغاء
األنظمة بصورة فورية ألنها «خرقت مبادئ األساس في القضاء ،العدل
وفقه التشريع .إنها تلغي حقوق الفرد وتضع في يدي النظام قوة

غير محدودة» ( .)Quigley 2005, 31ولم ت ستخدم سلطات االنتداب
تشريعات الطوارئ ضد ال سكان اليهود إبان الثورة العربية ،ألنهم
لم يكونوا ُي ع َت َب رون مجموعة سكانية خطيرة؛ ولكن حينما أصبحت
املنظمات اليهودية هدف ًا الستخدام أنظمة الطوارئ ،حت ّرك احملامون
اليهود بنشاط مكثف ضدها ،لكن دون جدوى .فقد بقيت األنظمة
30
على حالها وظلت قيد االستخدام اليومي حتى انتهاء االنتداب.
بعد إعالن االستقالل ،أصبحت أنظمة الطوارئ جزء ًا من النظام
القانوني اإلسرائيلي ،من خالل «أمر ترتيبات ا ُ
حل كم والقضاء» الذي
ضمن استمرارية القوانني وثباتها (باستثناء تلك التي انطوت على
مس بطابع الدولة احلديثة العهد بكونها البيت القومي للشعب
ّ
اليهودي وبطابعها الدميقراطي) .فقد مت إلغاء القوانني التي كانت
تفرض متييز ًا ضد اليهود ،مثل حصص الهجرة ،وإلغاء حكم اإلعدام
في أنظمة الطوارئ ،ما عدا بحق مجرمي احلرب النازيني ومعاونيهم.
ولكن ،بالرغم من املعارضة الشديدة التي أثارتها أنظمة الطوارئ
بني النخب القضائية اليهودية وعدم مالءمتها للمبادئ الدميقراطية
وان سجامها معها ،إال أنها بقيت على حالها ،نظر ًا ألسباب مختلفة
من بينها غياب بديل متفق عليه (ليخوف سكي.)2003 ،
اعتبر كثيرون أن استمرارية القوانني الكولونيالية متثل استمرار ًا
طبيعي ًا ومفهوما ضمن ًا .وكتب إدوين صموئيل ،جنل املندوب
ال سامي األول في سلطة االنتداب البريطاني« :إسرائيل ،كجزء
من منطقة االنتداب في فل سطني ،هي سليلة بريطانيا إلى حد
كبير .كثير من مؤس سات الدولة اليوم يشبه املؤس سات البريطانية
كثير ًا جدا وبعضها موروث ،بشكل واضح ،من ا ُ
حل كم ال سابق في
فل سطني» ( .)Samuel 1957هذا اإلرث منح النخبة القضائية في
موج هة
الدولة اجلديدة شعور ًا باالستقرار والشرعية وز ّودها مببادئ ِّ
ونافعة في مجال التف سير القضائي ومبجموعة كبيرة من القرارات
القضائية التي ميكن االعتماد عليها 31وإلى جانبها ،أيضا ،ترسانة
متكاملة من األسلحة القضائية التي ساعدت البريطانيني على
ُح كم امل ستعمرات والتحكم بها والعمل ضد ال سكان املعادين ،على
مدى عشرات ال سنني.
كما اس تُخدِمت أنظمة الطوارئ االنتدابية ،أيضا ،لضبط األسواق
االقتصادية لدى ال سكان اليهود وال سيطرة عليها ،رغم املداوالت
العاصفة التي جرت في الكني ست حول املوضوع .لكن دورها األساس
في ال سنوات األولى متثل في توفير القاعدة القانونية واإلدارية للحكم
الع سكري الذي أقامته إسرائيل في أكتوبر  /تشرين األول 1948
للتحكم بحياة الفل سطينيني الذين بقوا بعد احلرب في اجلليل ،في
املثلث والنقب .وقد استخدم احلكم العسكري مختلف اإلجراءات
التي تتيحها أنظمة الطوارئ مثل االعتقاالت اإلدارية ،تقييد حرية

اعتبر كثيرون أن استمرارية القوانين الكولونيالية تمثل استمرارًا طبيعيًا
ومفهوما ضمنًا .وكتب إدوين صموئيل ،نجل المندوب السامي األول في
سلطة االنتداب البريطاني« :إسرائيل ،كجزء من منطقة االنتداب في فلسطين،
هي سليلة بريطانيا إلى حد كبير .كثير من مؤسسات الدولة اليوم يشبه
المؤسسات البريطانية كثيرًا جدا وبعضها موروث ،بشكل واضح ،من ُ
الحكم
السابق في فلسطين»

احلركة والتنقل ،مصادرة ممتلكات ومنع احلق في االنتظام .وكما
رأينا سابقا ،كان نظام التصاريح الذي أرساه احلكم الع سكري
يرمي ،في بداياته ،إلى منع عودة الالجئني إلى بيوتهم ،لكنه تطور
الحقا ليصبح أداة ملراقبة ال سكان وتعقبهم .وقد صنف نظام
التصاريح السكان في فئات طبق ًا ملستويات مختلفة من التهديد
(اخلطر) األمني أو من التعاون مع احلكم الع سكري ،باعتماد املنطق
املؤس ساتي ذاته بشأن استخدام قوائم سوداء.
منذ العام  1949وحتى سنّ قوانني املواطنة في العام  ،1952قام
احلكم العسكري ،بالتعاون مع وزارة األقليات واملستشار لشؤون
العرب ،بتوزيع بطاقات هوية مؤقتة حمراء اللون على ال سكان
الفل سطينيني ـ وهي وثيقة كان ينبغي جتديدها مرة كل ثالثة
أشهر ،شريطة أن يكون مق ِّدم الطلب (طلب التجديد) حاص ًال
على توصيات من احلاكم الع سكري ومن ممثل الشرطة (Berda
 .)2014وهكذا ،فعلى الرغم من أن بعض الفل سطينيني الذين بقوا
في إسرائيل قد حصلوا على امل ستندات املطلوبة ومتتعوا بحق
االنتخاب والتصويت في االنتخابات ،إال أن مواطنتهم كانت منقوصة
ومتأرجحة ( .)Robinson 2013وحتى بعد تشريع قوانني املواطنة،
لم تكن مكانة الفل سطينيني مواطني إسرائيل إبان فترة احلكم
الع سكري موازية وم ساوية ملكانة املواطنني اآلخرين في الدولة :فقد
كانت حقوقهم املدنية (املواطنية) وال سياسية مشروطة على الدوام،
ب سبب ما متتع به احلكام الع سكريون من صالحية تعليق هذه
احلقوق ـ منع احلركة ،إعالن حظر التجول ،األمر بتنفيذ اعتقال
إداري وحتى مصادرة بضائع .وميكن اجلزم بأنه ط املا كان احلكم
العسكري قائما ومتح ّك ما بحياة الفلسطينيني مواطني إسرائيل،
بواسطة أنظمة الطوارئ االنتدابية ،لم يكن هؤالء يتمتعون مبكانة
مواطنني كاملني ،بل مبكانة رعايا ـ مواطنني فقط ،من حيث مضمون
املواطنة اجلوهري (بوميل 2002؛ .)Sultany 2003

