ما وراء معركة شاكيد -ميخائيلي
حول تعيين القضاة :اليمين يسعى
للسيطرة على المحكمة العليا!

ياريف ليفين :حان الوقت إلجراء
تغييرات أساسية في الجهاز
القضائي اإلسرائيلي

صــــفـــــحـــ ( )2ـــــــة

صــــفـــــحـــ ( )3ـــــــة

ملحق أسبوعي يوزع الكترونيًا يصدر عن
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كلمة في البـدايـة

مستقبل «حكومة تغيير نتنياهو»
بقلم :أنطـوان شلحـت
بغ���ض النظر ع���ن أي نتائج ناجزة ،م���ن المؤكد أنها
لن تظهر إال في المس���تقبل ،س���جلت القائمة العربية
الموح���دة تحت قي���ادة النائب منصور عباس س���ابقة
خطرة بتوقيعها في األي���ام األخيرة اتفاقًا ّ
ينص على
ً
دخولها إلى الحكومة اإلس���رائيلية األكثر ُهجنة التي
توشك أن تتس���لم مقاليد الحكم ،في حال عدم ظهور
عقب���ات تعرقل ذلك ف���ي آخر لحظة ،وه���ي حكومة ال
يجمعها جامع أكثر من هدف إطاحة بنيامين نتنياهو،
ووضع ّ
حد لحكمه المستمر منذ العام .2009
وتؤك���د القائمة الموحدة أن دوافعها براغماتية ،غير
أن سلوكها ينطوي في العمق على تجاهل لخصوصية
الفلس���طينيين في إسرائيل حتى لدى التعامل معهم
باعتبارهم أقلية ،وهي خصوصي���ة ناجمة عن كونهم
أقلية وطن وليس���وا أقلية مهاجرين ،وعن كونهم جزءًا
من الش���عب الفلس���طيني ،والحل الع���ادل لقضيتهم
ّ
ّ
الكلي لقضية
ال يمك���ن أن يكون س���وى جزء من الح���ل
فلسطين.
تجدر اإلش���ارة هنا إلى أن المش���اركة في االئتالفات
الحكومية اإلسرائيلية من طرف القوى السياسية التي
تمثل القضية القومية للفلس���طينيين في الداخل ،لم
تكن يومًا نهجًا لهذه القوى ،بل كانت موضع استنكار
ّ
وطن���ي نظرًا إلى تقييم عام فحواه أن مش���اركة كهذه
													
تظاهرة يمينية ضاغطة على نواب «يمينا» في تل أبيب يوم  3الجاري.

(أ.ف.ب)

حكومة إسرائيلية جديدة تحت سطوة اليمين المتطرف
وستنشط في حقل ألغام من التناقضات!
كتب برهوم جرايسي:
تتجه األنظ���ار في األيام القليل���ة المتبقية حتى ي���وم االثنين المقبل 14
حزي���ران الجاري ،نحو الكنيس���ت ،لمعرفة ما إذا س���يكون بإم���كان االئتالف
الحكومي الهش ،تجاوز حاجز الثقة البرلمانية بأي أغلبية كانت ،إذ إن اإلعالن
عن تشكيل االئتالف أظهر حجم الصعوبات والتناقضات التي فيه ،ما يجعله
مه���ددا في كل لحظ���ة بفقدان أغلبيت���ه ،خاصة على ض���وء الضغوط ّ
الجمة
ُ
التي تمارس على نواب يمين اس���تيطاني في االئتالف ،من جهة ،ومن جهة
أخرى الش���روط الكبيرة التي فرضتها كتل اليمين االس���تيطاني حتى تكون
الحكومة تحت س���طوتها في مفاتيح أساس���ية معني بها هذا اليمين ،الذي
وج���د ركيزة حكومته في كتلة «القائمة العربية الموحدة» ،التي ش���طبت كل
ذكر سياس���ي من مطالبها ،لتدعم ائتالفا ُيبرز بنودا سياس���ية واستيطانية،
وأخرى تستهدف الحريات السياسية والديمقراطية.
حتى مطلع األس���بوع ،لم يكن االئتالف المتبلور واثقا من أن لديه أغلبية 61
نائبا ،والعقبة األساس موجودة في كتلة «يمينا» بزعامة نفتالي بينيت ،التي
فقدت واحدا من نوابها الس���بعة ،رافضا لهذه الحكومة ،في حين أن الضغوط
ّ
ويصوت
تتعاظ���م ،وفق التقارير الصحافي���ة ،على نائب آخر ،ك���ي يرفضها
ضدها ،وفي هذه الحالة ستفقد الحكومة أغلبية  60نائبا.
في المقابل ،فإن كتل اليمين االس���تيطاني «يمين���ا» بزعامة بينيت ،و»أمل
جديد» بزعامة جدعون ساعر ،وأيضا «إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيغدور ليبرمان،
ترف���ض أي ارتكاز جزئي على كتلة «القائمة المش���تركة» ،بس���بب مواقفها
السياس���ية ،في حين تقب���ل بكتلة القائمة العربية الموحدة ،برئاس���ة عضو
الكنيس���ت منصور عباس ،الت���ي تخلت عن أي مطلب سياس���ي ،إن كان على
مستوى القضية الفلس���طينية والقدس ،أو حتى مطلب إلغاء قانون القومية
العنصري.
وقد أعلن حزبان من أحزاب المشتركة الثالثة :الجبهة الديمقراطية للسالم
والمس���اواة ( 3نواب) ،والتجمع الوطن���ي الديمقراطي (نائب واحد) ،رفضهما
دعم حكومة يس���يطر عليها اليمين االستيطاني ،فيما الحزب الثالث ،الحركة
العربية للتغيير برئاس���ة النائب أحمد طيبي (نائبان) ،لم يصدر بيانا رسميا
بشأن موقفه.
وم���ن المفت���رض أن تكون هناك محط���ة برلمانية مهمة ،قب���ل التصويت
على الثقة ،وهي انتخاب رئيس الكنيس���ت ،عل���ى الرغم من أن تقديرات في
الكنيس���ت تقول إن كتل اليمين االستيطاني ،وخاصة «يمينا» و»أمل جديد»،
تريد ضمان الثقة عل���ى الحكومة ،قبل التصويت على رئيس الكنيس���ت ،إذ
إن مرشح االئتالف لتولي رئاس���ة الكنيست هو النائب ميكي ليفي من حزب
«يوجد مستقبل».
وقد ظهر ارتباك في تقديم الطلب باسم االئتالف ،إذ إن النائب غير الثابت
في كتلة «يمينا» ،طلب س���حب اس���مه بداية من الطلب ،وبهذا يكون الطلب
موقعا م���ن  60نائبا ،وهذا ال يكفي لعقد جلس���ة للهيئة العامة للكنيس���ت
النتخاب رئيس جديد.
ف���ي المقابل ،قدمت كتل���ة القائمة المش���تركة طلبا موازيا لعقد جلس���ة
النتخاب رئيس للكنيس���ت ،دون أن يسبق هذا أي مفاوضات مع االئتالف ،بل
إن هذا الطلب نابع من إزاحة رئيس الكنيس���ت الحال���ي ياريف ليفين ،الذي
يس���تهدف بشكل خاص نواب القائمة المش���تركة ،كما أن رئيس الكنيست
ليس سلطة تنفيذية حكومية.
المفارقة أن كتلتي اليمين االس���تيطاني «يمينا» و»أمل جديد» ترفضان أن
يكون انتخاب رئيس الكنيست بأغلبية تضمنها أصوات القائمة المشتركة،
وتوافق���ان على دعم القائمة العربية الموح���دة التي باتت جزءا من االئتالف
الحاكم.
وبموج���ب قانون الكنيس���ت ،فإن األي���ام المتبقية لع���رض الحكومة على
الكنيس���ت للحصول على الثقة ،يومي األربعاء والخميس من هذا األس���بوع،
والي���وم األخير الممكن هو يوم االثنين المقبل ،وفي حال لم تعرض الحكومة
على الكنيس���ت لنيل الثقة ،يكون الكنيس���ت أمام احتمالين :حل الكنيست
تلقائيا والتوجه النتخابات ،أو إعادة مهمة تكليف الحكومة للكنيس���ت مدة
 3أسابيع.
ب���ات واضح���ا ،في اليومين األخيرين ،وحتى الس���اعة األخي���رة لإلعالن عن

تشكيل الحكومة ،قبل منتصف ليلة األربعاء /الخميس ،من األسبوع الماضي،
إلى أي مدى تفرض كتل اليمين االس���تيطاني إمالءاتها على االئتالف ،وهذا
يب���رز في حجم ال���وزارات والمناصب الت���ي تتوالها الكتل���ة األصغر المليئة
بالقالق���ل« ،يمينا» ،التي س���تولى زعيمها بينيت رئاس���ة الحكومة ألكثر من
عامين ،ليكون أول ش���خص متدين من التيار الدين���ي الصهيوني يصل إلى
منص���ب رئيس الحكوم���ة ،واألمر اآلخر أن���ه رئيس واحدة م���ن أصغر الكتل
البرلمانية.
حتى مطلع األس���بوع لم يتم نش���ر اتفاقيات االئتالف ،لكن من بين ما رشح
لوس���ائل اإلعالم ،كان بند خطير يدعو لتش���ديد الرقابة على المناطق (ج) في
الضفة الغربية المحتلة ،وتبلغ مس���احتها  %60م���ن الضفة ،وهي المنطقة
األكثر اس���تهدافا م���ن اليمين االس���تيطاني .والقصد بتش���ديد الرقابة هو
محاصرة الوجود الفلس���طيني فيها ،بما يرافق هذا من مش���اريع اقتالع قرى،
مثال في غور األردن ،والمنطقة الواقعة بين مدينتي القدس وأريحا.

