النظام القانوني

*

�أ�سامة حلبي ومو�سى �أبو رم�ضان

*

محدث ومزيد من جانب أسامة حلبي استناد ًا إلى فصل موسى أبو رمضان الذي صدر في «دليل
ّ
إسرائيل العام.»2011 ،

مقدمة
الهدف من هذا الفصل

1

هو التعريف بالوضع الدستوري في إسرائيل ،وبكل

من النظام القانوني والنظام القضائي فيها.

ال يوج�د في إس�رائيل دس�تور مكتوب ،وإنما «قوانين أس�اس» يتن�اول كل منها

موضوع ًا معين ًا من الموضوعات التي تتناولها الدس�اتير المكتوبة عادة :نظام الحكم،

والسياس�ات االجتماعي�ة واالقتصادية ،والحقوق ،والحري�ات .وقد احتوى عدد من
هذه القوانين قيم ًا اس�تقيت من «إعالن إقامة دولة إس�رائيل» الصادر في  14أيار/مايو
 ،1948وترسخت ،على الرغم من عدم اعتبار اإلعالن وثيقة دستورية ،لتكتسب قيمة

دستورية تحت المبدأ القائل بأن «إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية» الذي أصبح جزء ًا

من المادة 7أ من قانون أساس :الكنيست سنة  ،1958وجرى تب ّنيه كمبدأ دستوري سنة
 1992في المادة 1أ من قانون أس�اس :كرامة اإلنس�ان وحريته ،وفي المادة  2من قانون

أس�اس :حري�ة العمل .لك�ن تراجع ًا كبير ًا في مكانة هذا المب�دأ وصل إلى حد إلغائه،

جرى س�نة  2018مع س�ن قانون أس�اس :إس�رائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي
ال�ذي أعل�ن «أرض إس�رائيل» وطن ًا تاريخي ًا للش�عب اليهودي ،ودولة إس�رائيل دولة
قومية للشعب اليهودي ،فقط م ِ
سقط ًا أي ذكر لكونها «ديمقراطية» أو إشارة إلى «إعالن
ُ
2
إقامة دولة إسرائيل» والقيم التي وردت فيه.

وبالنس�بة إل�ى النظامي�ن القانوني والقضائي ،فهما عبارة ع�ن مجموعة من بقايا

األنظمة القانونية والقضائية التي سادت فلسطين في فترتي الحكم العثماني واالنتداب
1

2

ك َتب هذا الفصل سنة  2011الدكتور موسى أبو رمضان بمساعدة أمين رباح ،وقمت بتحديثه سنة 2020
بإدخال تعديالت على النص وإضافة مواد جديدة ،علم ًا بأن المسؤولية التامة عن مضمونه تقع على
عاتق األستاذ أبو رمضان وعلى عاتقي بعد تحديثه.
سنتطرق إلى هذا القانون وإسقاطات تشريعه على تعريف «دولة إسرائيل» وحقوق سكانها «غير اليهود»
ضمن وصف الوضع الدستوري في إسرائيل ص  11–10؛ ص .30–17
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البريطاني ،مع التعديالت والتطويرات التي طرأت منذ سنة  1948إلى اليوم .فبعد قيام

دولة إسرائيل سنة  ،1948صدر «أمر

3

أصول الحكم والقانون»،

4

الذي بموجبه تم

االس�تمرار في تطبيق القوانين التي كانت قائمة قبل قيام الدولة ،وهذا يعني اس�تيعاب
األنظمة التي كانت س�ائدة خالل تلك الفترتين؛ فبريطانيا بعد احتاللها فلس�طين ،ثم

انتدابه�ا عليه�ا ،أصدرت تش�ريعات تنص على اس�تمرارية تطبيق القواني�ن العثمانية،

باإلضافة إلى اس�تيعاب القوانين البريطانية .ومع أن البرلمان اإلس�رائيلي (الكنيست)
س�ن كثي�ر ًا م�ن القوانين في مج�االت متعددة ،األم�ر الذي غير بص�ورة ملحوظة في

األنظم�ة القانوني�ة الموروثة من فترتي الحكم العثماني واالنت�داب البريطاني ،إ ّال إن

كثي�ر ًا م�ن القوانين الموروثة من تينك الفترتين الس�ابقتين ما زال ذا أهمية ،وذلك ّإما
وإما بسبب
بس�بب اس�تمرار نفاذ القوانين كتلك المتعلقة بتنظيم األحوال الش�خصيةّ ،

اعتباره�ا مص�در ًا قانوني ًا لتفس�ير بع�ض المواد القانوني�ة .وهذا التط�ور التاريخي هو

الس�بب الرئيس�ي الذي جعل المجمل العام للنظامين القانوني والقضائي في إسرائيل
تتكون من أنظمة متعددة .ولمالءة القوانين الموروثة للواقع
عبارة عن لوحة فسيفساء ّ
السياس�ي والقانون�ي الجدي�د ،منح «أم�ر أصول الحكم والقانون» ف�ي المادة  16منه،

المشرع اإلسرائيلي صالحية تجديد صوغ القوانين فأضيف إلى أسماء بعض القوانين
بي�ن قوس�ين («نص ُمجدد»– «نوس�اح حداش») ،أو دمج قواني�ن ،أو مواد قانونية في
قان�ون واح�د وأضيف إلى عنوان القانون الجاري بين قوس�ين أيض ًا («نص ُمدمج» –

3

4

استعملت كلمة «أمر» في هذه الدراسة في مفهومين مختلفين :األول هو تشريع بدرجة قانون
( )ordinanceصادر عن المندوب السامي االنتدابي أو عن السلطات اإلسرائيلية في مرحلة ما قبل
تشكيل الكنيست األول ،والثاني هو أمر صادر عن المحاكم (.)warrant
نُشر في «الجريدة الرسمية» («عيتون رشمي») ،رقم  ،2بتاريخ  ،1948 / 5 / 21الذيل األول ،ص  .1ويمكن
االطالع على نص األمر  /القانون وتعديالته على موقع «نيبو»https://www.nevo.co.il/law_html/ :
law01/319_001.htm؛ اطلع عليه بتاريخ  .2020 / 8 / 22وقد صدر هذا القانون عن «مجلس الدولة
الموقت» الذي تشكل في أعقاب إعالن قيام دولة إسرائيل من شخصيات يهودية .وقد وردت أسماء
أعضاء المجلس في الذيل الملحق بالقانون .وورد في المادة (1أ) أن ممثلين لسكان عرب يعترفون
بدولة إسرائيل يتم إشراكهم وفق ما يقرره المجلس ،لكن عدم مشاركتهم ال يمس بصالحياته.
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«نوساح مشوالف»).

أو ًال :الوضع الدستوري

س�يتم تناول هذا الموضوع في أربعة أقس�ام :يبين األول إصدار قوانين أس�اس

ب�د ًال م�ن دس�تور ،ويتط�رق الثاني إل�ى مكانة قوانين األس�اس في هرم التش�ريعات،
ويتناول الثالث المبدأ الدستوري« :إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية ».ويعالج الرابع

المبدأ الدستوري الجديد« :إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي».

أ) إصدار قوانين أساس بد ًال من دستور

عل�ى الرغ�م م�ن احت�واء إعلان إقامة الدول�ة على فق�رة تتضمن إقام�ة جمعية

تأسيس�ية يك�ون دوره�ا س�ن دس�تور للدولة ،ف�إن الجمعية التأسيس�ية الت�ي ان ُتخبت

ف�ي كان�ون الثاني/يناير  1949لم تس�تطع تب ّني دس�تور مكتوب ،وإنم�ا قامت بإصدار

قانون االنتقال لس�نة  1949الذي بموجبه تحولت إلى الكنيس�ت األول مع صالحيات

مزدوجة :سن دستور للدولة الجديدة ،وسن القوانين .وناقش الكنيست األول الحاجة
إلى دستور ،لكن بسبب الخالفات الحادة في موضوعات مهمة ،مثل الدين والقومية

والحدود والحقوق األساس�ية للمواطن وحق�وق األقلية العربية ومكانتها،

5

لم يتم

وضع دس�تور دائم إلس�رائيل .وإنما تم في  13حزيران/يونيو  1950تب ّني القرار الذي

ُدعي على اس�م عضو الكنيس�ت يزهار هراري ،والذي نص على أن «الكنيست األول

يلقي على لجنة الدستور والقانون والقضاء مسؤولية إعداد مشروع دستور إلسرائيل.
ٍ
ويك�ون الدس�تور مبني ًا م�ن فصول منفردة بحي�ث يصبح كل منها قانونَ
أس�اس بحد

ذاته .وتقدم هذه الفصول إلى الكنيس�ت .وعندما تنهي اللجنة عملها ،توحد كل هذه
الفصول لتصبح دستور ًا للدولة».

منذ سنة  1958أصدر الكنيست  13قانون أساس ،كان آخرها سنة  ،2018تناولت

5

أنيس شقور« ،النظام القانوني» ،في :صبري جريس وأحمد خليفة (تحرير)« ،دليل إسرائيل العام»
(بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،ط ،)1997 ،3ص .8
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مسائل متعلقة بنظام الحكم والسياسات االجتماعية واالقتصادية والحقوق والحريات

وتعريف بجوهر الدولة ،وهي على التوالي بحسب تواريخ صدورها:

6

يبي�ن ه�ذا القانون أن الكنيس�ت هو
( )1قان�ون أس�اس :الكنيس�ت لس�نة ّ :1958

يبي�ن :طريقة االنتخابات ،وحق
مجل�س النواب لدولة إس�رائيل،
ومقره القدس .كما ّ
ّ

االنتخ�اب والترش�يح ،وفترة واليته ،وفترة والي�ة أعضائه ،وحصانتهم ،باإلضافة إلى

مختل�ف نش�اطاته ه�و ولجانه .وفي التعديل رقم  9الذي أقره الكنيس�ت س�نة ،1985

ورد ف�ي المادة 7أ نص يتعلق بمنع المش�اركة ف�ي االنتخابات ألي قائمة ،مهما تكن،
إذا كان في أهدافها أو أعمالها أي من الشؤون التالية :نفي كيان دولة إسرائيل بصفتها

دول�ة للش�عب اليه�ودي ،ونفي طابع الدولة الديمقراط�ي ،أو التحريض أي ًا يكن على
العنصرية.

( )2قانون أس�اس :أراضي إس�رائيل لسنة  :1960يهدف هذا القانون إلى الحفاظ

عل�ى ملكي�ة الدول�ة لألراض�ي المس�جلة باس�مها أو باس�م س�لطة التطوير أو باس�م

الصن�دوق القوم�ي اليه�ودي الدائم ،وذلك بحظ�ر التصرف فيها س�واء بالبيع أو بأي
طريق�ة ُأخ�رى ،باس�تثناء نوع األراضي أو الصفقات التي ين�ص عليها القانون .وحدد
القانون أن كلمة «أراض» تشمل األرض واألبنية وأي منشآت ثابتة مقامة عليها.

( )3قانون أس�اس :رئيس الدولة لس�نة  :1964ينظم هذا القانون بصورة رئيس�ية

المسائل المتعلقة برئيس الدولة ،أي مكانته ،وطريقة انتخابه ،ومؤهالته وصالحياته،

وإجراءات عمله.

يبي�ن هذا
( )4قان�ون أس�اس :الحكوم�ة لس�نة  1968وتعديالت�ه (ّ :)2001 ،1992

القان�ون أن الحكوم�ة ه�ي الس�لطة التنفيذي�ة للدول�ة ،وأن مقرها في مدين�ة القدس.

وينظم مسائل متعددة ،منها :عالقة الحكومة بالكنيست؛ تركيبتها؛ صالحيات الوزراء
6

قوانين األساس لدولة إسرائيل ،ملخصات القوانين ونصوص كاملة ،الصفحة الرسمية للكنيست:
( https://m.knesset.gov.il/activity/legislation/pages/basiclaws.aspxبالعبرية) ،دخول 4
آب    /أغسطس .2020
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ونوابه�م وواجباته�م وفت�رة واليته�م وأجوره�م؛ إج�راءات تأليفها ،وفت�رة واليتها،
وحله�ا ،وطريق�ة انتخاب رئيس�ها .وفي س�نة  ،1992جرى تعديل ه�ذا القانون لجهة

طريقة انتخاب رئيس الحكومة؛ فتم إلغاء أسلوب االنتخاب غير المباشر ليحل محله
أس�لوب االنتخ�اب المباش�ر .لكن ،في س�نة  ،2001ت�م التراجع عن هذا األس�لوب
ف�ي االنتخاب ،واع ُتمد ثانية أس�لوب االنتخاب غير المباش�ر ،مثلم�ا كان في القانون
األصلي لسنة .1968

( )5قان�ون أس�اس :اقتص�اد الدولة لس�نة  :1975يتناول ه�ذا القانون موضوعات

تتعلق بميزانية الدولة ،ومس�ألة طباع�ة األوراق النقدية ،وصك العمالت .ويمنع هذا
القان�ون ف�رض الضرائ�ب أو أي دفعات ُأخ�رى إلزامية أو تغيير مقدارها إ ّال بواس�طة

قانون .وبموجبه ،تكون الميزانية سنوية ،تشمل مصاريف الدولة المتوقعة والمخطط

لها وتحدد بقانون.

( )6قانون أساس :الجيش لسنة  :1976أهم ما يميز هذا القانون هو تنظيم عالقة

الجي�ش بالحكوم�ة من ناحيتين :من ناحية كونه خاضع� ًا للحكومة ،ومن ناحية مكانة
رئي�س هيئ�ة األركان وخضوع�ه لوزي�ر الدفاع .وين�ص القانون على مس�ائل ُأخرى،
كواج�ب أداء الخدم�ة وتعليم�ات الجيش وأوامره .ويحظر تش�كيل أو تزويد أي قوة
ُأخ�رى غي�ر الجي�ش اإلس�رائيلي إ ّال إذا ورد ن�ص آخ�ر ف�ي القانون .وق�د ُأخذ بعين

االعتب�ار ،عن�د وضع هذا القانون« ،أمر جيش الدفاع اإلس�رائيلي لس�نة  ،»1948الذي
تضمن األساس الدستوري والقانوني للجيش.

( )7قان�ون أس�اس :الق�دس عاصمة إس�رائيل لس�نة  :1980كان الهدف من هذا

القان�ون ترس�يخ مكانة الق�دس كعاصمة لدولة إس�رائيل ،وكمدينة موح�دة .ويتناول

القان�ون مس�ألة األماك�ن المقدس�ة ،وضمان حقوق أبن�اء الديان�ات ،وإعطاء القدس
أولوية خاصة من أجل تطويرها.

( )8قان�ون أس�اس :القض�اء لس�نة  :1984ينظ�م هذا القان�ون المس�ائل المتعلقة

بالقض�اء ،مث�ل أن�واع المحاكم ودرجاته�ا وصالحياتها ،وتعيين القض�اة ومؤهالتهم
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وفترة واليتهم .كما ينص على مبدأ استقالل القضاء وعالنية المحاكمة.

يبين القان�ون صالحيات مراقب
( )9قان�ون أس�اس :مراقب الدولة لس�نة ّ :1988

الدول�ة ومهمات�ه ف�ي مراقب�ة بعض الهيئ�ات الحكومي�ة ،وأن عليه تقدي�م تقريره إلى

الكنيست فقط.

( )10قانون أساس :كرامة اإلنسان وحريته لسنة  :1992في ضوء فشل الكنيست

في التوصل إلى اتفاق على مش�روع «قانون أس�اس :حقوق اإلنس�ان» ،وذلك بس�بب
معارضة األحزاب الدينية لبعض بنوده ،فقد تقرر إصدار أجزاء القانون التي ال تتضمن

تباين ًا جوهري ًا في وجهات النظر .وبناء عليه ،تم إصدار «قانون أساس :كرامة اإلنسان
وحريت�ه لس�نة  ،»1992ال�ذي نص ف�ي المادة  1على أن حقوق اإلنس�ان في إس�رائيل
تعترف بقيمة اإلنسان وقدسية حياته وحريته ،وأن هذه القيم سيتم احترامها من خالل

المبادئ المتضمنة في وثيقة إعالن إقامة دولة إسرائيل .كما نص في المادة /1أ على

أن الهدف من قانون األساس هذا إرساء قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.
ون�ص القان�ون على عدة حقوق وحريات ،كحرية التنقل من إس�رائيل وإليها ،بحيث

يكون لكل ش�خص الحق في مغادرتها ،ويحق لكل مواطن إس�رائيلي دخولها ،وعلى
حماية الحرية الشخصية والملكية الخاصة من التفتيش ،وعلى الخصوصية أو السرية
ف�ي التعبير الش�فوي والمكت�وب .وقد منع ه�ذا القانون انتهاك الحق�وق المنصوص
عليها فيه ،إ ّال بواس�طة قانون مالئم لقيم دولة إس�رائيل ،والذي يبغي نيل هدف نبيل،
وبدرجة غير مبالغ فيها.

( )11قانون أساس :حرية العمل لسنة ( 1994حل محل القانون ذاته لسنة :)1992

أكد قانون س�نة  1994ما ورد في قانون  1992من ناحية حق كل ش�خص ،مواطن ًا كان
أو مقيم� ًا ،ف�ي القيام بأي عمل أو مهنة أو تجارة .وتضمن مواد جديدة مش�ابهة لتلك

الت�ي وردت في «قانون أس�اس :كرامة اإلنس�ان وحريته» .فقد ن�ص في المادة  1على
أن حقوق اإلنس�ان في إس�رائيل تعترف بقيمة اإلنس�ان وقدس�ية حياته وحريته ،وأن

هذه القيم س�يتم احترامها من خالل المبادئ المتضمنة في وثيقة إعالن إقامة الدولة.
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ونص في المادة  2على أن الهدف من القانون دعم حرية العمل من أجل إرس�اء قيم

دولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية في قانون أساس .وقد منع هذا القانون انتهاك
الحقوق المنصوص عليها فيه ،إ ّال بواس�طة قانون مالئم لقيم دولة إس�رائيل ،والذي
يبغي نيل هدف نبيل ،وبدرجة غير مبالغ فيها ،أو بحسب تخويل مفصل للقانون.
( )12قانون أساس :االستفتاء العام لسنة 2014

ص�ادق الكنيس�ت عل�ى ه�ذا القانون ف�ي  12آذار/م�ارس  2014خلال دورته

التاس�عة .وين�ص ه�ذا القانون عل�ى وجوب إخض�اع كل اتفاقي�ة تو ّقعه�ا الحكومة،
ويتوقف بموجبها سريان القضاء والقانون واإلدارة اإلسرائيليين (وهي مركبات سيادة
بنظر إس�رائيل أ.ح ).على منطقة تس�ري عليها ،الس�تفتاء عام إ ّال إذا أقرها الكنيس�ت

بأغلبية  80عضو ًا (المادة ( 1أ)) .وتس�ري الش�روط نفسها على قرار حكومي ال يأخذ

شكل اتفاقية ويؤدي إلى النتيجة نفسها (المادة ( 1ب)) .ويتطلب أي تعديل على هذا

القانون الحصول على تأييد أغلبية أعضاء الكنيست (المادة .)5

( )13قان�ون أس�اس :ميزاني�ة الدولة لس�نة  2017وس�نة ( 2018تعليمات خاصة)

(قانون موقت)

ص�ادق الكنيس�ت على ه�ذا القانون ف�ي  18تموز/يوليو  .2017وج�اء لتمكين
الحكوم�ة م�ن طرح ميزانية لس�نتين بد ًال من ميزانية س�نوية ،كما ُيلزم قانون أس�اس:
اقتصاد الدولة .وجرت العادة بدء ًا من سنة  2009أن يتم تعديل قانون أساس :اقتصاد

الدولة بواس�طة قانون موقت («هورآت ش�عاه») كهذا وللغرض نفسه.

7

ولما كانت
ّ

يعدل فيها قانون أساس :اقتصاد الدولة بقانون موقت ،فقد تم
هذه المرة الخامسة التي َ

تقديم التماس طالب بإلغائه .لكن المحكمة العليا استجابت لاللتماس جزئي ًا فأبقت

وضمنت قرارها الصادر بتاريخ  2017/9/6تحذير ًا أنه في حال تكرار
عل�ى القان�ون،
ّ
النهج نفسه ،فستلغي قانون ًا موقت ًا يجيز طرح ميزانية لسنتين بد ًال من سنة واحدة ،ذلك
7

في تموز    /يوليو  2009سن قانون أساس :ميزانية الدولة لسنة  2009وسنة ( 2010تعليمات خاصة)
(قانون موقت) .وتكرر النهج في السنوات التي تلت.
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بأن التعديل «الموقت» يلغي نص ًا ورد في قانون أساس ،ويجب تنفيذ القانون األساس
بحذافيره وإ ّال – ويفضل االمتناع من ذلك – وجب أن ُيجرى التعديل بعد نقاش عام
ومس�تفيض وأن يك�ون تعدي ً
ال دائم ًا.

8

ذكرناه إلتمام الصورة المعرفية.

وقد ال يتكرر س�ن مثل ه�ذا القانون ،لكننا

( )14قانون أساس :إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي لسنة 2018

9

ُع�رض مش�روع قانون :إس�رائيل دولة قومية للش�عب اليهودي ألول مرة س�نة

 2011من رئيس جهاز األمن الداخلي (الشاباك) سابق ًا وعضو الكنيست أفي ديختر.
وصادق�ت اللجن�ة الوزاري�ة للتش�ريع على مش�روع القانون س�نة ُ 2017
وأحيل على
الق�راءة التمهيدي�ة في الكنيس�ت .بعدها ُأحيل القانون على لجنة مش�تركة مكونة من

لجنة الكنيست ولجنة الدستور والقانون والقضاء لمناقشته .وبتاريخ  13آذار/مارس
 2018صادق�ت اللجن�ة المش�تركة عل�ى إحالة مش�روع القانون على الق�راءة األولى

بأغلبية  9أعضاء ومعارضة .7

10

وبعد مناقش�ة طويلة بدأت بتاريخ  18تموز/يوليو

واس�تمرت حت�ى فجر الي�وم التالي ،صادق الكنيس�ت ف�ي القراءتين الثاني�ة والثالثة
عل�ى ه�ذا القان�ون في  19تموز/يولي�و  2018خالل دورته العش�رين بأغلبية أعضائه
( 62مؤيد ًا في مقابل  55معارض ًا) .ويعلن القانون في «المبادئ األساس�ية» أن «أرض

إس�رائيل هي الوطن التاريخي للش�عب اليهودي وفيها قامت دولة إسرائيل» (المادة 1
8

محكمة عدل عليا ،16  /  8260 ،المركز األكاديمي للقانون والمشاريع التجارية ضد الكنيست
وآخرين ،صدر بتاريخ  2017  /  9  /  6بإجماع طاقم موسع مؤلف من  7قضاة ،نشر على الموقع
الرسمي للمحكمة العلياhttps://supreme.court.gov.il/Pages/SearchJudgments.aspx?& :

-OpenYearDate=2016&CaseNumber=8260&DateType=1&SearchPeriod=8&CO

penDate=null&CEnd Date=null&freeText=null&Importance=null؛ اطلع عليه بتاريخ
 .2020 / 8  /  4ويدور هذه األيام نقاش بين حزب الليكود الذي يريد ميزانية لسنة واحدة وبين
حزب كاحول لفان الذي يريد ميزانية لسنتين .ولم يطرح الموضوع للنقاش والتصويت أمام الكنيست
حتى اآلن
 9نشر في كتاب التشريعات اإلسرائيلية لسنة  ،2018رقم  ،2743في  ،2018 / 7 / 26ص .898
« 10أخبار الكنيست» ،الموقع الرسمي 13 ،الصفحة الرئيسية ،آذار  /مارس https://main.knesset. :2018
 gov.il/News/PressReleases/pages/press13.03.18.aspxاطلع عليه بتاريخ .2020 / 7 / 18
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(أ)) ،وأن «دولة إس�رائيل هي الدولة القومية للش�عب اليهودي» (المادة ( 1ب)) ،وأن

«ممارس�ة حق تقرير المصير في دولة إس�رائيل حصرية للش�عب اليهودي» (المادة 1
(ج)) .وبعد تأكيد «رموز الدولة» (اس�مها ،علمها ،ش�عارها ونش�يدها الوطني) التي

تب�رز يهوديته�ا (الم�ادة  ،)2يش�دد القانون عل�ى أن «القدس الكامل�ة والموحدة هي
عاصم�ة إس�رائيل» (الم�ادة  .)3ث�م يأتي إلى تحدي�د اللغة مؤكد ًا ما يت�م على أرض

الواق�ع :أن «اللغ�ة العبري�ة هي لغ�ة الدولة» (الم�ادة ( 4أ)) .ويخف�ض القانون مكانة

اللغة العربية من لغة رسمية كما نصت المادة  82من المرسوم الملكي بشأن فلسطين
الصادر بتاريخ  10آب/أغس�طس ،1922

11

والتي حددت الثالث لغات اإلنكليزية

والعربي�ة والعبري�ة لغات رس�مية ،إلى لغة «لها مكانة خاصة ف�ي الدولة» تارك ًا تنظيم

اس�تعمالها في المؤسس�ات الرس�مية ومخاطبتها لتكون «بموجب القانون» (المادة 4
(ب)) .وهذه ضبابية بنيوية في نص ش�حيح ،تدعم خفض المكانة رس�مي ًا ودستوري ًا

وتعك�س أصلاً الممارس�ة الفعلية ف�ي الواقع المعاش ،قبل س�ن القانون .ويس�تمر

القانون في تأكيد العالقة الخاصة بين الدولة اليهودية القومية ويهود الش�تات فيش�دد

على أنها مفتوحة أمام قدومهم (المادة  ،)5وعلى أنها ملزمة «بالمحافظة على سالمة
أبناء الش�عب اليهودي ومواطنيها ،الذين تواجههم مش�كالت بسبب كونهم يهود ًا أو

مواطني�ن ف�ي الدول�ة» (الم�ادة ( 6أ)) و«تعمل على المحافظة عل�ى الميراث الثقافي

والتاريخ�ي والديني اليهودي لدى يهود الش�تات» (الم�ادة ( 6ب)) .ويتناول القانون
«االس�تيطان اليه�ودي» ويص�رح« :تعتبر الدولة تطوير اس�تيطان يه�ودي قيمة قومية،
وتعمل من أجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته» (المادة  .)7ويؤكد القانون أن التقويم

الرس�مي في الدولة هو التقويم العبري ويعطيه الصدارة مضيف ًا أن التقويم الميالدي
يعتبر« ،إلى جانبه» ،تقويم ًا رسمي ًا (المادة  .)8وتشديد ًا على يهودية الدولة واستقاللها

 11ويؤسس هذا المرسوم هيكلية ونظام الحكم االنتدابي البريطاني في فلسطين تنفيذ ًا لقرار عصبة
األمم ومعروف أيض ًا بـ« دستور فلسطين»https://www.un.org/unispal/document/auto– .
 insert–196295 /؛ اطلع عليه في .2020 / 7 / 18

 12دليل إسرائيل العام 2020

وإقصاء «النكبة» وما تعنيه لـ «غير اليهود» من مواطنيها ،يحدد القانون يوم االستقالل

كعي�د قوم�ي رس�مي للدولة و«يوم ذكرى الجنود الذين س�قطوا في معارك إس�رائيل
وي�وم ذكرى الكارث�ة والبطولة هما يوما الذكرى الرس�ميين للدولة» (المادة  .)9كما

يؤك�د القان�ون م�ا ورد في قوانين عادية س�بقته ،أي أن «يوم الس�بت وأعياد الش�عب
اليهودي هي أيام العطلة الثابتة في الدولة» ويحق لغير اليهود أيام عطلة في أعيادهم

(الم�ادة  .)10وال يمك�ن تعديل هذا القانون إ ّ
ال بواس�طة قانون أس�اس يحصل على

دعم أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست (المادة .)11

ب) مكانة قوانين األساس في هرم التشريعات
من المعروف أن للدساتير المكتوبة مكانة تسمو على القوانين العادية في هرمية

التشريعات ،وينجم عن هذه المكانة عدم جواز تعديل الدستور أو إلغائه إ ّال بآخر من

درجته .فإذا عدل قانون عادي مواد في الدستور أو ألغاها أو تعارض معها ،فإنه يمكن
المعدل أو الالغي ألحكام الدس�تور أو المتعارض معها
الطعن في مش�روعية القانون
ِّ

أمام المحكمة المختصة .فهل تتمتع القوانين األساسية في إسرائيل بمكانة أعلى من
القوانين العادية في هرم التشريعات؟

تطورت مكانة قوانين األساس في إسرائيل من حالة عدم االعتراف بسموها إلى

حالة االعتراف بذلك السمو ،وذلك بعد أن أقرت محكمة العدل العليا سنة  1993في

قضية «بنك همزراحي»

12

بأن للكنيست صالحية سن قوانين ذات مكانة دستورية.

وبالتالي يمكن توضيح مكانة قوانين األساس في إسرائيل من خالل التمييز بين الفترة
التي س�بقت الحكم في قضية «بنك همزراحي» وبين الفترة التي أعقبت هذا الحكم.
من هنا ،س�يتم عرض هذا الموضوع في قس�مين :يتناول األول فترة عدم سمو قوانين

األساس ،ويعالج الثاني فترة سموها.

 12استئناف مدني  ،93 / 6821بنك همزراحي همئوحاد م .ض .ضد المجدل قرية تعاونية« ،قرارات
قضائية» ( )4( 49بالعبرية) ،ص ( 221من اآلن فصاعد ًا« :بنك همزراحي»).
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( )1فترة عدم سمو قوانين األساس
كان ال�رأي الس�ائد ف�ي ه�ذه الفت�رة أن قوانين األس�اس التي لم يت�م تحصينها،

أي ل�م ي�درج نص فيه�ا يحدد طريقة تعديله�ا بأغلبية خاصة ،ال تتمت�ع بمكانة أعلى
م�ن مكان�ة القوانين العادي�ة .فمث ً
ال ،قيد «قانون أس�اس :الكنيس�ت» تعديل أربعة من

بن�وده بتوفر ش�روط معينة عن�د التصويت على التعديل في الكنيس�ت .فالمادة  4التي

َّ
يش�كل ع�ن طري�ق انتخابات عامة ومباش�رة وس�رية ووفق مبدأ
تح�دد أن الكنيس�ت

المساواة وبحسب النظام النسبي تنص على أنه« :ال يعدل هذا البند إ ّال بأغلبية أعضاء
الكنيس�ت» ،أي من  61عضو كنيس�ت .وتقرر المادة /9أ أنه ال يمكن إطالة مدة والية

الكنيس�ت المحددة بأربعة أعوام في المادة  8إ ّال بأغلبية  80عضو كنيس�تّ .أما المادة

 44فتحظر تغيير «قانون أساس :الكنيست» بواسطة أنظمة الطوارئ ،وتنص المادة 45
عل�ى أن�ه« :ال يمك�ن تغيير المادة  44أو المادة  45إ ّال بأغلبية  80عضو كنيس�ت ».كما

نصت المادة  56من «قانون أساس :الحكومة» في صيغته الصادرة سنة  1992على أنه:

«ال يمكن تغيير هذا التشريع إ ّال بأغلبية أعضاء الكنيست» ،أي من  61عضو ًا .هذا وفي

سلس�لة من األحكام القضائية ،تقرر أن قانون ًا مخ ً
ال بمبدأ المس�اواة المنصوص عليه

في المادة  4من «قانون أساس :الكنيست» ،والذي ال يتم إقراره في الكنيست باألغلبية

الالزمة ،هو قانون ملغى.