طالبت املعارضة ،بحزم ،بإلغاء أنظمة الطوارئ االنتدابية .وفي
يوم  ،1951/5/21أجرت الهيئة العامة للكني ست نقاش ًا عاصف ًا حول
املوضوع .وحني ادعى القائم بأعمال رئيس احلكومة ،موشي شاريت،
خالل النقاش ،بأن «كل قانون هو قانون» ،رد عليه زعيم حركة «حيروت»،
مناحيم بيغن ،بغضب ،قائال« :هذا غير صحيح! ثمة قوانني استبدادية،
ثمة قوانني غير أخالقية وثمة قوانني نازية .والقانون غير األخالقي هو،
أيضا ،قانون غير قانوني» .32ثم أضاف ،الحقا« :منذ اللحظة األولى،
أطلقنا التحذير التالي :إذا ما بقيت هذه القوانني ،قوانني اإلرهاب
التي وضعها نظام اضطهاد ،قائمة وسارية في إسرائيل ـ فلن جند
في يوم من األيام دائرة ،فئة ،غير متضررة منها ،بصرف النظر عم
هوية املتضرر [ ]...إن اإلبقاء على هذه قوانني الطوارئ هذه هو عا ٌر،
وتطبيقها هو جرمية» .وفي ختام النقاش في الهيئة العامة للكنيست
تقرر ،بأغلبية األصوات ،أن «الكني ست يقر بأن أنظمة الدفاع (حلاالت
الطوارئ) لعام  ،1945التي ال تزال قائمة في الدولة منذ احلكم
البريطاني ،تتعارض مع أسس الدولة الدميقراطية ويطلب ،بهذا ،من
جلنة الدستور ،القانون والقضاء أن تعرض على الكني ست في غضون
33
أسبوعني مشروع قانون إللغاء األنظمة املذكورة».
في أعقاب قرار الكني ست ،أقامت وزارة القضاء جلنة ضمت
ممثلني عن اجليش ،الشرطة ووزارات األمن ،القضاء والداخلية إلعداد
مسودة فانون طوارئ جديد .واقترح ممثلو وزارة القضاء في هذه
اللجنة قانون طوارئ بدي ًال يلغي جزءا كبيرا من صالحيات مصادرة
وتعليق احلقوق املدنية وال سياسية ،كما اقترحوا تشريع قانون خاص
لشؤون الرقابة وتنظيم أشكال االنتظام ال سياسي ،وذلك بغية إخراج
العمل ال سياسي املدني من نطاق تشريعات الطوارئ .لكن ممثلي
وزارة األمن واجليش عارضوا ،بقوة ،أي قانون بديل وطالبوا مبنحهم
صالحيات أوسع ،إذ كان هنالك لدى البعض تفضيل لقانون مماثل
ألنظمة الطوارئ ،بصيغة أقل وطأة وق سوة .أما ممثل وزارة القضاء
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 ..وأسالك شائكة.

فقد عارض ،من جانبه ،أي تشريع رئي سي يحتوي مضمون بنود
أنظمة الطوارئ ،نظرا لكون هذا املضمون منافيا للدميقراطية
الليبرالية وال ينسجم معها .وقد قدمت هذه اللجنة ،التي وصلت
إلى طريق مسدود ،مس ّودتني لقانون طوارئ بديل إلى جلنة الدستور،
وزارتي
القانون والقضاء :األولُ ،وصف بأنه قانون ليبرالي أيده ممثلو
ّ
القضاء والداخلية ،وإلى جانبه قانون أنظمة طوارئ مخفف أ ّي ده ممثلو
الشرطة واجليش 34.وفي نهاية املطاف ،بقي اخلالف على حاله وانتهت
محاولة إلغاء أنظمة الطوارئ إلى الفشل :انحلت اللجنة اخلاصة،
ِ
أرس لت اقتراحات القوانني إلى األرشيف وظلت أنظمة الطوارئ تشكل
موضوع خالف سياسي ،وخاصة بشأن حقوق الفل سطينيني .هذا ما
يتبني ،مثال ،مما قاله مناحيم بيغن ،رئيس كتلة «حيروت» ،الذي قدم
في العام  1962اقتراحا إضافيا آخر إللغاء أنظمة الطوارئ وإللغاء
احلكم الع سكري .فقد ركز في خطابه على انعدام الشرعية الستخدام
تشريعات الطوارئ االنتدابية:
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«وجود أنظمة الطوارئ هذه يضع عالمة استفهام على حقوق
األساس ألي مواطن في إسرائيل .احلرية امل ستعارة لي ست حرية.
سمعنا االدعاء بأن البريطانيني رمبا يكونون قد صنعوا لنا معروف ًا
بأن تركوا لنا ،لدى مغادرتهم البالد ،أنظمة الطوارئ من العام
 .1945إنه ادعاء م ستهجن جدا [ ]...إذا لم يكن من املناسب لدولة
إسرائيل تشريع قانون كهذا أو ما يشبهه ،فهل من املناسب لدولة
إسرائيل أن حتتفظ بهذا القانون؟ إجراء تشريعي أم مضمون
قانوني ـ ما األفضل؟ سيقول اجلميع :املضمون هو الذي يقرر.