طريق الحكومة مليء باأللغام
حت���ى مطلع األس���بوع ،كانت هذه الحكوم���ة ما تزال في إط���ار فرضية ،قد
تحصل على الثقة هذا األس���بوع ،كما ذكر ،وفي ح���د أقصى بموجب القانون
حت���ى يوم االثنين المقبل 14 ،حزيران الج���اري ،أي بعد  12يوما من يوم إعالن
يائير لبيد عن نجاحه بتشكيل الحكومة.
وعلى ض���وء كل التعثرات الت���ي اصطدمت بها عملية تش���كيل الحكومة،
واإلعالن عنها قبل  40دقيق���ة فقط ،من انتهاء اليوم الـ  28لمهلة التكليف،
فإن هذا يشير إلى ما ينتظرها ،على الرغم مما يعلنه قادتها بأنهم سيؤجلون
كل القضايا الخالفية مدة عام.
ولكن ق���ادة الحكومة ،وعلى افت���راض أنهم بالفعل معنيون باس���تمرار عمل
الحكومة حتى كامل مدته���ا القانونية ،وبتركيبتها الحالية ،لن تكون آلية عمل
الكنيس���ت تحت س���يطرتهم بالكامل ،وبإمكان المعارضة ،وبال���ذات المعارضة
اليمينية االستيطانية -الليكود وحلفاؤه -أن يطرحوا تحديات أسبوعية أمام هذه
الحكومة من خالل سلسلة مشاريع قوانين ذات طابع عنصري ،وأخرى تستهدف
جهاز القضاء والحريات السياسية ،وأيضا بطبيعة الحال ،مشاريع قوانين لفرض
ما تس���مى «السيادة اإلس���رائيلية» على الضفة المحتلة .كما أن أطراف االئتالف
لكل منهم أجندته السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،يلوحون بها على مدى
سنوات ،وحتى عش���رات السنوات ،ويعرف كل طرف أن االنتخابات البرلمانية قد
تداهم في أي وقت ،وهي س���تكون مناسبة لمحاس���بة الحزب على مدى إخالصه
ألجندته ،لذا فإن الحدي���ث عن تأجيل كل القضايا الخالفية إلى عام كامل ،هو ال
أقل من نكتة أمام واقع الحلبة السياسية اإلسرائيلية ونمط عملها.
وفي ما يلي أبرز نقاط الصدام المفترضة:
الص���راع الديني العلماني :عل���ى رأس القضايا الخالفي���ة ،قوانين وأنظمة
الس���بت العبري ،والقيود عل���ى المواصالت والحركة العامة ،ومس���ألة الحالل
اليهودي ،وطلب كس���ر احتكار الحريديم والمؤسس���ة الدينية الرسمية له،
وقضية الزواج المدني ،وصوال إلى سلس���لة من مش���اريع القوانين المتعلقة
بجمهور المثليين.
في ه���ذا االئتالف أربع كت���ل برلمانية ،لديه���ا أجندة علماني���ة واضحة،
وتصطدم بشكل مباشر مع كتل دينية أو محافظة ،أو تلك التي تدعو للحفاظ
عل���ى الوض���ع القائم لمنع خلخل���ة أي حكومة ،وعدم خلق مس���ار صدامي مع
الجمهور الديني.
والكت���ل األربع هي« :يوجد مس���تقبل» ولها  17مقع���دا ،ولكن هذه الكتلة
بموجب تجربتها بالش���راكة في حكومة بنيامين نتنياهو ( ،)2015 -2013على
اس���تعداد لتغليب الحفاظ على الحكومة ،عل���ى أن تطالب بتطبيق أجندتها
أو ج���زء منها .والكتلة الثانية «إس���رائيل بيتنا» ،ولها  7مقاعد ،التي زعيمها
ليبرمان يلوح بأجندته العلماني���ة حينما يكون في المعارضة ،وليس واضحا
اتجاه���ه اآلن .والكتلة الثالثة حزب العمل ولها  7مقاعد ،وليس واضحا كيف
س���يكون أداؤها ،بع���د االنقالب الكلي الذي حصل في قي���ادة الحزب وكتلته
البرلمانية ،ما يعني أن تقلي���د نهج هذا الحزب في الحكومات ليس مضمونا
أن يس���تمر ،وهو تغليب الحفاظ على الحكومة عل���ى قضايا خالفية .والكتلة
الرابع���ة ميرتس ،التي تدخل إلى الحكومة ألول ّ
مرة منذ  20عاما ،وهي الكتلة

األكثر علمانية ،وستكون أمامها تحديات شديدة.
على األغلب هذا الملف س���يكون من السهل تأجيله لعام ،ولكن سيكون من
الصعب رؤية عدم فتحه ،إذا ما طال عمر الحكومة ألكثر من عام .وسيكون هذا
لغما غير صغير في طريق الحكومة.
مشاريع االستيطان والضم :لم تكن أي حكومة إسرائيلية منذ العام  1967لم
تعمل على توسيع االستيطان ،حتى تلك الحكومات التي خاضت المفاوضات
مع الجانب الفلسطيني ،وظهر وكأن لديها نوايا لدفع المفاوضات إلى األمام.
وهذه الحكومة لن تكون مختلفة عن سابقاتها ،على العكس.
ولكن الجديد ،في الس���نوات األخيرة ،إن صح التعبير ،هو أن مش���اريع ضم
الضف���ة باتت على رأس ج���دول األعمال ،وه���ي مطلب ملح ألح���زاب اليمين
االس���تيطاني ،وبالتأكي���د أن تركيبة الحكوم���ة الحالية ال تس���مح لها بدفع
مش���اريع الضم لألمام ،علما أنه لو أعطيت حرية التصويت في الكنيست ،في
الوالي���ة القائمة ،لحصل كل واحد من مش���اريع الضم ،إن كان جزئيا ،أو جارفا،
على أصوات ال تقل عن  65نائبا ،وحتى  72نائبا ،وفي حاالت معينة ،قد يخترق
التأيي���د حاج���ز  80نائبا من أص���ل  120نائبا .وبما أن موضوع الضم س���يكون
صعب���ا في هذه الحكوم���ة ،فإن فريق اليمين االس���تيطاني س���يكون معنيا
«بالتعويض» ،من خالل توسيع االستيطان أكثر.
وهنا نقول إن موضوع االس���تيطان ليس خالفيا كليا ،فعلى س���بيل المثال
في حال كانت مش���اريع االستيطان في الكتل االس���تيطانية الكبرى ،وداخل
المس���توطنات الواقعة بين جدار االحتالل وخط���وط  ،1967لن يجد معارضة،
حتى من حزب ميرتس.
فالخ�ل�اف س���يكون حول مش���اريع االس���تيطان في ما يس���مى خلف جدار
االحت�ل�ال ،وفي المناطق المفتوحة ،المس���ماة «مناطق ج» ف���ي الضفة ،مثل
مخطط إخالء ق���رى غور األردن ،وأيضا التجمعات الفلس���طينية في المنطقة
الواقعة بين ش���رقي القدس المحتلة ومدين���ة أريحا ،مثل قرية الخان األحمر
وغيرها.
الحريات الديمقراطية وجهاز القضاء :هذا الملف س���يكون واحدا من أكثر
ٌ
الملف���ات س���خونة ،إذ إن المواقف في���ه متضاربة بين فريقي���ن ،يجاهر كل
منهم���ا بموقفه الراف���ض للموقف اآلخر .فموقف كتل اليمين االس���تيطاني
ف���ي االئتالف« :يمينا» و»أمل جديد» و»إس���رائيل بيتن���ا» ،ولها  20مقعدا من
أصل  61نائبا ،يؤي���د تقليص صالحيات المحكمة العلي���ا ،وخاصة في جانب
صالحية نق���ض قوانين وقرارات حكومية .والفريق اآلخر« :يوجد مس���تقبل»
و»أزرق أبيض» والعمل وميرتس ،ولها مجتمعة  38مقعدا من أصل  61مقعدا،
وهي تعارض مش���اريع قوانين اليمين االستيطاني في كل ما يتعلق بضرب
جهاز القضاء والمحكمة العليا.
وم���ا يؤكد على أولوي���ة ضرب الجهاز القضائي وتقوي���ض الحريات في هذه
الحكومة ،هو أنه منذ فتح باب تقديم مش���اريع القوانين للكنيست في الثالث
من أيار الماضي ،وحتى اآلن ،فإن من هم مرشحون لتولي حقائب وزارية ،ونواب
في االئتالف ،كانوا قد بادروا لمشاريع قوانين تخدم توجهاتهم في هذا الباب.
وأبرز هؤالء من س���يتولى حقيبة العدل في هذه الحكومة ،وعمليا س���يكون
رئيس اللجنة الوزارية لش���ؤون التشريعات ،جدعون ساعر ،رئيس حزب «أمل
جديد» ،الذي بادر لعدة مشاريع قوانين ،منها ما يجعل من الصعب جدا نقض
ق���رارات لجنة االنتخابات المركزية في المحكمة العليا ،التي س���يكون عليها
بموجب اقت���راح القانون أن تتخذ ق���رارات تنقض ق���رارات لجنة االنتخابات
بأغلبي���ة ال تق���ل عن ثلثي هيئة القض���اة ،وأن تكون الهيئ���ة تضم  9قضاة
على األقل .وهذا يقول كل ش���يء ،بعد أن نعلم أنه في السنوات األخيرة بات
القضاة الـ  15في المحكمة العليا بأغلبية س���احقة من اليمين المتشدد .كما
بادر ساعر لمش���روع قانون يقلص صالحيات المستش���ار القانوني للحكومة
ال���ذي هو أيضا بمثابة المدعي العام األعل���ى في النيابة ،في قضايا منتخبي
الجمهور وكبار المسؤولين في جهاز الحكم.
وثمة جانب آخر افتراضي الحتمال خلخلة األغلبية الهش���ة لهذه الحكومة،
وهو في حال ش���نت هذه الحكومة عدوانا على الش���عب الفلسطيني ،والقيام
بخطوات خطيرة أخرى في القدس وغيرها ،ونش���وب رد فعل مقاوم مناهض،
وحينها س���تتجه األنظار إلى موقف وتصرف كتلة القائمة العربية الموحدة،
التي أس���قطت كل ذكر لقضية شعبها الفلس���طيني ،وقضية القدس ،أو أي
قضية سياسية ،ضمن مطالبها لالنخراط في االئتالف الحاكم.