13

ّأما قوانين األس�اس التي ال يتطلب تعديلها أغلبية خاصة ،فلم تنل مكانة مميزة

في هرم التشريعات .فقد قررت محكمة العدل العليا

14

أنه على الرغم من أن المادة

 13محكمة عدل عليا ،98 / 69 ،برغمن ضد وزير المالية« ،قرارات قضائية» ( )1( 23بالعبرية) ،ص 649؛
محكمة عدل عليا ،81 / 246 ،أغودا درخ ضد مؤسسة اإلعالم« ،قرارات قضائية» ( )4( 35بالعبرية)،
ص 1؛ محكمة عدل عليا ،89 / 141 ،روبنشتاين ضد رئيس الكنيست« ،قرارات المحكمة» )3( 37
(بالعبرية) ،ص 141؛ محكمة عدل عليا ،89 / 142 ،تنوعه ألور ضد رئيس الكنيست« ،قرارات قضائية»
( )3( 44بالعبرية) ،ص .529
 14محكمة عدل عليا« ،73 / 107 ،نجب» –تحت شيروت الوتو موفيل م .ض .ضد دولة إسرائيل« ،قرارات
قضائية» ( )1( 28بالعبرية) ،ص .640

 14دليل إسرائيل العام 2020

 21في قانون المعايير لس�نة  1953تناقض المادة /31د في «قانون أس�اس :الحكومة»،

ال�ذي ل�م يك�ن تغييره يتطل�ب أغلبية خاصة ،فإنه�ا ال ُتعتبر ملغاة .وق�د قال القاضي
برن�زون ف�ي هذا الحكم« :كون قانون المعايير محدد ًا وخاص ًا ،وكون ‹قانون أس�اس:

الحكومة› قانون ًا عام ًاُ ،يعطى قانون المعايير أفضلية بسبب التحديد الذي فيه».

وال يق�ف األم�ر عن�د إمكان تعارض قانون عادي مع قوانين األس�اس فقط ،بل

يمت�د أيض� ًا إلى إمكان أن يغير قانون عادي قوانين أس�اس .ففي قرار لمحكمة العدل
العليا

15

ورد« :ال يوجد أي دليل على أنه من غير الممكن تعديل قانون أس�اس إ ّال

بواسطة قانون أساس ،فالفارق بين االثنين هو فارق لغوي بحت ».لهذا ،ال توجد أي

أفضلية قانونية لقوانين أس�اس على قوانين عادية إ ّال إذا كان قانون األس�اس حصين ًا.

فالعالق�ة بي�ن قان�ون أس�اس وقانون عادي ه�ي العالقة نفس�ها بين قانوني�ن عاديين.
وعندم�ا يتناقض قانون أس�اس غير حصين م�ع قانون عادي ،يتم فحص أي القانونين

أحدث ،وأيض ًا يتم فحص أي القانونين خاص وأيهما عام .وبحس�ب ذلك ،فالقانون
األح�دث ه�و الذي يفوق القان�ون األقدم ،والقانون الخاص هو ال�ذي يفوق القانون

الع�ام .وتغي�ر هذا المفهوم لقوانين األس�اس مع إصدار الحكم القضائي بش�أن «بنك
همزراحي» ،كما سنرى في القسم التالي.

( )2فترة سمو قوانين األساس
تح�ول ق�رار المحكم�ة ف�ي قضي�ة «بن�ك همزراح�ي» إل�ى س�ابقة ف�ي القانون
ّ

اإلسرائيلي تفيد بأن أي قانون أساس يكون غير قابل للتغيير إ ّال بواسطة قانون أساس

آخر .فمحكمة العدل العليا اختارت بين معيارين :األول ،تعريف رس�مي يأخذ بعين

االعتب�ار اس�م القان�ون ،والثان�ي ،تعريف يأخذ في الحس�بان جوه�ر القانون .وطرح

المعيار الثاني السؤال التالي :هل مضمون القانون هو مضمون دستوري أم ال؟

 15محكمة عدل عليا ،60 / 77 ،كسلر ضد رئيس لجنة االنتخابات المركزية للكنيست« ،قرارات قضائية»
( )2( 31بالعبرية) ،ص .560 ،556
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يق�ول القاض�ي أه�رون ب�راك ف�ي قضي�ة «بن�ك همزراحي» م�ا يل�ي« :ال يمكن

تغيي�ر قان�ون أس�اس إ ّال بواس�طة قانون أس�اس ».ويضيف قائلاً« :أنا عل�ى علم بأنه

ف�ي الماضي ُعدلت قوانين أس�اس بواس�طة قوانين عادية ،وال أطل�ب أن أنتقص من

مكان�ة ه�ذه التعديلات ،الت�ي ُصدقت بواس�طة أحكام ص�ادرة عن ه�ذه المحكمة.

لذل�ك فالتعديلات الس�ابقة تحاف�ظ على مكانته�ا ،لكن م�ن اآلن فصاع�د ًا ،لن يتم

تعديل قانون أس�اس إ ّال بواس�طة قانون أساس».

16

وقال الرئيس شمغار هو اآلخر:

«من اآلن فصاعد ًا ،من األصح أن نتب ّنى سياس�ة س�لم التش�ريعات فيما يخص قوانين

األس�اس .وبحس�ب هذا السلم من غير الممكن تغيير قانون أساس إ ّال بواسطة قانون
أساس».

17

هذه اآلراء تسري على تغيير القوانين ،إ ّال إنها ال تسري على االنحراف

عن أحكام القانون ،والفارق بين تغيير القانون بواسطة قانون ،واالنحراف عن أحكام
القان�ون غي�ر واضح.

18

وم�ن هنا ،ن�رى مدى أهمية ق�رار الحكم ف�ي قضية «بنك

همرزاحي» ،من ناحية الثورة الدستورية وبلورة نظام الحكم الدستوري في إسرائيل.

ج) المبدأ الدستوري« :إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية»
تبين وثيقة إعالن إقامة الدولة أن إسرائيل دولة يهودية مفتوحة لليهود المقيمين

بها ،وبأي مكان آخر في العالم .وتم تجسيد هذا المبدأ في قانون العودة لسنة ،1950
وف�ي قانون الجنس�ية لس�نة  .1952فقد منح قانون الع�ودة كل يهودي في العالم الحق
وخ ِّصص لكل
ف�ي المجيء إلى إس�رائيل ،واالس�تقرار فيه�ا والعمل والتملك فيه�اُ ،

تضمن
واف�د جديد مس�اعدات وتس�هيالت تمكنه من اإلقامة والتأقلم ف�ي البلد .كما ّ

قانون الجنس�ية ش�روط ًا ميس�رة من أجل منح الجنسية اإلسرائيلية لليهود الراغبين في
 16الفقرتان  61 ،60من القرار في قضية «بنك همزراحي» ،مصدر سبق ذكره.
 17المصدر نفسه ،الفقرة .27
ِ
 18أمنون روبنشتاين وبراك مدينه« ،القانون الدستوري لدولة إسرائيل» (القدس :شوكن ،ط 4موسعة،
( )1996بالعبرية).
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الهج�رة إل�ى إس�رائيل.

19

وتضمنت وثيقة إعالن إقامة الدولة أيض� ًا كثير ًا من القيم

التي تشكل ،عادة ،دعائم الديمقراطية ،كالمساواة في الحقوق االجتماعية والسياسية
بي�ن جمي�ع المواطنين ،بغ�ض النظر عن الدين أو الع�رق أو الجنس ،وكضمان حرية

الدي�ن والضمي�ر واللغة والتعليم والثقافة ،إضافة إل�ى تب ّني المبادئ الواردة في ميثاق

األمم المتحدة .وفي أوائل التسعينيات ،تم دمج المبدأين :الدولة «اليهودية» والدولة
«الديمقراطي�ة» ف�ي مب�دأ واحد« :دولة إس�رائيل ه�ي دولة يهودي�ة وديمقراطية» ،ليتم
العمل به في آن واحد ،وذلك في «قانون أساس :كرامة اإلنسان وحريته» (المادة /1أ)،

و«قانون أساس :حرية العمل» (المادة .)2

المصطلح�ان ف�ي مب�دأ «دول�ة يهودي�ة وديمقراطي�ة» متناقضان .فإذا تم تفس�ير

مصطل�ح «دول�ة يهودي�ة» عل�ى أس�اس أن إس�رائيل هي دول�ة دين يهودي ،فس�تظهر

مش�كلة جدي�ة فيما يتعلق بحقوق َمن هم من غي�ر اليهود ،ألن اليهودية تقوم بالتفريق

بين أتباعها وس�ائر الش�عوب.

20

ويتعلق األمر األساس�ي بكيفية تفسير عالقة الدين

يتكون تمييز
بالدولة .فإذا تم تفسير مصطلح «دولة يهودية» كدولة صهيونية ،يمكن أن ّ
ض�د األقلي�ات غي�ر اليهودية ،وتحديد ًا األقلية العربي�ة .إذ إن هنالك تناقض ًا غير قابل

للجسر بين الصهيونية والمساواة.

21

وحتى إذا أخذنا الصهيونية المقلصة إلى أدنى

 19لمزيد من المعلومات عن القانونين وعن التساؤل «من هو اليهودي؟» انظر :شقور ،مصدر سبق ذكره،
ص .8–6
«المفرق بين شعب
 20عن الدين اليهودي ومبدأ المساواة بين اليهودي وغير اليهودي ،انظر :يوئيل لرنر،
ِّ
إسرائيل وبقية الشعوب» (القدس :معهد سنهدرين( )1992 ،بالعبرية) .انظر أيضاً :أفيغدور لفونتين،
«يهودية وديمقراطية – أحاديث شخصية»« ،عيوني مشباط» ،المجلد  ،19العدد  ،)1995( 3ص –521
 ،546وخصوص ًا ص  .532لكن انظر أيض ًا نقد ًا لمقالة لفونتين وصورة أُخرى لليهودية في :أشير معوز،
«قيم دولة يهودية وديمقراطية»« ،عيوني مشباط» ،المجلد  ،19العدد  ،)1995( 3ص .630–547
 21سامي سموحا« ،فجوات طبقية ،طائفية ،قومية ،والديمقراطية في إسرائيل» ،في :أوري رام (تحرير)،
«المجتمع اإلسرائيلي :جوانب ناقدة» (تل أبيب :بريروت( )1993 ،بالعبرية) ،ص  .197–187وبالنسبة
إلى نظرة مؤسسي الصهيونية إلى اليهود الشرقيين ،ومنها في اإلمكان استنتاج النظرة إلى غير اليهود،
راجع:

Joseph Massad, «Zionism’s Internal Others: Israel and the Oriental Jews,» Journal of
Palestine Studies, vol. xxv, no. 100 (Summer 1996), pp. 53–68.
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الحدود ،فهي أيض ًا ،بدورها ،تدعم قانون العودة وهو قانون يميز قومي ًا.

ومصطل�ح «ديمقراطي�ة» غامض وقابل للتأويل بط�رق متعددة ،لكن ثمة ً
مبدأ ال

يمك�ن م�ن دونه الحديث ع�ن الديمقراطية ،وهو مبدأ المس�اواة،
مرك�ز اآللية الديمقراطية.

23

22

إذ إنه يقف في

وباإلضافة إلى ذلك ،ففي الديمقراطية ال يتم االهتمام

بحق�وق األكثري�ة فقط ،بل أيض ًا بأخ�ذ حقوق األقلية بعين االعتب�ار.

24

وإ ّال تكون

ه�ذه الديمقراطي�ة أبارتهاي�د ًا (نظام الفص�ل العنصري ،كما كانت الح�ال في جنوب
أفريقيا قبل سنة .)1994

التناق�ض الموجود بي�ن مصطلحي «يهودية» و«ديمقراطية» يدعو إلى التس�اؤل:

كي�ف ُيفس�ر مبدأ «إس�رائيل دولة يهودي�ة وديمقراطي�ة» كي ُيعم�ل بالمصطلحين في

آن واح�د من دون انتهاك لحقوق اإلنس�ان ،وبالتالي لمب�دأ الديمقراطية؟ يعرض كل
م�ن «قان�ون أس�اس :كرامة اإلنس�ان وحريته» ،و«قانون أس�اس :حري�ة العمل» قاعدة

متطابق�ة للتوفيق بي�ن المصطلحين .وتتمثل هذه القاعدة في أن كال القانونين يتضمن
أحكام ًا تس�مح بتقييد الحقوق والمبادئ المدرجة فيهما ،أو بعبارات ُأخرى ،بانتهاك

ه�ذه الحق�وق والمب�ادئ ،إذا توفرت ش�روط معين�ة .فقد نصت الم�ادة  4من «قانون

أس�اس :حرية العمل» على التالي« :يمنع انتهاك الحقوق المنصوص عليها في قانون
األس�اس هذا ،إ ّال بواس�طة قانون مالئم لقيم دولة إس�رائيل ،والذي يبغي نيل هدف

نبي�ل ،وبدرج�ة غير مبالغ فيها ،أو بحس�ب تخويل مفصل لقان�ون كالمذكور أعاله».
ّأما المادة  8من «قانون أس�اس :كرامة اإلنس�ان وحريته» ،فتضمنت النص ذاته ما عدا
الجملة الخاصة بالتخويل .إذ ًا ،كيف استفاد كل من الفقه والقضاء من هذا النص من

Olivier Duhamel, Les démocraties: régimes, histoire, exigences (Paris: Seuil, 1993), 22
p. 284.
Ibid. 23
Elia Zureik, Fouad Moughrabi and Vincent F. Sacco, «Perception of Legal Inequality 24
in Deep Divided Societies: The Case of Israel,» International Journal of Middle East
Studies, vol. 25, no. 3 (1993), p. 423.
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أجل التوفيق بين مصطلحي الديمقراطية واليهودية؟

( )1موقف الفقه من تفسير المبدأ

األساس�يين المتعلقين بحقوق اإلنس�ان وضعا ش�روط ًا
يعتبر الفقه أن القانونين
َّ

متراكم�ة ،على
المش�رع تحقيقها كله�ا إن كان يريد مس الحقوق ال�واردة فيهما .فإنْ
ِّ

ل�م يحق�ق أي ش�رط منه�اُ ،منع من م�س أي حق م�ن الحقوق المحمي�ة .وإذا صدر
عن�ه تش�ريع ال يتواف�ق والمذك�ور أعاله ،فلمحكمة الع�دل العليا الصالحي�ة الكاملة

في إعالن أن هذا التش�ريع ملغى .والش�روط المتوجب على المش�رع أن يحققها من

أجل أن يملك الصالحية القانونية الدس�تورية لمس الحقوق المحمية هي )1 :أن يتم
االنتهاك في قانون مالئم لقيم دولة إس�رائيل؛  )2أن يكون هدف القانون نبي ً
ال؛  )3أ ّال
يك�ون االنته�اك مبالغ� ًا فيه .فإذا انتهك قانون حقوق ًا أساس�ية م�ن دون أن يحقق أحد
هذه الشروطُ ،يعتبر ملغي ًا.

25

ومن الممكن أن يتم تقييد الحقوق أيض ًا في تشريعات

ثانوي�ة ،لك�ن ف�ي ه�ذه الحالة يج�ب أن يكون تخوي�ل صالحية القيام به�ذا االنتهاك

مفص ً
ال ،وأن يجيب على الشروط التي سبق ذكرها.

والمطل�ع عل�ى فحوى هذي�ن القانونين يعتقد ،أول وهلة ،أنهما منس�جمان مع

روح المعاهدات الدولية والدساتير الديمقراطية .كذلك تقوم المراجع القانونية بهذا

التش�بيه ،وخصوص ًا بالوثيقة الدس�تورية المتعلقة بالحقوق والحريات في كندا .لكن،

ف�ي فق�رة التقييد الواردة في القانونين ،هنالك ش�روط ًا خاصة ال تظهر في اإلعالنات

والمواثي�ق العالمي�ة المتعلق�ة بحقوق اإلنس�ان ،وال ف�ي الدس�اتير الديمقراطية ،وال
حتى في وثيقة الحقوق والحريات الكندية التي ُأدعي أن هذه الشروط مأخوذة عنها.

فبحس�ب النصين المتضمنين في هذين القانونين ،يمكن تقييد الحقوق األساس�ية إذا

تالءم التقييد مع «قيم دولة إس�رائيل» .وتفس�ير هذه القيم لن يحيد بكل األحوال عن
القيم واألهداف التي ُو ِجد القانونان من أجل تطبيقها ،وتم النص عليها في موادهما،
« 25بنك همزراحي» ،مصدر سبق ذكره.
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سواء بصورة عامة في النص الذي فحواه أن حقوق اإلنسان في إسرائيل تعترف بقيمة
اإلنس�ان وقدس�ية حياته وحريت�ه ،وأن هذه القيم س�يتم احترامها من خلال المبادئ

المتضمن�ة ف�ي وثيق�ة إعلان إقامة الدول�ة،

26

أو بش�كل أكثر تخصيص� ًا في النص

الذي يربط الهدف من احترام الحقوق في القانونين بإرس�اء قيم دولة إس�رائيل كدولة
يهودي�ة وديمقراطي�ة.

27

إذ م�ن الممكن أن ينتج من تطبيق هذه الش�روط وضع فيه

تمييز ضد الفلس�طينيين .ففي تعريف القيم بهذه الطريقة يوجد انتهاك لوحدة الجنس
البشري وعالمية حقوق اإلنسان،

28

ألن هذه الحقوق هي حقوق اإلنسان اليهودي

ال حقوق اإلنس�ان بصورة عامة ،أو على األقل ليس�ت حقوق جميع مواطني الدولة.
في هذا الش�أن ،من الممكن اقتباس كلمات عضو الكنيس�ت ش�والميت ألوني ،وبها
تحفظت من الصفة اليهودية للدولة التي ُحددت في المادة  1من «قانون أساس :كرامة
اإلنس�ان وحريت�ه» ،إذ قالت« :ال يوجد مكان ف�ي العالم تقيد فيه حريات موجودة في

معاهدات أو إعالن أو قانون أو دستور بسبب انتماء قومي أو عرقي .وفي هذه األيام
نش�هد تمييز ًا في القانون كما في الممارس�ات ،تمييز ًا بين إنس�ان وآخر ،نحن نش�هد

وحشية الحكومة ضد المواطنين العرب».

29

( )2موقف القضاء من تفسير المبدأ
القضاء اإلسرائيلي حافل بالقرارات التي تطبق مبدأ «الدولة اليهودية» ،كقضية
 26المادة  1من قانون أساس :كرامة اإلنسان وحريته؛ المادة  1من قانون أساس :حرية العمل.
 27المادة  / 1أ من قانون أساس :كرامة اإلنسان وحريته؛ المادة  2من قانون أساس :حرية العمل .لمفهوم
جديد للمصطلح انظر :شوالميت ألموغ« ،قانون أساس :حرية االمتهان ،وكرامة اإلنسان وحريته»،
«مشباط وممشال» ،المجلد األول ( ،)1993 / 1992ص  .192 ،188في المالحظة  29تقول المؤلفة أنه
بحسب رأيها ،من الممكن أن نُدخل قيم ًا أُخرى إلى قيم دولة إسرائيل ،وهي تقدم الصهيونية مثاالً لقيم
كهذه.
Sélim Abou, Cultures et droits de l’homme (Paris: Hachette, 1992). 28

« 29مداوالت الكنيست» ( ،)1995ص  .1241عضو الكنيست شيفح فايس أضاف قائالً« :نحن نتكلم على
إعالن حقوق إنسان عالمية .لو كتب مثالً في أي دستور أن هدفه حماية كرامة اإلنسان من أجل تبجيل
أميركا كدولة أميركية النتقدناه بشدة ».المصدر نفسه ،ص .1243
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«بوركان».

30

فف�ي ه�ذه القضية ق�ررت المحكمة تفضيل القي�م اليهودية المتمثلة

في إعادة الحي اليهودي كما كان قبل س�نة  ،1948على مبدأ عدم التمييز العنصري،

عندما أيدت رفض شركة إلعادة تطوير الحي اليهودي في البلدة القديمة في القدس
الطل�ب ال�ذي قدم�ه لها بوركان (وهو عربي مس�لم من س�كان الق�دس) للحصول
عل�ى بي�ت ف�ي مش�روع تأجير طويل األمد تقوم به الش�ركة ،وذلك على أس�اس أن

التأجي�ر طوي�ل األمد ُخصص لليهود فقط .وهناك قضية «وتد» التي تمحورت حول
تخصيص موارد لليهود المتدينين الذين يدرس�ون في مؤسس�ات دينية ،في حين أن

المؤسس�ات الخاصة بالمس�يحيين والمس�لمين وال�دروز ال توجد لديه�ا مثل هذه

المخصصات.

31

والس�ؤال الذي طرح نفس�ه بع�د تب ّني مصطل�ح «دولة يهودي�ة وديمقراطية» في

قوانين األساس التي تتعلق بالحقوق والحريات هو :كيف يوفق القضاء بين «اليهودية»

و«الديمقراطية» في أحكامه؟

في قضايا حقوق اإلنسان في إسرائيل ،وبعد التأكد من أن للفرد حق ًا تم انتهاكه،

عل�ى القاض�ي أن يبحث عن التوازن بين الحقوق.

32

ففي حالة التناقض فيما بينها،

 30محكمة عدل عليا ،88 / 114 ،بوركان ضد وزير المالية وآخرين« ،قرارات قضائية» ( )2( 32بالعبرية)،
ص  .809وبسبب الضجة اإلعالمية بشأن القرار ،انتقد القاضي حاييم كوهين محامي بوركان ،وطلب
من النيابة العامة أن تقدم بحقه شكوى بسبب خرقه قواعد نقابة المحامين التي تمنع نشر تفصيالت
المحاكمات .للمقارنة بين تعامل المحكمة مع الحلم الصهيوني ومع بوركان العربي ،انظر :أفيغدور
فلدمان« ،الدولة الديمقراطية في مقابل الدولة اليهودية :فراغ من دون أماكن ،زمن من دون تعاقب»،
«عيوني مشباط» ،المجلد  ،19العدد  ،)1995( 3ص  .727–717الحكم في قضية بوركان يبرهن المعايير
المزدوجة من محكمة العدل العليا .وبشأن االدعاء بعدم تفعيل معايير مزدوجة بالنسبة إلى العرب في
إسرائيل ،انظر :إيالن سبان« ،تأثير المحكمة العليا في موقع العرب في إسرائيل»« ،مشباط وممشال»،
المجلد الثالث ( ،)1996 / 1995ص .569 ،541
 31محكمة عدل عليا ،80 / 200 ،محمد وتد ضد وزير المالية وآخرين« ،قرارات قضائية» )3( 28
(بالعبرية) ،ص  .113في هذه القضية تم االعتراف بأن االنتماء الديني يشكل فارق ًا ذا أهمية في عملية
تخصيص الموارد.

François Rigaux, «La conception occidentale des droits de l’homme face à l’Islam,» 32
Revue trimestrielle des droits de l’homme (1990).
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يقوم القاضي بفحص اآلتي :إن كانت للحقوق مكانة قانونية متطابقة ،يوازن القاضي
بين هذه الحقوق مع محاولة تطبيق كال الحقين المتنازعين .وإذا لم يس�تطع أن يجد

ه�ذا الت�وازن ،علي�ه أن يق�وم بتنازالت متبادلة ف�ي الحقوق .وفي حال�ة وجود حقين

ال يتمتع�ان بالمكان�ة القانوني�ة ذاتها ،يق�وم القاضي بمحاولة تطبي�ق الحقين ،وإذا لم
يس�تطع فعل ذلك ،يعطي الحق ذا المكانة القانونية األعلى األولوية.

33

وفي عملية

موازنة المصالح ،على القاضي أن يأخذ في الحسبان قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية

وديمقراطية ،فكيف يتم تفس�ير هذه القيم ،علم ًا بأن عملية التفس�ير يمكن أن تحدث
تمييز ًا ضد َمن هم من غير اليهود؟

من المتفق عليه في القانون اإلسرائيلي أن يتم استعمال طريقة التفسير المسماة

«التفس�ير بحسب الغاية»،

34

ال التفس�ير الكالمي البسيط والظاهر للعين ،وإنما ذاك

المش�رع كي يجد التفس�ير الصحي�ح واألكثر دقة
التفس�ير ال�ذي يح�اول إيجاد قصد
ِّ
للقانون األساسي المتعلق بحقوق اإلنسان .لكن إن وجد إجماع على طريقة التفسير
(البح�ث ع�ن الغاية) ،فهنالك اختالف بش�أن الغاي�ة ذاتها .على س�بيل المثال ،يقول

القاضي أهرون براك إن غاية «قانون أساس :كرامة اإلنسان وحريته» هي الحفاظ على

كرامة اإلنس�ان وحريته،

35

وإن المادة المتعلقة بالهدف في القانون تدل على ذلك.

وهي ليس�ت غاية موقتة ،أو وس�يلة فحسب ،وإنما غاية مركزية وأساسية .وبالتالي ال

يعتق�د القاض�ي ب�راك أنه من الصحيح القول إن قانون األس�اس ه�ذا أعطى قيم دولة
إس�رائيل مكان�ة علي�ا ،وبالتأكيد أن�ه لم ِ
يعط تلك القيم التي ال تتعلق بكرامة اإلنس�ان

وحريت�ه مث�ل تل�ك المكانة .وجدير بالذكر أن ثمة َمن يعتق�د ،خالف ًا لبراك ،أن هدف
«قانون أس�اس :كرامة اإلنس�ان وحريته» هو «صوغ وترس�يخ قيم دولة إسرائيل كدولة

 33على سبيل المثال :استئناف مدني  ،52 / 92رام مهندسيم ضد بلدية الناصرة العليا« ،قرارات قضائية» 47
(( )5بالعبرية) ،ص .803 ،189
 34أهرون براك« ،تفسير قانوني :تفسير دستوري» ،المجلد الثالث (القدس :نبو للنشر( )1994 ،بالعبرية)،
ص .327
 35المصدر نفسه.
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يهودي�ة وديمقراطي�ة»،

36

الترسيخ.

وأن كرام�ة اإلنس�ان وحريته هما وس�يلة فق�ط لمثل هذا

ويص�رح القاضي ب�راك أن «القيم اليهودية التي نتحدث عنها موجودة في محور

التجربة العالمية ،الذي يالئم طابع الدولة الديمقراطي .لذلك ،بحس�ب هذه النظرية،
ال م�كان لرب�ط قيم دولة إس�رائيل كدول�ة يهودي�ة بالقانون الديني اليه�ودي .ويجب

األخ�ذ بعي�ن االعتب�ار أن ف�ي إس�رائيل أقلية غي�ر يهودية كبي�رة ،وفعلاً أن قيم دولة

إس�رائيل كدولة يهودية هي القيم العالمية نفس�ها المش�تركة لجميع بني البش�ر والتي
نمت من التقليد والتاريخ اليهوديين».

37

وفي اإلمكان االستنتاج من أقوال القاضي

براك أنه يجب تفسير مصطلح «دولة يهودية» على أسس عالمية ،ألن من الواجب أخذ
بقية السكان الذين يعيشون في الدولة من غير اليهود بعين االعتبار .فإذا أعطيت القيم

اليهودي�ة للدول�ة أفضلية مقارنة بكرامة اإلنس�ان ،فإن مثل ه�ذا الفهم يناقض مفاهيم

تدعي أن يكون اإلنس�ان مركز النظام ،والقانون ليس إ ّال وس�يلة
حقوق اإلنس�ان التي ّ
المشرع.
لتحقيق هدف
ِّ

38

لك�ن ف�ي فترة متأخرة ،تراج�ع القاضي براك عن موقفه هذا .ففي كتابه «تفس�ير

قانوني»

39

كت�ب أن�ه يج�ب أن تؤخذ بعي�ن االعتبار القي�م المش�تركة للديمقراطية

وللتاريخ والتقاليد اليهودية ،كما ش�دد على التناغم والمزج فيما بين هذه القيم .وفي

هذه الكلمات نجد تفسير ًا آخر للعالقة بين اليهودية والديمقراطية ،والذي يحد أيض ًا

من العالمية.

م�ن الواض�ح أن�ه يوج�د اختلاف ف�ي اآلراء بش�أن األهمي�ة المعط�اة للقيم�ة

36
37
38
39

انظر مثالً :يهوديت كارب« ،بعض األسئلة عن كرامة اإلنسان وفق قانون أساس :كرامة اإلنسان
وحريته»« ،مشباطيم» ،المجلد  ،25العدد  ،)1995( 3–1ص .129
براك ،مصدر سبق ذكره ،ص .341–338
القاضي زوسمان في :استئناف مدني  ،73 / 481إلزه ههجنه ضد زتسل« ،قرارات قضائية» )1( 25
(بالعبرية) ،ص .516 ،505
براك ،مصدر سبق ذكره.
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اليهودي�ة والقيم�ة الديمقراطية؛ فهناك َمن يعتقد أن القيمة اليهودية تتغلب على القيمة

الديمقراطية،

40

وهناك َمن يعتقد أن ليس من الضروري أن تتصادم هاتان القيمتان.

وف�ي حال�ة التصادم يج�ب ،كما ق�ال القاضي مناحم إل�ون ،المحافظة عل�ى التمثيل
المالئم للقيمتين ومحاولة التوصل إلى الجمع بينهما ،لكن إذا تعذر التوصل إلى هذا
المزي�ج ،يجب تفضي�ل يهودية الدولة على ديمقراطيتها .فف�ي اإلماتة الرحيمة ،على

س�بيل المثال ،يجب التدقيق في أصول األنظمة الديمقراطية ،وأيض ًا في نظام القانون
العب�ري ،ف�إذا ل�م يتم العث�ور على أي دول�ة تكون ش�رائعها مطابقة للقان�ون العبري
وتعتم�د «الم�زج بين القيمتين» (اليهودية والديمقراطية) ،يتوجب علينا أن نفس�ر قيمة
الدولة الديمقراطية بحسب قيمة الدولة اليهودية.