كان ينبغي إلغاؤها منذ زمن طويل ،لكونها متثل رمزا لعبوديتنا،
كما تقوم أي أمة تتحرر من نير الغرباء ،في الفترة األولى بعد
حتررها ،بإلغاء رموز استعبادها .على هذه األنظمة يتكئ احلكم
الع سكري» (بيغن .)1962
وتوقف بيغن عند الطريقة الغريبة التي يتم بها تطبيق
إرث الطوارئ في إسرائيل :من اجلهة األولى ،ي ستخدم اجلهاز
البيروقراطي أنظمة الطوارئ الكولونيالية بصورة يومية ويدير
بواسطتها حياة مئات اآلالف من البش ر؛ ومن اجلهة الثانيةُ ،ت جم
الدولة عن تنظيم هذا التشريع في الكني ست ب سبب مضمونه اجلائر
وغير الدميقراطي .لكن ،حتى بيغن نف سه ،الذي عارض أنظمة
الطوارئ من موقع املعارضة ،جتنب إلغاءها لدى صعوده إلى سدة
احلكم في العام .1977
في العام  ،1967بعد احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة ،عادت
أنظمة الطوارئ لتكون ،من جديد ،القاعدة القانونية إلدارة املناطق
من حيث التشريع من خالل إصدار األوامر ،تطبيق القانون بواسطة
اجليش وصالحيات القضاء في احملاكم العسكرية .ولكن ،خالفا
للجدل حول استخدام أنظمة الطوارئ جتاه مواطني إسرائيل
الفل سطينيني في حدود  ،1948لم يثر استخدامها جتاه سكان
املناطق سؤال الشرعية ال سياسية ،إطالقا ـ ال من الي سار وال من
اليمني .شكلت أنظمة الطوارئ ،واألوامر التي مت تشريعها وإصدارها
مبوجبها ،هيكلية التشريع األساسية في املناطق 35حتى إقامة
ال سلطة الفل سطينية في العام ( 1994بيردا.)2012 ،

وتوقف بيغن عند الطريقة الغريبة التي يتم بها تطبيق إرث الطوارئ في
إسرائيل :من الجهة األولى ،يستخدم الجهاز البيروقراطي أنظمة الطوارئ
الكولونيالية بصورة يومية ويدير بواسطتها حياة مئات اآلالف من البشر؛
ُ
ومن الجهة الثانية ،تحجم الدولة عن تنظيم هذا التشريع في الكنيست
بسبب مضمونه الجائر وغير الديمقراطي .لكن ،حتى بيغن نفسه ،الذي
عارض أنظمة الطوارئ من موقع المعارضة ،تجنب إلغاءها لدى صعوده إلى
سدة الحكم في العام .1977

منذ الثمانينات ،جرت محاوالت مختلفة لتنظيم تشريعات
الطوارئ ،رسميا ،مثل قانون صالحيات الطوارئ (اعتقاالت) ـ وهو
قانون إسرائيلي أصيل جاء ليحل محل أنظمة الطوارئ .وكان من
املفترض أن يكون هذا القانون ،الذي أقر في العام ( 1979أي ،إبان
حكم بيغن والليكود) ،ساري املفعول في حاالت الطوارئ فقط وأن
يضمن رقابة قضائية على االعتقاالت وحق االستئناف إلى احملكمة
العليا .ولكن ،نظر ًا ألن إعالن حالة الطوارئ لم ُي لغ في إسرائيل،
إطالقا ،فقد بقي القانون قيد االستخدام والتطبيق ،مبوازاة أنظمة
الطوارئ ،لغرض اعتقال مواطنني إسرائيليني (فل سطينيني ،بوجه
خاص) ومواطنني لبنانيني .غير أن هذا القانون ال ي سري في الضفة
الغربية وقطاع غزة .وقد اتُخذت خطوة أخرى متثلت في تشريع
قانون حبس «مقاتلني غير قانونيني» من سنة  ،2002والذي مت
استخدامه لتنفيذ اعتقاالت بدون محاكمات ملواطنني فلسطينيني
من غزة يشاركون في القتال ضد إسرائيل .ومن هنا ،فإن تشريع
الطوارئ اإلسرائيلي يقوم ،إذن ،على أنظمة الطوارئ االنتدابية وعلى
ت سويات مك ّم لة وموازية لها ،يشكل استخدامها اليومي جزءا ال
يتجزأ من إدارة الدولة ،فيما يحوم فوقها كل الوقت ال سؤال حول
شرعية استخدام مجموعة قوانني الطوارئ هذه.
ثمة اتفاق واسع في اجلهاز القضائي ـ من قضاة احملكمة العليا
وحتى سلك املوظفني في وزارة القضاء ـ على أن األنظمة تشكل
أداة قانونية غير مناسبة لنظام دميقراطي ،لكنها ضرورية لتلبية
االحتياجات األمنية ،في غياب بديل آخر (غيل .)2010 ،وثمة من ي ّدعي
بأن طابع تشريعات الطوارئ املتحرك واملتغير إمنا يخدم النظام في
إسرائيل ،ألن هذه املرونة بالذات هي التي تفسح مجا ًال أوسع من
املناورة اإلدارية ،وخاصة ضد الفل سطينيني .وبكلمات أخرى ،إن عدم
تنظيم هذه التشريعات هو جزء من منوذج سلطوي مقصود يتيح
التمييز ضد مواطني إسرائيل الفل سطينيني من دون خدش قناع