لم تتوفر أس���بابها بعد .وفي األع���وام األخيرة تعمقت
األس���باب التي تحول دون ذلك ،على خلفية المزيد من
تطرف سياسة إس���رائيل حيال قضية فلسطين عمومًا
والمزي���د م���ن توحش هذه السياس���ة حيال اإلنس���ان
الفلس���طيني في الداخ���ل خصوصًا .وح���دث ذلك مع
مراعاة الفارق بين المشاركة في االنتخابات البرلمانية
والشراكة في الس���لطة ،مع ضرورة االلتفات إلى حرص
أغل���ب القوى السياس���ية الفلس���طينية ف���ي الداخل
الت���ي تؤيد المش���اركة في تلك االنتخاب���ات على عدم
عق���د صفقات تقاي���ض فيها حقوقه���ا المدنية التي
تستحقها بقوة المواطنة بحقوقها القومية المستمدة
من كونها جزءًا من أهل الوطن األصالنيين.
وعندما نش���ير إلى األعوام األخيرة على وجه التحديد
ال ُب ّد من اس���تقراء ّ
تغيرات طرأت على عالقة الس���كان
الفلسطينيين ودولة إسرائيل في تلك األعوام أوضحت
بجالء أن هذه األخيرة ال ترى في السكان الفلسطينيين
مواطنين متس���اوي الحقوق مع المواطنين اليهود ،بل
تعتبره���م أعداء في معظ���م الحاالت ،وه���ذا التعامل
يعك���س مواقف أصح���اب القرار ،والس���واد األعظم من
ً
ّ
يجسد
ش���رائح المجتمع اإلس���رائيلي ،فضال عن كونه
إجماع���ًا صهيونيًا واضح���ًا .ومن أبرز إس���قاطات حالة
اإلجماع الصهيوني تلك يمكن إبراز محاوالت المؤسسة
الحاكم���ة المتواترة ف���رض قواعد لعب���ة جديدة على
المواطنين العرب ته���دف الى تكريس حالة المواطنة
المش���روطة والمهددة ،وفرض قواع���د صارمة لقواعد
ُ
الديمقراطية ُ
المتاحة أم���ام األقلية ت َح ّدد فيها حدود
المس���موح والممنوع وس���قف المطالب الجماعية وفقًا
لحاجات وضرورات المشروع الصهيوني بحيث يمكنها،
في أفضل األحوال ،المطالبة بحقوق فردية وتحس���ين
األحوال المعيش���ية من دون ربطها بالبعد السياس���ي
القومي.
وال ش���ك أنه س���تكون لنا أكث���ر من ع���ودة إلى هذا
الموضوع في المستقبل المنظور.
ّأما في الوقت الحالي فإن السؤال المطروح يدور حول
مستقبل ما أسميناه «حكومة تغيير نتنياهو» ،في حال
ً
انطالقها فعال.
برأيي أن مس���تقبلها بعد أدائه���ا اليمين القانونية،
سيكون مرهونًا أكثر من أي شيء آخر بنتنياهو نفسه.
وم���ن الس���يناريوهات المطروح���ة يمكن أن نش���ير
باألساس إلى ما يلي:
ً
أوال ،أن يعلن نتنياهو نفس���ه اس���تقالته من رئاسة
الليك���ود ك���ي ُيتاح إم���كان انتخاب رئي���س آخر لهذا
الحزب .وإذا ما حدث س���يناريو كه���ذا فمن المتوقع أن
تعلو األص���وات التي تدعو إلى إقام���ة حكومة يمينية
صافية ومستقرة بقيادة الليكود .ومثل هذه الحكومة،
كما هو معروف للقاصي والداني ،تمتلك قاعدة مكينة
في الكنيس���ت الحالي ،لكن وج���ود نتنياهو على رأس
الحزب األكبر هو ما منع إقامتها حتى اآلن.
ثانيًا ،أن يستمر نتنياهو في قيادة حزب الليكود من
صفوف المعارضة .وتش���ير التقديرات إلى أن استمرار
وجوده ف���ي قيادة الحزب بالرغم م���ن كل ما حدث ،من
ّ
ش���أنه أن يعزز قوة جيوب المعارض���ة الداخلية له مع
م���ا يعنيه ذل���ك من احتم���ال الذهاب نح���و انتخابات
تمهيدية لرئاس���ة الحزب ستس���فر في حال إجرائها
إما عن فوز نتنياهو أو عن خس���ارته لمصلحة زعيم آخر.
ويمكن أن تؤدي خس���ارته إلى نفس النتيجة التي قد
تؤدي إليها استقالته من زعامة الحزب ،وهي كما ذكرنا
إقامة حكومة يمينية صافية ،في حين أن فوزه سيبقي
الوضع عل���ى ما هو عليه إلى أن تنفج���ر األزمة المقبلة
في صف���وف «حكومة تغيير نتنياه���و» التي ثمة بين
مركباته���ا خالفات ال يمكن حت���ى لالتفاق على ضرورة
إطاحة نتنياهو أن ّ
يحيدها.
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ما وراء معركة شاكيد -ميخائيلي حول تعيين القضاة:
اليمين يسعى للسيطرة على المحكمة العليا!
كتب وليد حباس:
في الطريق نحو تشكيل «حكومة تغيير» في إسرائيل،
خ���اض ممثلو األح���زاب الثمانية مفاوض���ات ماراثونية
تضمنت محاوالت لتس���جيل مكاس���ب حزبي���ة ذات بعد
استراتيجي كش���رط لالنضمام إلى الحكومة .وأحد أهم
هذه المعارك الداخلية التي دارت في كواليس تشكيل
االئت�ل�اف الحكومي ،تعلقت بالس���لطة القضائية .فلقد
أصرت أييلت ش���اكيد (حزب «يمينا») على الحصول على
عضوية «لجنة تعيين القضاة» ،وهي عضوية تم منحها
في وقت سابق إلى ميراف ميخائيلي (حزب العمل) ضمن
المفاوضات االئتالفية نفس���ها .وتمترست شاكيد خلف
مطلبها بش���كل عنيد مهددة بإفش���ال مساعي تشكيل
الحكومة الجديدة في مشهد لم يخل من االستعراضية.
لك���ن في حقيقة األمر ،هن���اك العديد من المصالح التي
تق���ف خلف إص���رار ش���اكيد على االس���تحواذ على هذا
المنصب ،وهي مصالح يتشارك فيها ،باإلضافة إلى حزب
شاكيد ،معظم األحزاب اليمينية واليمينية الجديدة.
إن وجود ش���اكيد في «لجنة تعيين القضاة» ،ستكون
له انعكاس���ات اس���تراتيجية ال تنته���ي بانتهاء فترة
عضويته���ا في اللجن���ة (وهي س���نتان فق���ط ،قبل أن
تنق���ل العضوية إلى ميخائيلي بموج���ب اتفاق تدوير)،
وإنما ستس���تمر لفترة طويلة وتتعلق بالتحديد بهوية
القضاة الذين س���توافق عليهم اللجنة ليباشروا عملهم
في المحكمة اإلسرائيلية العليا .وسيضمن وجود شاكيد
في هذا المنصب اختيار قض���اة «محافظين» األمر الذي
س���يحدث انزياحا حقيقيا في تركيب���ة قضاة المحكمة
العليا بم���ا يخدم مصالح اليمي���ن المتطرف .فالمحكمة
العلي���ا تعتبر أعل���ى هيئة قضائية في إس���رائيل ولها
العدي���د من الصالحيات من ضمنه���ا أنها «محكمة عدل
عليا» مخولة بالبت في االلتماس���ات المقدمة ضد الدولة
وممارس���اتها .كما أن لها صالحيات إب���داء رأي قانوني
ف���ي قضايا ال تقع تحت مهم���ة أي محكمة أخرى ،بحيث
أن رأي المحكم���ة العلي���ا يصبح بعد ذل���ك قانونا ملزما
لكل األطراف .كم���ا أن المحكمة العليا مخولة بالنظر في
أوض���اع المناطق المحتلة (خاصة مناطق ج) وممارس���ات
الحكومة اإلس���رائيلية فيها .من المهم جدا اإلشارة إلى
أن المحكم���ة العليا ،التي تق���وم على تركيبة مكونة من
 15قاضي���ا ،ال تعتمد على المهارات القضائية والمهنية
التي يتمتع بها القاضي وحس���ب ،وإنم���ا هناك أهمية
ووزن ال يمكن االستهانة بهما للتوجهات األيديولوجية
للقاضي نفسه ،والتي تنعكس بشكل مباشر على طريقة
البت في القضية المطروحة.
إح���دى اإلش���كاليات المطروح���ة على أجن���دة اليمين
الجدي���د ،والتي تش���كل مص���در قلق بالنس���بة له ،هي
التركيبة الليبرالية لقضاة المحكمة العليا .في إسرائيل،
جرت العادة على تقس���يم القضاة ف���ي المحكمة العليا
إلى ليبراليي���ن (الليبرالية هنا مرادفة لليس���اري) وإلى
محافظي���ن (المحافظة مرادف���ة لليمي���ن) .وبالنظر إلى
الفروق���ات الكبي���رة بين مواق���ف القض���اة الليبراليين
والمحافظين في ثالثة مج���االت ،يمكن لنا أن نفهم إلى
أي مدى تعتبر معركة «ش���اكيد -ميخائيلي» والمتعلقة

بعضوية «لجن���ة تعيين القضاة» مصيري���ة ،على األقل
بالنسبة إلى شاكيد.
أوال ،في المجال االقتصادي خصوصا فيما يتعلق بآليات
الس���وق المفتوح وحري���ة عمل رأس الم���ال .فاالقتصاد
اإلس���رائيلي ،كما معظم االقتصادات المتطورة ،يشهد
ّ
التطور السريع القتصاد
مس���تجدات متس���ارعة نتيجة
التقنيات العالية بحيث أن رأس المال اإلس���رائيلي بات
يعمل ف���ي مجاالت جديدة ما تزال تنتظر س���ن قوانين
ناظم���ة لها .ينتص���ر القض���اة المحافظون ع���ادة ،إلى
نظرية االقتص���اد الحر الذي تمن���ح رأس المال أقل قدر
ممكن من القيود الناظمة )1( .هذا يتماش���ى تماما مع
رؤية شاكيد التي تعتبر من أش���د المناصرين القتصاد
الس���وق المفتوح .في هذا السياق ،تتناغم رؤية شاكيد
والليكود ومعظم األحزاب اليميني���ة التي تدفع باتجاه
أجندة نيو ليبرالية ،على العكس من اليسار الصهيوني
الذي يس���عى إلى تقنين عمل رأس المال لصالح الفئات
الوس���طى والدني���ا التي تنتظر م���ن الدولة والس���لطة
القضائية حماية قانونية بدرجة أو بأخرى.
ثاني���ا ،ف���ي مجال فص���ل الس���لطات .ين���زع القضاة
الليبرالي���ون إلى تطبيق مبدأ فصل الس���لطات بش���كل
مرن نس���بيا .للتوضيح ،هناك قوانين أس���اس (بمثابة
دس���تور الدولة) الت���ي تحرص المحكم���ة على الحفاظ
عليه���ا ،وتحتك���ر الح���ق في تفس���يرها عندم���ا تبرز
إش���كالية قانونية حولها .لكن مؤخرا ،نزعت الحكومات
اإلسرائيلية اليمينية إلى تغيير القوانين األساس بما
يخدم أجنداتها السياس���ية ،األمر الذي وضع المحكمة
العليا أمام خيارين :إما التدخل إليقاف ّ
تفرد الس���لطة
التنفيذي���ة (الحكوم���ة) أو التش���ريعية (الكنيس���ت)
واللتي���ن تعيدان صياغة القوانين الدس���تورية لصالح
أجن���دات يمينية ضيق���ة (وهذه وجهة نظ���ر القضاة
الليبراليين) ،وإما االمتناع عن التدخل بحجة المحافظة
على مبدأ فصل الس���لطات (وهذه وجه���ة نظر القضاة
المحافظي���ن) .وقب���ل عام ،قام���ت حكوم���ة نتنياهو-
غانتس بمحاولة لتغيير القانون األس���اس الدس���توري
المتعل���ق بموازن���ة الدولة لكي يتس���نى له���ا إضافة
مبل���غ معين للموازنة بش���كل اس���تثنائي في ظل عدم
قدرة الحكومة المتصارعة داخلي���ا على إقرار ميزانية.
هنا تدخل���ت المحكمة العليا ورفع���ت «بطاقة صفراء»
تحذيرية للحكومة والكنيس���ت .تجدر اإلش���ارة إلى أن
المحكمة العليا اتخذت ق���رار تحذير الحكومة بأغلبية
 6قضاة ليبراليين مقاب���ل معارضة  3قضاة محافظين.
ولو كانت تركيبة القضاة في معظمها من المحافظين،
الس���تطاعت الحكوم���ة تغيير القوانين األس���اس متى
وجدت حاجة إلى ذلك.
ثالثًا ،مجال حقوق اإلنس���ان ،شكلت بصمات القاضيين
أهارون باراك ومئير شمغار ،اللذين ترأسا المحكمة قبل
أكثر من عقدين ،بمثابة «عقي���دة ليبرالية» مدافعة عن
حقوق اإلنسان .فمثال ،طالب حزب «إسرائيل بيتنا» ذات
مرة بأن يتم حبس أي ش���خص يق���وم بالحداد في ذكرى
«اس���تقالل إس���رائيل» لمدة ثالث س���نوات ،في محاولة
واضح���ة لـ»تجريم» فعالي���ات إحياء النكبة .والتمس���ت
منظم���ات حقوقية ع���دة إل���ى المحكمة العلي���ا ،والتي

											
شاكيد وبينيت :ماراثون تفاوضي حول قضايا جوهرية.