41

ومما س�بق يقتضي أن يتحول عمل القاضي إلى بحث أكاديمي من أجل إثبات
وجود دول ديمقراطية تسير على النحو الذي يمليه الدين اليهودي .وإذا لم يتم إيجاد

مثل هذه الدول ،فاألمر س�يان .وفي هذا النهج النتيجة معروفة س�لف ًا ،وعلى القاضي
فقط أن يبحث عن إسناد في أنظمة ُأخرى .وباإلضافة إلى ذلك فإن في نهج القاضي
مناحم إلون تجاه ً
ال لبقية األديان .ففي الحكم القضائي يعل شيفر،

42

والذي يسمح

باإلمات�ة الرحيم�ة ،يفحص القاض�ي مناحم إلون أصول القانون العبري ويس�تنتج أنه
يس�مح بذلك .هذا الحكم يقوي التوجه الذي يهدف إلى تفضيل القيم اليهودية على
القي�م المش�تركة لمواطن�ي الدول�ة ،وهو أخطر م�ن بقية األحكام الس�ابقة ألنه يغض

الط�رف ع�ن نتائ�ج الحك�م على غي�ر اليهود ف�ي دولة إس�رائيل .ويبدو أن�ه بد ًال من
 40انظر :أهرون براك« ،قانون الوكالء» ،المجلد األول (القدس :نبو للنشر( )1995 ،بالعبرية) ،ص –60
 ،61إذ ينقل عن قاضي محكمة العدل العليا مناحم إلون قوله إن كلمة «يهودية» ذكرت قبل كلمة
«ديمقراطية» ،وإن معنى الكلمة األولى يعلمنا معنى الكلمة الثانية.
 41المصدر نفسه.
 42استئناف مدني  ،88 / 506يعل شيفر ،قاصر ضد دولة إسرائيل« ،قرارات قضائية» ( )1( 48بالعبرية)،
ص .168
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التوص�ل إلى تس�وية

43

ترضي جمي�ع األطراف عرب� ًا ويهود ًا ،فإن «قانون أس�اس:

كرامة اإلنس�ان وحريته» هو عبارة عن تس�وية بين اليهود المتدينين واليهود العلمانيين

من دون ضم العرب في إسرائيل إلى هذا التجمع .لكن هذه تسوية لم تمنع استمرار

األحزاب اليهودية اليمينية والدينية في دفع عجلة التش�ريع في الكنيس�ت اإلس�رائيلي
نح�و ضم�ان تغليب الصبغ�ة اليهودية للدولة عل�ى الصبغة الديمقراطي�ة ووالدة مبدأ
يعبر عن ذلك.
دستوري جديد في إسرائيل ّ

د) المبدأ الدستوري الجديد« :إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي»

حت�ى تموز/يولي�و  2018كان المب�دأ الدس�توري «إس�رائيل دول�ة يهودي�ة

وديمقراطية» هو الس�ائد .وكما رأينا ،كان هناك تس�اؤل مس�تمر عن ماهية هذا المبدأ
ومح�اوالت متع�ددة للتوفي�ق بين قيمتين غير متجانس�تين يحتويهم�ا وتمثالن بعدين
فلسفيين مختلفين في مصدر نشأتهما وتبلورهما .ففي حين تشد األولى نحو انغالق

ضم�ن مجموع�ة دينية/قومية محددة وحصر االنتماء إل�ى الدولة عليها ،مع ميل إلى

الخضوع لقيم دينية («حكم الدين») ،تش�د القيمة الثانية نحو انفتاح وإعطاء الش�عب
بمجموعات�ه اإلثني�ة المتنوع�ة حقوق ًا متس�اوية («حكم الش�عب») .وعل�ى الرغم من

مح�اوالت التوفي�ق المس�تمرة بين القيمتين م�ن أكاديميين وقضاة ،وإظهار إس�رائيل
كدول�ة توازن بين يهوديتها وديمقراطيتها ،فإن التس�اؤل أي ِم�ن القيمتين هي الغالبة،
«يهودي�ة» أم «ديمقراطي�ة» ،زاد ح�دة م�ع مرور الوق�ت .وبرز ادعاء ق�وي من جانب
المواطنين العرب أن إسرائيل «دولة ديمقراطية تجاه اليهود» فقط ،وأن التمييز القومي
ضده�م مس�تمر ويتفاق�م مع م�رور الوقت ،ويتم بواس�طة قوانين تس�نها وسياس�ات

تتبناه�ا وتطبقه�ا الدولة على أرض الواقع وطالت حقوقهم األساس�ية .وعلى س�بيل

المث�ال ،المس�اس بحقهم في التعبي�ر عن الرأي كأقلية أصالني�ة – إذ ُمنعوا من إحياء
«يوم النكبة» و ُفرضت «عقوبات مالية» على الهيئات الممولة من ميزانية الدولة إذا لم

 43كارب ،مصدر سبق ذكره ،ص .129
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تخضع لذلك.

44

وكذلك المس�اس بحقهم في المس�كن ،إذ جرى هدم قرى «غير

معترف بها» في النقب بكاملها ،كقرية العراقيب ،وتم تعديل قانون التنظيم والبناء سنة
 ،2017وخصوص� ًا الج�زء المتعل�ق بالعقوبات المفروضة على األبني�ة التي بنيت من

دون ترخيص ،فزادت العقوبات المفروضة شدة وصرامة ،وأصبح في اإلمكان فرض

غرامات مالية إدارية من دون حاجة إلى فتح إجراء جنائي ومحاكمة.

45

وفيما يلي تفصيل نقدي لمبادئ هذه القانون والمواقف منها:

( )1أرض إس�رائيل «وط�ن تاريخ�ي للش�عب اليه�ودي» ودولة إس�رائيل «دولته

القومية»

وج�اء قان�ون أس�اس :إس�رائيل الدول�ة القومي�ة للش�عب اليه�ودي ليزيل أي

ش�ك ف�ي أن الدول�ة ،ف�ي تعريفها لنفس�ها ،تعط�ي القيم�ة اليهودي�ة األفضلية على
القيم�ة الديمقراطي�ة .ويب�دو ذلك واضح ًا من اس�م القانون وم�ن نصوصه وأبرزها

الم�ادة األول�ى منه وعنوانها «المبادئ األساس�ية» .وإذا كان الحديث قبل س�ن هذا
القانون عن قوانين متفرقة وعن سياس�ات وممارس�ات س�لطوية على أرض الواقع

ّ
وظف�ت للتميي�ز ضد المواطنين العرب في الداخل ،وإلقصائهم عن الثروات العامة
واالستفادة منها ،وعن احتالل ألغى وهمش الحقوق األساسية جميعها في المناطق

المحتل�ة س�نة  ،1967وتطل�ب إثبات ذلك جهد ًا غير قلي�ل بلفت النظر إلى نصوص
 44قانون أساس :الميزانية (تعديل رقم  )40لسنة  ،2011نشر في مجموعة التشريعات اإلسرائيلية («سيفر
هحوكيم») ،رقم  ،2286بتاريخ  ،2011 / 3 / 22ص  .686وقد عرف هذا القانون بـ «قانون النكبة» ألن
المادة  3ب (ب) ( )4منه خولت وزير المالية أن يقتطع من الميزانية المخصصة ألي هيئة ممولة من
ميزانية الدولة مبلغ ًا من المال كعقاب لها إذا وجد أن تلك الهيئة حددت يوم االستقالل أو إقامة الدولة
كيوم نكبة .ويطال هذا التعديل السلطات المحلية والمسارح والمراكز الثقافية والمدارس.
 45قانون التنظيم والبناء (تعديل رقم  ،)116نشر في مجموعة التشريعات االسرائيلية («سيفر هحوكيم»)،
رقم  ،2635بتاريخ  ،2017 / 4 / 25ص  .884يعرف التعديل بـ «قانون كمينتس» نسبة إلى نائب المستشار
القضائي للحكومة إيرز كمينتس الذي كان وراء صوغ التعديل والتشديد في العقوبات المفروضة
على البناء من دون استصدار رخصة بناء .ويشكل هذا التعديل أداة إلثقال كاهل َمن يبني بيت ًا من دون
ترخيص اقتصادياً ،إضافة إلى األدوات العقابية المتوفرة وضمنها هدم البيوت غير المرخصة ومنع
إيصالها بالبنية التحتية.
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قانوني�ة متعددة وإلى تطبيقات فعلية عل�ى أرض الواقع،

46

فقد أعلن هذا القانون

مباش�رة وعل�ى الملأ والدة مب�دأ دس�توري جديد أن «أرض إس�رائيل ه�ي الوطن
التاريخي للش�عب اليهودي ،وفيها قامت دولة إس�رائيل» ،وأنها ليس�ت دولة جميع

مواطنيها ،بل هي «دولة قومية للش�عب اليهودي وفيها يقوم بممارس�ة حقه الطبيعي
عد «ممارسة حق تقرير المصير فيها
والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير ».و ُت ّ
حصري�ة للش�عب اليهودي» (الم�ادة  .)1إذ ًا ،نحن أمام مبدأ دس�توري جديد يحصر

الحق في فلس�طين التاريخية («أرض إس�رائيل») في «ش�عب إس�رائيل» ويقصر حق
ويبرز هذا القانون
تقرير المصير في «دولة إس�رائيل» على «الش�عب اليهودي» فقطُ .
من خالل سائر مواده السعي اإلسرائيلي لتهويد فلسطين في جميع المجاالت :أكد

«رموز الدولة» (اسمها ،علمها ،شعارها ،نشيدها الوطني) التي تمثل وتبرز يهوديتها

(الم�ادة )2؛ حدد اللغة العبرية لغة رس�مية وحيدة (الم�ادة  )4؛ أكد فتح الدولة أمام

يه�ود الش�تات (الم�ادة )5؛ جع�ل من االس�تيطان اليه�ودي قيمة قومي�ة (المادة .)7
وتش�ديد ًا على يهودية الدولة واس�تقاللها وإقصاء «النكبة» وما تعنيه لـ« غير اليهود»

من مواطنيها ،يحدد القانون يوم االستقالل كعيد قومي رسمي للدولة و«يوم ذكرى
الجن�ود الذين س�قطوا في معارك إس�رائيل وي�وم ذكرى الكارث�ة والبطولة هما يوما

الذكرى الرس�ميين للدولة» (المادة  .)9إنه إقصاء تام وش�امل لكل َمن ليس يهودي ًا
س�واء أكان مواطن ًا في «دولة إس�رائيل» أم مقيم ًا دائم ًا ،أم قاطن ًا في أجزاء ُأخرى من
فلسطين التاريخية«/أرض إسرائيل».

وقد ساد في أوساط المبادرين إلى القانون والمؤيدين له شعور باالنتصار العارم

بإعلان إس�رائيل دول�ة يهودية فق�ط تعود إلى الش�عب اليهودي فقط .ب�ل إن المبادر
عملت خالل الفترة  1987 – 1986على رسالة الماجستير في القانون بعنوان« :التمييز
 46على سبيل المثال،
ُ
القومي في التشريعات اإلسرائيلية» (كلية الحقوق ،الجامعة العبرية )1987 ،ألثبت بجهد وتحليل
وأرقام ما ينص عليه هذا القانون بكل بساطة :الدولة دولة الشعب اليهودي وهو وحده صاحب األرض
وخيراتها ولغتها لغته وله امتيازات دون غيره
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األول إل�ى القان�ون ،عض�و الكنيس�ت ورئيس س�ابق للش�اباك ،أفي ديخت�ر ،قال في

خطابه قبيل التصويت والمصادقة على «قانون أساس :إسرائيل الدولة القومية للشعب
اليهودي» ....« :إس�رائيل لم تكن يوم ًا وليس�ت دولة ثنائية اللغة ....نحن نش�رع اليوم

قان�ون األس�اس المهم ه�ذا ونمرره في الكنيس�ت كي نمنع أي فك�رة أو أي محاولة
لقل�ب إس�رائيل دول�ة جميع مواطنيها .نُبق�ي في وعي المفهوم بح�د ذاته وفي كتاب

قوانين األساس أيض ًا (إسرائيل) الدولة القومية للشعب اليهودي».

47

(التشديد ليس

في األصل أ.حّ .).أما رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامين نتنياهو فقال في خطابه قبل

مؤسسة في تاريخ الصهيونية ودولة إسرائيل122 .
التصويت على القانون« :هذه لحظة ِّ
ٍ
بقانون المبدأ األس�اس لوجودنا .إسرائيل هي
عام ًا بعد نش�ر هيرتس�ل لرؤياه ،حددنا
الدول�ة القومية للش�عب اليه�ودي ....عندما أتحدث في العال�م ،أعود فأقول إن هذه

دولتنا ،دولة اليهود .في الس�نوات األخيرة هناك َمن يحاول االعتراض على ذلك....
شرعنا اليوم بقانون بأن هذا نشيدنا وهذه لغتنا وهذا علمنا.
على أسس وجودنا .لهذا ّ
عاشت دولة إسرائيل».

48

وتجدر اإلشارة إلى أن المبادرين والمؤيدين للقانون في مناقشة مشروع القانون

في اللجنة ،رفضوا أن يتضمن مادة تشير إلى كون إسرائيل دولة «يهودية وديمقراطية»
م�ن خلال اإلش�ارة إل�ى «وثيقة االس�تقالل» الت�ي ذكرت إل�ى جانب إقامة الش�عب
اليهودي لدولته ،التزام ًا بالحفاظ على مبدأ المساواة ومنع التمييز على أساس االنتماء

الدين�ي والعرق�ي والجنس�ي .وتم ش�طب مادة تضمنها مش�روع القان�ون قبيل طرحه
عل�ى الكنيس�ت للق�راءة األولى وج�اء فيها أن أحد أه�داف قانون األس�اس تضمينه
«قي�م دول�ة إس�رائيل كدولة يهودية وديمقراطية بروح المب�ادئ التي وردت في إعالن

 https://www.youtube.com/watch?v=8xH5pO1X_NM 47اطلع عليه بتاريخ .2020 / 7 / 18
 48أخبار الكنيست» 19 ،تموز  /يوليو  ،2018الموقع الرسمي للكنيست https://m.knesset.gov.il/
 News/PressReleases/pages/press19.07.18.aspxاطلع عليه بتاريخ .2020 / 7 / 18
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قيام دولة إس�رائيل».

49

اس�تبعدت نهائي ًا اإلش�ارة إلى «مبدأ المساواة» وإلى
وهكذا
ُ

«الديمقراطية» من نطاق قانون القومية.

( )2إقصاء «غير اليهود» خارج «الوطن التاريخي» و«الدولة القومية»

اعتبر أعضاء الكنيس�ت العرب الممثلون في القائمة المش�تركة ،القانون عنصري ًا

ويؤس�س للفص�ل العنص�ري ،وف�ور انته�اء التصويت وإق�رار القانون ،ل�وح أحدهم

بعلم أس�ود ومزق آخرون مس�ودة القانون.

50

وشجبت مؤسس�ات حقوق اإلنسان

وعبر عدال�ة ،المركز القانوني لحقوق األقلية العربية في إس�رائيل،
القان�ون الجدي�دّ ،
ع�ن موقف�ه بأن «ه�ذا القان�ون محاولة لتكري�س التف�وق العرقي من خلال الترويج

لسياس�ات العنصرية».

51

ف�ي حين وصفه قياديون من ع�رب  48بأنه يمثل نوع ًا من

الفص�ل العنصري ،في إش�ارة منه�م إلى التمييز العنصري ال�ذي تعرضت له األغلبية

الس�وداء خلال حكم األقلية البيضاء في جن�وب أفريقيا.

52

ولقد و َّلدت المعارضة

الشديدة التي أبداها القياديون والمواطنون العرب في إسرائيل لقانون أساس :إسرائيل
– الدولة القومية للش�عب اليهودي نش�اطات احتجاجية متعددة شملت تظاهرات في

البلدات والقرى العربية وتظاهرة قطرية اش�ترك فيها عش�رات اآلالف في وسط مدينة
تل أبيب بتاريخ  12آب/أغس�طس .2018

53

وس�بق ذلك تظاهرة أقيمت في الرابع

 49ورد في :مردخاي كرمنيتسر ،عمير فوكس ،رأي خبير بعنوان« :مشروع قانون أساس :دولة إسرائيل –
الدولة القومية للشعب اليهودي» ،موجهة إلى أعضاء الكنيست ،المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية28 ،
نيسان  /أبريل ( 2018باللغة العبرية) نشر في موقع المركز:
https://www.idi.org.il/media/10480/%D7%97%D7%95%D7%A7–%D7%94%D7%9

 C% D7%90%D7%95%D7%9D.pdfاطلع عليه بتاريخ .2020 / 7 / 25

« 50الكنيست اإلسرائيلي يصادق على قانون الدولة القومية اليهودية» ،الموقع الرسمي لقناة BBC

بالعربية 19 ،تموز  /يوليو  ، https://www.bbc.com/arabic/middleeast–44881325 2018اطلع
عليه بتاريخ  23تموز  /يوليو .2020
 51موقع  19 BBCتموز  /يوليو  ،2018مصدر سبق ذكره.
 52المصدر نفسه.
يحرض على تظاهرة تل أبيب ضد قانون القومية» ،قناة مساواة 12 ،آب  /أغسطس :2018
« 53نتنياهو ّ
 https://www.youtube.com/watch?v=LUd1Yq9BxZMاطلع عليه بتاريخ .2020 / 7 / 25
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من الش�هر نفس�ه ،بادر إليها ناش�طون دروز ومعارضون يهود تحت ش�عار «المس�يرة

م�ن أجل المس�اواة» ش�ارك فيه�ا عش�رات آالف المتظاهري�ن أيض ًا.
ِ
المناهضة لقانون القومية إعالن إضراب عام بتاريخ  1تشرين األول/أكتوبر
الفعاليات
54

وتوج هذه
ّ

 2018ش�مل أراض�ي فلس�طين التاريخي�ة بأكملها وفي الش�تات ،دعت إلي�ه الفصائل
الفلس�طينية ولجن�ة المتابع�ة العلي�ا للجماهير العربية في إس�رائيل (فيم�ا يلي« :لجنة

المتابعة»).

55

وق�د جاء على لس�ان لجن�ة المتابعة ما يلي« :ف�ي تموز[يوليو] 2018

أقر الكنيس�ت قانون دس�توري(!) :قانون القومية– قانون األبارتهايد اإلسرائيلي الذي
ّ

يحاول أن يقذف بش�عبنا خارج الجغرافيا وخارج التاريخ وخارج المس�تقبل وخارج
الحقوق .حقوقنا في وطننا ليست منة من أحد إنما هي مشتقة من أننا أصحاب البالد
56
ولنا فيها ٍ
ماض وحاضر ومستقبل».

( )3فقهاء وساسة يهود ضد المبدأ الجديد
وق�د واج�ه مش�روع قانون أس�اس :إس�رائيل الدول�ة القومية للش�عب اليهودي

والقانون بعد س� ّنه معارضة وانتقاد ًا ش�ديدين ال من سياس�يين وأكاديميين وناش�طين

ع�رب فق�ط ،بل من سياس�يين وأكاديميين يهود أيض ًا ،معللين ذل�ك أن القانون يلغي
 54راجع على سبيل المثال :تغطية قناة فرانس  https://www.france24.com/ar/20180804 ،24اطلع
عليه بتاريخ .2020 / 7 / 25
(
ً
لهبة القدس واألقصى وإلسقاط قانون
 55راجع على سبيل المثال :بكري قاسم« ،غدا :إضراب عام إحياء ّ
)
القومية » ،موقع «عرب  30 ،»48أيلول  /سبتمبر https://www.arab48.com/%D9%85%D :2018
8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D
8%A7%D8%B1–%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2018/09/30/%
–D8%BA%D8%AF%D8%A7–%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8
–%D8%B9%D8%A7%D9%85–%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
%D9%84%D9%87%D8%A8%D8%A9–%D8%A7%D9%84%D9%
82%D8%AF%D8%B3–%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8
%B5%D9%89–%D9%88%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D
8%B7–%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86–%D8%A7%D9%84%-

– D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9اطلع عليه بتاريخ .2020 / 7 / 25
 56المصدر نفسه.
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الت�وازن بي�ن صبغ�ة الدول�ة اليهودي�ة وصبغته�ا الديمقراطي�ة ،وال يش�ير إلى حقوق
اإلنس�ان األساس�ية غير المذكورة مباشرة في قوانين األساس ُ
األخرى ،كحرية التعبير

وحدد البروفس�ور مردخاي كرمنيتس�ر والدكتور

وحري�ة الدين ومبدأ المس�اواة.

57

وجهاه إلى أعضاء
عمير فوكس من المركز اإلس�رائيلي للديمقراطية ،في رأي قانوني ّ
الكنيس�ت ،قبيل طرح مش�روع القانون أمام الكنيست لمناقشته في القراءة األولى ،أن

«النقطة األكثر إش�كالية في اقتراح القانون هي أنه يرفع إلى درجة دس�تورية عليا هوية
ويحصنها ،من دون أن يشمل في ذلك هويتها الديمقراطية ومبدأ
الدولة كدولة يهودية
ّ
المس�اواة وبالمكانة نفس�ها».

وأكدا واجب إس�رائيل بإنص�اف مواطنيها العرب:

58

«ألن في تعريف الدولة لنفس�ها كيهودية إقصاء لـ (غير اليهود) – الذين ال يس�تطيعون

االنتم�اء إل�ى القومية اليهودي�ة– على الدولة واجب مضاع�ف بمعاملة األقليات التي
بداخله�ا بإنص�اف ومس�اواة».

كما ح�ذر كرمنيتس�ر وفوك�س من أن س�ن قانون

59

أس�اس :إس�رائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي بعد قانون أساس :كرامة اإلنسان

وحريته ،يخلق أساس ًا للطعن بأنه يتغلب عليه.

60

وأضافا أن سن القانون سيمنع أو

يصعب عمل المحاكم في الحفاظ على حقوق اإلنسان وإيجاد التوازنات بينها ،إذ قد
ِّ

ُتتهم بأنها تتصرف ضد الدستور.

61

عبر عن رأيه
وحت�ى م�ن أولئك الذين يرون في إس�رائيل وطن ًا قومي ًا لليه�ود َمن ّ

في أن ال حاجة إلى قانون أس�اس :إس�رائيل – الدولة القومية للش�عب اليهودي لتأكيد
أن إس�رائيل وطن لليهود ويعطي أعداء إس�رائيل سلاح ًا لمهاجمتها وإظهارها كدولة
عنصرية .فرئيس الدولة رؤوبين ريفلين انتقد مشروع القانون سنة  2014قائ ً
ال « :أال يثير
ترويج هذا االقتراح في واقع الحال شكوك ًا في نجاح المشروع الصهيوني الذي يحق

57
58
59
60
61

كرمنيتسر وفوكس ،مصدر سبق ذكره.
المصدر نفسه (فقرة .)1
المصدر نفسه (فقرة .)2
المصدر نفسه (فقرة .)3
المصدر نفسه.
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لنا جميع ًا العيش في كنفه؟ أال يشجع هذا االقتراح فعلي ًا على البحث عن تناقض بين
الطابع اليهودي لدولة إسرائيل وطابعها الديمقراطي؟ وبهذا أال ُيس َتغل مشروع القانون

من أولئك الراغبين في تدميرنا؟»

62

كذلك انتقد وزير الدفاع والخارجية اإلسرائيلي

السابق موشيه أرنس مشروع القانون سنة  2014واعتبره ضار ًا وال داعي له.

وعاد

63

فكرر موقفه هذا بعد س�ن القانون س�نة  2018مؤكد ًا تخوفه من الخطر الكامن في هذا
القانون الذي يمس بالجمهور العربي في إسرائيل ويمنع اندماجه في الدولة.

64

( )4موقف األمم المتحدة من القانون
بعد أن أصبح قانون أس�اس :إس�رائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي حقيقة

دس�تورية ناجزة ،تقدمت لجنة المتابعة ،من خالل عضو الكنيس�ت يوس�ف جبارين،

بشكوى لألمم المتحدة من خالل المقرر الخاص لشؤون األقليات القومية فيرديناند

دي فاريني�س م�ن جه�ة ،وتقدم�ت م�ع أعضاء الكنيس�ت الع�رب ،من خلال مركز

عدال�ة ،بالتم�اس لمحكمة الع�دل العليا اإلس�رائيلية ،هاجمت فيه دس�تورية القانون
وطالب�ت بإلغائ�ه ،م�ن جهة ُأخ�رى .ورد ًا عل�ى ش�كوى المتابعة ،قام أربع�ة مقررين

خاصي�ن وه�م :المق�رر الخاص لش�ؤون األقلي�ات القومي�ة فيردينان�د دي فارينيس،
والمق�رر للحق�وق الثقافية كريم�ة بنون ،والمقرر الخاص لش�ؤون العنصرية والتمييز

العنصري وكراهية األجانب والتعصب ،تندايي أشومي ،باالضافة إلى المقرر الخاص

لش�ؤون حقوق اإلنس�ان في األراضي الفلس�طينية المحتلة س�نة  ،1967مايكل لينك،
يقوي الصبغة اليهودية لدولة إسرائيل»« ،يديعوت أحرونوت» 26 ،تشرين
« 62ريفلين ضد قانون القومية :ال ّ
األول  /أكتوبر ( 2014بالعبرية) .نشر في الموقع اإللكتروني للصحيفةhttps://www.ynet.co.il/ :
 articles/0,7340,L–4596211,00.htmlاطلع عليه بتاريخ 2020 / 7 / 25
 63أرنس موشيه« ،قانون القومية ال حاجة له ومضر» ،صحيفة «هآرتس» 24 ،تشرين األول  /أكتوبر
( 2014بالعبرية) .نشر في الموقع اإللكتروني للصحيفةhttps://www.haaretz.co.il/opinions/. :
 ،premium–1.2494257اطلع عليه بتاريخ .2020 / 7 / 25
 64مقابلة مع قناة «كان  »11اإلسرائيلية بتاريخ  17آب  /أغسطس  .2018نشرت في موقع «يوتيوب»:
 https://www.youtube.com/watch?v=B_fiTz_–hx0اطلع عليه بتاريخ .2020 / 7 / 27
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بتوقي�ع رس�الة وجهوه�ا إلى حكومة إس�رائيل عب�روا فيها عن بال�غ قلقهم وتخوفهم
م�ن مضامي�ن «قانون القومية» ،ومن «خرق إس�رائيل عبر س�ن قان�ون القومية التزامها

بالمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية ،والمعاهدة الدولية للحقوق االقتصادية

واالجتماعية والثقافية ،التي تنص على حق جميع الشعوب بتقرير المصير».

65

كما

عب�ر المق�ررون األربع�ة عن خش�يتهم من أن ي�ؤدي القانون إلى «تعزي�ز فوقية اليهود
ّ

في إس�رائيل على المواطنين غير اليهود ،وخصوص ًا َمن ينتمون إلى مجموعات إثنية
وعرقي�ة وديني�ة ُأخ�رى ،ويخل�ق أرضية خصب�ة ،قانوني ًا وسياس�ي ًا ،لتش�ريع مزيد من

القواني�ن العنصري�ة والتمييزية ،التي تتناقض مع التزامات إس�رائيل الدولية في مجال

حقوق اإلنسان».

66

( )5في انتظار موقف القضاء من المبدأ الدستوري الجديد
بتاري�خ  ،2018/8/7قام�ت لجن�ة المتابعة ،والقائمة المش�تركة ،ولجنة رؤس�اء

السلطات المحلية العربية ،ومركز عدالة ،بتقديم التماس يطالبون فيه المحكمة العليا

اإلسرائيلية ،بصفتها محكمة عدل عليا« ،التدخل وإبطال قانون األساس ،كونه قانون ًا

عنصري ًا ويمس بش�كل كبير بحقوق اإلنس�ان ،ومخالف ًا للمواثيق الدولية ،خاصة تلك

التي تنص على منع التش�ريعات التي تؤدي إلى نظام عنصري .كذلك ،وعلى خالف

ما جاء في إعالن األمم المتحدة ،يلغي قانون القومية حق الشعب الفلسطيني في تقرير
« 65األمم المتحدة تقدم شكوى إلسرائيل حول «قانون القومية» ،موقع «عرب  21 ،»48تشرين األول /
أكتوبر .2018 ،اطلع عليه في :2020 / 7 / 25

https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A
A/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/2018/11/21/%D8%A7%D9%8
4%D8%A3%D9%85%D9%85–%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9–%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85–%D8%B4%D9%83%
D9%88%D9%89–%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%
8A%D9%84–%D8%AD%D9%88%D9%84–%D9%82%D8%A7%D9%86%
D9%88%D9%86–%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8
%A9
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مصي�ره ،وبفرض�ه على القدس المحتلة والجوالن الس�وري يخال�ف القانون الدولي
اإلنس�اني الذي يس�ري مفعوله ف�ي األراضي المحتلة».

67

كم�ا ورد في االلتماس،

بعد مراجعة دساتير دول عديدة أنه «ال يوجد دستور واحد حول العالم ال يشمل بند ًا

ينص على المس�اواة بين جميع مواطنيها وسكانها».

68

ّأما بشأن الحقوق الجماعية

للمواطنين العرب في إس�رائيل ومكانة لغتهم العربية ،فقد أكد الملتمس�ون أن «قانون

القومية ،وبش�كل مخالف للقانون الدولي ،ال يعترف بأي حق جماعي للعرب كأقلية
قومية ،مقابل االعتراف بعدد كبير من الحقوق الجماعية الحصرية لليهود ،كما لو أن

اليه�ود أقلي�ة في الدولة ويحتاجون لحماية خاص�ة .باإلضافة لذلك ،فإن هذا القانون

ينتق�ص م�ن مكانة اللغة العربية كلغة رس�مية ،وبالتالي يس�عى إلى اإلعالن ألول مرة
أن اللغة العربية لن تكون لغة رس�مية في البالد».

69

ويتطرق الملتمس�ون إلى البند

الس�ابع من قانون أس�اس :إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي الذي جعل من

تطوير االس�تيطان اليهودي قيمة قومية ،فيش�يرون إلى أن «دولة إس�رائيل تحولت بعد
سن قانون القومية بشكل رسمي لجسم صهيوني ينافس صندوق أراضي إسرائيل ،إذ

تعل�ن بش�كل واضح في دس�تورها أنها موجودة فقط لخدمة مصال�ح اليهود ».ويعتبر
ه�ذا البن�د أن «المواطني�ن الع�رب في الحيز العام ه�م (اآلخر) ،ولذلك س�يتم التمييز

ضده�م ف�ي ع�دة مجاالت ،مث�ل األرض والمس�كن والميزاني�ات والهب�ات المادية

والتخطيط».

70

ول�م تنظ�ر المحكمة حتى كتابة هذه الس�طور في االلتم�اس المذكور،

67

68
69
70
71

71

كما

«لجنة المتابعة والقائمة المشتركة ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية تقدم التماس ًا ضد قانون
عيد تقديم االلتماس ،موقع «عدالة»
القومية بواسطة مركز «عدالة» ،مل َّ
خص نشره مركز «عدالة» ُب ْ
اإللكتروني 6 ،آب  /أغسطس  ،https://www.adalah.org/ar/content/view/9575 :2018اطلع
عليه بتاريخ .2020 / 7 / 25
المصدر نفسه.
المصدر نفسه.
المصدر نفسه.
محكمة عدل عليا 18 / 5866 ،لجنة المتابعة العليا لشؤون العرب في إسرائيل وآخرون ضد الكنيست =
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لم تنظر في  14التماس� ًا آخر قدمتها س�لطات محلية عربية ومحامون وأفراد عرب إلى
جانب التماس�ات قدمتها جهات يهودية ش�ملت أعضاء كنيس�ت ومثقفين يهود ًا .هذه

االلتماسات تختلف فيما بينها فمنها َمن يطالب بإلغاء القانون كلي ًا ،ومنها َمن يطالب

بتعديل�ه .ومن هذه االلتماس�ات التم�اس قدمته جمعية حقوق المواطن في إس�رائيل
بتاريخ  23كانون األول/ديس�مبر  ،2018جاء فيه أن «القانون ُيؤجج ويش�رعن التمييز

العنص�ري ض�د المواطني�ن العرب ويحوله إل�ى قيمة عليا ،إلى جانب المس الس�افر

ال�ذي يلحقه القانون بأس�س الديمقراطية وعلى رأس�ها مبدأ المس�اواة».

72

وهناك

التماس آخر الفت قدمه أربعون مثقف ًا وفنان ًا إس�رائيلي ًا بتاريخ  6تشرين األول/أكتوبر
.2019

73

ويقت�رح الملتمس�ون إضاف�ة عب�ارة في مقدم�ة قانون القومي�ة فحواها أن

«إسرائيل هي دولة قومية للشعب اليهودي ودولة كل األقليات فيها»،

74

معللين ذلك

بعدم وجود إمكان لتعريف إس�رائيل كدولة تابعة للش�عب اليهودي في قانون أس�اس

من دون ذكر حقوق األقليات التي تقيم بها .ولتأسيس ادعائهم هذا يقارن الملتمسون
=

وآخرين ،قدم للمحكمة بتاريخ 2018 / 8 / 7؛ لالطالع على االلتماس المفصل ،يمكن الدخول على
الموقع اإللكتروني لمركز «عدالة»https://www.adalah.org/uploads/uploads/Jewish_ :
Nation_State_Law_Petition_Final_07082018.pdf

 72محكمة عدل عليا 18 / 9027 ،جمعية حقوق المواطن ضد الكنيست وآخرين ،قدم للمحكمة بتاريخ
2018 / 12 / 23؛ «التماس ضد قانون القومية» ،الموقع اإللكتروني لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل،
 23كانون األول  /ديسمبر https://www.arabic.acri.org.il/post/___46 :2018؛ اطلع عليه بتاريخ
.2020 / 7 / 25
ُ
 73محكمة عدل عليا 19 / 6552 ،بروفسور ميخا ألمان وآخرون ضد الكنيست ،قدم االلتماس للمحكمة
بتاريخ 2019 / 10 / 6؛ وديع عواوده« ،أربعون مثقف ًا إسرائيلي ًا يقدمون التماس ًا للمحكمة العليا ضد
قانون القومية العنصري»« ،القدس العربي» 6 ،تشرين الثاني  /نوفمبر  .2018الموقع اإللكتروني
لـ «القدس العربي»:
https://www.alquds.co.uk/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%88
%D9%86–%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D8%A7–%D8%A5%D8
–%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7
%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86–%D8%A7%D9%84%D

 8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3/اطلع عليه بتاريخ .2020 / 7 / 25
 74المصدر نفسه.
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بين قانون أساس :القومية اإلسرائيلي وقانون األساس في كرواتيا على سبيل المثال،
الذي حدد بوضوح أنها دولة قومية للشعب الكرواتي ودولة اليهود والمسلمين وبقية
األقليات في البالد في الوقت نفسه.