الدميقراطية الشكلية في إسرائيل ( .)Mehozay 2012لكن املقارنة بني
تبي أنه في كل ما يتصل بإرث الطوارئ الكولونيالي
إسرائيل والهند ّ
كأداة للتحكم بال سكان وإدارة شؤونهم ،العالقة بني الشرعية ال سلطوية
والتطبيق البيروقراطي هي عالقة أكثر جدلية بكثير .وتبني النماذج
التي سأوردها في البند التالي أن التنظيم اإلجرائي في الهند أف سح
املجال أمام املس ب املواطنني جميع ًا .أما في إسرائيل ،فإن سيادة
القانون الصورية تخلق مشكلة حول الشرعية السياسية الستخدام
أنظمة الطوارئ بصورة شاملة ،مبا ُي بقيها قادرة على حماية جزء
من املواطنني الذين ينتمون إلى األغلبية املسيطرة.

ج .بيروقراطية وشرعية
يكتب أوجول سينغ ،اخلبير في تشريعات الطوارئ في الهند،
أن ادعاء النظام بأن تشريعات الطوارئ ضرورية لبقاء الدميقراطية
املا بعد كولونيالية يشكل ورقة توت للتغطية على سيرورة تؤدي إلى
جعل قوانني الطوارئ قوانني لقمع املعارضة ال سياسية« :تنفيذية
القانون» ،كما ي سميها ،هي وضع يصبح فيه القانون أداة بيد
النظام لتحقيق أهدافه ـ وضع تتمتع فيه طبقة املوظفني الكبار في
النظام بقوة كبيرة وبقدرة غير محدودة على تشريع القوانني .ومثل
هذا الوضع يقود ،بالضرورة ،إلى استخدام القانون كأداة سياسية
( .)Singh 2007, 14م سألة شرعية استخدام قوانني اإلرهاب تصبح
م سألة جوهرية جدا في الدولة املا بعد كولونيالية بالذات ،نظر ًا ألنه
يتم جعل ردة فعل الطوارئ ،في سياق ممارسات املوظفني وروتينهم
اليومي ،كما رأينا ،جزءا من نسيج اإلجراءات واملمارسات احلكومية
اليومية ،بينما تصبح وسائل الطوارئ املؤقتة جزءا ال يتجزأ من
األنشطة ال سلطوية املدنية ،وليس من أعمال قوى األمن فقط.
يقترح التحليل الذي أعرضه هنا م ستوى تنظيميا آخرُ ،ي ضاف
إلى االدعاء الذي ي سوقه سينغ ،فأنا أ ّدعي بأن الفارق بني استخدام
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تشريعات الطوارئ ضد املواطنني واستخدامها ضد الرعايا يكمن،
في ما يكمن ،في الشكل الذي تبنت به مؤس سات الدولة هذه
القوانني ،ذلك أن الشرعية السياسية الستخدام القانون حتدد ،أيضا،
م ساحة الفعل املتاحة لألجهزة البيروقراطية الدولتية ولقوى األمن.
وكما رأينا في م ستهل املقال ،ال يبدو أن مؤرخي القانون اإلسرائيلي
فوجئوا بحركة هذه القوانني ،التي كانت قوانني كولونيالية ،وانتقالها
بني الدول التي كانت حتت سيطرة االمبراطورية البريطانية سابقا،
مثل تشريعات الطوارئ التي انتقلت من الهند إلى فل سطني ،وال
باستيعابها وتبنيها كجزء من منظومة القضاء في الدولة اجلديدة
( ،)Likhovski 2006وذلك ألنهم يعتقدون بأنه عند االنتقال من
نظام كولونيالي إلى نظام سيادي م ستقل ،ليس ثمة خيار آخر
أمام النظام اجلديد سوى استخدام تلك التشريعات ذاتها .ولكن
ال سؤال ،من وجهة النظر التنظيمية ،هو :بأي صورة ينتقل املوروث
القانوني عبر اجلهاز البيروقراطي ،ألن طريقة الت سوية والتنظيم
تقرر ،إلى حد كبير ،مدى قوة اجلهاز البيروقراطي وحدود شرعية
م ّس ه بالفئات ال سكانية املختلفة.
منح موروثُ اإلدارة الكولونيالية الدولتني اجلديدتني في كل
من إسرائيل والهند ،كما أشرنا ،قاعدة أساس قضائية ومنظومة
سلطوية معقدة مت تطويرها عبر عقود عديدة من الزمن لضمان
ال سيطرة على ال سكان الرعايا والتحكم بهم ،من خالل جهاز
إداري محلي وبواسطته .أما املميزات األربع املركزية للجهاز اإلداري
الكولونيالي فكانت :احلكم بواسطة أوامر أتاحت م ساحة واسعة
ومرنة لتحكيم الرأي اإلداري؛ ال سيطرة والتحكم بواسطة ُح كم محلي؛
البات بني املجموعات ال سكانية على أساس العِ رق أو على
الفصل
ّ
أساس ميزات أخرى؛ وتصنيف ال سكان على قاعدة الوالء لل سلطة