وقف���ت حائرة :من جهة ،فإن إرثها الليبرالي يمنعها من
قمع حري���ة التعبير كقيمة عليا .وم���ن جهة ثانية ،فإن
المدرس���ة الليبرالية التي خلفها باراك وش���مغار بدأت
تتراج���ع مع دخول قضاة محافظي���ن لدرجة أن المحكمة
لم تستطع أن تلغي مقترح «إسرائيل بيتنا» بشكل كلي،
واكتفت بصياغة عام���ة تجعل االحتفال بالنكبة مخالفة
قانونية لكن ال تس���تلزم الحبس .ولما اعترضت منظمات
حقوقية على هذه الصياغة كونها س���تؤول إلى المزيد
من العنصرية ،قررت المحكمة العليا العام  2011رد هذه
االعتراضات ،األمر الذي أعطى إشارة إلى ذهاب المحكمة
()2
العلي���ا رويدا رويدا نح���و األيديولوجي���ا المحافظة.
لكن مس���ألة حقوق اإلنسان هي مسألة واسعة جدا ،وقد
تش���مل هدم منازل الفلس���طينيين في الضفة ،توسيع
االس���تيطان وشرعنة البؤر ،ممارس���ات الشرطة والجيش
تجاه الفلسطينيين ..إلخ.
تتك���ون «لجن���ة تعيين القض���اة» التي اس���تماتت
ش���اكيد للحصول على عضويتها ،من تس���عة أعضاء
موزعين كالتالي :ثالثة قضاة من محكمة العدل العليا،
عضوا كنيس���ت (واحد ع���ن االئتالف الحاك���م وواحد
ع���ن المعارضة) ،ممث�ل�ان اثنان عن نقاب���ة المحامين
باإلضاف���ة إلى وزيرين (أحدهما ه���و وزير العدل الذي
يت���رأس اللجن���ة) .من أه���م مهمات اللجن���ة تعيين

قض���اة جدد للمحكمة العليا ،بحي���ث أن على كل قاض
مرشح أن يحصل على س���بعة أصوات على األقل داخل
اللجنة المكونة من تس���عة أعض���اء ليتم تعيينه في
هذا المنص���ب الذي يحمل نفوذا واضحا .من المعروف
أن ع���ددًا من قض���اة المحكمة العليا قد أش���رف على
التقاع���د (التقاعد في س���ن  ،)70وبعضهم اآلخر كان
قد استقال بالفعل .في األشهر األخيرة ،مثال ،استقال
كل من مين���ي مزور وحنان ملتس���ر ،وكالهما ليبرالي،
م���ن منصبهما ف���ي المحكمة العليا .خالل الس���نوات
الثالث القادمة هناك سبعة قضاة ليبراليون سيصلون
إلى س���ن التقاعد )3( .تعتبر ه���ذه فترة حرجة من
ناحية هوية القضاة الجدد الذين س���يحلون مكانهم.
وس���يكون لنجاح شاكيد في الدخول إلى «لجنة تعيين
القض���اة» خ�ل�ال العامي���ن األولين من عم���ر االئتالف
الحكومي المنوي تش���كيله تبعات مباشرة على عمليه
تعيين القضاة الج���دد ،على العكس من فترة عضوية
ميخائيل���ي التي س���تحل بعد عامي���ن عندما تنتهي
عملي���ة تعيي���ن القضاة الج���دد .ويدعم ش���اكيد في
هذه الخط���وة التي تعتبر توطي���دا لحكم اليمين في
مؤسسات حساسة :حزبها «يمينا» ،وحزب «أمل جديد»
(رئيس الح���زب هو جدعون س���اعر والموعود بمنصب
وزير العدل ،وبالتالي س���يكون اليميني الذي يترأس

(إ.ب.أ)

لجنة تعيي���ن القضاة التي تضم ش���اكيد) ،باإلضافة
إلى «إس���رائيل بيتنا» .لكن أيضا من خ���ارج االئتالف
الحكومي ،فإن خطوة ش���اكيد تعتب���ر مباركة من قبل
المستوطنين وقائمة «الصهيونية الدينية» (أحد أهم
مشاغل زعيمها بتسلئيل سموتريتش هو التقليل من
نفوذ المحكمة العليا على الكنيست) وحزب الليكود.

(هـــوامـــش)
1 .1روع���ي س���ولوكي“ ،المحكم���ة العلي���ا والقضاة
المحافظ���ون :يوم عيد بالنس���بة ل���رأس المال”،
غلوب���سhttps://www.globes.co.il/ ،2017 ،
.news/article.aspx?did=1001182006
2 .2غيدي فايتس وشارون بولبار“ ،محافظة  ،دفاعية
وتخشى مواجهة الحكومة والكنيست :المحكمة
العليا  2016نموذج���ًا” ،هآرتسhttps:// ,2016 ،
www.haaretz.co.il/magazine/EXT.
.premium-EXT-MAGAZINE-1.2832782
3 .3ميخائي���ل هاوزر -طوف ونطعئي���ل بندل“ ،لبيد
حول مفاوضات االئتالف :اليمين سيكون له حق
النقض عل���ى تعيين قضاة بالمحكم���ة العليا”،
هآرت���سhttps://www.haaretz.co.il/ ،2021 ،
.news/politi/.premium-1.9853712

جـديـد مـركـز مـدار :سـيـاسـة إسـرائـيـل
حيال المواطنين العرب  -عودة إلى األصول
صدر حديثًا عن المركز الفلس���طيني للدراس���ات اإلسرائيلية
«مدار» عدد جديد من سلس���لة «أوراق إس���رائيلية» اإللكترونية
(العدد  )71تحت عنوان «سياس���ة إس���رائيل حيال المواطنين
العرب -عودة إلى األصول» ،أعده���ا وترجمها الباحث عمر أمين
مصالحة.
وتضم هذه الورقة ترجمة من األرش���يف لمحضري جلستين
عقدتهما قيادة حزب «مباي» (حزب عمال أرض إسرائيل) ،سلف
حزب العمل الحالي ،والذي يعتبر الحزب المؤس���س إلس���رائيل،
يوم���ي  18حزيران  1950و 19تموز  1950وكرس���تا لمناقش���ة ما
أسمي بـ»مسألة العرب في الدولة».
وج���اء في تقدي���م الورقة ال���ذي كتبه محرر سلس���لة «أوراق
إس���رائيلية» أنطوان شلحت أن وقائع الجلس���تين المذكورتين
تنبئان بما دار فيهما في ش���أن موضوع المواطنين العرب بما ال
نحتاج معه إلى عناء البرهان على أصول جوهر سياسة التمييز
العنصرية وقمع التطلعات الوطنية والقومية للفلسطينيين في
إس���رائيل ،والتي انتهجتها الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة،
وه���ي أصول بدأت تلوح منذ أول أعوام إقامة إس���رائيل في إثر
النكبة الفلس���طينية العام  .1948ومع أن باحثين إس���رائيليين

صــدر حــديــثــ ًا

المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

قضايا إسرائيلية «»81
مــحــور الــعــدد:
إسرائيل والتطبيع مع الدول العربية

»

يقرأون هذه الوقائع باعتبارها نقاشًا أو تناقضًا بين مقاربتين،
ّ
واحدة أكثر توحشًا وأخرى أقل توحشًا ،فمما ال شك فيه أن ثمة
الكثير من القواس���م المش���تركة بين أصحاب المقاربتين ،وفي
مقدمها رفع االعتب���ارات األمنية في كل ما يتعلق بالتعامل مع
الم ّ
المواطنين العرب إلى مرتبة ُ
قدس .ومن القواسم المشتركة
األخرى ال ُب ّد من أن نش���ير أيضًا إلى ما يشبه اإلجماع على غايات
ّ
مهمين في كل ما
التربية والتعليم والتش���غيل كعاملي تأثير
يرتبط بداية بالتنش���ئة االجتماعية للمواطنين العرب ،ومن ثم
ً
بما ُيسمى «المنفعة المتبادلة» وصوال إلى إحداث قطيعة تامة
بين هؤالء المواطنين وبين أبناء ش���عبهم الفلس���طيني وسائر
الشعوب العربية خارج الحدود.
وأضاف ش���لحت :غي���ر أن األكثر إثارة يظل م���ن نصيب ذلك
االقت���راح بأن تظ���ل قضية وجود الع���رب الفلس���طينيين في
ّ
إس���رائيل قضية مفتوحة غير محس���ومة ،عل وعس���ى أن ُيتاح
ّ
المجال أمام إمكان التخلص منهم في المس���تقبل المنظور في
ذلك الوقت من خالل الترانس���فير ،وذلك لدرء احتمال ّ
تحولهم
إلى «طابور خامس» .وثمة إش���ارات كثي���رة في المحضرين إلى
مس���ألة الرغبة بترحيل فلس���طينيي  ،1948أكثره���ا بالغة قول