75

واالفت للنظر أيض ًا أن فلسطينيي الداخل لم

يتوحدوا عند التوجه إلى المحكمة العليا ضد قانون أس�اس يقصيهم جميع ًا من دون

تمييز خارج تعريف الدولة التي يخص بها الش�عب اليهودي فقط .فنجد أن ضابطين
بدويين قدما التماس ًا منفص ً
ال ضد القانون بتاريخ .2018/8/7

76

وقبل ذلك ،وبتاريخ

 ،2018/7/22قدم ثالثة أعضاء كنيس�ت من العرب الدروز ورئيس منتدى الس�لطات

الدرزية ورؤساء سلطات محلية عربية درزية التماس ًا ضد القانون.

77

وتبعه التماس

آخر قدمه  24عربي ًا درزي ًا آخر ،على رأسهم رفيق حلبي ،رئيس المجلس المحلي في
دالية الكرمل ،بتاريخ  19آب/أغسطس .2018

78

ويبرز في االلتماسات التي قدمها

 75المصدر نفسه .المقارنة بدستور كرواتيا وردت أيض ًا في مقالة بروفسور يوفال شاني« ،ما هكذا يبنون
دستور ًا» ،الموقع اإللكتروني للمعهد اإلسرائيلي للديمقراطية 15 ،آب  /أغسطس ( 2018بالعبرية):
 .https://www.idi.org.il/articles/24404اطلع عليه بتاريخ .2020 / 7 / 25
 76محكمة عدل عليا ،18 / 5851 ،حسن الهيب وآخرون ضد الكنيست وآخرين ،قدم االلتماس للمحكمة
بتاريخ 18 / 8 / 7؛ انظر أيضاً :ستيوارت ويز ،ضابطان في الجيش من البدو يقدمان التماس ًا ضد قانون
الدولة القومية« ،تايمز أوف يسرائيل» 6 ،آب  /أغسطس  ،2018موقع «تايمز أوف يسرائيل» بالعربية:

http://ar.timesofisrael.com/%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%
D9%86–%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A%D 8%A7%D9%86–%D9%8A%
D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86–%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7–%D8%B 6%D8%AF–%D9%82%D8%A 7%D9%86%

 .D9%88%D9%86 /اطلع عليه بتاريخ .2020 / 7 / 25
 77محكمة عدل عليا 18 / 5555 ،عضو الكنيست أكرم حسون وآخرون ضد كنيست إسرائيل وآخرين ،قدم
االلتماس للمحكمة بتاريخ 2018 / 7 / 22؛ انظر أيض ًا  :أمير خنيفس« ،منتدى دروز ضد قانون القومية
يقدم التماس ًا لمحكمة العدل العليا» ،موقع « ُهنا» 24 ،تموز  /يوليو http://www.hona.co.il/ :2018
 .article/27376اطلع عليه بتاريخ .2020 / 7 / 25
 78محكمة عدل عليا 18 / 6066 ،رفيق حلبي وآخرون ضد الكنيست وآخرين ،قدم االلتماس للمحكمة
بتاريخ 2018 / 8 / 19؛ انظر أيضاً :رفيتال حوفيل« ،التماس سابع ضد قانون القومية :خروج حاد عن
صالحية الكنيست» ،صحيفة «هآرتس» (بالعبرية) 19 ،تموز  /يوليو  .2018نشر في الموقع اإللكتروني:
https://www.haaretz.co.il/misc/article–print–page/1.6390277؛ اطلع عليه بتاريخ .2018 / 7 / 25
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الع�رب الب�دو وال�دروز الربط بين الحق�وق والواجبات ،وخصوص� ًا واجب الخدمة

اإلجبارية في الجيش اإلسرائيلي والمطالبة بالمساواة وإلغاء التمييز الناجم عن «قانون
القومية» على هذا األساس.

ونُشر في وسائل اإلعالم الرسمية أن رئيسة المحكمة العليا إستر حيوت أعلنت

في  19تش�رين الثاني/نوفمبر  2019أن المحكمة س�تنظر في  15التماس� ًا قدمت ضد
قانون أس�اس :إس�رائيل – دولة القومية للش�عب اليهودي بطاقم يتألف من  11قاضي ًا
حت�ى موع�د أقص�اه منتص�ف حزيران/يوني�و .2020

79

وبعد االطلاع على ملف

المحكم�ة ،تبي�ن أن الموع�د كان مق�رر ًا بتاري�خ  ،2020/5/3لكن رئيس�ة المحكمة

ق�ررت بتاري�خ  2020/3/17تأجي�ل الموع�د المذك�ور بن�اء على طل�ب قدمه ممثل

الحكوم�ة والمستش�ار القضائ�ي للحكومة ،عل�ى أن يكون الموع�د المقبل للنظر في
االلتماسات كلها في الربع األخير من السنة الحالية (.)2020

80

( )6هل ستجرؤ محكمة العدل العليا اإلسرائيلية على إلغاء قانون
القومية؟
بعد سن قانوني أساس :كرامة اإلنسان وحريته ،وحرية العمل ،في بداية تسعينيات

القرن الماضي ،ألغت المحكمة العليا قوانين تعارضت مع مبادئ دس�تورية تضمنتها
قوانين األساس 81.ولم تسلم المحكمة من النقد ومن التهديد بتقليص صالحياتها
بتش�ريع ما يس�مى «فقرة ال َتغَ ُّلب»«/التخطي» ِ
غب�روت») على قرارات
�كات َه ِه ْت
ْ
(«ف ْس ْ
 79الموقع اإللكتروني لـ «مكان» هيئة البث اإلسرائيلي ،بالعربية 19 ،تشرين الثاني  /نوفمبر :2019
 .https://www.makan.org.il/Item/?itemId=56354اطلع عليه بتاريخ .2020 / 7 / 25
 80الموقع الرسمي للمحكمة العلياhttps://supreme.court.gov.il/Pages/SearchJudgments. :

aspx?&OpenYearDate=null&CaseNumber=null&DateType=1&SearchPeriod=8

&COpenDate=null&CEndDate=null&freeText=%D7%97%D7%95%D7%A7%

20%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9D&Importance=null؛ اطلع عليه
بتاريخ .2020 / 8 / 2
« 81بنك همزراحي» ،مصدر سبق ذكره.
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المحكمة العليا في حال ألغت قانون ًا سنه الكنيست .وقد برزت في هذا الشأن عضو

الكنيس�ت أيلي�ت ش�اكيد التي طرحت مذكرة مش�روع قانون «متخط�ي العدل العليا»
سنة  2014بعد أن قامت محكمة العدل العليا في قضية جبري سيالسي بإلغاء تعديل

قانون منع التسلل (مخالفات ومحاكمات) (تعديل رقم  4وقانون موقت) لسنة 2013
لتعارضه مع قانون أساس :كرامة اإلنسان وحريته.

82

لكن النجاح لم يكن حليفها.

وتوالت بعدها مش�اريع قوانين خاصة طرحها أعضاء كنيس�ت آخرون بهدف تقليص

صالحية المحكمة العليا بواسطة تعديل قانون أساس :كرامة اإلنسان وحريته وإضافة
م�ادة جدي�دة بعد المادة  8منه (التي تس�مى «فقرة التقييد» ِ
باله») وال
(«ف
ْ
س�كات َه َه ْج ْ
تجيز مس ًا بحق من الحقوق الدستورية التي يحتويها القانون إ ّال إذا كان المس يتالءم

وقي�م دولة إس�رائيل ،بدرجة غير مبالغ فيها ،له�دف نبيل وبنص صريح في القانون)،
يمس بقانون األساس هذا حتى إن لم يتالءم وتعليمات المادة ،8
«تشرعن نص قانون ّ

�رع بأغلبية أعضاء الكنيس�ت وجاء فيه صراحة أنه ساري
إذا ورد (النص) في قانون ُش ّ
المفعول على الرغم مما جاء في قانون األساس هذا».

83

وبعد س�ن قانون أس�اس :إس�رائيل – الدولة القومية للش�عب اليهودي ،وتقديم

التماسات تطالب بإلغائه أو تعديله ،تجدد الوعيد والتهديد بتقليص صالحية المحكمة

العليا بما يتعلق بإلغاء قوانين أصدرها الكنيست .فأعلنت وزيرة العدل آنذاك وعضو
الكنيس�ت عن البيت اليهودي حالي ًا ،أيليت ش�اكيد ،موقفها مجدد ًا مبرزة أن القانون

 82عمري نحمياس« ،شاكيد( :متخطي العدل العليا) سيصادق عليه رقم النقد المتوقع» ،موقع «ولال»
اإلخباري( 2014 / 10 / 25 ،بالعبرية) ،https://news.walla.co.il/item/2795634 :اطلع عليه بتاريخ
 .2020 / 8 / 2سنتطرق إلى هذا القرار في القسم الثالث من هذا الفصل .انظر الحاشية رقم .144
 83انظر ،على سبيل المثال :مشروع قانون أساس :كرامة االنسان وحريته (تعديل– «فقرة التغ ّلب»)،
قدمه عضو الكنيست ميخائيل ملكيئيلي من حزب شاس لرئيس الكنيست ،في دورته العشرين،
لطرحه للنقاش في قراءة تمهيدية بتاريخ  .2018 / 3 / 12نشر على الموقع الرسمي للكنيست« ،مجمع
التشريعات الوطنية» بتاريخ https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/ :2018 / 3 / 12
Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2021177؛ اطلع عليه
بتاريخ .2020 / 8 / 2
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ه�ذه الم�رة هو قانون أس�اس وعليه« :لي�س من حق المحكمة العليا وال من س�لطتها
إلغاء قوانين أس�اس».

84

وبعد مرور س�نتين ،أعلنت أنها س�تطرح مش�روع قانونها

المش�ابه لمش�اريع قواني�ن س�ابقة ،للقراءة التمهيدي�ة بهدف منع إم�كان إلغاء قوانين
يس�نها الكنيس�ت من المحكم�ة العلي�ا اإلس�رائيلية.

85

وبتاريخ  2020/8/5رفض

الكنيس�ت مش�روع قانون أس�اس :القضاء (تعديل– فقرة التغ ُّلب) التي قدمها أعضاء

الكنيس�ت أيلي�ت ش�اكيد ،وأوفير س�وفير ،ومتان كاهان�ا بأغلبية  71عض�و ًا في مقابل
 5مؤيدين 86.ويقت�رح مش�روع القان�ون المذكور أال تس�تطيع المحكمة العليا إلغاء
قان�ون س�نه الكنيس�ت إ ّال إذا ُعق�دت بطاقم مؤلف من  11قاضي ًا وأي�د القرار ثلثاهم.

ويمك�ن التغل�ب على قرار محكمة يلغي قانون ًا بتش�ريع مج�دد ينص على أن القانون

ساري المفعول على الرغم من قرار المحكمة شرط أن يحظى بتأييد  61عضو ًا ويبقى
س�اري المفعول مدة  5س�نوات فقط 87.ومن جهة ُأخرى ،قدمت عضو الكنيس�ت
عن حزب الليكود ماي جوالن ،لرئيس الكنيس�ت بتاريخ  2020/5/4مش�روع قانون

« 84شاكيد تهدد :إلغاء قانون القومية سيؤدي إلى حرب بين السلطات» ،موقع عرب  5 ،48آب  /أغسطس
https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%:2018

D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%
D8%A7%D8%B1/2018/08/05/%D8%B4%D8%A7%D9%83%D 9%8A%D8%
AF–%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF––%D8%A5%D9%84%D8%
BA%D8%A7%D8%A1–%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86–%
D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9–%D8%

B3%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%8A–%D8%A5%D9%84%D9%89–%D8%
AD%D8%B1%D8%A8–%D8%A8%D9%8A%D9%86–%D8%A7%D9%84%D8%

– B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AAاطلع عليه في .2020/7/25
 85يهونتان ليس« ،امتحان لالتفاق بين كاحول لفان والليكود  :شاكيد تخطط لطرح فقرة التغ ّلب
للتصويت»« ،هآرتس» ،نشر على الموقع اإللكتروني للصحيفة بتاريخ https://www. :2020 / 8 / 1
haaretz.co.il/news/politi/.premium–1.9038635؛ اطلع عليه بتاريخ .2020 / 8 / 2
« 86اقتراح قانون فقرة التغلب رفضت في التمهيدية» ،أخبار الكنيست ،2020/8 / 5 ،الموقع الرسمي
للكنيست (بالعبرية)https://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press050820 :
20L.aspx؛ اطلع عليه بتاريخ .2020 / 8 / 7
 87المصدر انفسه.
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أس�اس :فق�رة التغ ّلب (تعديل قواني�ن) لطرحه للنقاش في ق�راءة تمهيدية.

88

وجاء

ف�ي الم�ادة  1من مش�روع القان�ون المعدلة للم�ادة  15من قانون أس�اس :القضاء ،أن

الصالحية بإصدار قرار حكم أو قرار آخر بتعديل قانون ،بإلغائه أو بتحديد سريانه هي
للمحكمة العليا فقط .وال تس�تطيع المحكمة العليا اتخاذ قرار كهذا إ ّال بطاقم يش�مل

كل قض�اة المحكم�ة ،وإذا واف�ق ثلثا الطاقم على أن القان�ون موضوع البحث يناقض
حصنه قانون أساسّ .أما المادة  2من مشروع القانون والتي جاءت لتعدل
صراحة نص ًا ّ
قانون أساس :الكنيست وإضافة مادة 25أ ،فقد جاء فيها أن قانون ًا يمس بقانون أساس

يبق�ى س�اري المفعول إذا جاء فيه صراحة أنه يس�ري على الرغ�م مما ورد في قوانين

األس�اس وت�م تش�ريعه بأغلبية أعضاء الكنيس�ت .ولم ُيط�رح هذا المش�روع للقراءة
التمهيدية بعد .ويبدو أن أي ًا من مش�اريع القوانين هذه لن تجد دعم ًا ولن تتحول إلى

قان�ون ،طالم�ا أن المركب�ات الحزبية لالئتالف الحكومي الحال�ي (وخصوص ًا حزبي
الليك�ود وكاح�ول لفان) ترى في بقائه هدف ًا أس�مى يتغلب عل�ى مواقفها المتباينة من
المحكمة العليا وصالحيتها في مراجعة تشريعات الكنيست.

وف�ي ض�وء الوضع القانوني والقضائ�ي القائم اليوم ،إذ ال يوجد قانون أس�اس

يحدد الصالحية الدستورية للمحكمة العليا من جهة ،وال يوجد قانون أساس يتناول
كيفية تعديل وتحديث وإلغاء قوانين أس�اس ومبادئ دس�تورية قائمة من جهة ُأخرى،
بت االلتماس�ات المرفوعة ضد قانون
أثي�ر الس�ؤال ع�ن صالحية المحكمة العليا في ّ
أس�اس :إس�رائيل الدولة القومية للش�عب اليهودي بصورة خاصة ،والذي جاء ليحدد
دس�توري ًا ماهي�ة الدول�ة وصبغتها .وقد أج�اب عليه بعض فقهاء القانون في إس�رائيل

مبدئي� ًا باإليج�اب ،لك�ن بتعلي�ل مختل�ف .إذ يعتقد إري�ك كرمون ،مؤس�س المركز

اإلسرائيلي للديمقراطية ،أنه وفي ضوء الواقع اإلسرائيلي غير العادي «من الضروري
فح�ص مدى مالءمة كل قانون أس�اس ،وخصوص ًا ذل�ك الذي يحاول تعريف الهوية
 88نشر على الموقع الرسمي للكنيست« ،مجمع التشريعات الوطنية» ،بتاريخ ( 2020 / 5 / 4بالعبرية):
=https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t

 lawsuggestionssearch&lawitemid=2085621؛ اطلع عليه بتاريخ .2020 / 8 / 2
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الجمعية اإلسرائيلية ،مع إعالن االستقالل ....وليس هناك أي جهة ،سوى المحكمة
ّأما البروفس�ور يوفال ش�اني ،فال يرى

العلي�ا ،قادرة على فحص هذه المالءمة».
فرق� ًا جوهري� ًا عند قيام المحكمة العليا في إس�رائيل بتفعي�ل صالحية الرقابة وفحص
89

دستورية وشرعية القوانين الصادرة عن الكنيست ،بين قانون أساس وقانون عادي إذا
كان القانون الخاضع لرقابة المحكمة العليا «يمس مس� ًا حرج ًا بدولة إس�رائيل كدولة
يهودية وديمقراطية».

90

ويبق�ى الس�ؤال األهم :ه�ل تملك المحكمة العليا في إس�رائيل الش�جاعة على

إلغاء قانون أس�اس :إس�رائيل – الدولة القومية للش�عب اليهودي؟ ليس سه ً
ال اإلجابة
عن الس�ؤال ،ونكتفي باإلش�ارة إلى قرار المحكمة العليا ذاتها في المركز األكاديمي

للقان�ون وإلدارة األعمال،

91

فق�د امتنع�ت المحكم�ة م�ن إلغ�اء قان�ون أس�اس

�ن ليع�دل قانون أس�اس :اقتصاد الدول�ة الذي يل�زم بإعداد ميزانية س�نوية
موق�ت ُس ّ
ويجي�ز للحكوم�ة إع�داد وإقرار ميزانية لس�نتين .واكتفت المحكم�ة بتحذير من عدم

تكرار اس�تعمال قانون موقت لتعديل قانون أس�اس مس�تقب ً
ال ،وإ ّال فس�تلغي القانون

الموقت.

92

بت دس�تورية قانون أس�اس:
وم�ن المتوق�ع أن تتط�رق المحكمة عند ّ

إس�رائيل– الدول�ة القومي�ة للش�عب اليه�ودي ،إلى العالق�ة بينه وبين قوانين أس�اس
س�بقته ،وإلى مدى التغيير الذي ي ِ
دخله على الوضع الدس�توري في الدولة وإسقاطاته
ُ
عل�ى حقوق االنس�ان ومب�دأ المس�اواة .وقد تتطرق ف�ي قرارها إلى نظري�ة «التعديل

الدس�توري غير الدس�توري» (« )»unconstitutional constitutional amendmentالتي
89

90

91
92

بت االلتماسات ضد قانون القومية؟» صحيفة «غلوبس»،
إريك كرمون« ،هل مسموح للمحكمة العليا ّ
 .2019 / 11 / 11نشر في موقع الصحيفة اإللكترونيhttps://www.globes.co.il/news/article. :
aspx?did=1001306633؛ اطلع عليه في .2020 / 7 / 26
يوفال شاني« ،بيد َمن الصالحية إللغاء قانون القومية؟» المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية.2019 / 11 / 28 ،
نشر على موقع المعهد اإللكتروني https://www.idi.org.il/articles/25566 :؛ اطلع عليه بتاريخ
.2020 / 7 / 27
المصدر نفسه.
المصدر نفسه.

ناضمر وبأ ىسومويبلح ةماسأ /ينوناقلا ماظنلا 41

تتناول مس�ألة صالحية المحكمة في فحص دس�تورية تعديالت على الدس�تور ،علم ًا

بأن هذه النظرية لم تطبق حتى اآلن في القانون/القضاء اإلسرائيلي.

93

وعبر رئيس
ّ

المحكم�ة العلي�ا الس�ابق ،البروفس�ور أه�رون ب�راك ،عن رأي�ه في أنه ال م�كان لهذه

النظرية بمعناها الواس�ع في القانون اإلس�رائيلي ،وذلك ألن الدس�تور في إسرائيل لم

يكتم�ل والحديث عن «تعديل الدس�تور» س�ابق ألوانه.

94

وفي الوقت نفس�ه يقول

البروفسور براك إن صالحية الكنيست كجمعية تأسيسية ليست غير محدودة .وعندما

تس�ن قانون أس�اس جديد ًا أو تعدل قانون أس�اس قائم ًا ،عليها القيام بذلك من دون

المساس بالمبادئ األساسية والقيم الدستورية األساسية لدولة إسرائيل كدولة يهودية
وديمقراطية 95.فه�ل وكي�ف ينطبق هذا الموقف إزاء الحالة التي و ّلدها س�ن قانون
أس�اس :إس�رائيل– الدولة القومية للشعب اليهودي الذي ال يذكر كون إسرائيل «دولة

يهودي�ة وديمقراطي�ة» وال يش�ير إلى «إعالن قيام دولة إس�رائيل» وليس س�هو ًا؟ وهل
ستجد المحكمة الطريق إلعادة قيمة «ديمقراطية» إلى تعريف الدولة؟

تضاف إلى األسئلة أعاله أسئلة فرعية مهمة أيض ًا :كيف ستؤثر تركيبة المحكمة

الحالية ،رؤية قضاتها لعالقتها مع الس�لطة التش�ريعية ،ورؤيتها لماهية الدولة وعالقة
األخي�رة م�ع مواطنيه�ا في اتخاذ موقفها؟ أس�ئلة س�تجيب عنها المحكم�ة العليا من

خالل قرارها الذي س�تصدره في االلتماس�ات المطروحة أمامها ،والتي من المتوقع
أن يتم النظر فيها مجتمعة أواخر السنة الحالية (.)2020
***

يخل�ص هذا القس�م إل�ى أن تضمين مبدأ «دولة يهودي�ة وديمقراطية» في قوانين

األساس التي تتعلق بحقوق اإلنسان لم يمنع من انتهاك حقوق األقليات غير اليهودية،
ويؤك�د التوجه القائم في تفضي�ل يهودية الدولة على ديمقراطيتها .والمصطلح «دولة

 93المصدر نفسه ،ص  ،17فقرة ك ح.
 94أهرون براك« ،تعديل غير دستوري للدستور» ،كتاب باخ (القدس ،)1991 ،ص .379 ،361
 95المصدر نفسه.
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يهودية وديمقراطية» فيه انحراف واضح عن مبدأ «الديمقراطية السياسية» التي يدعمها

مبدأ المساواة.

96

وعلى الرغم من النقاشات الحادة في شأن ماهية التفسير الصحيح

لهاتين القيمتين ،فإن في اإلمكان الجزم أن التقييد التش�ريعي والقضائي بش�أن القيمة

اليهودية هو خاص بدولة إسرائيل ،وأنه كان سبب ًا في انتهاك حقوق اإلنسان.

وعل�ى الرغ�م م�ن األوج�ه المتعددة ليهودي�ة الدولة ،ف�إن ثمة تخوف ًا س�اد من

عبرت اللجن�ة الدولية للحقوق
انعكاس�ها س�لب ًا على بقي�ة المجاالت القانوني�ة .وقد ّ

االقتصادية واالجتماعية والتربوية ،في تعليقاتها على التقرير الذي ُقدم إليها عن دولة
«تعب�ر اللجنة عن قلقها أن
إس�رائيل س�نة  ،1998ع�ن قلقها إزاء يهودية الدولة بقولهاّ :
ي�ؤدي التركيز المفرط عل�ى كون الدولة ‹دولة يهودية› إلى التمييز ،وإلى إعطاء مكانة

الدرجة الثانية لمواطنيها غير اليهود».

97

ويتبين أن تخوف اللجنة الدولية المذكورة وقلقها كان في محله ،مشروع ًا ونابع ًا
ّ

من معرفتها وإلمامها بواقع سياس�ي ودس�توري وحياتي يعيشه المواطنون العرب في

إس�رائيل ال تميزه المس�اواة ،بل المعاناة المس�تمرة جراء سياسات التمييز واإلقصاء.
هذا الواقع وهذه السياس�ات أفرزت مش�روع قانون أساس :إسرائيل – الدولة القومية

للش�عب اليهودي س�نة  2011وتشريع قانون أساس :إسرائيل– الدولة القومية للشعب

اليهودي سنة  .2018وكما يتضح من نصوص قانون األساس هذا ،فإنه يكرس سياسات
وممارسات كانت قائمة كما ذكرنا سابق ًا ،تتعلق بماهية الدولة وتعريفها ونهجها ويبرز

فيها تغليب يهوديتها على ديمقراطيتها ،ويمنح هذه السياس�ات والممارس�ات مكانة
دس�تورية ضم�ن دولة القومية الت�ي تحصر حق تقرير المصير في «الش�عب اليهودي»
وح�ده .ويضم�ن القان�ون طابع إس�رائيل كدولة ديني�ة ،ويمنح امتي�ازات لليهود فقط

ويرسخ التمييز العنصري ضد الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل ،ويشرعن اإلقصاء
والعنصرية وعدم المساواة بين جميع السكان .وعليه ،ليس غريب ًا أو غير دقيق القول:

 96سموحا ،مصدر سبق ذكره.

E/C.12/1/Add. 27, 4 December 1998, par. 10. 97
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«يش�رعن القانون الفوقية لليهود في إس�رائيل على جميع الفئات واألقليات ُ
األخرى

ويعلن إس�رائيل وطن ًا قومي ًا لليهود فقط ،ويكرس النظام في إس�رائيل كنظام عنصري

مع مالمح أبارتهايد».

98

كما يلقي قانون القومية بظله القاتم على إمكان حل عادل

للقضي�ة الفلس�طينية وإقام�ة دولة فلس�طينية حتى ف�ي جزء من المناطق المحتلة س�نة

 .1967إذ يحدد «أرض إسرائيل»/فلسطين التاريخية وطن ًا تاريخي ًا لليهود فقط مقتصر ًا
حق تقرير المصير فيها على «الشعب اليهودي» من دون غيره.

ثاني ًا :النظام القانوني
عل�ى الرغ�م م�ن اختلاف الباحثي�ن بش�أن ع�دد األنظم�ة القانوني�ة وطبيعته�ا

وتسميتها،

99

فإن هناك نظامين قانونيين سائدين متعارف عليهما )1 :النظام القانوني

الروماني – جرماني الذي يمنح التش�ريع المكتوب أهمية خاصة ،والذي ينطوي في

معظم الدول التي تطبقه على سن مدونات قانونية شاملة ،كالقانون المدني والجزائي
ويس�ود في قارة أوروبا؛  )2النظام األنغلو– سكس�وني ويعرف أيض ًا بالقانون «العام»

( )Common Lawويس�ود ف�ي الج�زر البريطاني�ة وف�ي ال�دول التي خضع�ت لها في

إط�ار اإلمبراطوري�ة البريطانية العظمى .وللقاضي في هذا النظ�ام مكانة تفوق مكانته
في النظام الروماني – جرماني؛ فهو ليس مجرد آلة تطبق القانون ،وإنما يضع بنفس�ه

القان�ون من خالل الق�رارات التي يصدرها .فالقرارات الصادرة عن المحاكم األعلى

درج�ة تتمت�ع بمكانة قانونية ملزمة كس�وابق قضائي�ة ،وعلى جمي�ع المحاكم األدنى
درجة التقيد بهاّ .أما المحكمة األعلى درجة فهي غير ملزمة بالتقيد بقراراتها السابقة.
والتط�ور التقلي�دي للقانون في النظام األنغلو– سكس�وني يت�م من قضية إلى قضية ال

« 98قانون أساس – القومية» ،عدالة – المركز القانوني لحقوق األقلية العربية في إسرائيل ،الموقع
اإللكتروني ،بتاريخ  https://www.adalah.org/ar/content/view/9571 :2018 / 8 / 2؛ اطلع عليه
بتاريخ 2020 / 7 / 18
René David et Camille Jauffret–Spinosi, Les grands systèmes de droit contemporains 99
(Paris: Dalloz, 1988).
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وفق النظريات القانونية األكاديمية.

وق�د تعاي�ش هذان النظامان في فلس�طين في عهد االنت�داب البريطاني ،فما هو

وضعهما في إسرائيل بعد إعالن قيامها؟ سيتم عرض هذا الموضوع في ثالثة أقسام:
يبي�ن الخلفي�ة التاريخية الس�تيعاب األنظم�ة القانونية الس�ابقة ،والثاني يتناول
األول ّ

مكانة النظامين القانونيين الروماني – جرماني واألنغلو – سكسوني ،ويتطرق الثالث
إلى أثر القانون الديني في النظام القانوني.

أ) الخلفية التاريخية الستيعاب
األنظمة القانونية السابقة

خلال عه�د الحكم العثماني حتى أواس�ط القرن التاس�ع عش�ر ،كانت الش�ريعة

اإلسلامية تش�كل أس�اس النظام القانوني في فلسطين ،وفي س�ائر أقطار اإلمبراطورية

العثماني�ة .وم�ع توجه ه�ذه األخيرة نحو اإلصالحات ذات الطابع الغربي (فيما س�مي

«التنظيم�ات») ،اع ُتم�د بالتدري�ج النظ�ام القانون�ي الروماني – جرماني ،وال س�يما من

ناحية تقنين التشريعات .وصدرت في إثر ذلك تشريعات ،مثل قانون التجارة العثماني،

والقوانين المتعلقة بتشكيل المحاكم النظامية التي استقيت أحكامها من القانون الفرنسي،
اس�تمد من األعراف الس�ائدة ومن القوانين الغربية (الفرنس�ية
أو قانون األراضي الذي ُ

واأللمانية) .وحتى عندما استقيت األحكام من الشريعة اإلسالمية ،مثل «مجلة األحكام
العدلي�ة» (وه�ي بمثاب�ة القانون المدني) ،أو قان�ون العائلة العثماني (المنظم للمس�ائل

المتعلقة باألحوال الش�خصية) ،فقد أصبحت القوانين الجديدة بمثابة القانون الوضعي

الواجب التطبيق ،وقد رتبت محتوياتها في مواد تحمل أرقام ًا متسلسلة.

س�ن
وبع�د انته�اء الحك�م العثمان�ي وإقامة االنتداب البريطاني على فلس�طينّ ،
البريطانيون مرس�وم دس�تور فلسطين لسنة  .1922وفي المادة  46منه تم تحديد النظام

القانون�ي ف�ي البلد .فقد ّبينت هذه المادة القوانين التي س�يتم تطبيقها لدى المحاكم،
م�ن عثماني�ة وبريطاني�ة ،وم�دى تطبيقها وش�روطه .وبموجب هذه الم�ادةُ ،وجد في
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فلس�طين ف�ي الحقب�ة االنتدابي�ة قوانين م�ن الحقبة العثماني�ة تعكس النظ�ام القانوني
الرومان�ي – جرمان�ي .وفي الوقت ذاته ،أصبح للس�وابق القضائية قيمة قانونية إلزامية

كما في النظام األنغلو– سكس�وني ،وهذا إضافة إلى س�ن قوانين جديدة ألغت بعض

القوانين العثمانية لتس�هيل اس�تيعاب النظام األنغلو – سكس�وني ،كالقوانين المتعلقة
بتنظيم المحاكم.