أو درجة اخلطورة األمنية التي يشكلونها عليها.
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استخدمت الهند وإسرائيل هذا اإلرث بصورة مماثلة :فقد أبقت
كلتاهما على املنطق املؤس ساتي ملدار االشتباه ،امل ستند على قوائم
سوداء وعلى تصنيف املجموعات ال سكانية ح سب درجة اخلطورة.
وهكذا ،وعلى الرغم من حياة االنتداب القصيرة في فل سطني  /أرض
إسرائيل ،إال أن تاريخ أنظمة الطوارئ واستخدام الترسانة القانونية
اخلاصة بصالحيات الطوارئ ما بعد االستقالل يشبهان نظيريهما
في الهند ،بدرجة كبيرة .وفي إسرائيل ،ظهرت خالل ال سنوات األولى
بعد االستقالل انتقادات واسعة الستخدام القوانني الكولونيالية
التي قمع البريطانيون بواسطتها «الييشوف» اليهودي .ولكن ،رغم
االنتقادات ،ظلت أنظمة الطوارئ قيد االستخدام ،حتى وإن لم يجر
تنظيمها وت سويتها في تشريع رئي سي ،كما حصل في الهند.
وهنا حتدي ًدا ،في مسألة التنظيم والتسوية ،يكمن الفارق
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اجلوهري بني كلتا الدولتني .في الهند ،كما ذكرنا ،سنّ النظام
أنظمة الطوارئ من جديد وض ّم نها في قوانني أصيلة ،مع احلفاظ
على اإلطار القضائي للدستور الهندي الذي تعود بدايته إلى
قانون احلكومة الهندية لسنة  .1935أما إسرائيل ،في املقابل،
فقد استخدمت أنظمة الطوارئ البريطانية كما هي ،وخاصة ضد
الفل سطينيني في حدود  ،48ثم في مناطق  67الحقا .وأحجم
الكني ست ،بصورة واعية ومتعمدة ،عن إلغاء أنظمة الطوارئ وعن
ت سوية وتنظيم صالحيات الطوارئ ،التي كانت قيد االستخدام،
في تشريع رئي سي (كذلك في فترة حكم مناحيم بيغن أيضا ،كما
اسلفنا ،رغم كونه معارضا أساسيا الستخدامها).
يكشف املنظور التنظيمي كيفية تأثير مسألة التسوية والتنظيم
على شرعية استخدام الدولة تشريعات الطوارئ ضد مواطنيها .ذلك
ملس
أن استخدام القانون أدا ًة لتحقيق أهداف النظام ال سياسية وا ّ
بالفصل بني ال سلطات قد يفضي إلى اضطهاد سياسي ،غير أن
حجم استخدام النظام ألداة الطوارئ بغية ضرب املعارضة مرهون
ب املساحة التي توفرها تشريعات الطوارئ للجهاز البيروقراطي ولقوى
األمن .ففي الهند ،أدى دمج أنظمة الطوارئ في التشريعات الرئي سية
إلى تضييق حدود الصالحيات املمنوحة جلهاز املوظفني وإلى تقليص
سل سلة األعمال واإلجراءات امل سموح للموظفني تنفيذها بواسطة
تشريعات الطوارئ .وقد تقلصت سل سلة األعمال واإلجراءات هذه،
حقا ،لكن كان في اإلمكان استخدامها ضد ال سكان جميعهم ،مبن
فيهم املواطنون من مجموعة األغلبية الهندية امل سيطرة ـ ليس فقط
أولئك الذين كانوا ميثلون خطر ًا أمنيا ،وإمنا أعضاء من املعارضة
شكلوا خطر ًا سياسيا على النظام احلاكم ،أيضا .وبكلمات أخرى،
وضع األنظمة ضمن التشريعات القانونية قلص من نطاق األعمال
وس ع «جمهور الهدف» ،عمليا.
واإلجراءات ،لكنه ّ
في إسرائيل ،أتاح عدم تنظيم الكني ست أنظمة الطوارئ في
تشريع خاص قدر ًا أكبر من القوة البيروقراطية جت سد في مدى
القدرة على حتكيم الرأي التي ُم نحت للموظفني ،كما في تشكيلة
أوسع من اإلجراءات .ونظر ًا ألن أنظمة الطوارئ قد م ّك نت املوظفني
من إصدار أوامر ذات فاعلية قانونية ،فقد حصل املوظفون الكبار في
الوزارات احلكومية والقادة الع سكريون على صالحيات واسعة جدا
الشفوي منه) وإنشاء منظومات
وبعيدة األثر ،شملت التشريع (حتى
ّ
كاملة إلدارة ال سكان ،مراقبة حركة ال سير واحل سم بشأن املكانة
وس ع عدم تنظيم أنظمة الطوارئ ،بصورة كبيرة جدا،
القانونية .وقد ّ
حدود صالحيات املوظفني ،لكنه ق لّ ص القطاعات ال سكانية التي
ميكن استخدام أنظمة الطوارئ ضدها .وهذا هو سبب تفعيل هذه
األنظمة ضد ال سكان الفل سطينيني في إسرائيل بصورة حصرية