موش���يه ديان بأن سياسة «مباي» يجب أن تكون موجهة بحيث
ال ُيبت نهائيًا في مس���تقبل الـ 170ألف عربي الذين بقوا داخل
إس���رائيل ،وبرأيه لربما تكون هناك إمكانيات أخرى في األعوام
القريبة يتم فيها تنفيذ ترانسفير لهؤالء العرب من إسرائيل.
و»طالم���ا توفرت اإلمكاني���ة لمثل هذا األمر ،فلس���نا بحاجة ألن
نفعل شيئًا يحول دون ذلك» ،على ّ
حد تعبيره.
ُ
ولفت ش���لحت أيضًا إل���ى أن موضوع الترانس���فير طرح بقوة
في الجلس���تين ،كما بالوسع االستشفاف من قراءة المحضرين.
ّ
الح���ادة في وضوحها وصرامتها ،برزت
وفي مقابل لهجة ديان
ً
ُ
لهجة موشيه ش���اريت مثال التي تنطوي في العمق على تأييد
ّ
الطوعي .فهو يؤكد أنه في حال سنوح
الترانسفير ولكن الناعم،
أي فرص���ة أو إمكانية لـ»تقليل عدد العرب في البالد فس���نفعل
ّ
ه���ذا ،حتى لو عن طريق حث قرية معينة ،أو مجموعة ما ،أو عدد
من العرب على ترك البالد ،وإخراجهم منها بطرق سلمية ،وعلينا
فعل ذلك» .وبرأيه «تنازلنا عن قطاع غزة كي ال نزيد عدد السكان
العرب في أرض إسرائيل ،وإذا ما أتيحت اإلمكانية لخفض عدد
األقلي���ة العربية الت���ي تعد اليوم  170ألف نس���مة بألف واحد
سنفعل ذلك .لكن األمر منوط بكيفية التنفيذ»!.
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ياريف ليفين :حان الوقت إلجراء تغييرات أساسية في الجهاز القضائي اإلسرائيلي
[تعريف :تمثل هجوم اليمين اإلسرائيلي
على الجهاز القضائي ع��ام��ة والمحكمة
العليا اإلسرائيلية ،في اآلون��ة األخيرة ،في
مقالة نشرها رئ��ي��س الكنيست ياريف
ليفين ،من قادة الليكود وأحد أبرز المقربين
لرئيس الحكومة ،بنيامين نتنياهو ،قبل
نحو عامين ،ونعيد هنا نشر مقاطع واسعة
منها كونها توضح خلفية ه��ذا الهجوم
ومراميه]:
إس���رائيل دول���ة ديمقراطي���ة ،تتوفر فيها س���مات
الديمقراطي���ة األس���اس ،مثل االنتخاب���ات الحرة ،حرية
التعبير الواسعة وحرية الحركة لكل مواطن .ولكن ،تحت
هذا الغطاء الخارجي لهذه الس���مات ،تختفي س���يرورة
خطيرة ومثيرة للقلق تتمثل في التآكل المس���تمر في
المبدأ األس���اس الذي يقوم علي���ه أي نظام ديمقراطي ـ
أي :سيادة الشعب .هذه الس���يرورة هي جزء من جهود
متواصل���ة تبذلها مجموع���ة أقلية ،منظورها األس���اس
هو يس���اري ـ راديكالي ،إلم�ل�اء منظورها ومواقفها على
الجمهور الواسع الذي ال يرغب في ذلك .مجموعة األقلية،
ً
التي تضع نفسها سيدًا أعلى بدال من الشعب ،من خالل
المس المستمر بصالحيات القرار التي ُيفترض أن تكون
َ
في أيدي منتخبي الش���عب .هؤالء ،الذين يخسرون في
صناديق االقتراع ف���ي انتخابات الكنيس���ت ،المرة تلو
األخرى ،ال يتوقف���ون عن محاوالت فرض قيمهم ووجهة
نظرهم ،من خالل س���يطرتهم على منظومات /قطاعات
َ
غي���ر منتخبة ،م���ن بينها األكاديميا ،أجزاء واس���عة من
وسائل اإلعالم والجهاز القضائي ،باألساس.
تج���رى محاوالت ف���رض موقف األقلي���ة الصغيرة من
خ�ل�ال الموازاة بين الديمقراطية ومبدأ س���لطة القانون،
من جهة ،وس���لطة القاضي ،من جهة أخرى .إال أن سلطة
القاضي هي عك���س الديمقراطية ونقيضها المطلق .ال
تختلف في شيء عن فرضية األساس التي يقوم عليها
أي نظام ديمقراطي .نقط���ة االنطالق في الحالتين هي
أن ثمة من يعرف أكثر من الشعب وأفضل منه ،ثمة من
لديه قيم أس���مى ،ثمة من يريد حماية الدولة من جهل
الجمهور.
ُي َ
حرص ،في الحالتين ،على تطبيق إجراءات االنتخابات
الديمقراطي���ة ،لكن مع العمل عل���ى تقليص حيز القرار
المتاح أمام الناخبين وإبقاء الس���يطرة ف���ي أيدي قلة،
لم ُينتخبوا للقيام بذلك .س���لطة القاضي ،التي تضعه
َ َ
ورأيه ف���وق منتخب���ي الجمهور وآرائه���م ،هي نقيض
الديمقراطي���ة التام والنقيض المطلق لس���لطة القانون
ً
أيضًا ،وتشكل مسًا قاتال وخطيرًا بمبدأ األساس ـ سيادة
الش���عب .تتهيأ س���لطة القاض���ي من خ�ل�ال االقتحام
المتواصل ال���ذي تقوم به الس���لطة القضائية لمجاالت
عم���ل ،وصالحي���ات ،الس���لطة التش���ريعية والس���لطة
ً
ً
التنفيذي���ة ،على نح���و يمحو ،فعال وق���وال ،مبدأ الفصل
والموازنة بين السلطات الثالث.
يتجس���د تش���ويه النظام الديمقراطي في إسرائيل،
بأيدي رؤس���اء الجهاز القضائي ،في تش���كيلة واس���عة
ومنوع���ة م���ن الص���ور ـ ب���دءًا بطريق���ة عم���ل منظومة
االستش���ارة القانوني���ة للحكومة ،التي تضع نفس���ها،
م���رات عديدة ،في موضع مقرر السياس���ات فتملي على
وزراء الحكوم���ة الطريق���ة التي يتعي���ن عليهم العمل
وفقها والتصرف بها ،مرورًا بالتدخل الش���رس من طرف
االستشارة القانونية والس���لطة القضائية في إجراءات
وس���يرورات التش���ريع في الكنيست ،س���واء مع انطالق
العمل التش���ريعي باإلعالن أن هذا القان���ون أو ذاك لن
يجتاز «امتح���ان المحكم���ة العليا» في المس���تقبل ،أو
بع���د انتهاء التش���ريع بإلغاء قواني���ن ،أو بنود مهددة
منه���ا ،بعد أن أقرتها الغالبية المطلوبة في الكنيس���ت
بالقراءات الثالث.
هذه الفاعلية القضائية تواصل رفع رأسها في قرارات
الحكم القضائية التي ال تزال تصدر عن المحكمة العليا،
صبح مس���اء ،والتي ُيفت���رض بها ،ظاهري���ًا ،أن تكرس
وتحمي كرامة اإلنس���ان ،حريت���ه وحقوقه .ومن الناحية
العملية ،تعتمد ق���رارات الحكم القضائية الصادرة عن
المحاكم لدينا ،بصورة مطلقة وحصرية ،على وجهة نظر
القضاة الجالس���ين على كرس���ي القضاء عند النظر في
قضي���ة ما ،ناهيك عن أن هذه الق���رارات تكون مرتبطة،
ف���ي كثير م���ن األحيان ،بهوي���ة طالب الح���ق ،أكثر من
ارتباطها بماهية الحق نفسه.

بين مزارع يهودي ومزارع عربي
ً
هكذا ،مثال ،سارعت المحكمة العليا إلى المصادقة على
طرد سكان غوش قطيف (في قطاع غزة) وشمال السامرة
(الضف���ة الغربية) من بيوتهم ،رغ���م معرفتها األكيدة
بأن إصدار أوامر تلزم بإقامة مبان س���كنية لجميع الذين
تم إخالؤهم وإيجاد أماكن عمل لهم جميعًا ،س���يؤديان
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بالضرورة إلى تأجيل اإلخالء وفق���دان األغلبية الضئيلة
ج���دًا التي كانت متوف���رة للحكومة لتنفي���ذه .في هذه
الحالة ،تناس���ى القضاة جميع المبادئ األساس���ية التي
يرددونها ويكررونها باستمرار في قراراتهم القضائية
ـ ابتداء من الحق في التملك وانتهاء بالحفاظ على شروط
الحد األدنى الالزمة لحياة المجموعات واألفراد الذين تم
اقتالعهم من بيوتهم.
في المقابل ،حظيت ه���ذه المبادئ بـ»االنبعاث» والوزن
الحاسم في االلتماس���ات التي قدمها مزارعون عرب ضد
مسار جدار الفصل .هناك ،وبالرغم من الخطر الكامن في
الموضوع على حياة البش���ر وعلى أمن مواطني إسرائيل،
ّ
فضل القضاة إصدار أوامر احترازية بسخاء لوقف تنفيذ
األعمال في إقامة الجدار ،بل وحرف مسار الجدار على نحو
يضم���ن قدرة المزارعين العرب على فالحة أراضيهم في
ظروف هي األفضل الممكنة.
عن���د الحديث عن مزارع يهودي من غوش قطيف ،إذن،
ل���م يجد قضاة المحكمة العليا أي مانع لس���لبه حقه في
أرض���ه ،مرة واحدة ،دون أية تس���وية يمك���ن أن تضمن
مس���تقبله .من جانب آخر ،عن���د الحديث عن مزارع عربي،
حرص القضاة ،بأقصى درجات الحرص ،على قدرة الفالح
على البقاء في أرضه تلك وفالحتها ،حتى لو بثمن باهظ
يشمل حرف مسار الجدار أو تعريض أمن مواطني الدولة
للخطر .الحالتان متش���ابهتان ،لك���ن القرارات القضائية
في كلتيهم���ا مختلفة ،متناقضة تمام���ًا ،بتأثير منظور
القضاة ووجهة نظرهم.
كان���ت ص���ورة المحكمة العلي���ا مختلف���ة تمامًا خالل
العقدين األولين من عم���ر الدولة .عمالقة القضاء الذين
كانوا قضاة فيها آن���ذاك كانوا ديمقراطيين حقيقيين.
كان���وا يحترمون إرادة الجمهور وخي���اره وتصرفوا بحذر
ش���ديد لدى الحاجة إلى أي تدخل من طرفهم في قرارات
الكنيس���ت والحكومة وفي اعتب���ارات منتخبي الجمهور
الذين اتخذوا تلك القرارات .أما رؤس���اء المحكمة العليا
الذي���ن أت���وا بعدهم ،فكان���وا النقيض الت���ام من ذلك.
فالمجتمع اإلسرائيلي ،في عرف هؤالء األخيرين ،ينقسم
إلى طبقتين :األولى ،بس���طاء الش���عب وعامته ،الجهلة،
الذي���ن ينتخبون ممثليهم ف���ي الكنيس���ت؛ والثانية،
ه���ي التي ينتمي إليه���ا المتميزون أصح���اب الفضيلة
الجالس���ون على منصة المحكم���ة ،أي «المتنورون» .هم
الذين يعرفون ما هو «المعقول» ،ما هو «التناس���بي» وما
هو «الدس���توري» .خلطة من الكلمات ال هدف لها ومنها
ّ
أدائي
س���وى جعل االنتخابات للكنيس���ت مجرد ع���رض
وجعل الكنيس���ت والحكومة مسرح دمى وجعل المحكمة
العليا مركز القوة الحقيقي.