وفي أعقاب انتهاء االنتداب البريطاني على فلسطين ،وإعالن قيام دولة إسرائيل،

تم إصدار «أمر أصول الحكم والقانون» في  19أيار/مايو  ،1948الذي نص في المادة

 11منه على إبقاء س�ريان مفعول القوانين التي كانت قائمة عش�ية  14أيار/مايو ،1948
وذل�ك إن ل�م يك�ن فيها تناقض مع هذا األمر أو مع قوانين ُأخرى كان س� ّنها مجلس

الدولة الموقت أو بحسب أوامره ،مع األخذ بعين االعتبار التغييرات الناتجة من إقامة
الدولة وسلطاتها .وبموجب هذه المادة ،فإن القوانين التي كانت قائمة عشية  14أيار/

مايو  1948ما زالت تحافظ على مكانتها ،لكن وفق شروط معينة:

y yع�دم تناقض القوانين الس�ابقة مع األوام�ر أو القوانين ُ
األخرى الصادرة عن

مجل�س الدول�ة الموق�ت أو بحس�ب أوام�ره .وله�ذا ،فقد ن�ص «أمر أص�ول الحكم

والقان�ون» ف�ي الم�ادة /15أ من�ه عل�ى أن تحل كلم�ة «إس�رائيل» كلم�ا وردت كلمة

«فلسطين» .ونصت المادة /15ب على إلغاء كل تشريع ُيلزم باستعمال اللغة اإلنكليزية
كلغ�ة رس�مية .إ ّال إن�ه لم يتم إلغ�اء مكانة اللغة العربية كلغة رس�مية ،لذلك بقيت لغة
س�ن الكنيس�ت قانون أس�اس :إسرائيل –
رس�مية في إس�رائيل حتى س�نة  2018حين ّ
الدولة القومية للش�عب اليهودي فأبقى على العبرية فقط لغة رس�مية (المادة ( 4ب)).

الح�ظ أحيان� ًا اختالف�ات وعدم وض�وح في األح�كام القضائية في موض�وع إبقاء
وي َ
ُ

األوامر االنتدابية ،أو إلغائها ،كمس�ألة اس�تمرارية نفاذ مرسوم األماكن المقدسة لسنة
 1924حتى بعد سن قانون المحافظة على األماكن المقدسة لسنة ،1967

100

و«قانون

 100محكمة عدل عليا ،68 / 22 ،حوغيم لئوميم ضد وزير الشرطة« ،قرارات قضائية» ( )2( 24بالعبرية)،
ص .141
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أساس :القدس عاصمة إسرائيل».

101

y yاستيعاب قوانين االنتداب بعد إجراء تعديالت عليها لتتالءم مع إقامة الدولة

وسلطاتها .والتعديالت المعنية هنا هي التعديالت التقنية ،مثل تبديل أسماء السلطات
البريطانية بأس�ماء س�لطات مالئمة للدولة الجديدة .وعلى س�بيل المثال ،األمر بشأن

القانون الجنائي لسنة  1936الذي بقي ساري المفعول حتى استبداله بقانون العقوبات

لس�نة ّ .1977أما التعديالت الجوهرية التي قد تنبع من تغيير الس�لطة ،فتتعدى اإلطار

ال�ذي تس�مح ب�ه المادة  11م�ن «أمر أصول الحك�م والقانون» .فق�د رفضت محكمة
الع�دل العلي�ا ،مث ً
ال،

102

أن تلغي أنظمة الدفاع (الطوارئ) االنتدابية ،بحجة أن ذلك

يس�تلزم تفعي�ل وجهة النظر الخاصة بالقاضي ،على عك�س التعديالت التقنية التي ال

تتطلب اجتهاد ًا خاص ًا منه.

ب) نظام قانوني مختلط :روماني –
جرماني وأنغلو – سكسوني

يحم�ل النظ�ام القانوني في إس�رائيل ف�ي طياته بعض ممي�زات النظام األنغلو –

سكس�وني والنظ�ام الرومان�ي – جرمان�ي .والس�بب المرك�زي ف�ي ذلك ه�و اإلرث
القانون�ي م�ن الحقبتي�ن العثماني�ة واالنتدابي�ة ،واختلاف المصادر الت�ي اقتبس منها
المش�رع اإلس�رائيلي فيما بعد في فترة التقنين في إس�رائيل .لهذا سنتكلم على مالمح
ويبين
النظامين في قسمين ،األول يتناول التقنين ومالمح النظام الروماني – جرمانيّ ،

الثاني هيمنة النظام األنغلو – سكسوني.

( )1التقنين ومالمح النظام الروماني – جرماني:

إن عملي�ة التقني�ن المكثف�ة الت�ي قامت بها إس�رائيل من�ذ قيامها تش�ير إلى أنها

اعتم�دت إل�ى حد كبير النظام القانون�ي الروماني – جرماني .ففي الس�تينيات ،بدأت
 101محكمة عدل عليا ،81 / 537 ،شتنغر ضد حكومة إسرائيل« ،قرارات قضائية» ( )4( 32بالعبرية) ،ص .673
 102محكمة عدل عليا ،48 / 5 ،لفين ضد غوبرنيك« ،قرارات قضائية» ( )1( 1بالعبرية) ،ص .58
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إسرائيل عملية تقنين القانون المدني ،وكانت تطبق ،حتى تلك الفترة« ،مجلة األحكام

العدلية» الموروثة من الحقبة العثمانية حتى االنتدابية .ومن المعلوم أن «مجلة األحكام
العدلي�ة» تنظم المج�االت التي ينظمها القانون المدني ع�ادة ،مثل البيوع ،واإلجارة،
والوكالة ،والش�ركات ،وغيرها .واختار المش�رع اإلسرائيلي أ ّال يلغي المجلة بكاملها
ويحل قانون ًا مدني ًا جديد ًا مكانها ،ب�ل قرر أن يجري التقنين على مراحل
م�رة واح�دة ُ

س�ن مجال واح�د من مج�االت القانون المدن�ي كقانون
بحي�ث يت�م ف�ي كل مرحلة ّ

مس�تقل .وبع�د قيامه بس�ن م�ا ال يقل عن ثالثة وعش�رين قانون ًا في المج�ال المدني،
ألغ�ى المش�رع اإلس�رائيلي المجلة س�نة  1984بقانون إلغ�اء المجلة
104
يمس ذلك بنفاذ نصوص قانونية ُت ِ
طبق ،لغرض محدد ،مادة عينية من مواد المجلة.
103

من دون أن

لم تهدف القوانين الجديدة المتعلقة بالقانون المدني إلى «إصالح أو تحس�ين

القانون المحلي ،وإنما س�عت لتغيير النظام القانوني القديم األجنبي ،بواسطة تبديله
بنظ�ام قانون�ي إس�رائيلي أصل�ي وحدي�ث .والهدف من س�ن القواني�ن المتعددة في

مجال القانون المدني اإلس�رائيلي بحس�ب رغبة المشرع هو توحيد هذه القوانين في

مجل�د قانون�ي كام�ل .ومن الممكن أن نالح�ظ اليوم أنه يمكن اعتب�ار هذه القوانين
فص�و ًال م�ن مجل�د قانون�ي مدن�ي ال قواني�ن فردي�ة فق�ط من دون قواس�م مش�تركة
بينها».

105

غي�ر أن األم�ر ال�ذي يش�وه مغزى عملي�ة التقنين هو دم�ج موضوعات

متع�ددة ف�ي العملية ،واس�تعمال آلية خاص�ة بالنظام الرومان�ي – جرماني مع إعطاء
106
ٍ
معان أنغلو– سكسونية.

وق�د ذك�ر أه�رون براك ف�ي كتاب�ه «قانون ال�وكالء» ما يل�ي« :م�ن الممكن أن

 103مجموعة التشريعات اإلسرائيلية ،رقم  ،1984 / 6 / 20 ،1119ص ( 1956بالعبرية)؛ يمكن االطالع على
نص القانون في موقع «نيبو»https://www.nevo.co.il/law_html/law01/196_001.htm :؛ اطلع
عليه بتاريخ .2020 / 8 / 22
 104المصدر نفسه ،مادة .1
 105براك« ،قانون الوكالء» ،مصدر سبق ذكره ،ص .61–60
 106غوالتيرو فروكاتشه« ،مبادئ تفسير القانون اإلسرائيلي وخصوص ًا قوانين العقود في ضوء القانون
اإلنكليزي»« ،عيوني مشباط» ،المجلد الثالث ،العدد  ،)1973( 1ص .119 ،118 ،112
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نتكل�م عل�ى مدون�ة قانوني�ة عل�ى الطريق�ة اإلس�رائيلية .واالختلاف بي�ن المدونة
األوروبي�ة والمدون�ة اإلس�رائيلية ه�و أن للثانية صفاته�ا الخاص�ة المنبثقة من طرق

س�نها ومن مبناها ومن مضمون ترتيباتها ،وبالتالي تؤثر هذه االختالفات في إكمالها
وتطويرها ».وعلى س�بيل المثال ،نجد في قانون العقود لس�نة  1973تأثيرات من عدة
مذاه�ب قانوني�ة 107،إذ إن بع�ض الترتيب�ات نُقل ع�ن القانون األلمان�ي ،وبعضها
ع�ن القان�ون الع�ام األنغلو– أميركي ،كم�ا أن بعض المصطلحات ُأخ�ذ عن القانون
العبري.

108

فقواع�د «الض�رر المعن�وي» مأخ�وذة ع�ن القان�ون العب�ري والقانون

الفرنسي ،وقواعد «عقد لمصلحة طرف ثالث» مأخوذة عن القانون األلماني والقانون

العب�ري ،ومب�دأ «سلامة الني�ة في المفاوض�ات إلبرام العق�ود» مأخوذ ع�ن القانون
األلماني.

109

كم�ا يوج�د تأثير للقانون اإلنكلي�زي في القواع�د المتعلقة بالعقود،

كالقاع�دة الت�ي تقض�ي بأن مس�بب الض�رر يدفع تعويض�ات إذا تنبأ ،أو اس�تطاع أن
يتنبأ ،بالضرر قبل حدوثه .وقد تأثر قانون المبيعات لس�نة  1968باتفاقية الهاي بش�أن
القان�ون الموحد للبيع الدولي للبضائ�ع ،والقوانين الموحدة للتجارة الدولية .وهذه

االتفاقية نفسها تأثرت بالقانون األوروبي.

110

ومنذ س�نة  1958حتى س�نة  1984تم تشريع ثالثة وعشرين قانون ًا يمكن اعتبارها

من صلب القانون المدني .ومن المفروض في المس�تقبل أن ُتجمع هذه التش�ريعات

المدنية المبعثرة لتش�كل مدونة مدنية واحدة .واألمر ش�بيه بالمجال الدستوري الذي
تعتم�د في�ه إس�رائيل على قوانين أس�اس متعددة من المف�روض أن ُتجمع وأن تؤلف

الدس�تور المكتوب في المس�تقبل .لقد مكن تقنين التش�ريعات المتنوعة في المجال
Gabriella Shalev and Shael Herman, «A Source Study of Israel’s Contract Codification,» 107
Louisiana Law Review, vol. 35, no. 3 (Spring 1975), pp. 1091–1115.

 108براك« ،قانون الوكالء» ،مصدر سبق ذكره ،ص .61–60
 109يوئيل زوسمان« ،سالمة النية في العقود :االرتباط بالقانون األلماني»« ،عيوني مشباط» ،المجلد األول،
العدد  ،)1979( 1ص .489–485
 110زئيف زلتنر« ،قانون المبيعات  ،»1968في :ج .تدسكي (تحرير)« ،تفسير قوانين العقود» (القدس:
الجامعة العبرية ،معهد الدراسات القانونية( )1975 ،بالعبرية) ،ص .10–9

ناضمر وبأ ىسومويبلح ةماسأ /ينوناقلا ماظنلا 49

المدن�ي م�ن تحدي�ث ع�دد م�ن األح�كام القانونية ف�ي فترة زمني�ة قصي�رة .لكن من
جه�ة ُأخ�رى ،ال تخلو عملي�ة التقنين على هذا النحو من بعض الس�لبيات ،مثل عدم

التناس�ق بين العبارات والمصطلحات وغياب الفلس�فة القانونية الواحدة .وأدى هذا
الوضع إلى تكليف أوري يدين ،الذي كان يش�غل منصب مس�اعد المستشار القانوني

للحكوم�ة ،تجمي�ع القوانين ذات العالقة التي ُس�نت بين س�نة  1967وس�نة  1986في

قانون رئيسي واحد .غير أن يدين توفي بعد فترة قصيرة ولم يكمل عمله ،فجرى إنشاء
لجنة خاصة ترأسها أهرون براك الذي كان قاضي ًا في محكمة العدل العليا اإلسرائيلية

(أصبح رئيس� ًا للمحكمة في س�نة  .)1995وأنهت اللجنة عملها س�نة  2004بالتوصل
إلى نص متكامل اعتمدته وزارة العدل.

وكان الخ�ط الموج�ه للجن�ة ه�و تقني�ن القواني�ن الس�ارية م�ع الح�رص على
تعدي�ل الس�لبيات .وكان هناك مج�االت احتاجت إلى تعديالت طفيف�ة ،إ ّ
ال إنه كان
هن�اك مج�االت احتاج�ت إلى تعديلات جذرية ،بحس�ب ما أتى في مذك�رة اقتراح

التقني�ن وأعي�د تأكي�ده ف�ي مقدمة مش�روع قان�ون أح�كام المعامالت المالية لس�نة
«ُ 111:2011أع�د اقت�راح قانون أح�كام المعامالت المالية من أج�ل أن يكون تقنين ًا

للقانون المدني في إس�رائيل .فاالقتراح ليس تجميع ًا لعدة قوانين في مجال القانون
المدني فحسب ،وليس ‹كونفدرالية› ألحكام مستقلة ،بل تمت عملية تخطيط وبلورة
اقت�راح القانون ،وكذلك صوغه ليكون بمثابة مدونة مدنية .ويطمح مش�روع القانون

إلى تنظيم العالقات القانونية في مجاالت القانون المدني بشكل متكامل ،وذلك من
دون اإلبق�اء قص�د ًا على مجاالت غير معالجة .ومش�روع القانون هو بمثابة ‹فدرالية

ألح�كام مترابط�ة تخضع لسياس�ة شاملة».

112

›

ويش�مل مش�روع القان�ون المجال

 111انظر :مشاريع قوانين الحكومة رقم  ،2011 / 6 / 15 ،595ص ( 700بالعبرية):

–https://www.knesset.gov.il/committees/heb/material/data/H06–07–2011_11–33

01_595.pdf؛ اطلع عليه بتاريخ .2020 / 8 / 7
 112المصدر نفسه ،ص .701
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المدن�ي ،إ ّ
ال إنه ال يش�مل المج�ال الجنائي أو المجال التج�اري أو قوانين األحوال

الش�خصية باس�تثناء أحكام الوراثة .ويقع مش�روع القانون في  996مادة ويتكون من

س�تة أقس�ام جوهرية مركزية  :القسم األول يش�مل مبادئ وأهداف القانون األساسية
ومنه�ا« :تحقيق العدل واإلنصاف والمعقولي�ة» (المادة ))1( 1؛ «مالءمة بين ترتيبات
القانون المدني» (المادة ))2( 1؛ «حماية الحقوق المكتس�بة» (المادة  .))3( 1القس�م

الثان�ي يتضمن خطوات قانونية وأهلية قانونية .القس�م الثالث يحتوي أحكام الديون

وااللتزامات والعقود .القس�م الرابع يش�مل أحكام األمالك المنقولة وغير المنقولة.
القسم الخامس يتضمن أحكام الميراث .القسم السادس يحتوي على أحكام التقادم

الزمني.

ول�م يجت�ز مش�روع القانون هذا حتى اآلن الق�راءات المطلوبة ليصبح

113

قانون ًا ملزم ًا.

وبالنس�بة إلى قوانين الش�ركات ،فقد ُطبق لغاية س�نة  2000أمر بشأن قانون

الش�ركات لس�نة  ،1929ال�ذي ُس�ن ف�ي عه�د االنت�داب البريطان�ي ،والمس�تمد

م�ن التش�ريع اإلنكلي�زي المتعل�ق بالش�ركات ،بما في ذل�ك الس�وابق القضائية.

وف�ي س�نة  ،1999ص�در قان�ون ش�ركات جدي�د دخ�ل ف�ي حي�ز التنفي�ذ بتاريخ

.2000/2/1

114

وه�ذا القان�ون ال يلغ�ي جميع بن�ود قانون الش�ركات القديم

(االنتدابي) ،أي أن تأثير التش�ريع اإلنكليزي يبقى قائم ًا فيه .وهناك ثالثة أس�باب

أساسية دفعت المشرع اإلسرائيلي إلى تنظيم شامل لقوانين الشركات في إسرائيل:

الس�بب األول ه�و التطورات في العالم الغربي ،فدول كثي�رة ،مثل بريطانيا (التي

أخذ عنها القانون) ،وفرنسا ،والواليات المتحدة ،واالتحاد األوروبي ،قامت بسن
 113المصدر نفسه ،ص  .707ولالطالع على التقسيمات الثانوية لألقسام الستة يمكن مراجعة «المحتويات»
ص .711 –706
 114نشر في مجموعة التشريعات اإلسرائيلية («سيفر هحوكيم») ،رقم  ،1999 / 5 / 27 ،1711ص 198
(بالعبرية) ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 2000 / 2 / 1؛ يمكن االطالع على نص القانون وتعديالته على
موقع «نيبو»https://www.nevo.co.il/law_html/law01/139_002.htm :؛ اطلع عليه بتاريخ
.2020 / 8 / 22
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قوانين حديثة تتماشى مع المستجدات العالمية .والسبب الثاني هو قصور تنظيم

قانون الشركات لسنة  1929في موضوعات كثيرة في هذا المجال.

115

والسبب

الثالث هو ضرورة مالءمة قوانين الشركات وفق الواقع االقتصادي ومبنى السوق

اإلسرائيلية.

116

وقد تأثر القانون الجديد بالقانون األميركي ،األمر الذي يعكس

عملية األمركة التي تحدث في المجتمع اإلسرائيلي بصورة عامة ،وداخل الحوار

القانوني بصورة خاصة.

القان�ون الجنائ�ي لس�نة  ،1977ه�و اآلخ�ر مأخوذ ع�ن أنظمة ومذاه�ب قانونية

متع�ددة .وق�د أدخ�ل ف�ي جعبته كثير ًا م�ن الجرائ�م الموجودة في األمر بش�أن قانون
العقوب�ات لس�نة  1171936الصادر في عهد االنت�داب البريطاني .وفي تعديل ُأجري

عليه سنة  ،1994أدخل على الفصل األول تأثيرات من القانون الجنائي األلماني.

( )2هيمنة النظام األنغلو– سكسوني:

عل�ى الرغ�م من ك�ون النظام القانون�ي اإلس�رائيلي نظام ًا مختلط� ًا ،فإن مالمح

النظ�ام األنغل�و – سكس�وني تبدو واضحة فيه بس�بب العمل بمبدأ الس�وابق القضائية

ال�ذي يتعي�ن ،بموجب�ه ،عل�ى كل المحاك�م أ ّال تنحرف ع�ن القرارات الص�ادرة عن

المحكمة العليا ،بصفتها االس�تئنافية وبصفتها محكمة عدل علياّ .أما المحكمة العليا

فه�ي غير ملزمة بتطبيق القرارات الس�ابقة الصادرة عنه�ا .وتؤدي هذه المحكمة دور ًا

مركزي� ًا ،فهي إذ تضع س�وابق ُملزمة ،تقوم بتطوير النظ�ام القانوني وتحديثه .وإضافة

 115موشيه كيشت« ،تفسير قوانين الشركات» (تل أبيب :سدان( )2001 ،بالعبرية) ،ص .12–10
 116إيريت حبيب سيغال« ،قوانين الشركات بعد إصدار قانون الشركات الجديد» ،المجلد األول (تل أبيب:
أل – طر لإلنتاج( )1999 ،بالعبرية) ،ص .12–10
 117يورام شاحر« ،أصول أمر قانون العقوبات« ،»1936 ،عيوني مشباط» ،المجلد السابع ،العدد 1
( ،)1980 / 1979ص  .113–75يحتوي هذا المصدر على وصف مشوق وصوري لكيفية انتقال القانون
الجنائي من أماكن متعددة في العالم إلى فلسطين .انظر أيضاً:
Norman Abrams, «Interpreting the Criminal Code Ordinance, 1936: The Untapped
Well», Israel Law Review, vol. 7 (1972), pp. 25–64.
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إلى هذه الصبغة األنغلو – سكسونية ،ففي كتابة القرارات القضائية يحق لقضاة األقلية

الرافضين لرأي األكثرية أن يسجلوا مالحظاتهم.

إن القض�اة ،وخصوص� ًا قضاة محكم�ة العدل العليا ،يتحلون بق�درة كبيرة على

«صن�ع القان�ون» م�ن خالل صالحيتهم ف�ي مراجعة التش�ريعات ()Judicial Review

الت�ي تتناق�ض مع قوانين األس�اس ،والتي أصبح�ت تحتل مكانة دس�تورية أعلى من

القواني�ن العادي�ة ،ومن خالل تفس�ير القواني�ن القديمة باللجوء إل�ى روح العصر من
دون االعتم�اد عل�ى المصادر التي ُأخذت عنها .وقد ورد في قرار للمحكمة العليا ما
يل�ي« :التش�ريعات التي وضعت ف�ي فترة االنتداب ....كانت ُأعطيت تفس�ير ًا مختلف ًا

عن التفس�ير المعطى إياها بعد قيام الدولة ،ونحن في غنى عن القول إن مبادئ دولة
إس�رائيل – دول�ة يهودي�ة ،وح�رة ،وديمقراطية – مختلف�ة جوهري ًا ع�ن المبادئ التي
فرضه�ا المنت�دب على ه�ذه األرض .ومبادئنا األساس�ية هي مبادئ دول�ة ديمقراطية

تس�عى وراء الحرية والعدالة ،وهذه المبادئ هي التي س�تبعث روح ًا في تفس�ير هذه
القواني�ن وفي تفس�ير بقي�ة القوانين ....كذا كان منذ قيام الدول�ة وبالتأكيد فإن هذا ما
س�يكون بعد س�ن قانون أساس :كرامة اإلنسان وحريته ،الذي يتخذ قيم دولة إسرائيل

كدولة يهودية وديمقراطية أساس ًا له».

118

ج) تأثير القانون الديني في النظام القانوني
م�ن التش�ريعات التي اس�تمر نفاذها في إس�رائيل منذ الحقب�ة العثمانية هي التي

تنظم مس�ائل األحوال الش�خصية .فالمواطنون الذين ينتمون إلى طائفة دينية معترف

يطب�ق عليه�م القانون الديني الخاص بهم في مجال األحوال الش�خصية .وحتى
به�اَ ،

الوق�ت الراه�ن ،ف�إن المحاك�م الديني�ة التي كان�ت موجودة ف�ي الحقبتي�ن العثمانية
واالنتدابي�ة ال ت�زال قائم�ة ،وذلك على الرغم من إنش�اء محكمة ش�ؤون العائلة التي

 118محكمة عدل عليا ،92 / 2722 ،العمارين ضد قائد قوات الجيش اإلسرائيلي في قطاع غزة« ،قرارات
قضائية» (( )10بالعبرية) ،ص .105
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سلبت المحاكم الدينية كثير ًا من صالحياتها في مجال األحوال الشخصية.

وعل�ى الرغ�م من كون مص�در القوانين المتعلقة باألحوال الش�خصية مصدر ًا

ديني� ًا ،ف�إن القان�ون الدين�ي المفروض لي�س قانون ًا ديني� ًا صرف ًا ،ألن�ه يخضع لنظام

الدولة القانوني ولقيم حقوق اإلنسان ،وال سيما بعد «الثورة الدستورية» سنة ،1992
والت�ي تتمث�ل ف�ي «قانون أس�اس :كرامة اإلنس�ان وحريت�ه» .وقد قلص�ت الجهات

التش�ريعية والمحكم�ة العليا س�طوة القانون الديني بالتدري�ج .وفيما يتعلق بالتنظيم

الطائف�ي ،فقد قامت المحكمة العليا بف�رض مبدأ الديمقراطية على هذا الموضوع.
وهذه التعديالت المركزية ،التي كان لها تأثير في تفسير التشريعات الدينية العثمانية،

عما كان عليه األمر
أدت إل�ى بل�ورة النظام القانوني الديني وتطبيقه بش�كل يختلف ّ
ف�ي الس�ابق ،إذ إن ماهي�ة ه�ذه القواني�ن ُألبس�ت زي ًا يتلاءم مع الواقع الدس�توري

اإلسرائيلي .لكن ،ما زال القانون الديني لكل طائفة هو الذي يحكم شرعية الزواج
والطالق اللذين يتمان في إس�رائيل ،إذ ال يتيح القانون اإلس�رائيلي الزواج المدني

وإن كان ُيعترف به ألغراض تسجيل الحالة الشخصية في سجل السكان ،إذا تم في
دولة تجيزه قوانينها.

ثالث ًا :النظام القضائي

إلب�راز خصائ�ص أي نظ�ام قضائي ،يقتض�ي تناول عدة موضوع�ات ،منها :أنواع

المحاكم وهيكليتها واختصاصها؛ توزيعها الجغرافي؛ اإلجراءات المتبعة فيها؛ المسائل

المتعلقة بالقضاة (تعيينهم ،ونقلهم ،وندبهم ،وعزلهم ،وتدريبهم ،واس�تقاللهم)؛ نظام

النيابة العامة وأشخاصها ،وأعوان القضاة (المحامون ،وموظفو المحاكم واختصاصاتهم
كاف�ة)؛ عالق�ة المحاكم بعضها ببعض وبالس�لطات ُ
األخرى .وبس�بب محدودية حجم

الفصل ،سيقتصر هذا القسم على إبراز خصائص النظام القضائي في إسرائيل من خالل

التركي�ز على اس�تقاللية القض�اء ،وتعيين القضاة ،وأن�واع المحاكم من ناحي�ة تركيبتها
واختصاصاتها ،والهرمية التي تحكم عالقتها ومكانة كل منها.
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أ) استقاللية القضاء وتعيين القضاة

تح�دد المادة  1من قانون أس�اس :القضاء المحاك�م والهيئات التي لها صالحية

القضاء ،وتنص المادة  2منه على أن ال سلطة على من في يده صالحية القضاء سوى
بت القضاي�ا علني ًا إ ّال إذا نص القانون عل�ى غير ذلك ،أو إذا
س�لطة القان�ون .ويك�ون ّ

قررت المحكمة إغالق الجلس�ة مع تبيان األس�باب وفق ًا للقانون.

119

ويتم اختيار

القض�اة بواس�طة لجنة تتكون م�ن  9أعضاء هم :رئيس المحكم�ة العليا وقاضيان من
قضاته�ا؛ وزي�ران أحدهما وزير العدل؛ عضوا كنيس�ت وممثالن عن نقابة المحامين.

ويرأس اللجنة وزير العدل.

120

وعملية االختيار بحسب القانون ال ُتفرق بين ٍ
قاض

يهودي وآخر عربي يحمل الجنس�ية اإلس�رائيلية .وس�نتطرق إلى الشروط التي يجب
أن تتوفر في المرشح لمنصب ٍ
قاض عند التطرق إلى أنواع المحاكم ودرجاتها أدناه.
ويمكن تصنيف المحاكم في إسرائيل بنوعين :محاكم عادية ومحاكم خاصة ،وسيتم
تناولهما فيما يلي.

ب) المحاكم العادية
ه�ي المحاك�م الت�ي تخت�ص بالنظر ف�ي القضايا المدني�ة والجزائي�ة واإلدارية.

وتت�درج ف�ي مس�تواها لتوفر درجتين م�ن التقاضي :محاكم الدرج�ة األولى تنظر في

ً
(بداية) ،ومحاكم الدرجة الثانية تنظر في القضايا ثاني مرة (استئناف ًا).
القضايا أول مرة
وتحتل المحكمة العليا الدرجة األعلى في هرمية المحاكم في إسرائيل ،تليها المحاكم
المركزي�ة ،ث�م محاك�م الصل�ح .وفيما يل�ي توضيح لتركيب�ة كل منه�ا واختصاصها.

وتعم�ل ه�ذه المحاكم بموجب قانون المحاكم (نص مدمج) لس�نة 1984

121

(فيما

 119المادة  3من قانون أساس :القضاء.
 120المادة  4من قانون أساس :القضاء.
 121نشر في مجموعة التشريعات اإلسرائيلية («سيفر هحوكيم») ،رقم  ،1984 / 8 / 31 ،1123ص 198
(بالعبرية) .يمكن االطالع على نص القانون وتعديالته في موقع «نيبو»https://www.nevo.co.il/ :
law_html/law01/055_002.htm؛ اطلع عليه بتاريخ .2020 / 8 / 7
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يلي« :قانون المحاكم») وقانون المحاكم للقضايا اإلدارية لسنة .2000

122

( )1المحكمة العليا
ه�ي المحكم�ة األعلى درج�ة في هرم المحاكم .وس�يقتصر التعري�ف بها على

تركيبتها واختصاصها بصورة عامة ،مع التركيز على دورها في الرقابة على مؤسسات
الدولة.

أ– تركيبة المحكمة :تتكون المحكمة من قضاة من ذوي الخبرة يحدد الكنيست

عدده�م بقرار.

123

ويبل�غ عدد قض�اة المحكمة الي�وم  15قاضي ًا.

124

تبت
وعادةّ ،

هيئة مكونة من ثالثة قضاة القضايا المطروحة أمامهاّ .أما في المس�ائل األكثر أهمية،

كالقضايا الدس�تورية والقضايا التي تتميز بكون القرارات التي س�تصدر بشأنها تشكل
س�وابق قضائي�ة ،فيت�م توس�يع الهيئ�ة إل�ى عدد ف�ردي أكثر م�ن ثالث�ة .ويمكن عقد

المحكمة من قاض واحد للنظر في طلبات األوامر الموقتة واالنتقالية والمش�روطة،

وف�ي اس�تئناف ق�رار موق�ت لمحكمة مركزي�ة ،وفي اس�تئناف قرار ق�اض واحد في
بت ،بدوره ،اس�تئناف قرار محكمة صلح ،وفي المداولة األولية
محكمة مركزية كان ّ

الس�تئناف م�ا .ويترأس هيئ�ة القضاة رئيس المحكم�ة العليا ،وإذا غ�اب ،فنائبه ،فإذا
غ�اب ،فاألقدم في الخدمة ،وإذا تس�اوى قاضي�ان في مدة الخدمة ،فيترأس المحكمة

 122نشر في مجموعة التشريعات اإلسرائيلية («سيفر هحوكيم») ،رقم  ،2000 / 6 / 11 ،1739ص .190
يمكن االطالع على نص القانون وتعديالته في موقع «نيبو»https://www.nevo.co.il/law_html/ :
law01/054m1_001.htm؛ اطلع عليه بتاريخ .2020 / 8 / 7
 123المادة  25من قانون المحاكم.
 124تم تحديد عدد القضاة بقرار من لجنة الدستور ،القانون والقضاء في الكنيست بتاريخ 2003 / 12 / 16
وأصبح ساري المفعول بعد إقراره في بداية سنة  .2004ولم يقبل رأي رئيس المحكمة آنذاك براك
باإلبقاء على العدد الذي كان قائم ًا وهو  14قاضي ًا منهم  12قاضيا مثبت ًا واثنان موقتان يقرر مصيرهما
بقرار من رئيس المحكمة ووزير العدل .انظر :إيالن مارتسيانو« ،عدد القضاة في العليا يصبح ،»15
«يديعوت أحرونوت» ،2003 / 12 / 16 ،الموقع اإللكترونيhttps://www.ynet.co.il/Ext/Comp/ :
ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/0,2506,L–2842157,00.html؛ اطلع عليه بتاريخ
.2020 / 8 / 15
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األكبر سن ًا.