في إسرائيل ،أتاح عدم تنظيم الكنيست أنظمة الطوارئ في تشريع
خاص قدرًا أكبر من القوة البيروقراطية تجسد في مدى القدرة على تحكيم
الرأي التي ُمنحت للموظفين ،كما في تشكيلة أوسع من اإلجراءات .ونظرًا ألن
ّ
أنظمة الطوارئ قد مكنت الموظفين من إصدار أوامر ذات فاعلية قانونية،
فقد حصل الموظفون الكبار في الوزارات الحكومية والقادة العسكريون
ّ
الشفوي
على صالحيات واسعة جدا وبعيدة األثر ،شملت التشريع (حتى
منه) وإنشاء منظومات كاملة إلدارة السكان،

متاما ،تقريبا (ثم في املناطق احملتلة ،بعد سنة  ،1967أيضا) ،الذي
اع تُبروا ،بغالبيتهم ال ساحقة ،خطرا أمنيا ،لكن ليس ضد مواطنني
من مجموعة األغلبية اليهودية .وفقط في حاالت نادرة جدا ،مت
استخدام تشريعات الطوارئ ضد مواطنني يهود ،كما في تطبيق
أمر منع اإلرهاب حتى العام ( 1980هوفنونغ  ،)209 ،2001ثم في
إضافة اللقاءات السياسية مع ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية،
منذ العام  ،1986إلى قائمة املخالفات اجلنائية.
من الناحية ال سياسية ،من املنطقي االفتراض بأن أنظمة الطوارئ
لم تُط ّب ق ضد األغلبية اليهودية ألسباب عديدة من أبرزها الطابع
اإلثنوقراطي للنظام في إسرائيل ،التي تع ّرف نف سها بأنها دولة
يهودية دميقراطية .وتتلخص الفرضية املاثلة هنا في أن املعارضة
للنظام لي ست ضد طابعه الدميقراطي ،وإمنا ضد طابعه اليهودي،
ولذا فهي ـ في جوهرها ـ معارضة (من) األقلية الفل سطينية .لكن
هذا التف سير ال سياسي ال يوضح متاما سبب عدم االرتياح ال سلطوي
العميق الذي ساد جراء استخدام أنظمة الطوارئ الكولونيالية ضد
اليهود .وهذا هو ال سبب احلقيقي وراء بحثي في امل ستوى التنظيمي،
حتديدا ،الستمرار تشريعات الطوارئ .ويكشف املنظور التنظيمي،
كما ُذكر آنفا ،كيف ولّ د اإلحجام عن تنظيم إرث الطوارئ الكولونيالي
في تشريع رئي سي شعور ًا بعدم االرتياح كلما مت استخدام هذه
األدوات :ألنّ إسرائيل تطمح كثيرا ألنْ يعتبرها العالم دولة دميقراطية
ملس اإلجرائي ب سلطة القانون وسيادته
ليبرالية ،إلى درجة أن مجرد ا ّ
في هذا النظام الدميقراطي الليبرالي ،ولو ظاهريا وشكليا فقط،
ش ّك ل م س ًا بشرعيته اجلماهيرية وق لّ ص قدرة النظام ال سياسية على
استخدام هذه األدوات ضد املعارضة اليهودية.
تلقي املقارنة ضوء ًا كاشف ًا على الطرق املختلفة للتعامل مع
اإلرث الكولونيالي وتكشف الصورة املر ّك بة التي تؤثر بها العالقة
ملس بحقوق املواطن.
ما بني القانون واجلهاز اإلداري على حجم ا ّ

في الهند ،ثمة فجوة بني مكانة سيادة القانون اإلجرائي في النظام
الدميقراطي الليبرالي وتنظيم أدوات الطوارئ في تشريع رئي سي وبني
حقيقة أن عملية التنظيم الدميقراطية ذاتها تُسبغ الشرعية على
دائرة أوسع من التعدي على حقوق املواطنني ،مبن فيهم من األغلبية
الهندية .وفي إسرائيل ،في املقابل ،ثمة فجوة بني التطلع الدميقراطي
إلى جتنب تنظيم وت سوية أنظمة الطوارئ اجلائرة جدا ،بصورة رسمية
شكلية ،وبني حقيقة أنه في غياب مثل هذا التنظيم اق تُصر تطبيق
هذه األنظمة ،بصورة حصرية متاما تقريبا ،على الشرائح ال سكانية
الضعيفة واألكثر عرضة للتأذي ـ ال سكان الذين ينتمون إلى األقلية
الفل سطينية ،الذين كانت مواطـَ نَتهم موضع شك جراء كونهم رعايا
حتت احلكم الع سكري وجراء اعتبارهم مجموعة عدائية .في هذه
احلالة ،أدى انعدام املشروعية الستخدام أنظمة الطوارئ االنتدابية
ضد املواطنني إلى املس ،م س ًا عميقا وحاد ًا ،برعايا احلكم الع سكري،
مقابل حماية األغلبية اليهودية في إسرائيل من أي مس بحقوقها
املدنية وال سياسية بواسطة استغالل تشريعات الطوارئ :املفارقة هي
أن اإلجراء األقل دميقراطية ،ظاهريا (أي انعدام الرغبة في ،أو القدرة
على ،تنظيم القوانني الكولونيالية) هو ،بالذات ،الذي و ّف ر احلماية
لغالبية املواطنني .هذه العالقة اجلدلية بني سيادة القانون والدميقراطية
الشكلية وبني املس بحقوق اإلنسان تدل ،في هذه احلالة ،على مدى
تعقيد املوروث الكولونيالي وعلى العوائق التي يضعها هذا املوروث
أمام احتمال إرساء دميقراطية ما بعد كولونيالية ،ليس ب املفهوم
الشكلي فقط ،بل ب املفهوم اجلوهري أيضا.

د .حين يغدو الخطر السياسي خطرا أمنيا :تشريع
جديد لتطبيقات بيروقراطية قديمة
شرعت الهند ،ابتداء من الثمانينات ،في االنتقال التدريجي من
تشريعات الطوارئ إلى تشريعات مكافحة اإلرهاب التي اصطدمت
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مبقاومة شديدة من جانب املعارضة .فقانون الـ
 )Terrorist and Disruptive Activities Actمن العام  ،1985مثال،
بدأ تطبيقه كـ «أمر ساعة» للتصدي حلركة سيخية أرادت إنشاء
دولة م ستقلة في إقليم البنجاب .أتاح «أمر ال ساعة» املذكور تنفيذ
اعتقاالت إدارية ،واستخدام شهود سريني في احملاكمات وإقامة
محاكم خاصة .ومت متديد «أمر ال ساعة» هذا خَ مس مرات ،حتى
انتهت مدته في العام  .1995وفي العام  ،2001س نّت حكومة اليمني
برئاسة ال ـ ( BJPحزب الشعب الهندي) قانون الـ �POTA (The Pre
 )vention of Terrorism Actالذي مت مبوجبه متديد فترة االعتقال
اإلداري إلى  180يوما (بدال من  90يوما كما كان من قبل) .وقد مت
سن هذا القانون في أعقاب أحداث  11ايلول ،إذ ادعت احلكومة بأنه
يرمي إلى دعم احلرب الع املية ضد اإلرهاب .وحاز القانون على دعم
جماهيري واسع جدا في الهند ،في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له
بناية الب رملان في كانون األول  ،2001غير أن معارضيه اعتبروه قانونا
سياسيا مت تشريعه وتطبيقه من منطلقات ولغايات إيديولوجية،
وخصوصا ضد ال سكان امل سلمني (استخدام الـ  POTAكأداة لقمع
أقلية واضطهادها أعاد التذكير ،حق ًا ،باستخدام أنظمة الطوارئ
ضد الفل سطينيني في إسرائيل .هذا التشابه يعكس التغيير الذي
طرأ في طبيعة التشريعات الرئي سية في الهند ،إذ أصبحت موجهة
اآلن ،أكثر فأكثر ،ضد األقلية امل سلمة).
TADA (The