قطيعة مع المواطنين
إلتمام س���يطرتهم غي���ر الدمقراطية هذه ،يتش���بث
القض���اة بـ «قان���ون أس���اس :كرامة اإلنس���ان وحريته».
ليس ثمة تش���ويه قضائي أكبر من هذا .إحدى القواعد

األساس���ية في الديمقراطية هي أن المبادئ الدستورية
ُ َ
تعت َم���د بعد بح���ث ونقاش عامين وبأغلبي���ة مطلقة في
البرلمان .يتم إقرار الدستور باستفتاء عام .في إسرائيل
فقط ّ
حول القضاة نصوص قانون األس���اس وأحكامه إلى
قاعدة دس���تورية عليا ،رغم أن القانون قد ُس ّ
���ن بأغلبية
 32عضو كنيست فقط ،لم يكونوا يعلمون ،أو يتوقعون،
أنهم يصوتون في تلك اللحظة على وضع دستور جديد.
م���ن دون أي نقاش ع���ام ،من دون أغلبي���ة خاصة ومن
دون إقرار في اس���تفتاء عام ،جرى دوس جميع الجوانب
القضائية األساس���ية ،دفعة واحدة ،خدمة لهدف كبير
هو نقل الس���يطرة في الدولة من يدي الشعب إلى أيدي
حفن���ة من القضاة .دأب رئيس المحكمة العليا الس���ابق
وش���ركاؤه ،بهذه الطريقة ،على جعل كل ما هو يهودي
وصهيوني «غير تناسبي»« ،غير معقول» و»غير دستوري».
إنقاذ األراضي واالس���تيطان اليهودي ـ الركيزتان اللتان
تأسس���ت عليهم���ا الدولة ف���ي أيامها األول���ى -أصبحتا
في ق���رار المحكمة في قضية الزوجي���ن قعدان «تمييزًا
محظ���ورًا ومرفوضًا» .وأصبح طرد مهاجري البحث عن عمل
(األفارقة) ،الذين س���طوا على الحدود وتسللوا إلى داخل
ً
إسرائيل ،عمال «غير قانوني».
االس���تيالء على أراضي الدولة في النق���ب ،بمقاييس
ً
مذهل���ة ،يلقى تعامال متس���امحًا ومكترثًا ،بينما يتلقى
مستوطنو نتيف هآفوت (حي في مستوطنة إليعازر في
غ���وش عتصيون) أوامر بأن يهدم���وا بيوتهم بأيديهم،
بسبب خرق ببضعة س���نتيمترات ،هم ليسوا مسؤولين
ُ
ً
عنه أصال ،بتاتًا .س���لم القيم المش���وه الذي فرض علينا
ّ
يفضل بيئة «المخربين» الداعمة على اس���تخدام «إجراء
الجار» الذي يمكن أن يجنب جنودنا الكثير من اإلصابات.
القضاة هم الذين يقررون من يس���تطيع أن يكون قائدًا
عامًا ألركان الجيش اإلس���رائيلي؛ هم الذين يقررون من
يكون رئيس س���لطة الضرائب .هم يأخذون ألنفس���هم
َ
جميع الصالحيات ويتركون لمنتخبي الشعب المسؤولية
فقط.
تسبب القطيعة القائمة بين قضاة المحكمة العليا،
من جهة ،وجمهور المواطنين في إسرائيل وممثليهم
َ َ
المنتخبين ،من جهة أخرى ،في كثير من األحيان ،مسًا
ّ
س���ن
خطيرًا بطابع الدولة اليهودي .منذ قيام الدولة،
منتخبو الجمه���ور قوانين الهدف منها هو المحافظة
على هوية الدولة ،بكونها دولة القومية اليهودية ،إال
أن قضم المحكمة العليا الحاد والمتواصل بصالحيات
ِّ
المش���رع أدى ،بصورة فعلية ،إلى مس مباش���ر بمكانة
القومية اليهودية في دولة إس���رائيل .وهذا ،وس���ط
ّ
ّ
تعل���ق القض���اة المتصنع بحق���وق كوني���ة ،ظاهريًا،
وتفضيله���ا على قيم األس���اس التي تش���كل قاعدة
الصهيونية.
ف���ي المقابل ،ال يحظى م���ا يعتبره الجمهور الواس���ع،
بأغلبيته الس���احقة« ،قيمة أساس���ية عليا» (حق ش���عب
إسرائيل على أرض إس���رائيل الكاملة) بأي وزن أو اعتبار

صــدر حــديــثــ ًا

المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية «

»

ُ
األراضـي الـمـفـرغـة

جغرافيا قانونية لحقوق البدو في النقب
تـرجـمـة :يـاسـيـن الـسـيـد

في قرارات المحكمة العليا ،على نحو ّ
يغيب هذه القيمة
األساس���ية ،بصورة فعلي���ة ،ويفضل عليه���ا كل القيم
األخرى التي يعتبرها القضاة ،ال الجمهور الواس���ع ،أكثر
أهمية.
منذ أعلن���ت المحكمة العليا ،من طرف واحد ،عن الثورة
الدس���تورية ووجود دس���تور في إس���رائيل ،توغلت في
توس���يع دائرة «الحقوق غير المنص���وص عليها» .تقوم
المحكم���ة العلي���ا ،من خ�ل�ال نهج التش���ريع القضائي،
بس���ن قوانين أساس جديدة .يتعدل التشريع القضائي
ويتغي���ر من قرار حك���م قضائي إلى آخ���ر ،وفقًا لرغبات
القض���اة وم���ن دون أن يكون له أي أس���اس مرجعي ،في
الواق���ع أو في النصوص القانونية ،األمر الذي يخلق ـ إلى
جانب ّ
المس بمبدأ س���يادة الش���عب ـ واقعًا من انعدام
اليقين الذي يمس بقطاع���ات ومجاالت عديدة مختلفة،
في مقدمتها الحياة االقتصادية.
أكث���ر من هذا :تق���دم قضاة المحكم���ة العليا ،مؤخرًا،
خطوة أخرى فشرعوا في إلغاء وشطب تشريعات قانونية
من دون االس���تناد حتى إلى قوانين أس���اس ،وال باس���م
الدفاع عن حقوق اإلنسان حتى .قرارات الحكم القضائية
هذه تزعزع ،أكثر فأكثر ،األسس التي ُيفترض أن يرتكز
عليها النظام الس���ليم .العملية الت���ي بدأت في اقتحام
مجاالت عم���ل الس���لطة التنفيذية (الحكوم���ة) ودوس
صالحياتها ،تتواصل وتتكرس في اقتحام مجاالت عمل
السلطة التشريعية (الكنيست) وصالحياتها ،على نحو ال
مثيل له في أية دولة ديمقراطية أخرى.

نهج «صديق يأتي بصديق»
الوضع الذي يأخذ القضاة ألنفس���هم صالحية تحديد
أي قواني���ن هي الت���ي يجب /يمكن أن تبقى في س���فر
القوانين اإلسرائيلي وأيها ال يستحق ذلك ويجب شطبه/
إلغ���اؤه ،ف���ي الوقت ال���ذي ال تملك فيه دولة إس���رائيل
ً
دستورًا متكامال وليس ثمة نص قانوني يخول المحكمة
وقضاتها هذه الصالحية ـ هو وضع ال مثيل له في العالم
كله .وحين يقوم بذلك قضاة يتم اختيارهم /تعيينهم
في غرف مغلقة ،ضمن نهج «الصديق يأتي بصديق آخر»
دون أي انعكاس لوجهات النظر الس���ائدة بين الجمهور
ً
العام ،فإن المس بالديمقراطية يكون قاتال.
جدير بالتأكيد هنا أن ق���رارات الحكم القضائية هذه،
الصادرة ع���ن المحكم���ة العليا ،من ش���أنها زعزعة ثقة
الجمه���ور بالمحكمة العليا نفس���ها وجعله���ا العبًا في
الملع���ب السياس���ي ـ الحزبي .في هذا الوضع الناش���ئ،
تنتقل الصراعات السياس���ية التي حسم الشعب أمرها
في االنتخابات العامة ،إلى الحسم بها من جديد بواسطة
التماس���ات تتقدم هيئ���ات وأطراف سياس���ية ـ حزبية
مختلفة هدفها منع الحكومة م���ن تنفيذ برامجها التي
ُ
تجس���د السياس���ات التي انتخبت (الحكومة) لتنفذها.
الص���ورة المرتس���مة أمامن���ا ،إذن ،ه���ي ص���ورة صعبة
وإشكالية .ونحن نشهد ،منذ بداية التسعينيات ،حصول

تغيير أساس وجوهري ينطوي على ّ
مس خطير بالتوازن
بين السلطات الثالث.
على ضوء ذلك ،ليس من الغريب أن تتس���ع وتتصاعد
المطالبة الش���عبية العام���ة بإجراء تغييرات أساس���ية
في الجه���از القضائي ،بإع���ادة التوازن بين الس���لطات
الث�ل�اث وبإصالح النظام الديمقراط���ي .نحن اآلن في أوج
هذا الص���راع المتواصل لتغيير وج���ه الجهاز القضائي
والس���تعادة الديمقراطية .م���ن أجل إع���ادة األمور إلى
نصابه���ا والوض���ع إلى طبيعت���ه ،يتحتم علين���ا تنفيذ
سلسلة من اإلصالحات الجذرية.
ً
أوال ،حان الوقت لتغيير طريقة انتخاب /تعيين القضاة
ووض���ع حد نهائي لهذه الحالة المس���تمرة ،بل المزمنة،
التي يختار فيها القضاة زمالءهم في كرس���ي القضاء .ال
يزال قضاة المحكمة العليا يتمتعون بالقوة المركزية في
لجن���ة تعيين القضاة؛ وفي كثير من األحيان والحاالت ،ال
ينعكس الوزن النسبي لممثلي الجمهور في هذه اللجنة
بطريق���ة حقيقي���ة .النتيجة العملية له���ذا الوضع هي
أن نه���ج «صديق يأتي بصديق» يتي���ح لألقلية إمكانية
الس���يطرة على الجهاز القضائي وتكريس نهجها فيه،
بينم���ا يتم إقصاء قطاعات عديدة مختلفة من الس���كان
ً
(الحريدي���م مثال) عن مقاعد القضاء في المحكمة العليا،
إقصاء تامًا.
ثاني���ًا ،يجب إبق���اء ممثل���ي الجمهور في الكنيس���ت
أصحاب حق الكلمة األخيرة في كل ما يتعلق باقتراحات
القوانين الجديدة .يجب تبني النموذج البريطاني الذي
ال يتي���ح للقضاة ش���طب أو إلغاء قواني���ن ،أو يجب ـ على
األقل ـ تبني نموذج (فقرة) التغلب الذي يمكن أن يعيد
التوازن ما بين السلطات الثالث ويمنح الكنيست القدرة
والصالحية على تجاوز أي ش���طب تقرره المحكمة العليا،
بأغلبية األعض���اء .وفي موازاة ذلك ،يج���ب إقرار إلزامية
األغلبي���ة الخاصة في المصادقة على قوانين أس���اس لم
ُ
ّ
س���ن بأغلبية  61عضو كنيس���ت على األق���ل ،في ثالث
ت
ق���راءات ،كي تك���ون القواعد المعيارية األساس���ية هي
تلك التي تم تبنيها وإقرارها بعد نقاش عام مستفيض
وبأغلبية كبيرة من أصوات أعضاء الكنيست .وعالوة على
ه���ذا ،يجدر أن يكون س���ريان مفعول قوانين األس���اس
مشروطًا بالمصادقة عليها في استفتاء عام.
كما في أي نظام دكتاتوري «متنور» ،يهب اآلن رؤس���اء
الجه���از القضائي واألقلي���ة المؤيدة لهم ف���ي محاولة
منهم للجم وكبح المطلب الشعبي العادل بإعادة حقوقه
الديمقراطية له .غير أن أغلبية الشعب ليست مستعدة
للقب���ول بهذا األمر ،بل تطالب بتغيير جوهري ،أساس���ي
وعمي���ق .والتغييرات المطلوبة التي أش���ير إليها أعاله،
إلى جانب إصالحات أخرى وجوهرية ،ستظل مطروحة في
صلب الصراع حول مس���تقبل إس���رائيل كدولة ذات قيم
يهودية ونظام ديمقراطي سليم .سيكون علينا التحلي
بالصب���ر والتصميم ،إال أن التغيي���ر الكبير قد أصبح عند
الباب.
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سالح الجريمة بين الفلسطينيين في إسرائيل :حصاد ّ
مر.