ويجب أن يتمتع قضاة المحكمة العليا بمؤهالت عالية .وبحس�ب المادة  2من

قان�ون المحاك�مُ ،يش�ترط لتولي منصب قاض ف�ي المحكمة ،أن يكون المرش�ح قد

عم�ل قاضي� ًا مدة خمس�ة أعوام ف�ي المحكمة المركزي�ة ،أو كان محامي ًا مس�ج ً
ال في
سجالت نقابة المحامين عمل مدة عشرة أعوام على األقل ،خمسة منها (على األقل)

في إس�رائيل في أحد المجاالت التالية :المحاماة أو القضاء ،أو في أي وظيفة قانونية
ُأخ�رى ف�ي خدمة الدولة ،أو في أي خدمة ُأخرى تقرر في أنظمة لهذا الغرض ،أو في

تدري�س القان�ون ف�ي الجامعات ،أو في معاهد عالية لتدري�س القانون تقرر في أنظمة
لهذا الغرض ،أو في أي عمل قانوني واضح آخر.

ب – اختصاص المحكمة كمحكمة استئناف وعدل عليا :تعقد المحكمة العليا

بصفتي�ن :األولى بصفتها االس�تئنافية للنظر ف�ي القضايا الجزائية والمدنية المس�تأنفة

إليها من المحاكم األدنى درجة (المركزية) ،والثانية بصفتها محكمة عدل عليا للنظر
في األمور التي ترى أن من واجبها أن تصدر بها أمر ًا من أجل تحقيق العدالة ،ش�رط
أ ّال تك�ون ه�ذه األم�ور م�ن اختص�اص أي محكم�ة ُأخرى 125.وم�ع مراع�اة هذه

الشروط ،تكون المحكمة بصفتها محكمة عدل عليا مخولة ما يلي:

126

y yإعطاء أوامر باإلفراج عن أشخاص معتقلين أو محبوسين من دون وجه حق.

y yإعطاء أوامر لس�لطات الدولة ،وللسلطات المحلية وموظفيها ،ولألشخاص
والهيئات والمؤسس�ات ذات الوظائف االجتماعية وفق� ًا للقانون ،بتنفيذ عمل معين،

أو االمتن�اع م�ن تنفي�ذ عمل معي�ن ،أو التوقف ع�ن أداء مهماته�م إذا كان تعيينهم أو

انتخابهم غير قانوني.

y yإعط�اء أوام�ر للمحاكم واألش�خاص والهيئات ذات الصالحي�ات القضائية
أو ش�به القضائي�ة وفق ًا للقانون – ما عدا المحاكم الت�ي يتناولها هذا القانون ،وما عدا

 125المادة  / 15ج من قانون أساس :القضاء.
 126المادة  / 15د من قانون أساس :القضاء.
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ببت موضوع معين أو عدم ب ّته ،وإعطاء أوامر بإلغاء مداوالت تمت
المحاكم الدينية – ّ
خالل انتهاك القانون.

ب�ت ،موضوع
بب�ت ،أو تمتنع من ّ
y yإعط�اء أوام�ر للمحاك�م الديني�ة بأن تقوم ّ
معي�ن وفق� ًا لصالحية هذه المحاكم؛ مع األخذ بعين االعتبار أن محكمة العدل العليا

ل�ن تنظ�ر في طل�ب الملتمس إذا كان ه�ذا األخير امتنع من ذك�ر موضوع الصالحية
أم�ام المحكم�ة الدينية في أول فرصة س�نحت لهّ .أما إذا لم تس�نح ل�ه فرصة معقولة
إلعلاء مش�كلة الصالحية حتى صدور القرار من المحكم�ة الدينية ،فمحكمة العدل

العلي�ا مخول�ة أن تلغي مداوالت تمت أو ق�رارات اتخذتها المحكمة الدينية من دون
صالحية.

اختصاص�ات محكم�ة الع�دل العليا ه�ي اختصاص�ات محكمة قض�اء إداري.

فالنظ�ام القضائي في إس�رائيل هو قضاء موحد يجمع بي�ن القضاء العادي واإلداري،

متأثر ًا بذلك بالنظام القضائي األنغلو – سكسوني ،وعلى خالف النظام الفرنسي الذي
يفصل بين القضاءين.

وقد ارتفعت مكانة محكمة العدل العليا في إسرائيل مع مرور الوقت ،إذ قامت

بتعري�ف ح�دود ومجاالت صالحياتها وتوس�يعها وأصبح لها دور حاس�م في قضايا
مفصلية .وحتى حين ُوضعت العراقيل أمام الرقابة القضائية ،فإن محكمة العدل العليا

قامت بتوسيع حدود القانون ليتسنى لها مراقبة أعمال السلطات والهيئات في الدولة.
مث ً
ال ،عندما يعطي المشرع إحدى سلطات الدولة حرية مطلقة في اتخاذ القرار ،فإنها
ال تحظ�ى بحصان�ة أمام محكم�ة الع�دل العليا.

127

وفيما يتعلق بح�ق المثول أمام

المحكمة ،تم توس�يع هذا الحق إلى أن أصبح فضفاض ًا بحيث يس�مح ألعداد كثيرة
م�ن المتضرري�ن بالمث�ول أمام محكم�ة العدل العلي�ا .فاليوم تس�مح محكمة العدل

العليا بتقديم االلتماسات حتى لو كان السبب عقائدي ًا ،إلى درجة أن المبدأ القائل إن

بت الموضوعات المختلف بشأنها اجتماعي ًا تم تقليصه إلى درجة
المحاكم تمتنع من ّ
 127مداولة إضافية  ،61 / 16مسجل الشركات ضد كردوش« ،قرارات قضائية» ( )2( 16بالعبرية) ،ص .1209
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إلغاء مفاعيله.

128

كم�ا وس�عت محكمة الع�دل العليا قائمة األجه�زة الخاضعة لرقابته�ا .فالرقابة

القضائية ال تشمل الدولة وسلطاتها المحلية فقط ،بل تمتد لتطال الشركات الحكومية

التي أخذت على عاتقها وظائف ذات أهمية للجمهور أيض ًا .على سبيل المثال ،طالت
الرقاب�ة القضائي�ة ش�ركة الكهرباء الت�ي ُتعتب�ر ش�ركة حكومية.

129

وقامت محكمة

العدل العليا أيض ًا بصوغ معايير جوهرية في المجتمع اإلس�رائيلي ،ومن هذا الموقع

ترتف�ع األصوات المؤي�دة لتدخل محكمة العدل العليا ووضعها لمبادئ جوهرية ،أو

المستنكرة لهذا األمر.

130

وبعد احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة وسعت المحكمة

صالحية الرقابة لتشمل قرارات يتخذها وصالحيات ينفذها القائد العسكري للمنطقة

وفتحت أبوابها أمام التماسات قدمها ويقدمها سكان المناطق الفلسطينية المحتلة ضد
سلطات الجيش .وكان ذلك نتيجة مباشرة لتصريح إسرائيل بواسطة المستشار القانوني

للحكومة آنذاك ،مئير شمغار ،الذي أصبح رئيس ًا للمحكمة العليا ،بأنها ستفتح أبواب
محاكمه�ا وعلى رأس�ها محكمته�ا العليا أمام س�كان «المناط�ق المدارة».

131

وقد

تناولت االلتماس�ات :قرارات إبعاد فلس�طينيين إلى األردن ولبنان؛ اعتقاالت إدارية؛
هدم بيوت ألسباب أمنية وهدم مبان بنيت من دون ترخيص؛ مصادرة أراض ووضع
الي�د عليه�ا ألغراض حكومي�ة (لبناء مس�توطنات) ،أو لـ «أغراض عس�كرية» كإقامة

 128محكمة عدل عليا ،86 / 910 ،ربلر ضد وزير الشرطة« ،قرارات قضائية» ( )2( 42بالعبرية) ،ص ،441
.447
 129محكمة عدل عليا ،86 / 731 ،ميكرو داف ضد شركة الكهرباء اإلسرائيلية م .ض .وآخرين« ،قرارات
قضائية» ( )2( 41بالعبرية) ،ص .449
 130روت غبيزون ومردخاي كريمنتسر ويوآب دوتان« ،رقابة قضائية ،مع وضد – مكانة محكمة العدل
العليا في المجتمع اإلسرائيلي» (القدس :يديعوت أحرونوت وماغنس( )2000 ،بالعبرية).
 131روعي أريآف–فريرا« ،مقالة المستشار القضائي شمغار عن القانون الساري في يهودا والسامرة وقطاع
غزة ،وزارة العدل ،مشروع جذور في القانون .»2019 / 3 / 25 ،نشر على موقع وزارة العدل بتاريخ
:2019 / 3 / 25
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/roots_1971؛
اطلع عليه بتاريخ .2020 / 8 / 19
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«ج�دار الفص�ل» وغيره�ا .وقد اختلفت اآلراء بش�أن جدوى توجه الفلس�طينيين إلى

المحكم�ة العلي�ا اإلس�رائيلية  :فهناك َمن رأى أنها جزء م�ن الجهاز القضائي للمحتل
ويج�ب مقاطعته�ا ،وهناك َمن رأى أنه يجب التوجه إل�ى المحكمة مع توخي الحذر

من عدم المساهمة في صدور قرارات تدعم موقف القائد العسكري واإلدارة المدنية.
ويبدو أن محصلة تقييم الجدوى من رفع الفلسطينيين التماسات إلى المحكمة العليا

اإلسرائيلية تشير إلى أنها في معظم قراراتها المتعلقة بموضوعات مفصلية ومهمة قد
حكمت في غير مصلحة الفلسطينيين كمجموعة تعيش تحت االحتالل .فقد امتنعت
م�ن تطبي�ق اتفاقية جني�ف الرابعة لحماي�ة المدنيين في زمن الح�رب وأجازت ،على
سبيل المثال ،اإلبعاد على الرغم من أنه محظور تمام ًا بموجبها ،كما أجازت مصادرة

وصدقت في عش�رات إن لم يكن مئ�ات القرارات
األراض�ي وتغيي�ر معال�م الواق�ع،
ّ
على االعتقال اإلداري لناش�طين فلس�طينيين عندما لم تتوفر أدلة لمحاكمتهم ،كما لم

تتدخل في معظم قرارات هدم البيوت عندما اتهم أحد أفراد العائلة الساكنة في البيت

بارتكاب مخالفة أمنية .وفي كتاب بروفسور دافيد كرتشمر النقدي The Occupation

of Justice: The Supreme Court of Israel and the Occupied Territories

132

كان

ادع�اؤه الرئيس�ي أن المحكم�ة العليا ف�ي قراراتها ،ما عدا قلة منها ،قد ش�كلت غطاء

قانوني� ًا يش�رعن نه�ج الس�لطة العس�كرية على الرغم م�ن تعارض كثير م�ن خطواتها

ومواقفه�ا م�ع تعليمات القانون الدولي اإلنس�اني.

133

وبالتالي ،فإن الش�كل الذي

فعلت فيه المحكمة الرقابة القضائية منح شرعية لسلطة االحتالل أكثر مما كانت أداة
ّ

لحماية حقوق اإلنسان المنصوص عليه في القانون الدولي بصورة عامة وفي أحكام

االحتالل بصورة خاصة.

134

David Kretzmer, The Occupation of Justice: The Supreme Court of Israel and the 132
Occupied Territories (New York: State University of New York Press, 2002).
Ibid., pp. 2–3, 187–188. 133
 134أمنون رايخمان« ،رقابة قضائية ،إدارة قتالية وحوار أكاديمي عن كتاب بروفسور دافيد كرتشمر The

= ،Occupation of Justice: The Supreme Court of Israel and the Occupied Territories
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وقد أثار ميل المحكمة العليا إلى توس�يع صالحياتها نقاش� ًا حاد ًا في إس�رائيل،

إذ بدا أن توس�ع هذه الصالحيات يأتي في اتجاه مضاد للتحوالت االجتماعية (تقوية

التيارات اليمينية والحريدية) التي انعكست في انتصار الليكود في انتخابات سنة 1977
وتعمق�ت ف�ي الس�نوات الالحقة .وبهذا الص�دد ،يعرض مناحم ماوطنر كيف تش�كل

المحكم�ة العليا الملجأ األخير بالنس�بة إل�ى «المهيمنين الس�ابقين» ،أي المنتمين إلى
النخبة األشكنازية الليبرالية الذين فقدوا سيطرتهم الحصرية على تحديد قيم المجتمع
اإلسرائيلي .ويشرح ماوطنر أن هذا الدور الذي تؤديه المحكمة العليا عرضة لالهتزاز،
إذ من الصعب لقضاة غير منتخبين من الجمهور أن يظلوا مس�يطرين على تحديد قيم

الدول�ة والمجتمع في حين يعطي الناخبون أصواتهم لممثلين يعطون قواعد الش�ريعة
اليهودية األولية على حساب المبادئ العلمانية والليبرالية الغربية .وقد كانت المحاولة
التي قام بها وزير العدل اإلس�رائيلي دانيال فريدمان ( )2009–2007لتعديل إجراءات

تعيين قضاة المحكمة العليا تعبير ًا عن استياء اليمين من توجهات المحكمة.

135

كما

ولدت نزعة المحكمة العليا إلى توسيع صالحياتها صدام ًا مستمر ًا مع السلطة التشريعية
ّ

ومع األحزاب اليمينية بصورة خاصة ،دار ويدور أبرزه ،كما رأينا في القسم األول من
هذا الفصل ،على صالحية المحكمة بإلغاء تشريعات يسنها الكنيست.

جـ– دور المحكمة في الرقابة على مؤسسات الدولة
 –1الرقاب�ة عل�ى أعمال الكنيس�ت اإلدارية والتش�ريعية :تأخ�ذ المحكمة العليا،

بصفته�ا محكم�ة ع�دل عليا ،عل�ى عاتقها عملية مراقب�ة أعمال الكنيس�ت وانتقادها.
وهذه المراقبة تتم على مستويين :األول يتعلق بمراقبة محكمة العدل العليا لفعاليات
= «مشباط وممشال» ،المجلد الثامن ( ،)2005ص  .733 ،731يمكن االطالع على المقال على الرابط التالي:
https://law.haifa.ac.il/images/documents/Judicial%20Review,%20Occupation%

20and%20Academic%20Discourse.pdf؛ اطلع عليه بتاريخ .2020 / 8 / 15
 135مناحم ماوطنر« ،القانون والثقافة في إسرائيل على أبواب القرن الحادي والعشرين» (تل أبيب :جامعة
تل أبيب( )2008 ،بالعبرية) ،ص .225–218
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الكنيست ،والثاني لمراقبة أعمال الكنيست في المهمات التشريعية.

بالنسبة إلى المستوى األول من الرقابة والمتعلق بفعاليات الكنيست ،فمحكمة

الع�دل العلي�ا تدخل�ت ف�ي ق�رارات الكنيس�ت ،كق�راره بإبع�اد عض�و كنيس�ت عن

منصبه،

136

وق�رارات برفع الحصانة عن أعضاء فيه.

137

كما تدخلت في ترتيبات

العمل الداخلية للكنيس�ت ،لكنها لم تقم بالتدخل إذا كان من ش�أنه أن يش�كل انتهاك ًا
138
ِلـ «نسيج الحياة البرلمانية» ،أو ِلـ «قيم جوهرية في نظامنا الدستوري».

وبالنسبة إلى المستوى الثاني من الرقابة ،والمتعلق بدور الكنيست في التشريع،

فق�د نظ�رت المحكمة العليا ،بصفته�ا محكمة عدل عليا ،في دس�تورية القوانين التي

تص�در عن�ه م�ن ناحي�ة توافقه�ا مع قوانين أس�اس ،وذلك عل�ى الرغم من أن�ه الهيئة
تعبر عن رغبات الش�عب ،وبالتالي س�يادته .وقد رأينا في القس�م األول من هذا
التي ّ
الفص�ل كي�ف أخذت المحكمة العليا على عاتقها صالحية الرقابة على قوانين تنتهك

تش�ريعات حصين�ة ف�ي قوانين األس�اس ،وكي�ف قامت بإلغ�اء قوانين تنته�ك حقوق ًا

منصوص ًا عليها في «قانون أس�اس :كرامة اإلنس�ان وحريته» ،و«قانون أس�اس :حرية
العمل» .واعتماد ًا على القرار القضائي «بنك همزراحي»،

139

بإلغاء قوانين،

140

قامت المحكمة العليا

منها :تعديل قانون خدمات االتصال السريعة (بيزيك) لسنة ،1982

الذي تم استيعابه في إطار قانون تعزيز اإلنماء والتشغيل لتحقيق أهداف الميزانية لسنة
 .1998وأعطى هذا التعديل رخصة بث إذاعي لكل َمن قام بتشغيل محطة إذاعة قطرية

 136محكمة عدل عليا ،81 / 308 ،فالتو شارون ضد لجنة الكنيست« ،قرارات قضائية» ( )4( 35بالعبرية)،
ص .118
 137محكمة عدل عليا ،93 / 1843 ،بنحاسي ضد لجنة الكنيست وآخرين« ،قرارات قضائية» )4( 45
(بالعبرية) ،ص .494
 138محكمة عدل عليا ،88 / 482 ،رايسر ،رئيس لجنة الكنيست ضد شلومو هيلل ،رئيس الكنيست« ،قرارات
قضائية» ( )4( 45بالعبرية) ،ص .142
« 139بنك همزراحي» ،مصدر سبق ذكره.
 140مثل القرار :محكمة عدل عليا ،97 / 1715 ،دائرة مديري االستثمارات في إسرائيل ضد وزير المالية
وآخرين« ،قرارات قضائية» ( )4( 51بالعبرية) ،ص .367
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ويلتقط بثها في معظم أنحاء إس�رائيل .ومن االدعاءات المتنوعة
مدة خمس�ة أعوامُ ،

ف�ي القضي�ة ،ق�ام الملتمس�ون باالدعاء أن ه�ذا التعديل ينتهك «قانون أس�اس :حرية

العم�ل» .فالم�ادة  3منه تنص على أن« :ل�كل مواطن أو مقيم بالدولة حرية القيام بأي
عمل أو مهنة أو تجارة ».وقد اس�تنتجت المحكمة أن المس�اس بالقدرة على التنافس

ُيعتب�ر انته�اك ًا لحري�ة العمل.

141

وبع�د أن ق�ررت المحكم�ة وجود انته�اك لحرية

العم�ل ،قامت بفحص التعدي�ل وفق ًا لفقرة التقييد الموجودة في المادة  4والتي تنص
عل�ى التال�ي« :ال مس�اس بحرية العمل إ ّال بواس�طة قانون مالئم لقيم دولة إس�رائيل،

وال�ذي يبغ�ي ني�ل ه�دف نبيل ،وبدرجة غي�ر مبالغ فيه�ا ،أو بحس�ب تخويل مفصل
للقانون ».وتوصلت المحكمة إلى النتيجة أن تعديل القانون ال يتالءم مع فقرة التقييد

المنصوص عليها في قانون األساس ،لذلك قامت بإعالن إلغاء تعديل قانون خدمات

االتصال السريعة (بيزيك).

142

مث�ال آخ�ر لرقابة المحكمة على التش�ريعات التي يصدرها الكنيس�ت نجده في

قراره�ا الصادر بتاريخ  2013/9/16في قضية «آدم وآخرين»

143

إذ ألغت المحكمة

قانون منع التسلل (مخالفات ومحاكمات) (تعديل رقم  3وقانون موقت) لسنة 2012

الذي أتاح إمكان اعتقال/حجز متسللين من مهاجري عمل وطالبي لجوء من إريتريا

والس�ودان م�دة  3س�نوات .وق�د ق�ررت المحكم�ة أن التعدي�ل يمس بحق اإلنس�ان
 141الفقرة  26من القرار :محكمة عدل عليا  ،99 / 1030كابل وآخرون ضد رئيس الكنيست وآخرين،
( 2002 / 3 / 26بالعبرية).
 142للتوصل إلى النتيجة ،قامت المحكمة بالتركيز على الوسائل لتحقيق الهدف عندما يكون الهدف نفسه
هدف ًا نبيالً (الفقرة  36للحكم القضائي) .ويتم فحص ذلك وفق ًا لثالثة أسس فرعية :األول ،مالءمة
منطقية بين الهدف والوسيلة؛ وفق ًا لهذا األساس ،يتم الفحص إن كانت الوسيلة تقود بشكل منطقي إلى
الهدف؛ الثاني ،التأكد من عدم وجود طرق أُخرى للتوصل إلى الهدف والتي تنتهك الحق بدرجة أدنى؛
الثالث ،تفحص الربح النابع من االنتهاك في مقابل الخسارة الناتجة من عدم انتهاك الحق.
 143محكمة عدل عليا ،03 / 7146 ،آدم وآخرون ضد الكنيست وآخرين (( )2013 / 9 / 16بالعبرية) .نشر
في الموقع الرسمي للمحكمة العليا بتاريخ https://supremedecisions.court.gov.:2013 / 9 / 16
il/Home/Download?path=HebrewVerdicts\12\460\071\b24&fileName=12071460.

B24&type=4؛ اطلع عليه بتاريخ .2020 / 8 / 8
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ف�ي الحري�ة بدرج�ة مبالغ فيه�ا .لذلك ،فهو غير دس�توري لتعارضه م�ع المادة  8من
قانون أس�اس :كرامة اإلنس�ان وحريته .وعادت المحكمة في قضية «جبري سالس�ي
وآخرين» 144إل�ى إلغاء قانون منع التس�لل (مخالف�ات ومحاكمات) (تعديل رقم 4
وقانون موقت) لس�نة  2013الذي خفف المس بالمتس�للين بحيث استبدل الحجز في
الس�جن بالحجز في معس�كر/مركز (متكان) يثبتون وجودهم فيه ثالث مرات يومي ًا،
قص�ر فت�رة حجزهم في معتقل حول�وت في النقب لتصبح س�نة بد ًال من ثالث.
كم�ا ّ
لقد رأت المحكمة أن التعديل الحالي كس�ابقه ليس دس�توري ًا ويمس بحرية اإلنس�ان
بدرجة تتعارض وقانون أساس :كرامة اإلنسان وحريته .ومنحت المحكمة السلطات
المعني�ة  90يوم� ًا إلغلاق معس�كر حولوت ال�ذي اح ُتجز فيه نحو  2200إنس�ان من
145
طالبي اللجوء من السودان وإريتريا.
من جهة ُأخرى ،امتنعت المحكمة العليا من إلغاء قانون أس�اس :ميزانية الدولة
للس�نتين  2017و( 2018تعليمات خاصة) (قانون موقت) ،الذي عدل قانون أس�اس:
االقتص�اد بحي�ث س�مح للحكوم�ة بإع�داد ميزانية لس�نتين بد ًال م�ن ميزانية س�نوية.

واكتف�ت المحكم�ة بإصدار تحذير من أنها س�تلغي مثل هذا القانون الموقت إذا أعاد
الكنيس�ت س� ّنه مس�تقب ً
ال 146.لذلك ليس من الس�هل التوقع ماذا س�تقرر المحكمة

تبت االلتماس�ات المقدمة ضد دس�تورية قانون أساس :إسرائيل – الدولة
العليا عندما ّ

القومية للشعب اليهودي.

147

 144محكمة عدل عليا ،13 / 8425 ،جبري سالسي وآخرون ضد الكنيست وآخرين (( )2014 / 9 / 22بالعبرية)؛
نشر في الموقع الرسمي للمحكمة العليا بتاريخ https://supremedecisions.court.gov. :2014 / 9 / 22

il/Home/Download?path=HebrewVerdicts\13/850/073/M19&fileName=13073850.

M19&type=4؛ اطلع عليه بتاريخ .2020/8/8
 145المصدر نفسه .انظر أيض ًا  :إيالن ليؤر« ،محكمة العدل العليا تلغي تعديل قانون التسلل وتأمر
بإغالق معسكر حولوت» ،صحيفة «هآرتس»2014 / 9 / 22 ،؛ نشر في الموقع اإللكتروني للصحيفة
بتاريخ https://www.haaretz.co.il/news/law/1.2438172P :2014 / 9 / 22؛ اطلع عليه بتاريخ
.2020 / 8 / 8
« 146المركز األكاديمي للقانون والمشاريع التجارية» (همركاز هآكاديمي لمشباط ولعساكيم) ،مصدر سبق
ذكره.
 147تطرقنا إلى هذه االلتماسات في القسم األول من هذا الفصل .راجع الحواشي .78–66
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 –2الرقابة على بقية المحاكم

y yالرقاب�ة عل�ى المحاك�م الديني�ة :وفق ًا للم�ادة  )4( )2( 15من «قانون أس�اس:

القض�اء» ،ف�إن محكمة الع�دل العليا قادرة على تفعيل الرقاب�ة على قرارات المحاكم

الدينية ،وذلك عند خروجها عن نطاق الصالحية .وفسرت محكمة العدل العليا معنى

الخروج عن الصالحية بش�كل واس�ع .فمثلاً ،انتهاك «قوانين الع�دل الطبيعي» ُيعتبر
خروج ًا عن الصالحية.

148

وهنا يجب الس�ؤال :هل ُيعتبر انتهاك محكمة دينية أمر ًا

موجه ًا إليها مباشرة خروج ًا عن الصالحية يستدعي تدخل محكمة العدل العليا وفق ًا

للم�ادة )4( )2( 15؟ 149أو أن الخ�روج ع�ن مبادئ القانون المدن�ي ُيعتبر موضوع ًا
يوجب تدخل محكمة العدل العليا كي تمنح عون ًا عاد ًال كالمنصوص عليه في المادة
 15من «قانون أساس :القضاء»؟

150

ف�ي الخي�ار األول ،أي إذا اع ُتب�ر انته�اك محكمة دينية أمر ًا موجه ًا إليها مباش�رة

خروج� ًا ع�ن الصالحي�ة يوجب تدخل محكم�ة العدل العليا وفق ًا للم�ادة )4( )2( 15
م�ن «قان�ون أس�اس :القضاء» ،فإن ق�رار المحكمة الديني�ة ُيعتبر الغي ًا م�ن أصلهّ .أما

إذا اع ُتب�ر انته�اك محكم�ة ديني�ة أم�ر ًا موجه ًا إليها بش�كل غير مباش�ر – الخروج عن
القان�ون المدن�ي– موضوع ًا يوجب تدخل محكم�ة العدل العليا كي تمنح عون ًا عاد ًال

كالمنص�وص علي�ه ف�ي الم�ادة  15من «قانون أس�اس :القض�اء» ،فيكون الق�رار قاب ً
ال
لإللغاء ،وذلك وفق ًا لما ترتئيه محكمة العدل العليا.

وعل�ى الرغ�م م�ن الحذر والتأني اللذي�ن يميزان عمل المحكم�ة العليا في هذا

الشأن ،فإنها ،عندما دعت الحاجة ،تدخلت في قرارات المحاكم الدينية على أنواعها:
 148محكمة عدل عليا ،83 / 7 ،بياريس ضد المحكمة الربانية اللوائية في حيفا وآخرين« ،قرارات قضائية»
( )1( 38بالعبرية) ،ص .683 ،673
 149محكمة عدل عليا ،92 / 1842 ،بلوغروند ضد المحكمة الربانية العليا« ،قرارات قضائية» )3( 46
(بالعبرية) ،ص .423
 150محكمة خاصة  ،81 / 1نجار ضد نجار« ،قرارات قضائية» ( )1( 38بالعبرية) ،ص  .365أقوال القاضي
إلون في :براك« ،قانون الوكالء» ،مصدر سبق ذكره ،ص.383
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ربانية،

151

وشرعية،

152

وكنس�ية،

153

ومذهبية (درزية).

154

وتميزت قرارات

المحكمة العليا بتدخل في مس�ألة الصالحية وفي القانون الجوهري على حد س�واء،
وإدخ�ال القواني�ن المدنية والجنائية إلى س�احة المحكمة الدينية.

155

وعلى س�بيل

 151محكمة عدل عليا ،97 / 5227 ،ميخال دافيد وآخ��رون ضد المحكمة الربانية الكبرى وآخرين
(( )1998 / 11 / 11بالعبرية)؛ يمكن االطالع على القرار في الموقع الرسمي للمحكمة العليا اإلسرائيلية:

\https://supremedecisions.court.gov.il/Home/D ownload?path=HebrewVerdicts

97\270\052\G28&fileName=97052270_G28.txt&type=4؛ اطلع عليه بتاريخ .2020 / 8 / 8
 152محكمة عدل عليا ،05 / 11230 ،حنان مواسي ضد محكمة االستئناف الشرعية وآخرين
(( )2007 / 3 / 7بالعبرية)؛ يمكن االطالع على القرار في الموقع الرسمي للمحكمة العليا اإلسرائيلية:

=https://supreme.court.gov.il/Pages/S earchJudgments.aspx?&O penYearDate
2005&CaseNumber=11230&D ateType=1 &SearchPeriod=8&COpenDate=null

&CEndDate=null&freeText=null&Importance=null؛ اطلع عليه بتاريخ .2020 / 8 / 8
 153محكمة عدل عليا ،74 / 450 ،عفاف الياس مطلق ضد المحكمة الكنسية للطائفة الكاثوليكية الملكية
في الناصرة وآخرين( 1975 / 1 / 2 ،بالعبرية) ،يمكن االطالع عليه في موقع «فساكيم»

https://psakim.com/verdicts/no–cat/%D7%91%D7%92%D7%A6–45074–%D7%

A0%D7%92%D7%93–%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA–%D7%94%D7%9E
%D7%A9%D7%A4%D7%98–%D7%94%D 7%A2%D7%9C%D7%99%D7%
95%D7%9F–%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%95–%D7%9B%D7%91

 / %D7%99%D7%AAاطلع عليه بتاريخ .2020 / 8 / 16
 154محكمة عدل عليا ،03 / 2829 ،فالنة ضد محكمة االستئناف المذهبية الدرزية وآخرين ()2006 / 1 / 16
(بالعبرية)؛ يمكن االطالع على القرار في الموقع الرسمي للمحكمة العليا اإلسرائيليةhttps:// :

supreme.court.gov.il/Pages/SearchJudgments.aspx?&OpenYearDate=2003&CaseNu

mber=2829&DateType=1&SearchPeriod=8&COpenDate=null&CEndDate=null&fr

eeText=null&Importance=null؛ اطلع عليه بتاريخ .2020 / 8 / 8
 155انظر :موسى أبو رمضان« ،تطورات أخيرة بشأن حضانة األطفال في المحاكم الشرعية»« ،مشفحاه
بمشفاط» ،العدد  ،)2009( 2ص 69؛ يمكن االطالع عليه على الموقع التالي:

https://mishpat.ac.il/wp–content/uploads/2019/03/%D7%9E%D7%95%D7%A1%
D7%94–%D7%90%D7%91%D7%95–%D7%A8%D7%9E%D7%93%D7%90%
D7%9F–%D7%94%D7%AA%D7%A4%D 7%AA%D7%97%D7%95%D7%
 9 9 % D 7 % 9 5 % D 7 % A A – % D 7 % 9 0 % D 7 % 9 7 % D 7 % A 8% D 7 % 9 5 % D 7 % A–0%D7%95%D7%A A–%D7%91%D7%90%D7%97%D7%96%D7%A 7%D7%A A
–%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D–%D7%91%D7%91%D7%AA%D7%99
%D 7%94%D7%93%D7%99%D7%9F–%D7%94%D7%A 9%D7%A8%D7%A2%D7%
99%D7%99%D7%9D.pdf؛ اطلع عليه بتاريخ .2020 / 8 / 8
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المثال ،قررت أن قانون األهلية القانونية والوصاية لس�نة  1962يس�ري على المحاكم
الشرعية.

156

كما قررت المحكمة العليا أن القانون الجنائي يسري على مجال عمل

المحكم�ة المذهبي�ة الدرزية .وعندما يط ِّلق رجل زوجته تعس�ف ًا فذل�ك ُيعتبر مخالفة

للمادة  181من قانون العقوبات إضافة إلى عدم نفاذ قرار الطالق.