في العام  ،2004إثر نضال عنيد ومثابر ،مت إلغاء قانون الـ
 .POTAالقوى الليبرالية في الهند اعتبرت إلغاء هذا القانون
إجنازا جديا وجوهريا ،بينما اعتبره أنصار الـ  BJPعملية خصي
للدولة الهندية وا ّدعوا بأن إلغاء القانون يؤذي الردع ضد اإلرهابيني
ويؤدي ،بالضرورة ،إلى وقوع عمليات إرهابية جديدة (Singh 2007,
 .)14وفي نهاية العام  2004مت استبدال الـ  POTAبقانون جديد
هو الـ  .) )UAPA The Unlawful Activities Prevention Actورغم
أن القانون اجلديد بدا أقل جور ًا ووطأة من القانون القدمي ،إال أن
منتقديه ظلوا ي ّدعون بأن إتاحته استخدام ب ّي نات سر ّي ة ،ألسباب
ودوافع تتعلق باألمن القومي ،يشكل انتهاكا للحق في إجراء قانوني
عادل ( .)Sethi 2014يستخدم كال القانونني األدوات ذاتها (االعتقال
اإلداري ،تقييد احلركة) والتعريفات ذاتها (املناطق غير امل ستقرة)
التي وردت في تشريعات الطوارئ ،لكنهما يعززان الفاعلية اجلنائية
لتشريعات مكافحة اإلرهاب (منذ تشريعها ،أصبحت إدانة املشبوهني
أكثر سهولة وب ساطة) وينقالن إلى املتهم عبء إثبات عدم عضويته
في تنظيم إرهابي وعدم انتمائه إليه.
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في إسرائيل ،كان من املفترض أن يستبدل مشروع قانون
مكافحة اإلرهاب ،الذي استهللنا به مقالتنا هذه ،أنظمة الطوارئ

االنتدابية ،أمر منع اإلرهاب الذي اس تُخدِ م في بعض احلاالت
ضد تنظيمات يهودية متطرفة حتى العام  ،1980وكذلك قانون
الصالحيات حلاالت الطوارئ (اعتقاالت) .متحور النقد املركزي الذي
ُو ّج ه إلى قانون مكافحة اإلرهاب (مرغليت وشنعار  )2010حول كون
احملاولة لوضع تشريعات م ستقلة تك ّرس الت سويات اجلائرة التي
تتضمنها التشريعات الكولونيالية ،وتط ّب عها وجتعلها جزء ًا من
مجموعة القوانني الشرعية في دولة دميقراطية ،كما هو احلال في
الهند خالل العقود األخيرة .وإذا ما أمع نّا النظر في النموذج الهندي،
وس ع دائرة
ف سنرى حق ًا أن االنتقال إلى التشريع ضد اإلرهاب قد ّ
اإلمكانيات املتاحة أمام النظام للعمل ضد املعارضة السياسية،
في أي موقع يشهد مقاومة للنظام وسلطاته ،سواء أكانت لها
مظاهر ومؤشرات عنيفة أم ال .مثل هذا التشريع في إسرائيل من
شأنه توسيع مجال الشرعية املتوفرة للنظام في تطبيق التشريع
ضد جميع املواطنني ،مبن فيهم اليهود ،وحتى أولئك منهم الذين
ُي عت َب رون خطرا أمنيا ،أو الذين يشكلون معارضة سياسية للنظام.
ميكن االدعاء بأن مشروع القانون قد يخلق ،في الواقع ،حالة
من امل ساواة بني اليهود والعرب من حيث تطبيق القانون .ولكن
من الناحية الفعلية ،من شأن مشروع القانون أن يوسع قطاع
ال سكان الفل سطينيني املعرضني للوقوع في شرك تعريف «اخلطر
األمني» ،ثم أن ي سبغ الشرعية على املس أيضا مبواطنني يهود
ممن ُي عت َب رون خطرا أمنيا أو سياسيا على النظام .وبكلمات
أخرى ،من شأن مشروع القانون هذا ،إذا ما مت إقراره ،إنهاء
اجلدلية ما بني سيادة القانون واملس بحقوق دميقراطية ،من
خالل التنظيم الرسمي الشكلي للقانون .وفي الوقت ذاته ،كما
في الهند ،من شأنها حتويل التطبيقات العملية إلدارة ال سكان
على قاعدة املنطق املؤس ساتي بشأن القوائم ال سوداء طريقة
العمل املعتمدة والشرعية ضد أي مخاطر سياسية داخلية ميكن
تعريفها ،بجرة قلم ،مبثابة خطر أمني.
ثمة من سيقول إن إجراءات التشريع في الهند وفي إسرائيل هي جزء
من ظاهرة كونية قوامها التشريع ضد اإلرهاب ،تقودها الواليات املتحدة
األميركية .ولذا ،فمن املهم التأكيد ،إذن ،على أن القوانني الهندية والقانون
اإلسرائيلي املق َت َرح تتبنى املنطق التنظيمي ذاته واألدوات القانونية ـ
اجلهوية التي ورثتها عن السلطات الكولونيالية :األصول املتبعة في
إدارة ال سكان وتصنيفهم وفق درجات عدائيتهم أو وفق مستوى اخلطر
األمني الذي تشكله على النظام ،طبقا ملدار الشبهات .هذه األدوات،
التي طورها البريطانيون في الفترة ما بني احلربني الع امليتني ،تختلف
بصورة واضحة عن تشريعات مكافحة اإلرهاب في دول أخرى ،مبا فيها
بريطانيا نفسها (.)Pantazis and Pemberton 2009

ثمة من سيقول إن إجراءات التشريع في الهند وفي إسرائيل هي جزء
من ظاهرة كونية قوامها التشريع ضد اإلرهاب ،تقودها الواليات المتحدة
األميركية .ولذا ،فمن المهم التأكيد ،إذن ،على أن القوانين الهندية والقانون
َ
اإلسرائيلي المقت َرح تتبنى المنطق التنظيمي ذاته واألدوات القانونية ـ
الجهوية التي ورثتها عن السلطات الكولونيالية :األصول المتبعة في إدارة
السكان وتصنيفهم وفق درجات عدائيتهم أو وفق مستوى الخطر األمني
الذي تشكله على النظام ،طبقا لمدار الشبهات.