معطي��ات رس��مية :جرائ��م القت��ل بالس�لاح ف��ي المجتم��ع العرب��ي
نظيرته��ا في المجتم��ع اليهودي!
بي��ن  2019 - 2013ثالث��ة أضع��اف
ِ
كتب هشام نفاع:
نش���ر مراقب الدولة في إسرائيل ،مؤخرًا ،المزيد من فصول
تقريره السنوي المفصل ،وأفرد مساحة واسعة فيه لموضوع
تحت عنوان «تعامل ش���رطة إسرائيل مع حيازة األسلحة غير
ّ
ّ
العربي
القانوني���ة وحوادث إطالق النار في بل���دات المجتمع
َ
ّ
والبل���دات المختلطة» .وهو ينوه إل���ى أن هذا بمثابة «مراقبة
الحالي ه���و تقرير َ
ّ
متابعة ،يقوم بمراجعة
متابعة ،والتقرير
عدد من المواضيع التي ناقش���ها التقرير السابق إلى جانب
مواضي���ع أخرى» .التقرير الس���ابق صدر ف���ي آب عام ،2018
ّ
القتالية،
وتناول عددًا من القضايا ،من بينها مصادر الوسائل
ّ
َ
ّ
ومعالج���ة محط���ات الش���رطة لمخالفات الوس���ائل القتالية،
ّ
ّ
ّ
العربي في الشرطة ،وخطة «مدينة خالية
ومديرية المجتمع
من العنف».
ّ
وهو يفتتحه مباش���رة بمعطيات ت���دل على حجم وخطورة
استخدام السالح ،كالتالي :في نهاية العام  ،2019بلغ تعداد
ّ
الس���كان العرب في إسرائيل نحو  1.87مليون نسمة ،أي نحو
ّ
ّ
 %21من عموم س���كان الدولة( .مالحظة :هذا رقم مضخم ألنه
ّ
يشمل سكان القدس الش���رقية وهضبة الجوالن المحتلتين،
ُ
ّ
أي أن النس���بة أقل من المذكور) .في العام نفسه ،2019 ،قتل
ّ
ّ
العربي ،ويشكل هؤالء نحو %65
 95شخصًا من أبناء المجتمع
ُ
من مجموع األفراد الذين ق ِتلوا في إسرائيل في ذاك العام.
ّ
إجراميتان
وفق���ًا لتعريف المراق���ب ،هن���اك «ظاهرت���ان
العربي )1( :حيازة وس���ائل ّ
ّ
قتالية غير
بارزت���ان في المجتمع
ّ
ّ
ّ
قانونية كالبنادق ،والمسدسات ،والقنابل اليدوية ،والقنابل
ّ
ّ
الصوتية ،والمتفجرات؛ (ب) الكثي���ر من حوادث إطالق النار
ّ
والقناب���ل التي تش���كل خطرًا على حياة الن���اس مثل :إطالق
ّ
ّ
التجارية
النار في الهواء؛ إطالق النار عل���ى المنازل والمحال
َ َ
والـم ْركب���ات؛ إط�ل�اق النار على األفراد؛ وضع ُع ُب ّوات ناس���فة؛
ّ
ّ
ّ
والصوتية في ساحات البيوت والمحال
اليدوية
إلقاء القنابل
ّ
ّ
التجارية» .ويضيف« :إن وزارة األمن الداخلي وشرطة إسرائيل
َ
ُ
لحق
مطالبت���ان بالعمل من أجل مواجهة هذه الظواهر التي ت ِ
العربي ّ
ّ
خاصة».
الضرر واألذى بالمجتمع
في هذا المقال سيتم إيراد المعطيات الواسعة والخطيرة
ّ
ثان ُيجمل ما
التي تضمنها تقرير المراقب ،وس���يتبعه مقال ٍ
تم اتخاذه م���ن قرارات حكومية ووضعه م���ن خطط مختلفة
عنوانه���ا مكافحة الجريمة والس�ل�اح ف���ي المجتمع العربي،
والتقيي���م الذي يضعه المراقب ،ورب���ط لبعض الخيوط التي
تقود إلى بعض مكامن الخلل بل التقاعس في عمل السلطات.

ّ
العربي
ارتفاع بنسبة  %17في عدد ضحايا السالح في المجتمع
*حصل ارتفاع بنس���بة تقارب  %10ف���ي الفترة بين - 2016
 2018في عدد الملفات التي ّ
تضم مش���تبهًا به من المجتمع

ّ
العرب���ي ،بينما زال هذا االرتفاع تقريب���ًا في العام  .2019في
ذلك العام تراجع ع���دد الملفات بنحو  4000ملف .على الرغم
ّ
عام���ي  2019 - 2017تغيير
من ذل���ك لم يطرأ في الفترة بين
ملحوظ في نس���بة المش���تبه بهم من أبناء المجتمع العربي
من مجمل المشتبه بهم من السكان ،وفي العام  2019وصلت
النسبة إلى األعلى في السنوات الست األخيرة .حصل ارتفاع
َ
المش���تبه بهم العرب
بنس���بة  %17منذ العام  2016في عدد
بارتكاب مخالفات عنف جس���دية .وبحس���ب بيانات الشرطة،
َ
َ
المشتبه بهم بارتكابهم مخالفات جسدية من العرب
نس���بة
ْ
َ
ُ
َ
بلغت  %30من مجمل المش���تبه بهم ،بينما تبلغ نس���بتهم
ّ
السك ّ
انية  %21فقط.
*هناك ارتفاع بنس���بة  %17في عدد الضحايا في المجتمع
ضد الجس���د ّ
العربي نتيجة ارتكاب مخالفات ّ
ّ
وضد الفرد .في
ٌ
الفترة بي���ن العامين  ،2019- 2017حصل ارتف���اع بالغ تجاوز
 %10في عدد الضحايا .العام  2019ش���هد مقتل  21ش���خصًا
ّ ُ
ّ
العربي (وذاك
ممن قتلوا في الع���ام  2018في المجتمع
أكثر
ّ ُ
ممن قتلوا في العام
ارتفاع بنسبة َ ،)%28و 31ش���خصًا أكثر
( 2016أي بارتفاع ْ
نسبته .)%48
ّ
ّ
*نس���بة استخدام الس�ل�اح الناري في المجتمع العربي في
َ ُ
مخالف���ات القتل ،في الفترة الواقعة بين  ،2019 - 2013تفوق
َ
نظيرته���ا في المجتم���ع اليهودي بثالث ّ
م���راتّ .
ثمة تراجع
ُ
منذ العام  2016في نس���بة الحاالت التي ارت ِكب فيها القتل
ّ
الناري في المجتمع اليهودي ،بينما حصل
بواسطة الس�ل�اح
ّ
ارتفاع متواصل في المجتمع العربي بنس���بة  %24منذ العام
 ،2016ووصل���ت النس���بة في العام  2019إل���ى %78من ُم ْج َمل
أعم���ال القتل .وهذا ّ
ّ
الناري في
يبين ّأن اس���تخدام الس�ل�اح
ّ
العربي في حاالت القتل أعلى بكثير من استخدامه
المجتمع
ّ
في المجتمع اليهودي ،وأن هذا االستخدام يواصل االرتفاع،
ّ
الناري في
بينما يحصل تراجع متواصل في استخدام السالح
ُ
المجتمع اليهودي في حاالت القت���ل .تظهر البيانات تأثير
ّ
ّ
العربي،
القتالية على اإلجرام ف���ي المجتمع
وفرة الوس���ائل
وعل���ى ضرورة تقليصه���ا تقليصًا بالغًا في س���بيل مواجهة
اإلجرام الخطير.
ّ
يش���دد المراقب على أن «أحد البيانات التي تش���ير إلى
ّ
حجم انتشار الجريمة في المجتمع العربي هو عدد رؤساء
ّ
َّ
المهددين .وظاهرة تهديد رؤس���اء
الس���لطات المحل ّي���ة
ّ
السلطات المحل ّية ترتبط بالصالحيات الكثيرة المتوافرة
ّ
ّ
لديهم ولدى الموظفين الكبار في السلطة المحل ّية ،والتي
ّ
قد تشكل مصدرًا للصراعات والخالفات .في إسرائيل 255
ّ
ّ
ّ
س���لطة محل ّية ،من بينها  85سلطة محل ّية ّ
ويتبين
عربية.
ّ
أن أكثر من  35( %40من أصل  )85من رؤس���اء الس���لطات
ّ
العربية كانوا َّ
ّ
مهددين ف���ي العام  ،2019مقابل
المحل ّي���ة
ّ
ّ
 %10م���ن رؤس���اء الس���لطات المحلية اليهودي���ة ( 18من

ً
أصل  .)170فضال عن هذا ،حصل تراجع بنس���بة  %33في
ّّ
الفترة بين  2019 - 2017في عدد رؤساء السلطات المحلية
َّ
ّ
اليه���ودي ،بينما حصل ارتفاع
المهددين ف���ي المجتمع
ّ
العربي في تلك
بنس���بة  %59ف���ي عددهم في المجتم���ع
الس���نوات .عالوة على ذلك فإن مستويات التهديد التي
ّ
العربي ّ
ّ
مما في
تحددها شرطة إسرائيل أعلى في المجتمع
ّ
اليهودي».
المجتمع