157

y yالرقاب�ة عل�ى محكم�ة العمل القطري�ةُ :تعتب�ر العالقة المباش�رة بين محكمة
الع�دل العلي�ا ومحكمة العمل القطرية ،من حيث مح�اوالت األولى للتأثير في بلورة
سياس�ة قرارات الثانية ،عالقة طويلة .فمحكمة العدل العليا أخضعت محكمة العمل

القطري�ة روي�د ًا روي�د ًا لرقابتها .وقد جرت نقاش�ات حامية بش�أن ه�ذا الموضوع في
المجال األكاديمي.

158

كان�ت درج�ة تدخل محكم�ة العدل العليا ف�ي قرارات محكم�ة العمل القطرية

مثي�رة للجدل حتى في محكمة العدل نفس�ها .ففي ق�رار لألكثرية

159

كتبت ما يلي:
َ

 156محكمة عدل عليا ،05 / 9740 ،فالنة ضد محكمة االستئناف الشرعية وآخرين (( )2006 / 2 / 5بالعبرية)؛
يمكن االطالع على القرار في الموقع الرسمي للمحكمة العليا https://supreme.court.gov.il/ :

Pages/SearchJudgments.aspx?&OpenYearDate=2005&CaseNumber=9740&DateTy

pe=1&SearchPeriod=8&COpenDate=null&CEndDate=null&freeText=null&Impor

 tance=nullاطلع عليه بتاريخ 2020 / 8 / 8؛ محكمة عدل عليا ،06 / 1129 ،فالن وآخرون ضد
محكمة االستئناف الشرعية وآخرين (بالعبرية)؛ يمكن االطالع على القرار في الموقع الرسمي
للمحكمة العلياhttps://supreme.court.gov.il/Pages/SearchJudgments.aspx?&OpenYear :

Date=2006&CaseNumber=1129&DateType=1&SearchPeriod=8&COpenDate=null

 &CEndDate=null&freeText=null&Importance=nullاطلع عليه بتاريخ 2020/8/8؛ انظر
أيضاً :أبو رمضان ،مصدر سبق ذكره.
 157محكمة عدل عليا ،03 / 2829 ،مصدر سبق ذكره.
 158أهرون براك« ،نقد قضائي ومسؤولية رسمية :مدى انتقاد المحكمة العليا لقرارات محكمة العمل
القطرية»« ،هبركليت» ،المجلد  ،38العدد  ،)1988( 1ص  .245وانظر أيضاً :مناحم غولدبرغ« ،نقد
قضائي ومسؤولية رسمية :مدى انتقاد المحكمة العليا لقرارات محكمة العمل القطرية» ،المصدر نفسه،
ص .263
 159محكمة عدل عليا ،71 / 403 ،الكدوري ضد محكمة العمل القطرية« ،قرارات قضائية» )2( 26
(بالعبرية) ،ص .66
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«هنال�ك أهمي�ة دس�تورية وش�عبية عليا ب�أ ّال يكون ألي جهاز أو ش�خص ف�ي الدولة

يشغل منصب ًا قضائي ًا أو إداري ًا وفق ًا للقانون حصانة من الرقابة القضائية على أعماله أو
إغفاالته الممكنة .والكنيست قادر ،طبع ًا ،على تشريع العكس ،لكن حتى ذلك الحين
عبر عنها بلغة واضحة وقاطعة ال ُتبقي مجا ًال
يجب أ ّال ُتفترض مثل هذه النية ،إ ّال إذا ِّ

للش�ك .وال�رأي الس�ائد هو أنه عن�د إلغاء أو تقييد صالحية محكم�ة العدل العليا في

مج�ال معي�ن ،فإنه من غير الكاف�ي القول إن القرار في هذه القضية نهائي أو غير قابل
لالس�تئناف أو لالس�تئناف اإلضاف�ي ،وبقية األمور على هذا النح�و .فمحكمة العدل
العليا مس�ؤولة عن الحفاظ على قانونية وسلامة أفعال الس�لطات العامة في الدولة،

وله�ذه الوظيفة أهمية دس�تورية وش�عبية م�ن الدرجة األولى .وقد يؤدي أي مس�اس

بهذا الدور إلى ضعضعة األس�س التي تقوم عليها س�طوة القانون في الحياة العامة في
الدولة ،وإلى المساس بصميم الجهاز القضائي فيها .لذا ،علينا أن نقرر أن أي إلغاء أو
تقييد لصالحية النقض القضائي لمحكمة العدل العليا يجب أن يتم وفق ًا لقرار واضح
وصريح من المشرع في الدولة».

قائ ً
ال:

وعب�ر القاض�ي حايي�م كوهي�ن ع�ن رأي األقلي�ة ف�ي القضي�ة نفس�ها أعلاه
ّ

160

«ح�ذار من أن تحس�ب محكم�ة العدل العليا أن له�ا صالحية القضاء في

ق�رار ا ُتخ�ذ ضم�ن الصالحية المطلقة لمحكم�ة العمل ،إ ّال إذا كش�ف االلتماس عن

خروج عن الصالحية ،أو عن مس�اس بقواعد العدل الطبيعي ».ثم أضاف أن المش�رع
ص�رح عن نيته ،بش�كل غي�ر قابل للتأوي�ل ،أن الموضوعات الخاضع�ة للصالحيات
الوحيدة لمحكمة العمل القطرية يتم تداولها فقط في مجلسه .وفي قضية ُأخرى أمام

161
يعبر أيض ًا ع�ن رأي أقلية ،إنه
محكم�ة الع�دل العليا،
ق�ال حايي�م كوهين ،وه�و ّ
«حت�ى ل�و أخطأت محاكم العم�ل بمختلف درجاتها ً
خطأ قانوني� ًا واضح ًا ،فليس من

 160المصدر نفسه.
 161محكمة عدل عليا ،73 / 254 ،تساري ضد محكمة العمل القطرية« ،قرارات قضائية» ( )1( 28بالعبرية)،
ص .387 ،372
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صالحية محكمة العدل العليا تقديم العون إلى الطرف الذي خسر القضية بسبب هذا

الخطأ .كذلك ليس من صالحية هذه المحكمة تقديم العون له ،ألن الموضوع يتعلق
بصالحية محكمة ُأخرى ،هي محكمة العمل ».لكن حين يكون في الموضوع خروج

ع�ن الصالحي�ة ،ف�إن حاييم كوهين انضم إلى رأي بقية الهيئ�ة في أن لمحكمة العدل

العليا صالحية التدخل في القرار.

162

لق�د ُوضح�ت قاع�دة تدخل محكم�ة العدل العلي�ا في ق�رارات محكمة العمل
القطرية ُ
وأقرت في القرار القضائي «خطيب» 163،ثم تم التصرف وفق هذه القاعدة

في قرارات قضائية الحقة كثيرة .فعلى س�بيل المثال ،قررت محكمة العدل العليا في
قضية «ش�لمة نكاش» ضد محكمة العمل القطرية وثالثة آخرين

164

«تدخلنا
التاليُّ :

ف�ي ق�رارات محكمة العم�ل القطرية مفهوم ضمن� ًا .والقاعدة المأخ�وذ بها اليوم هي

الت�ي ت�م إقرارها في قرار محكمة العدل العليا ‹خطي�ب› ،والتي تفرض علينا التدخل

في قرارات محكمة العمل عند تحقق شرطين متراكمين :األول ،اكتشاف خطأ قانوني
جوه�ري ف�ي الق�رار القضائ�ي .والثاني ،تحقي�ق العدل الذي يف�رض تدخل محكمة
العدل العليا في ضوء أوضاع القضية».

تق�وم محكم�ة العدل العليا بالتدخل أيض ًا حين يبرز س�ؤال عن انعدام صالحية

محكم�ة العم�ل القطرية.

165

من هنا فإننا نرى األس�لوب الواض�ح الذي تتصف به

محكمة العدل العليا في بسط ذراعيها على كل مجال من أجل فرض رقابتها من جهة،
ومن أجل فرض هيمنتها القضائية من جهة ُأخرى.

 162محكمة عدل عليا ،78 / 319 ،شمن ضد محكمة العمل القطرية« ،قرارات قضائية» ( )2( 34بالعبرية)،
ص .77 ،75
 163محكمة عدل عليا ،84 / 525 ،نبيل خطيب وآخرون ضد محكمة العمل القطرية« ،قرارات قضائية» 40
(( )1بالعبرية) ،ص .673
 164محكمة عدل عليا ،97 / 6194 ،شلمة نكاش ضد محكمة العمل القطرية وثالثة آخرين« ،قرارات
قضائية» ( )5( 53بالعبرية) ،ص .457 ،433
 165محكمة عدل عليا ،97 / 1214 ،الحاخام يتسحاق حلميش ضد محكمة العمل القطرية« ،قرارات
قضائية» ( )2( 53بالعبرية) ،ص .671 ،647
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( )2المحاكم المركزية

وه�ي أدن�ى درجة م�ن المحكمة العليا .وتقام بأمر من وزي�ر العدل الذي يحدد

مناط�ق صالحي�ة .واليوم هن�اك محكمة مركزية ف�ي كل لواء من ألوية الدولة الس�تة:
الشمال؛ حيفا؛ تل أبيب؛ المركز؛ القدس؛ الجنوب .وتعقد بصفتين :بصفتها االبتدائية

للنظر في قضايا أول مرة ،وبصفتها االس�تئنافية للنظر في االس�تئنافات المرفوعة إليها
من محاكم الصلح .وفيما يلي تعريف بها من ناحية تركيبتها ،ومن ناحية اختصاصها.
أ– تركيب�ة المحكم�ة :تتأل�ف م�ن عدد م�ن القضاة ،ويق�رر وزير الع�دل العدد

ف�ي كل محكم�ة مركزي�ة بأمر صادر عنه ينش�ر في «الجريدة الرس�مية» (المادة  35من

قان�ون المحاكم) .وبموجب الم�ادة  37من قانون المحاكم ،تفتتح المحاكم المركزية
جلس�اتها بهيئ�ة م�ن ثالثة قضاة في القضايا الجزائية التي عقوبتها اإلعدام أو الس�جن

مدة تزيد على عشرة أعوام ،وفي االستئنافات بشأن قرارات محكمة الصلح ،وفي أي

قضية أمر قاضي المحكمة المركزية بأن يتم تداولها في هيئة من ثالثة قضاةّ .أما بقية
القضاي�ا ،فتت�م مداولتها أمام قاض واح�د .ويقع على عاتق رئيس المحكمة المركزية

أو نائبه تعيين الهيئات والقضاة المرفوعة أمامهم مختلف القضايا (المادة  38من قانون
المحاكم).

وبموجب المادة  3من قانون المحاكمُ ،يشترط في قاضي المحكمة المركزية أن

يك�ون خ�دم مدة أربعة أعوام قاضي ًا في محكمة الصل�ح ،أو زاول مهنة المحاماة مدة
سبعة أعوام على األقل ،وكان مسج ً
ال في سجالت نقابة المحامين.

ب– اختص�اص المحكم�ة :تباش�ر المحاك�م المركزي�ة صالحياته�ا ف�ي جميع

القضاي�ا المدني�ة والجزائية التي ليس�ت ضمن صالحية محاكم الصلح ،وتش�مل :في

القضايا الجزائية كل تهمة عقوبتها أكثر من سبع سنوات ،وفي القضايا المدنية دعاوى
قيمته�ا أكث�ر م�ن  2,500,000ش�يكل جديد ،يضاف إل�ى ذلك قضاي�ا تتعلق بملكية

األراض�ي ،وله�ا أيض� ًا أن تنظر في االس�تئنافات بش�أن قرارات محاك�م الصلح .كما
بت االلتماس�ات اإلدارية وفي الدعاوى واالس�تئنافات اإلدارية وفق قانون
يعود إليها ّ
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المحاك�م للقضاي�ا اإلدارية لس�نة  2000الذي نص على نق�ل صالحيات من محكمة

الع�دل العليا إل�ى المحكمة المركزية من أجل خفض الضغط عن األولى ،الناتج من
ببت القضايا اإلدارية في
كث�رة القضاي�ا المرفوعة أمامها ،وخصوص ًا أنها كانت تق�وم ّ
مجل�س ه�و األول واألخير .وتنظ�ر محكمة القضايا اإلدارية ف�ي القضايا المطروحة

أمامه�ا وفق ًا للعل�ل ،وللصالحيات والعالجات التي بموجبه�ا تعمل المحكمة العليا

عرفت
بصفته�ا محكم�ة ع�دل علي�ا (الم�ادة  8م�ن قان�ون المحاك�م اإلدارية) .وق�د َّ

المادة  2من القانون القضايا اإلدارية بأنها «القضايا المتعلقة بالخالفات بين اإلنس�ان
والسلطات ».وتشمل صالحيات المحاكم اإلدارية ما يلي:

y yبموجب المادة  )1( 5من قانون المحاكم للقضايا اإلدارية ،النظر في التماس

ضد قرار س�لطة في قائمة طويلة من القضايا المفصلة في الذيل األول للقانون ومنها
القضايا التالية :ضرائب المجالس المحلية؛ إباحة المعلومات؛ التعليم؛ مجالس دينية؛
مناقص�ات عمومي�ة وح�ركات اجتماعي�ة؛ ترخيص مصال�ح؛ قضاي�ا صالحية وعدم

صالحية إشغال مناصب في المقاعد المنتخبة في المجالس المحلية؛ قضايا الخدمات

الس�ياحية وفق ًا لقانون الخدمات السياحية لس�نة 1976/1975؛ قضايا التخطيط والبناء

وفق� ًا لقانون التخطيط والبناء لس�نة ( 1965عدا الفصول الخامس والثامن والعاش�ر)؛

اس�تمالك أراض بموجب قانون اس�تمالك األراضي لسنة 1943؛ قرار بموجب المادة
 78م�ن قانون الش�رطة لس�نة 1971؛ قرار س�لطة بموج�ب قانون الحف�اظ على صحة
الجمه�ور ِ
(غ�ذاء) لس�نة 2015؛ قرارات هيئات عاملة بموجب قانون الجنس�ية لس�نة
1952؛ قانون الدخول إلى إسرائيل لسنة 1952؛ قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل
(قانون موقت) لسنة .2003
y yومن�ذ س�نة ُ 2018أجري تعدي�ل إضافي على قانون المحاك�م اإلدارية وأضيفت

الم�ادة 5أ وأصب�ح للمحكم�ة اإلداري�ة ف�ي الق�دس صالحية النظ�ر في التماس�ات إدارية

ض�د ق�رارات تصدرها الهيئ�ات المتعددة في الضفة الغربية في قضاي�ا إباحة المعلومات،
والتخطيط والبناء ،والدخول إلى المنطقة والخروج منها (تفصيل في الذيل الرابع للقانون).
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y yالنظر في االس�تئنافات بش�أن موضوع�ات متعددة مفصلة ف�ي الذيل الثالث

للقان�ون منه�ا :اس�تئناف قرار مس�جل الجمعي�ات التعاوني�ة وفق ًا لقان�ون الجمعيات

التعاوني�ة ،م�ا ع�دا قضاي�ا تفكي�ك الجمعي�ات التعاوني�ة؛ التحكي�م ف�ي الخالفات؛
مص�ادرات أملاك بصورة موقتة؛ اس�تئناف وفق المادة ( 28ب) ( )7من قانون س�وق

الغ�از الطبيع�ي لس�نة 2002؛ اس�تئناف وف�ق الم�ادة ( 11د) من قانون تخطيط س�وق
الحلي�ب لس�نة 2011؛ اس�تئناف وفق الم�ادة ( 56ب) ( )2من قان�ون مراقبة حضانات
الرضع لسنة .2018

وم�ن الجدي�ر ذك�ره أن االس�تئناف فيما يتعل�ق بق�رارات المحكم�ة المركزية،

كمحكم�ة للقضاي�ا اإلداري�ةُ ،يرفع إلى محكم�ة العدل العليا في مجلس�ها كمحكمة
استئناف في الموضوعات اإلدارية .إضافة إلى ذلك ،فإن لقاضي المحكمة المركزية،

ف�ي مجلس�ه كقاض في األمور اإلدارية ،أن يح�ول أمر ًا ُرفع أمامه إلى محكمة العدل

العليا لتنظر فيه إذا اعتقد أن األمر ذو أهمية خاصة ،ويتطلب قرار ًا سريع ًا ،وأن يكون

في غاية الحساسية .وفي اإلمكان استئناف القرارات الصادرة عن المحاكم المركزية،

كمحكمة قضاء إداري ،أمام محكمة العدل العليا من دون حاجة إلى إذن من األخيرة،
إ ّال ف�ي حال�ة ب ّتت المحكمة اإلدارية اس�تئناف ًا إداري ًا؛ ففي هذه الحالة يجب الحصول
على إذن من محكمة العدل العليا.

ومن أجل أن تغطى الموضوعات القانونية جميعها تحت غطاء القضاءُ ،أعطيت

ب�ت كل القضاي�ا التي ليس�ت ضمن صالحي�ة أي من
المحاك�م المركزي�ة صالحي�ة ّ
المحاكم ُ
األخرى ،عادية كانت أو خاصة .وقبل س�ن قانون محاكم القضايا اإلدارية،

قامت محكمة العدل العليا بنقل صالحيات كثيرة بواس�طة القرارات القضائية ،فمث ً
ال
تم نقل قضايا المناقصات العامة إلى المحكمة المركزية.

166

 166محكمة عدل عليا ،991 / 91 ،فاسترناك ضد وزير اإلعمار واإلسكان« ،قرارات قضائية» )4( 47
(بالعبرية) ،ص .371
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( )3محكمة الصلح

ه�ي المحكم�ة األدنى درجة ف�ي هرم المحاكم .وتنظر ف�ي القضايا التي تدخل

ضمن اختصاصها بداية .وفيما يلي تعريف بتركيبتها واختصاصها.

أ– تركيب�ة المحكم�ة :يختلف عدد القضاة م�ن محكمة صلح إلى ُأخرى ،وذلك

وف�ق م�ا يرتئيه وزي�ر العدل .ويتم التداول في محاكم الصلح في هيئة مكونة من قاض
واحد ،لكن في إمكان رئيس محكمة الصلح ،بطلب من القاضي الذي يجلس للقضاء،

بت قضية معينة في هيئة مكونة من ثالثة قضاة (المادة
أو م�ن أح�د األط�راف ،أن يقرر ّ
 47م�ن قان�ون المحاكم) .ويتم تعيين الهيئات القضائية في القضايا المتعددة من رئيس

يعين قاضي ًا في
محكمة الصلح أو نائبه (المادة  48من قانون القضاء) .ويش�ترط َ
فيمن َّ
محكمة الصلح أن يكون مواطن ًا إس�رائيلي ًا مس�ج ً
ال في س�جالت نقابة المحامين ،وأن

يكون عمل خمسة أعوام على األقل في مهنة المحاماة (المادة  4من قانون المحاكم).

ب– اختص�اص المحكم�ة :بموج�ب الم�ادة  51من قانون المحاك�م ،تنظر هذه

تب�ت القضايا الجزائية الت�ي عقوبتها
المحاك�م ف�ي القضاي�ا الجزائية والمدني�ة .فهي ّ
غرامة مالية أو سجن مدة ال تزيد على  7أعوام ،باستثناء القضايا المتعلقة بالشركات،

وه�ي :جرائ�م رش�وة؛ س�رقة م�ن مدير؛ س�رقة من مس�ؤول؛ االس�تيالء على أش�ياء
بالخداع؛ تس�جيل كاذب في وثائق ش�ركة؛ مس�اس المدير العام للشركة بقدرتها على

تنفيذ تعهداتها .فهذه الجرائم ُيطبق عليها قانون القيود التجارية ( ،)1988وربما تكون
عقوبته�ا  5أع�وام أو أكث�ر ،وق�د يقرر النائب الع�ام للواء تقديم الئحة اته�ام فيها إلى
بت القضايا
المحكمة المركزية ال إلى محكمة الصلح .كما أن محكمة الصلح مخولة ّ

المذك�ورة ف�ي الملح�ق الثان�ي لقانون المحاكم والت�ي تقدر عقوبتها بأكثر من س�بعة
أع�وام ،مث�ل الجرائم بحس�ب أمر المخدرات الخطرة لس�نة  ،1973الذي يمنع زراعة

المخ�درات وإنتاجها وتحضيرها ،وحيازتها ،وتصديرها ،واس�تيرادها ،والتجارة بها،
والسمسرة ،والنقل ،ودفع قاصر إلى تعاطيها.

وتنظ�ر محكمة الصلح في القضاي�ا المدنية التالية )1 :الدعاوى التي تقل قيمتها
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عن  2,500,000شيكل ،ما عدا الدعاوى المتعلقة بالعقارات .لكن إذا ُقدمت دعوى

بت القضي�ة مهما تكن قيمة
مض�ادة للدع�وى األصلي�ة ،فالمحكمة المركزي�ة مخولة ّ

الدعوى المضادة )2 .الدعاوى المتعلقة باس�تعمال عقارات ،أو حيازتها أو توزيعها،

بت
أو توزي�ع حق�وق اس�تعمالها .ومن الجدير ذك�ره أن محاكم الصلح غي�ر مخولة ّ
قضاي�ا االس�تئجار طويل األم�د ،وأنها تمارس صالحياتها أيض� ًا في عملها كمحكمة
شؤون العائلة ،وكمحكمة سير وسنتطرق إليهما فيما يلي ضمن «المحاكم الخاصة».

ج) المحاكم الخاصة

167

تش�مل ه�ذه المحاك�م :المحاك�م الديني�ة ،ومحكمة ش�ؤون العائل�ة ،ومحاكم

العم�ل ،والمحاكم العس�كرية ،ومحاكم الس�ير .وفيما يلي تعري�ف بكل نوع من هذه
المحاكم على التوالي.

( )1المحاكم الدينية

توج�د ف�ي إس�رائيل أربعة أنواع م�ن المحاكم الديني�ة :لليهود تدع�ى المحاكم

«الرباني�ة» ،ولل�دروز تدع�ى «مذهبي�ة» ،وللمس�لمين تس�مى «المحاك�م الش�رعية»،

وللمسيحيين ُيطلق عليها «المحاكم الكنسية» .وفيما يلي عرض لهذه األنواع.

أ– المحكم�ة الديني�ة لليه�ود «الرباني�ة» :تعم�ل ه�ذه المحكمة بموج�ب قانون

القض�اء ف�ي المحاك�م الرباني�ة (زواج وطلاق) لس�نة 1953

168

(فيما يل�ي  :قانون

القض�اء ف�ي المحاكم الربانية) .ويكون التقاضي فيها على درجتين :ابتدائية من خالل
المحكمة الربانية اللوائية ،واس�تئنافية من خالل المحكمة الربانية العلياّ .أما تركيبتها

 167اصطالح «المحاكم الخاصة» المحاكم التي تنشأ على سبيل التخصص ،مثل المحكمة الدينية ،ومحكمة
شؤون العائلة ،ومحكمة العمل ،كما يشمل المحاكم التي توجد كاستثناء عن أصل من أجل غاية معينة،
كالمحاكم العسكرية.
 168نشر في مجموعة التشريعات اإلسرائيلية («سيفر هحوكيم») ،رقم  ،1953 / 9 / 4 ،134ص ( 165بالعبرية)؛
يمكن االطالع على نص القانون وتعديالته على موقع «نيبو»https://www.nevo.co.il/law_html/ :
law01/317_003.htm؛ اطلع عليه بتاريخ .2020 / 8 / 8
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وتعيين القضاة فيها وسير عملها فيتم بموجب قانون القضاة الربانيين لسنة .1955

169

 –1تركيب�ة المحكم�ة :عادة ،يعقد القضاة اللوائيون جلس�اتهم في هيئة من ثالثة

قض�اة إ ّال إذا تق�رر غي�ر ذل�ك (الم�ادة ( 8هـ) م�ن قانون القض�اة الربانيي�ن) .ويتمتع

القاضي الرباني باس�تقاللية قضائية ،إذ ال س�يادة عليه س�وى سيادة القانون (المادة 12
م�ن قان�ون القضاة الربانيي�ن) .ويوجد مجلس حاخمي�ن أعلى يق�وم بتأهيل القضاة.

ّأما ش�روط التأهي�ل وترتيباتها ،فيقررها وزير األديان ويواف�ق عليها المجلس الرباني

فيمن يرغ�ب في أن يكون
األعل�ى (الم�ادة  3م�ن قان�ون القضاة الربانيين)ُ .
ويش�ترط َ
قاضي ًا رباني ًا أن يكون مواطن ًا في دولة إسرائيل ،وإن كان يحمل أكثر من جنسية ،عليه
أن يتنازل عن الجنسية ُ
األخرى (المادة 3أ من قانون القضاة الربانيين).
وثم�ة لجن�ة لتعيي�ن القض�اة الربانيين مكونة من أحد عش�ر عضو ًا ه�م :الحاخامان

األكب�ران إلس�رائيل؛ قاضي�ان م�ن المحكم�ة الرباني�ة العلي�ا ينتخبهم�ا قض�اة المحكمة
ويمارس�ان ه�ذه الصالحية م�دة ثالثة أعوام؛ وزي�ر األديان؛ وزير آخ�ر تنتدبه الحكومة؛

عض�وا كنيس�ت ينتخبهم�ا الكنيس�ت بانتخاب س�ري ،وي�زاوالن هذه الصالحي�ة ما داما

عضوي�ن في�ه ،وإذا انته�ت والية الكنيس�ت يواصالن هذا العمل حتى ينتخب الكنيس�ت
ِ
ومرافع�ة ربانية يختارها
الجدي�د عضوي�ن مكانهما؛ محاميان تنتخبهم�ا نقابة المحامين،
وزي�ر العدل.

170

ويكون الحاخامان األكبران في دولة إس�رائيل ،وأيض ًا عدة حاخامين

محليين ،قضاة بحكم وظائفهم .ويحضر وزير األديان قرار التعيين ،ويو ّقعه رئيس الدولة.
 169نشر في مجموعة التشريعات اإلسرائيلية («سيفر هحوكيم») ،رقم  ،1955 / 5 / 25 ،179ص ( 68بالعبرية).
يمكن االطالع على نص القانون وتعديالته على موقع «نيبو»https://www.nevo.co.il/law_html/ :
Law01/070_001.htm؛ اطلع عليه بتاريخ .2020 / 8 / 8
 170المادة  6من قانون القضاة الربانيين التي أضيفت بموجب قانون القضاة الربانيين (تعديل رقم  )26لسنة
 .2013نُشر التعديل في مجموعة التشريعات اإلسرائيلية («سيفر هحوكيم») ،رقم ،2013 / 6 / 13 ،2398
ص  .83يمكن االطالع على التعديل في موقع «نيبو»https://www.nevo.co.il/Law_word/ :
law14/law–2398.pdf؛ اطلع عليه بتاريخ  .2020 / 8 / 19وقد جاء في شرح أسباب التعديل أن النساء
يشكلن  ٪50من المتقاضين أمام المحاكم الدينية .وجميع القضاة من الرجال ،ولذلك هناك أهمية بأن
ُيعطى لهن تمثيالً مالئم ًا في اللجنة.
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لدى الجهاز الديني اليهودي إمكان تأثير كبير في تعيين القضاة الربانيين .فرئيس

المحكمة الربانية العليا يكون الحاخام األكبر إلسرائيل .لذلك توجد روابط بين تدرج

المناصب الدينية ،وتدرج المناصب القضائية الربانية.

 –2اختص�اص المحكم�ة :تتمت�ع المحاك�م الربانية بصالحية مطلق�ة في قضايا

الزواج والطالق لليهود في إسرائيل ،وتطبق القانون التوراتي على هذه القضايا (المادة

 1م�ن قان�ون القض�اء في المحاك�م الربانية) .وتتضم�ن صالحية المحاك�م الدعاوى
المرافقة لدعاوى الطالق ،كنفقة الزوجة واألوالد .وتناقش المراجع القانونية س�باق
الصالحيات بين المحاكم الربانية والمدنية في مس�ألة النفقة ،إذ قد يتوجه الزوج إلى

محكم�ة رباني�ة ويقدم دعوى طالق ،ويضم مس�ألة النفقة إلى الدعوى ،ألنه يعلم بأن

المحكمة الربانية تحكم بنفقة أقل من المحكمة المدنية .والزوجة أيض ًا تستطيع رفع
دعوى أمام محكمة ربانية أو مدنية في موضوع النفقة ،إ ّال إن الزوجات ،عادة ،يفضلن
المحاكم المدنية للسبب المذكور.

تصن�ف صالحية المحاك�م الربانية في قضايا الزواج والطالق واألمور المتعلقة

بهم�ا بأنه�ا صالحي�ات مطلق�ة .ويوجد نوع آخ�ر من الصالحي�ات ،وهو صالحيات

مخت�ارة ممنوحة للمرأة ،بحيث تس�تطيع أن تختار بي�ن تفعيل هذه الصالحية أو عدم

تفعيله�ا .وهنال�ك نوع ثالث من الصالحي�ات ،يعترف القانون فيه بصالحية المحاكم
الرباني�ة أن تق�وم بت�داول األمر ،ش�رط أن تكون الدعوى متعلق�ة بأحد الموضوعات
المذكورة في المادة  51من دس�تور فلس�طين لسنة  ،1922أو في أمر اإلرث االنتدابي،

وشرط أن يوافق جميع األطراف على ذلك.

ب– المحكمة الدينية الدرزية :تعمل هذه المحكمة بموجب قانون المحاكم الدينية

الدرزية لس�نة 1962

171

(فيما يلي « :القانون») .ففي هذه الس�نة ،تكونت أول محكمة

 171نُشر في مجموعة التشريعات اإلسرائيلية («سيفر هحوكيم») ،رقم  ،1963 / 1 / 3 ،383ص ( 20بالعبرية)؛
يمكن االطالع على نص القانون وتعديالته على موقع «نيبو»https://www.nevo.co.il/law_html/:
law01/052_001.htmP؛ جرى االطالع عليه بتاريخ .2020 / 8 / 8
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دينية خاصة بالدروز ،ويكون التقاضي فيها على درجتين :بدائية واس�تئنافية .وقبل إقامة

هذه المحاكم ،كان الدروز يتوجهون إلى المحاكم الش�رعية الخاصة بالمس�لمين للنظر
في قضايا الزواج والطالق.

172

وفيما يلي تعريف بتركيبة المحكمة واختصاصها.