في القانون اإلسرائيلي املق َت َرح وفي القانون الهندي ،على حد
سواء ،تؤدي الهوامش الواسعة في التعريفات واملصطلحات الضبابية
امل ستخ َدمة لترسيم حدود اإلرهاب -تؤدي إلى جعل املشاركة في العمل
ال سياسي عامة ،وفي األحداث اجلماهيرية خاصة ،فِ ع ًال خطير ًا بالن سبة
ملجموعات األقلية ،التي يعتبرها النظام مجموعات خط ر .فمخالفات
مثل تأييد اإلرهاب ودعمه ،والتعاطف معه وتقدمي العون له ،تُصاغ في
تعريفات واسعة جدا ،بل فضفاضة (بواسطة مصطلحات من قبيل
«عمل إرهابي»« ،تنظيم إرهابي» و»عضو في تنظيم إرهابي») إلى
درجة أن هوية اإلنسان السياسية ،أو انتماءه إلى مجموعة سكانية
معينة أو سكنه في «منطقة تشكل قاعدة لإلرهاب» ،تكفي ملصادرة
مجموعات
حقه في إجراء عادل .هذه العملية ،التي تُصبح في إطارها
ٌ
سكانية معينة خطير ًة ملجرد انتمائها إلى منطقة معينة أو بسبب
تعاطف سياسي ،تشبه ـ في املستوى العملي ـ إدارة ال سكان من
قبل السلطة البريطانية الكولونيالية ،لكنها تغدو أكثر قوة وفاعلية
لدى تثبيتها في تشريع رئي سي .وهكذا ،تتحول مجموعة سكانية في
داخل الدولة ،أيضا ،إلى عدو محتمل من ناحية قانونية وإدارية ،ف ُت تّخَ ذ
ضدها إجراءات حربية تُستخدم ضد عدو خارجي ،عادة.

تلخيص
يتيح استخدام إسرائيل ألنظمة الطوارئ و»الغطاء املر ّق ع» من
تشريعات الطوارئ ،منذ العام  ،1948للناظر أن يتخ ُّي ل أننا أمام
نظام دميقراطي يلجأ ،ب سبب حالة احلرب الدائمة ،إلى استخدام
التشريعات الكولونيالية بغية معاجلة قضايا ومشاكل أمنية .وإذا ما
أق ّر مشروع قانون مكافحة اإلرهاب ،ف ست ستكمل إسرائيل سيرورتني
اثنتني تق ّربانها إلى الهند :األولى ،االنتقال من تشريعات الطوارئ
إلى تشريعات مكافحة اإلرهاب التي تتيح التجرمي على أساس املوقع

اجلغرافي واالنتماء إلى مجموعة سكانية معينة؛ والثانية ،توسيع نطاق
شرعية تطبيق القانون على املواطنني جميعهم .هاتان ال سيرورتان
جتعالن من املنطق الكولونيالي بشأن الفصل بني املجموعات ال سكانية
على خلفية عرقية وإدارة السكان وفق مدار الشبهات جزء ًا ال يتجزأ
من العمل ال سلطوي حلماية «أمن الوطن» .ومن شأن االنتقال إلى
تشريع ثابت في إسرائيل جعل استخدام الوسائل االستثنائية ،التي
أضحت جزءا ال يتجزأ من إدارة ال سكان في إسرائيل من خالل طبقة
املوظفني والقادة العسكريني ،شرعي ًا متاما جتاه جميع مواطني الدولة،
سواء من األقلية الفل سطينية أو من األغلبية اليهودية.
مع إمتام سنّ القانون في إسرائيل ،تصبح إسرائيل والهند في
وضع مماثل يكون قد مت فيه تبني املوروث الكولونيالي وتضمينه في
التشريعات الرسمية للنظام الدميقراطي املا بعد كولونيالي ،لكن
سيتوفر املبرر الستخدامها هذه املرة :احلرب ضد اإلرهاب الع املي.
والنظر إلى احلرب ضد اإلرهاب باعتبارها حربا ضد مجموعات
سكانية خطيرة في داخل الدولة يؤدي إلى حجب وطمس التمييز
بني مجموعة األقلية التي تشكل خطرا سياسيا ،أو خطرا على وجود
أغلبية دميغرافية حتى ،وبني املجموعة التي تشكل خطرا أمنيا .وهو
َف ْه م يتبنى في التشريعات الرئي سية ليس فقط األدوات القانونية التي
جرى وضعها وتطويرها في االمبراطورية البريطانية ،وإمنا منطقها
التنظيمي ومبررها األخالقي أيضا ،اللذين قاما على قاعدة الفصل
العنصري أساس ًا .وهو يح ّول منظومات التمييز على أساس عرقي،
التي تولتها الهيئات اإلدارية في الدولة ،عملي ًا ،إلى جزء من التشريعات
الرئي سية .وبهذا ،فهو ينزع قناع كونية القانون ،والذي أخفى طوال عقود
طويلة حقيقة الواقع البيروقراطي الكولونيالي إلدارة ال سكان والتحكم
بهم ومراقبة النشاط ال سياسي بني معارضي النظام.
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