إطالق النار :ارتفاع بنحو  %19العام  2018و %8العام 2019
ش���هد العام  2017الع���دد األدنى من ح���وادث إطالق النار
في الس���نوات األخيرة .لكن العام  2018ش���هد ارتفاعًا ّ
حادًا
بنحو  %19في حوادث إطالق النار ،وش���هد العام  2019ارتفاعًا
ّ
إضافيًا بنس���بة  .%8وفي معرض ّردها عل���ى بيانات أحداث
الم ْد َرجة في تقرير المراقب ،زعمت الش���رطة أنّ
إط�ل�اق النار ُ
ّ
ه���ذه البيانات ال تدل بالضرورة عل���ى ارتفاع في عدد أحداث
ّ
إطالق النار ،وأنه قد ينبع األمر من ارتفاع في اإلبالغ.
لكن مكتب مراقب الدولة يشير إلى ّأن مراجعة المستندات
الت���ي ّ
حولتها الش���رطة إل���ى مراقب الدول���ة (كالتلخيصات
ّ
َّ
ّ
الس���نوية) ،بما في ذلك رد الش���رطة على مس���ودة التقرير
ّ ُ
ّ
ّ
الحالي ،تظهر أن الشرطة بنفسها ترى أن عدد حوادث إطالق
ّ
ّ
النار التي جرى التبليغ عنها تش���كل مؤش���رًا لحجم حوادث
ُ
إطالق النار ،وتستخدم هذه البيانات في سبيل تحديد غايات
في هذا الموضوع .وهو يورد المعطيات التالية:
ّ
َ
المش���تبه بهم في ملف���ات مخالفات إطالق
*كان  %94من
ّ
العربي .هذه
الن���ار في الفترة بين  2019 - 2017من المجتمع
ُ ّ
الصورة شبيهة بالصورة التي است ِشفت من التقرير السابق
الذي ّ
تطرق إلى الفترة بين .2016-2014
*ف���ي «صورة قاس���ية ومقلقة» ،يكتب ،ارتف���ع عدد الذين
أصيب���وا من ّ
ّ
العربي ثالثة
ج���راء إطالق النار ف���ي المجتم���ع
أضع���اف ونصف الضعف وأكثر في الفترة بين .2018 - 2016
ُ
عدد ضحايا مخالفات العنف التي اس���تخدمت فيها الوسائل
ّ
ّ
ّ
العربي قد تضاعف خالل فترة س���ت
القتالي���ة في المجتمع
س���نوات .في العام  ،2019بلغت نس���بة الضحايا من المجتمع
ّ
العربي  %55من ُم ْج َمل الضحايا.
ّ
ُ
االرتفاع في فتح ملفات تحقيق
لـم يـقلـص أحـداث إطـالق الـنـار
ّ
ف���ي حين تزعم الش���رطة أنها تواصل ب���ذل جهد من أجل
ّ
ّ
ّ
القتالية ،وأن عدد الملفات يش���هد
الكش���ف عن الوس���ائل
ّ
ً
ُ
ارتفاع���ًا متواصال ،يقول المراقب :إن االرتفاع في فتح ملفات
ّ
التحقيق في مخالفات الوسائل القتالية ،والتشدد في فرض
ْ
القانون ،لم ُيف ِضيا إلى إحداث تقليص في أحداث إطالق النار
ّ
س���نويًا منذ العام  .2017هذا األمر قد
التي تش���هد ارتفاعًا

ّ
يفسر  -فيما َّ
َّ
يفس���ر -بالعدد القليل في لوائح االتهام التي
َ
ُت َّ
قدم بسبب مخالفات إطالق النار ،وبمستوى العقوبات التي
ّ
ُت َ
فرض على منفذيها.
ّ
ّ
ويتاب���ع المراق���ب :أجابت الش���رطة في رده���ا أن معالجة
ّ
القتالية واستخدامها يقع في صميم
ظاهرة حيازة الوسائل
َ
ّ
ّ
َ
ّ
نشاطها ،لكن الحديث يجري بش���أن مهمة قومية ،ولذا ثمة
ّ
ّ
واألمنية
الحكومية
حاجة إلى تعاون ق���وى جميع األجس���ام
َ
م���ن أجل القضاء عل���ى الظاهرة .وأدرجت الش���رطة تفاصيل
لألنشطة التي تقوم بها في سبيل تقليص منسوب اإلجرام،
ّ
بما يش���مل إقامة محطات ش���رطة جديدة ،وإجراءات لفرض
ّ
القانون ،ونش���اطات لتعزيز الثق���ة ،وبناء خطة تركيز الجهد
ّ
في البلدات التي تعاني من َمظاهر خطيرة لتفشي اإلجرام.
ُ
يؤكد تقري���ر المراقب عل���ى أن البيانات «تظه���ر ارتفاعًا
ً
ّ
العربي ،س���واء أكان في
متواص�ل�ا في اإلجرام ف���ي المجتمع
تزاي���د المخالفات أم في ارتفاع عدد الضحايا ،وفي الجنايات
ّ ّ
القتالية .كل هذا
الخطيرة واس���تخدام الرصاص والوس���ائل
َ
ّ
الضوء
الداخلي والشرطة
على الرغم من تس���ليط وزارة األمن
ّ
على معالجة الجريمة الخطرة في المجتمع العربي واإلجراءات
ّ
ّ
التي اتخذتاها لمعالجتهاُ .م ْج َمل بيانات واتجاهات اإلجرام
العربي في الس���نوات األخيرة م���ن ناحية ،وردّ
ّ
في المجتمع
ّ
ّ
الش���رطة التي تشير إلى سلس���لة من اإلجراءات والفعاليات
ّ
التي تنفذها ،من ناحية أخرى ،تشير إلى ضرورة إجراء تقييم
ّ
ش���امل للوضع من خالل فحص نجاعة اإلج���راءات والفع ّ
اليات
ّ
التي تنفذها الشرطة».
وعلى الرغم من أن هناك ارتفاعًا في العام  2019في نسبة
ّ
لوائح االتهام في مخالفات إطالق النار« ،لكن الحديث يدور
ّ
ّ
ّ
حول نسبة ضئيلة ّ
جدًا من ملفات االتهام من ُم ْج َمل ملفات
التحقيق» ،يقول المراقب مضيفًا« :عالوة على ذلك ،ارتفع
ّ
ّ
القتالية على امتداد السنوات ،بينما
عدد ملفات الوسائل
ّ
ّ
كانت نس���بة لوائح االتهام في ه���ذه الملفات العام 2019
ّ
هي األدنى في السنوات الس���ت األخيرة ،كما شهد العام
ّ
االتهامّ .
تجسد البيانات
 2019تراجعًا كبيرًا في عدد لوائح
ّ
ّ
نحو ما
على
هام،
االت
لوائح
ضرورة العثور عل���ى حلول لقلة
ِّ
سيما فيما ّ
ُذ ِكر أيضًا في التقرير السابق ،وال ّ
يخص ملفات
ُ َ
ّ
القتالية التي تفتح بمبادرة الش���رطة .الشرطة
الوس���ائل
َ
ّ
مطالبة في هذا اإلطار بالتفكير في المواضيع التي تتطلب
ُ
التحس���ين ،والتي تطرح في إطار م���داوالت في منتديات
مختلفة في الشرطة ،بما في ذلك في العام  .2020ومن بين
هذه المواضيع :الوصول السريع إلى منطقة وقوع الحدث،
ّ
التكنولوجيات المختلفة ،وتخفيف
وتوس���يع اس���تخدام
األعباء عن قس���م التحقيق���ات واالس���تخبارات ،وتقليص
االختناقات في مختبرات فحص ِقطع الس�ل�اح والوس���ائل
ّ
ّ
القتالي���ة وغير ذلك .كل ه���ذا إلى جانب ض���رورة تعزيز
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ّ
العربي».
التعاون بين الشرطة والمجتمع

عـقـوبـات خـفيفـة عـلـى جـرائـم
سالح خطيرة في معظم الحاالت
ّ
أفادت الش���رطة ،في معرض ّردها عل���ى المراقب ،أنه «على
الرغم من االرتفاع في عدد حوادث إطالق النار في العام ،2019
تراجع���ت ّ
ّ
الق���وات إلى موقع الحدث
المدة التي وصلت فيها
ّ
األفضلية لمعالجة
من  12دقيقة إل���ى  10دقائق ،نتيجة منح
ّ
حوادث إطالق النار من قبل المحطات .إضافة إلى ذلك ،تقوم
ّ
مجتمعية بالتعاون مع
الش���رطة بتطبيق نماذج (مودي�ل�ات)
ّ
الس���كان في س���بيل معالجة ظواهر اإلج���رام المختلفة ،بما
ّ
ّ
ّ
القتالية .كذلك اتخ���ذت محطات
يش���مل ظواهر الوس���ائل
ّ
الشرطة إجراءات مختلفة من ش���أنها الدفع في اتجاه زيادة
ُ
ّ
ّ
نس���بة لوائح االتهام مقارنة بعدد الملفات التي فتحت ،بما
ّ
القتالية ،توسيع
يشمل التزويد بوسائل للبحث عن الوسائل
ّ
اس���تخدام كاميرات الحراس���ة والكاميرات التي تصور أرقام
ّ
تكنولوجية مختلفة،
الس���يارات ،تعزيز اس���تخدام وس���ائل
ّ
االستخباراتية ،تعميق التعاون مع
تعزيز تجميع المعلومات
ّ
ّ
اإلس���رائيلي وجهات ّ
ّ
أمنية إضافية ،وتعزيز القوات
الجيش
العاملة».
َوف���ق قانون العقوب���ات ،العقوبة التي ُت َ
ف���رض على إنتاج
ّ
واالتج���ار بالس�ل�اح ،أو ّ
أي صفقة أخرى
واس���تيراد الس�ل�اح
ّ
ّ
َّ
بالس�ل�اح ،تصل في الحد األقصى إلى الس���جن مدة  15عامًا؛
ّ
عقوبة َح ْمل أو نقل الس�ل�اح غير المرخص  10سنوات؛ عقوبة
شراء أو حيازة س�ل�اح بدون ترخيص  7سنوات؛ عقوبة حيازة
أو َح ْمل جزء من س�ل�اح أو ذخيرة  3س���نوات ،ولكن عند إجراء
الرقابة الس���ابقة ،بلغت العقوبة َّ
بالسجن على إطالق النار في
السكنية ّ
ّ
مدة عام واحد فقط!
األماكن
ّ
ّ
ّ
ّ
حدد التقرير السابق أنه ثمة صعوبة في بلورة أدلة كافية
ّ
ّ
ّ
تمكن من تقديم لوائح اتهام في مخالفات الوسائل القتالية
ّ
ّ
العربي ،وأن هذه المخالفات تشهد
وإطالق النار في المجتمع
ّ
تصاعدًا كبيرًا ،ول���ذا يجب على وزارة األم���ن الداخلي ووزارة
ّ
الضرورية
العدل والش���رطة إعادة فحص تعدي�ل�ات القانون
ّ
من أجل تعزيز فرض القان���ون والردع تعزيزًا بالغًا .في تموز
ّ
المتعلق بهذه المخالفاتُ ،
وح ِّدد
 ،2018جرى تعديل القانون
ّأن تعريف مخالفة إطالق النار ال يسري فقط على إطالق النار
ّ
ّ
الس���كنية ،بل على إطالق���ه في كل مكان .وعالوة
في األماكن
عل���ى ذلكُ ،ر ِفع���ت العقوب���ة القصوى من س���نة واحدة إلى
َ
سنت ْين .في الحاالت التي ُت ْط َلق فيها ُ
النار بطريقة يمكن أن
ُ
ت َع ِّرض حياة الناس للخطرُ ،ح ّددت العقوبة القصوى بالحبس
ّ
لمدة خمس سنوات .ولكن في  %85من األحكام في مخالفات
ّ
القتالية التي صدرت في الفت���رة بين ،2019-2017
الوس���ائل
ّ
ْ
َ
ُح ِكم بفرض عقوبة سجن لمدة أقصاها ثالث سنوات.
المشهد اإلسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

محتوى المشهد االسرائيلي ال يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