 – 1تركيبة المحكمة  :تعقد المحكمة الدينية الدرزية جلساتها في هيئة من ثالثة

قض�اة .ف�إذا تعذر ذلك ،يمكن التداول في هيئة ناقصة (المادة  8من القانون) .ويكون

مؤهلاً للتعيي�ن كقاض درزي َمن توفرت فيه الش�روط التالي�ة )1 :تلقى تأهيالً مالئم ًا

ف�ي المذه�ب الدرزي؛  )2يتالءم س�لوكه مع مكانة ق�اض مذهبي درزي؛  )3يبلغ من

العمر ما ال يقل عن ثالثين عام ًا ،وهو متزوج أو كان متزوج ًا (المادة  9من القانون).
ويعي�ن رئي�س الدول�ة القاض�ي المذهب�ي ال�درزي ،وبحس�ب توصي�ات لجنة
ِّ

تعيينات تضم تسعة أعضاء هم :رئيس المجلس الديني الدرزي؛

173

رئيس محكمة

االس�تئناف الدرزي�ة (وإذا كان ه�و نفس�ه رئي�س المجل�س الديني الدرزيُ ،يس�تبدل
بقاض�ي مذه�ب تنتخبه هيئة القضاة مدة ثالثة أعوام)؛ قاضيان مذهبيان تنتخبهما هيئة

تعين�ه الحكومة؛ عضو
القض�اة المذهبيي�ن مدة ثالث�ة أعوام؛ وزير الع�دل ،وزير آخر ّ
 172سنة  ،1957اعترفت حكومة إسرائيل بالطائفة الدرزية ،وهذه أول مرة يتم فيها االعتراف بالدروز كطائفة
دينية مستقلة عن سائر المسلمين في فلسطين.
 173أقيم المجلس الديني الدرزي بموجب أنظمة الطوائف الدينية (تنظيمها) (الطائفة الدرزية) لسنة
 .1995يمكن االطالع على نص األنظمة على موقع «نيبو»https://www.nevo.co.il/law_html/ :
Law01/999_169.htm؛ اطلع عليه بتاريخ  .2020 / 8 / 20وبموجب المادة  2من هذه األنظمة يتألف
المجلس من )1 :ستين رجل دين درزياً ،منهم ثالثون سائس ًا يزاولون أعمالهم في الخلوات الدرزية،
يعين وزير األديان ثالثين سائس ًا من الخلوات ذات
وإذا ارتفع عدد ُ
الس َّواس (جمع سائس) عن ثالثينِّ ،
عدد المصلين األكبر ،وذلك بعد التشاور مع السواس الذين يزاولون أعمالهم؛  )2خمسة عشر عضواً
هم مرشحو المجالس المحلية الدرزية؛  )3خمسة عشر عضو ًا ينتخبهم الوزير بعد تشاور مع المجالس
المحلية والسواس الفاعلين .وللمجلس الدرزي الصالحيات التالية :معالجة جميع القضايا الدينية؛
تمثيل الطائفة الدرزية في القضايا الدينية أمام سلطات الدولة ومؤسساتها المتعددة؛ القيام بتعليم
الدين وبفعاليات أُخرى؛ تطوير األماكن المقدسة وإدارتها؛ إقامة مؤسسات دينية ،ومبان دينية ومبان
جماهيرية ذات طابع ديني .ومن المهم ذكره أنه كي يكون الدرزي مؤهالً ليصبح عضو ًا في المجلس،
عليه أن يكون مواطن ًا إسرائيلي ًا ومقيم ًا بشكل دائم بإسرائيل .هذا الطلب ُيخرج الدروز السوريين من
الجوالن المحتل عن أهليتهم لمثل هذا التعيين ،بسبب رفضهم قبول الجنسية اإلسرائيلية.
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كنيس�ت درزي ينتخب�ه الكنيس�ت بانتخاب�ات س�رية ،ويمارس صالحياته م�ا دام بقي
عضو ًا فيه .وإذا لم يكن في الكنيس�ت أي عضو درزي ،يتم اس�تبداله بشخصية درزية
ُأخرى ينتخبها الكنيس�ت بانتخابات س�رية ،وتمارس صالحياتها ما دام الكنيس�ت لم
ينتخب شخصية ُأخرى (المادتان  10–9من القانون).

 – 2اختص�اص المحكم�ة :للمحكم�ة الدينية الدرزية صالحي�ة مطلقة للنظر في

قضايا الزواج والطالق للدروز(المادة  4من القانون) .وصيغة صالحيات هذه المحكمة

شبيهة بصيغة صالحيات المحاكم الربانية .كما أن المشرع منح هذه المحكمة صالحية

متوازي�ة م�ع المحاك�م المدنية ف�ي الموضوعات المذك�ورة في المادة  51من دس�تور
عبرت
فلس�طين وف�ي قان�ون اإلرث .و ُتمنح المحكم�ة الصالحية في هذه الحال�ة إذا ّ

األطراف المتنازعة كلها عن موافقتها على مثل هذا التخويل (المادة  5من القانون).

ج�ـ– المحكم�ة الدينية للمس�لمين (المحكمة الش�رعية اإلسلامية) :في قضايا

األحوال الشخصية ،حافظت إسرائيل على الوضع الذي كان قائم ًا في عهد االنتداب

البريطاني على فلس�طين ،وذلك من ناحية اإلبقاء على المحاكم الش�رعية اإلسلامية
لتنظر في قضايا األحوال الشخصية المتعلقة بالمسلمين ،ومن ناحية استمرارية العمل

بقانون العائلة العثماني لس�نة  .1917ويتم التقاضي في المحاكم الش�رعية اإلسلامية

عل�ى درجتي�ن :إذ توجد محاكم تنظر في القضية أول م�رة ،ومحاكم تنظر في القضية
بصفته�ا محكمة اس�تئناف ،وقرارها ُيعتب�ر نهائي ًا .و ُتعقد المحكمة الش�رعية بدرجتها

ٍ
بق�اض واحدّ .أما محكمة االس�تئناف الش�رعية فتعقد بثالثة قض�اة وإذا كان
األول�ى

ع�دد قض�اة المحكمة أقل من ثالثة أو لم يس�تطع أحدهم االنضمام ،فيمكن أن ُتعقد
بقاضيين.

174

وقضاة هذه المحاكم هم مواطنون إس�رائيليون من المس�لمين العرب

 174المادة 6أ من قانون القضاة الشرعيين لسنة  ،1961وتتناول تركيبة محكمة االستئناف؛ نُشر القانون في
مجموعة التشريعات اإلسرائيلية («سيفر هحوكيم») ،رقم  ،1961 / 5 / 31 ،339ص ( 118بالعبرية)؛
يمكن االطالع على نص القانون وتعديالته على موقع «نيبو»https://www.nevo.co.il/law_html/ :
Law01/055_241.htm؛ اطلع عليه بتاريخ .2020 / 8 / 8
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الذي�ن تتوف�ر فيه�م الش�روط التالية  :يحمل ش�هادة جامعية ف�ي الش�ريعة أو التعاليم

اإلسلامية من إحدى الجامعات أو المؤسس�ات المعترف بها؛ يتالءم سلوكه ومكانة
ٍ
تعينه لجنة فحص
ق�اض ش�رعي؛ عمره ثالثون عام ًا على األقل؛ اجت�از امتحان ًا خطي ًا ّ
برئاس�ة رئيس محكمة االس�تئناف ،وعضوية عضو كنيس�ت مس�لم ،وعضو آخر كان

175
وتعينهم لجن�ة تعيين خاصة تتكون من
قاضي� ًا ش�رعي ًا أو يزاول مهن�ة المحاماة.
ِّ
تسعة أعضاء هم :رئيس محكمة االستئناف الشرعية؛ قاض ٍ شرعي آخر؛ وزير العدل؛

وزي�ر آخ�ر؛ ثالثة أعضاء كنيس�ت ،اثنان منهم على األقل مس�لمان؛ ممثالن عن نقابة

المحامين ،واحد منهم مسلم .واللجنة برئاسة وزير العدل.

176

وحت�ى ص�دور التعدي�ل رقم  5على قانون محكمة ش�ؤون العائلة في  5تش�رين

الثان�ي /نوفمب�ر  ،2001كان اختصاص المحاكم الش�رعية اإلسلامية يش�مل جميع
المسائل المتعلقة باألحوال الشخصية :الزواج والطالق والنفقة والحضانة والوصاية،
إضاف�ة إل�ى صالحيته�ا في النظ�ر في قضاي�ا اإلرث والوصاي�ا إذا وافق�ت األطراف

عل�ى ذلك .لك�ن التعديل المذكور قل�ص صالحياتها ،بحيث أصبح�ت تقتصر على
قضاي�ا الزواج والطالق فقطّ .أما باق�ي القضايا ،كالنفقة والحضانة ،فأصبحت ضمن

اختصاص محكمة شؤون العائلة.

177

وإضاف�ة إل�ى التعديل رقم  5لقانون محكمة ش�ؤون العائلة ،ثم�ة قوانين ُأخرى

ته�دف إل�ى تقلي�ص صالحي�ات المحاك�م الدينية بص�ورة عامة ،وضمنه�ا المحاكم
الشرعية اإلسالمية .فقانون سن الزواج ،وقانون اإلرث ،وقانون األسماء مث ً
ال ،نقلت

صالحيات النظر فيها إلى المحاكم المدنية .وعلى الرغم من هذا التوجه فإن المحاكم
الش�رعية ما زالت تتمتع بصالحيات واس�عة ومطلقة أيض ًا ،أي أنها هي فقط تس�تطيع

 175المادة  2من قانون القضاة الشرعيين.
 176المادة  4من قانون القضاة الشرعيين لسنة .1961
لبت
مؤهلة
العائلة
شؤون
محكمة
تكون
أن
على
العائلة
نص التعديل رقم  5الوارد في قانون شؤون
ّ
ّ 177
دعاوى عائلية في الموضوعات التي تقرر أن تكون تحت صالحية مطلقة في المادة  52أو المادة  54من
دستور فلسطين ( ،)1947 / 1922ما عدا قضايا الزواج والطالق.
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الجزم بشأن القضايا التي ذكرها قانون أصول المحاكمات الشرعية.

د– المحاكم الدينية للمسيحيين (المحاكم الكنسية) :لكل طائفة مسيحية معترف

ويعين الرؤس�اء الروحي�ون لهذه الطوائف قضاة
به�ا في إس�رائيل محكمة خاصة بهاِّ .

المحاكم الكنسية.

178

وقد ُحدد اختصاص هذه المحاكم في مرسوم دستور فلسطين

لسنة  1922ليشمل قضايا الزواج والطالق والنفقة ،إضافة إلى قضايا اإلرث والوصايا

إذا وافق�ت األط�راف عل�ى ذلك،

179

وف�ي ح�ال ع�دم الموافق�ة يتم الذه�اب إلى

محكم�ة ش�ؤون العائل�ة .وقد قلص التعديل رقم  5لقانون ش�ؤون العائلة صالحيتها،

لتقتصر فقط على مسائل الزواج والطالق.

( )2محكمة شؤون العائلة

بناء على قانون محكمة شؤون العائلة لسنة ،1995

180

تم إنشاء محكمة مدنية

تخت�ص بالنظ�ر في مس�ائل معينة تتعلق باألحوال الش�خصية من خلال انتزاع بعض

صالحيات المحاكم الدينية وبالنظر في قضايا مدنية بين أفراد العائلة .وخول القانون
وزي�ر الع�دل بتأهي�ل محكمة صل�ح ل ُتعقد كمحكمة ش�ؤون عائلة والنظ�ر في قضايا
العائلة،

181

وبتعيين قضاة محكمة ش�ؤون العائلة من قضاة محكمة الصلح بتوصية

م�ن رئي�س المحكمة العليا.

182

ويصلح أن يكون قاضي ًا في محكمة ش�ؤون العائلة

َمن هو صاحب معرفة وتجربة مهنية في هذا المجال.

183

وفيما يلي تعريف باألسباب التي أدت إلى إنشائها ،وتعريف باختصاصها :

أ– أسباب تأسيس المحكمة :دفعت المشكالت التالية التي كانت تعتري النظام

 178شقور ،مصدر سبق ذكره ،ص .26
 179المادة  54من مرسوم دستور فلسطين لسنة .1922
 180نُشر القانون في مجموعة التشريعات اإلسرائيلية («سيفر هحوكيم») ،رقم  ،1995 / 8 / 7 ،1537ص 393
(بالعبرية)؛ يمكن االطالع على نص القانون وتعديالته على موقع «نيبو»https://www.nevo.co.il/ :
 law_html/law01/072_009.htmPاطلع عليه بتاريخ .2020 / 8 / 8
 181المادة (2أ) من قانون محكمة شؤون العائلة.
 182المادة (2ب) من قانون محكمة شؤون العائلة.
 183المادة (2ج) من قانون محكمة شؤون العائلة.
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القدي�م (بحس�ب وصف القاضيي�ن دان أربل ويهوش�واع غيفمن)

184

محكمة شؤون العائلة:

إلى تأس�يس

y yانشغال عدد كبير من القضاة في دعاوى نابعة من خالف عائلي واحد.

y yارتف�اع التكلفة المالية للدعاوى ،ومماطل�ة في الدعاوى نتيجة كثرة القضايا

وكثرة الجلسات في المحاكم ،والتي يتم تداولها أمام هيئات قضائية متعددة.
y yالحلول التي وفرتها المحاكم لم تكن شاملة ،وإنما جزئية.

y yالتأثير المدمر لطول مدة المحاكمات في الزوجين وأوالدهما.
y yالكفاءة المتدنية للمحامين في الخالفات العائلية.

y yجباي�ة رس�وم عالية في المحاكم في عمليات توزي�ع األمالك بين الزوجين،
وذلك وفق ًا لمعايير معقدة وغير معروفة لألطراف.
y yعدم واقعية ما يتطلبه قانون أصول المحاكمات من أدلة صارمة بالنس�بة إلى

الخالفات الزوجية.

y yانته�اك الحي�اة الش�خصية للمتخاصمي�ن ،فقضاي�ا الطلاق مفتوح�ة أم�ام

الجمهور ،كما أنها ُتنشر في وسائل اإلعالم ،األمر الذي يضر بأبناء الزوجين.
y yنقص الوسائل الحديثة لحل مشكالت الزوجين.
y yصعوبات في تنفيذ الحكم القضائي النهائي.

ب�ت الخالفات
ب– اختص�اص المحكم�ة :لمحكم�ة ش�ؤون العائل�ة صالحية ّ

العائلي�ة .وق�د تضم�ن القان�ون الجدي�د تعريف� ًا باألح�وال الش�خصية أوس�ع م�ن
ال�ذي كان ف�ي فت�رة االنتداب.

الصالحيات:

186

185

فق�د ن�ص القان�ون عل�ى ثالث�ة أن�واع م�ن

 184دان أربل ويهوشواع غيفمن« ،قانون محكمة شؤون العائلة« ،»1995 ،هبركليت» ،المجلد  ،43العدد 3
( ،)1997ص .432
 185المصدر نفسه.
أما تعريف «شؤون العائلة» فتعرفها
 186المادة  3من قانون محكمة شؤون العائلة تحدد صالحية المحكمةّ .
المادة  1من القانون.
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y yصالحيات في قضايا األحوال الشخصية كما ورد تعريفها في مرسوم دستور

فلس�طين لس�نة  ،1922بم�ا ف�ي ذلك دع�اوى النفقة والس�كن وتوثيق أب�وة أو أمومة،

والدعاوى المتعلقة بإعادة طفل مخطوف ،باس�تثناء إدارة أمالك أش�خاص مفقودين.
وقد أضيفت هذه الصالحيات إلى صالحية المحكمة بموجب قانون محكمة شؤون
العائلة (تعديل رقم  )5لسنة ،2001

187

تبق
الذي أضاف المادة ( 3ب .)1وهكذا لم َ

بت قضايا الطالق والزواج
للمحاكم الدينية للطوائف المتعددة صالحية خاصة سوى ّ
بين زوجين من الطائفة نفسها.

ويع�رف القانون أفراد العائلة
y yصالحي�ات في قضاي�ا مدنية بين أفراد العائلة.
ّ

كم�ا يل�ي :زوج/زوج�ة (يش�مل أزواج غي�ر متزوجي�ن)؛ ابن (يش�مل اب�ن الزوج أو

الزوجة)؛ أهل (يشمل أهل الزوجين وإخوة الزوجين).

y yصالحي�ات ف�ي قضايا محددة بموج�ب قوانين معينة :قان�ون جيل الزواج

لسنة  ،1950وقانون األسماء لسنة  ،1956وقانون اإلرث لسنة  ،1965وقانون القضاء
في موضوعات فسخ الزواج (حاالت خاصة) لسنة  ،1969وقانون العالقات المالية

بي�ن الزوجين لس�نة  ،1973وقانون تب ّني أطفال لس�نة  ،1981وقان�ون منع العنف في

العائلة لسنة  ،1991وقانون اتفاقيات لحمل األجنة (تصديق االتفاقية ومكانة الطفل)

لسنة .1996

وتنف�ذ إج�راءات موازن�ة الم�وارد بي�ن الزوجي�ن ،أو إجراءات توزي�ع األمالك

بينهما ،أو في دعوى متعلقة بقاصر – عدا دعاوى متعلقة بأمالك قاصر– بالتوافق مع
قرار محكمة شؤون العائلة ،وتحت رقابتها ،إ ّال إذا أمر القاضي بأن يتم التنفيذ بحسب

الطرق االعتيادية في دوائر تنفيذ األحكام القضائية.

وتوج�د تس�هيالت في اإلجراءات المتبعة أم�ام هذه المحكمة ،إذ تعفي من القيود

 187نُشر في مجموعة التشريعات اإلسرائيلية («سيفر هحوكيم») رقم ( 2001 / 11 / 14 ،1810بالعبرية)؛
يمكن االطالع على التعديل على موقع «نيبو»https://www.nevo.co.il/Law_word/law14/ :
LAW–1810.pdf؛ اطلع عليه بتاريخ .2020 / 8 / 15
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المعروفة في أصول المحاكمات وعلى صعيد األدلة إن لم ُتقرر المحكمة غير ذلك .فهي

مطالبة بأن تتصرف في الطرق التي تحقق القانون والعدل بالشكل األمثل .وباإلضافة إلى
ذلك فإنها مخولة أن تس�مع ش�هادة القاصر من دون حضور أي ش�خص ،أو في حضور
األشخاص الذين تسمح لهم المحكمة ،وهي مخولة أيض ًا أن توقف سماع شهادة قاصر
أو أن تمنع استجوابه إذا رأت أن ضرر ًا ربما يحدث نتيجة هذا االستجواب.
وق�د ط�رح مناش�يه ش�وا،

189

188

المختص بقواني�ن العائلة ،تبري�رات موضوعية

ض�د التعدي�ل رق�م  5لقان�ون محاكم ش�ؤون العائلة .وف�ي رأيه ،فإن التعديل يس�بب
س�باق صالحي�ات بين المحاكم الدينية والمحاكم المدنية بش�أن قضاي�ا النفقة .فكل

جانب سيرغب في استباق الجانب اآلخر في رفع الدعوى .والزوج سيفضل التوجه
إل�ى محكم�ة دينية باعتباره�ا تحكم بنفقة أق�ل ،والزوجة س�تفضل المحاكم المدنية
ألنه�ا تتوق�ع أنها س�تراعي مصالحها .وس�باق الصالحيات هذا س�يؤدي إلى تطويل

الم�داوالت ،ألن محاك�م متعددة س�تناقش موضوع�ات تتعلق بأص�ول المحاكمات
والصالحي�ات ب�د ًال م�ن القضاي�ا الجوهري�ة .وه�ذا الس�باق ي�ؤدي إلى رف�ع تكلفة

الدع�اوى ،ث�م ترجيح كف�ة الطرف األقوى في ربح الدعوى باعتب�اره يمتلك الموارد

المالية التي تمكنه من مواجهة الطرف اآلخر .وس�يخلق س�باق الصالحيات جو ًا من
الشك بين الزوجين ،وبد ًال من أن يطمح الجهاز القضائي إلى تحقيق الهدوء العائلي،
سيس�بب توت�رات وفرقة بي�ن الزوجين نتيج�ة تخوف كل طرف م�ن أن يقوم الطرف

اآلخر بتقديم دعوى ضده.

وعل�ى الرغم مما س�اقه ويس�وقه المعترضون على توس�يع صالحيات محكمة

ش�ؤون العائل�ة على حس�اب المحاكم الدينية من ادع�اءات لصبغها بالس�لبية ،فإنهم
 188المادة  8من قانون محكمة شؤون العائلة.
 189مناشيه شوا« ،مشروع قانون محاكم شؤون العائلة (تعديل رقم ( )4مساواة صالحيات القضاء) ،1998
نعمة أم نقمة على النساء المسلمات والمسيحيات»« ،هبركليت» ،المجلد  ،44العدد ،)1999 / 1998( 1
المعدل كان التعديل يحمل الرقم  ،4لكنه حمل
ص .358عندما كتب شوا مقالته عن مشروع القانون
َّ
الرقم  5لدى إقراره في الكنيست.
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ِ
يغفلون أمر ًا مهم ًا إيجابي ًا وهو أن قانون محكمة شؤون العائلة بتعديالته قد فتح أمام
الم�رأة بص�ورة عام�ة والعربية بصورة خاصة مجا ًال وج�و ًا أكثر حرية من ذلك المتاح

في المحاكم الدينية على أنواعها ،ووفر لها إمكان ًا معقو ًال للحصول على مساواة غير

مضمون�ة ف�ي المحاك�م الدينية ،وخصوص ًا فيم�ا يتعلق بحضانة األطف�ال والميراث.

وحت�ى عندم�ا تضط�ر المحكم�ة إلى معرف�ة القانون الدين�ي الخاص ب�كل طائفة في

موضوعات معينة تثار في القضية المطروحة أمامها ،فيمكنها التغلب على النقص في
المعرفة واالطالع على جوهر القانون الديني ذي العالقة ،بواس�طة رأي خبير يمكنها
تعيين�ه له�ذا الغ�رض .وعليه ،ليس هناك أس�اس متين لالدعاء أن ع�دم إلمام القضاة
باللغات التي كتبت بها المراجع القانونية األصلية (معوقات اللغة) ،وصعوبة اإللمام

بالمس�ائل الدينية ،تجعل من الصعب عل�ى القضاة المدنيين إصدار أحكام صحيحة.
ونذك�ر ب�أن ق�رارات محكم�ة العائلة خاضع�ة لالس�تئناف ،وفي حال ح�دوث خطأ

قضائي ،أو خروج عن الصالحية ،يمكن التوجه إلى محكمة العدل العليا.

( )3محكمة العمل
ف�ي ض�وء أهمي�ة قوانين العم�ل وخصوصيتها ،ارتأى المش�رع أن يقيم محكمة

متخصصة في هذا المجال .وقد قيل عن هذه األهمية ما يلي« :الفرع المسمى قوانين
العم�ل ه�و فرع جديد نس�بي ًا ف�ي جهازنا القضائ�ي ،وهو مبني على مب�ادئ اجتماعية

واقتصادية خاصة به ،تكونت و ُف ِّسرت من داخل واقعنا المميز .وهذا الفرع بحاجة إلى
جهاز قضائي خاص به ،من أجل تجسيد الخبرة العملية والقضائية التي تراكمت حتى

الي�وم الحاضر ،ولتفس�ير قوانين العم�ل القائمة والمس�تقبلية».

190

العم�ل بموج�ب قانون محكمة العمل لس�نة ،1969

191

وتعمل محكمة

ويك�ون التقاضي فيها على

 190مشروع قانون  ،)1968( 748ص .24
 191نُشر القانون في مجموعة التشريعات اإلسرائيلية («سيفر هحوكيم») ،رقم  ،1969 / 3 / 27 ،553ص 70
(بالعبرية)؛ يمكن االطالع على نص القانون وتعديالته على موقع «نيبو»https://www.nevo.co.il/ :
law_html/Law01/042_001.htm؛ اطلع عليه بتاريخ .2020 / 8 / 11
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درجتي�ن :محكم�ة لوائية للدرجة األول�ى ،ومحكمة قطرية لالس�تئناف،

192

ولعدد

ويعين رئي�س الدولة القضاة ف�ي المحكمتين القطرية
م�ن القضاي�ا يحدده�ا القانونِّ .

واللوائي�ة ،بن�اء على توصي�ة من لجنة تعيين القضاة التي تعمل بموجب المادة ( 4ب)
م�ن قانون أس�اس :القضاء ،ويرأس�ها وزير العدل.

193

العمل من ناحية تركيبتها ومن ناحية اختصاصها.

وفيما يل�ي تعريف بمحكمة

أ– تركيب�ة المحكم�ة :تتأل�ف المحكم�ة اللوائي�ة من قض�اة محترفي�ن وممثلي
جمه�ور .وتعق�د المحكم�ة جلس�اتها بطاقم يتألف م�ن ٍ
قاض محت�رف وممثلين عن
الجمه�ور هم�ا :ممث�ل ع�ن العم�ال ،وممثل عن أصح�اب العمل.

194

والش�خص

المؤه�ل لتعيين�ه قاضي ًا في المحكمة المركزية بموجب قانون المحاكم ،يكون مؤه ً
ال

للتعيي�ن ف�ي محاك�م العمل.

195

ويش�ترط في�ه أن يك�ون ذا خبرة في مج�ال العمل
ُ

والعم�ال ،أو بالبح�ث والتدريس في مجاالت القض�اء أو القانون أو االقتصاد ،أو أن
يك�ون عض�و ًا ف�ي نقابة المحامين وعم�ل في مجال القانون ،أو ف�ي خدمة الدولة في

مج�ال قضائي مدة خمس�ة أعوام على األقلّ .أما ممثلا العمال وأصحاب العمل في

فيعين�ان مدة ثالث س�نوات قابل�ة للتجديد ،وذلك بعد التش�اور مع نقابة
المحكم�ةَّ ،
العم�ال ونقاب�ة أصح�اب العمل ،وبموجب توصي�ات منهما .وبع�د التعيين ال يجوز

أن يرتب�ط القاض�ي وممثال الجمهور بأي منظمة تمثل العمال أو أصحاب العمل ،وال
سلطة عليهم إ ّال سلطة القانون والضمير .و ُتعقد المحكمة برئاسة القاضي المحترف،

الذي يحق له أن يقضي أحيان ًا بمفرده.

196

وتتأل�ف المحكمة القطرية من قض�اة محترفين ومن ممثلي جمهور يتم تعيينهم

وف�ق الطريق�ة التي ُيعين فيها قض�اة المحاكم اللوائية .وتعق�د محكمة العمل القطرية
 192المادة 1من قانون محكمة العمل.
 193المادة  4من قانون محكمة العمل
 194المادة  2من قانون محكمة العمل.
 195المادة  3من قانون محكمة العمل.
 196المادة  18من قانون محكمة العمل.
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وممثلين عن الجمهور .لكن لرئيس المحكمة
جلس�اتها بخمس�ة أعضاء :ثالثة قضاة
ْ

أو نائب�ه صالحي�ة توس�يع الطاق�م بحي�ث يجلس فيه ع�دد أكبر من القض�اة وممثلين
ع�ن الجمه�ور ،أو أربع�ة ممثلي�ن عن الجمهور وه�م :ممثالن عن العم�ال وممثالن

ع�ن أصح�اب العمل إذا رأى أن أهمية أو صعوبة مس�ألة قانوني�ة مطروحة أو ما ربما
تثيره من تجديد ،يتطلب ذلك.

197

وعندما ُتعقد المحكمة لالس�تماع إلى اس�تئناف

ق�رار محكم�ة العمل اللوائية ،فه�ي تتكون من ثالثة قضاة محترفي�نّ .أما عندما ُتعقد

لسماع قضايا بين أطراف في اتفاق عمل جماعي بشأن مفعوله أو تفسيره أو تنفيذه أو
اإلخالل به ،فتتألف من سبعة أعضاء ،ثالثة منهم قضاة محترفون.

198

ب– اختصاص المحكمة
 –1اختص�اص محكم�ة العم�ل اللوائية:

199

له�ذه المحكم�ة صالحية مطلقة

لس�ماع الدع�اوى بي�ن العام�ل أو َمن يحل محل�ه ،وبين صاحب العم�ل أو َمن يحل

محله ،وذلك في كل ما يتصل بعالقات العمل وش�روطه ،باس�تثناء الدعاوى بحس�ب

أمر األضرار (صيغة جديدة) .كما للمحكمة صالحية النظر في دعاوى نزاعات العمل
واإلضراب�ات ،وف�ي دعاوى َمن يح�ق لهم أن يكونوا أطراف ًا ف�ي اتفاق عمل جماعي

خصوص�ي كمفهوم�ه ف�ي قانون االتفاق�ات الجماعية لس�نة ( 1957قان�ون االتفاقات
الجماعية) ،وفيما يتعلق بس�ريان مفعول هذا االتفاق أو تفس�يره أو تنفيذه أو اإلخالل

ب�ه ،أو أي ترتي�ب جماع�ي آخر .وللمحكمة أيض ًا صالحية النظ�ر في دعاوى العمال

وأصح�اب العم�ل ض�د صناديق التوفير والتقاع�د العمالية ،وبالعك�س ،وفي دعاوى
المخصص�ات الناجم�ة عن عالقات عامل برب عمل بحس�ب قان�ون التأمين الوطني
والقوانين ُ
األخرى .كما يحق لها أن تفرض عقوبات على من يخالف قوانين العمل.

 197المادة ( 20أ) من قانون محكمة العمل.
 198المادة ( 20أ )1من قانون محكمة العمل.
 199المادة  24من قانون محكمة العمل.
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 –2اختصاص محكمة العمل القطرية:

200

لمحكمة العمل القطرية صالحية مطلقة

في س�ماع القضايا الناش�ئة بين َمن يحق لهم أن يكونوا أطراف ًا في اتفاقات عمل جماعية

عامة ،وذلك في موضوعات تتعلق بس�ريان مفعولها ،وتفس�يرها ،وتنفيذها أو نقضها ،أو
بتنظيم عمل وكل ما يتفرع منه بش�أن س�ريان مفعوله أو تفس�يره أو تنفيذه أو انتهاك لكل
تشريع آخر .كما تنظر في الدعاوى بين منظمة عمالية ُ
وأخرى ،وذلك إذا انبثقت الدعاوى
م�ن قضاي�ا تتعل�ق بعالقات العم�ل .وإضافة إلى ما س�بق ،للمحكمة صالحي�ة النظر في
االستئنافات المرفوعة إليها بشأن قرارات محكمة العمل اللوائية .ويجدر هنا التذكير بأن
محكمة العدل العليا أخضعت محكمة العمل القطرية بالتدريج لرقابتها.

201

( )4المحاكم العسكرية

تعم�ل ه�ذه المحاكم ،بص�ورة عام�ة ،بموجب قانون القضاء العس�كري لس�نة

.1955

202

وتوج�د ع�دة أن�واع منها في إس�رائيل :لوائي�ة؛ بحرية؛ خاص�ة؛ ميدانية؛

لقوانين السير.

203

ويتم استئناف قرارات جميع هذه المحاكم في محكمة االستئناف

العس�كرية .وفيما يل�ي تعريف بهذه المحاكم من ناحي�ة تركيبتها واختصاصها .وكان
هن�اك محكم�ة عس�كرية عملت حتى بداي�ة القرن الحال�ي بموجب أنظم�ة (الدفاع)
الطوارئ لسنة .1945

أ– تركيب�ة المحكم�ةُ :تعق�د المحاك�م العس�كرية م�ن الدرجة األول�ى في هيئة

مكون�ة م�ن ثالث�ة قضاة 204،وف�ي قضاي�ا الس�ير وعن�د النظر ف�ي مخالف�ات ،مثل
ٍ
بقاض منفردّ 205.أما محكمة
التهرب من الخدمة العس�كرية أو حيازة س�مومُ ،تعقد
 200المادة  25من قانون محكمة العمل.
 201اانظر الحواشي .157–150
 202نُشر القانون في مجموعة التشريعات اإلسرائيلية («سيفر هحوكيم») ،رقم ( 1955 / 7 / 20 ،189بالعبرية)؛
يمكن االطالع على نص القانون وتعديالته على موقع «نيبو»https://www.nevo.co.il/law_html/ :
law01/p199_078.htm؛ اطلع عليه بتاريخ .2020 / 8 / 11
 203المادة  183من قانون القضاء العسكري.
 204المادة  201من قانون القضاء العسكري.
 205المادة  203من قانون القضاء العسكري.
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االس�تئناف العس�كرية ف ُتعق�د ف�ي هيئة م�ن ثالثة،
قضاة.

207

206

وفي حالة خاصة من خمس�ة

ويشترط في القاضي العسكري أن يكون ضابط ًا في الجيش اإلسرائيلي،
ُ

عين في محكمة لوائية،
وأن يكون عمل في المجال القانوني مدة خمسة سنوات لمن ُي َّ
عين في محكمة االس�تئناف العسكرية .ويجري انتخاب القضاة
وس�بع س�نوات َ
لمن ُي َّ
العسكريين من لجنة خاصة،

208

ويعينهم رسمي ًا رئيس الدولة.
ّ

209

ولكل محكمة

عسكرية رئيس ونائب رئيس يعينهما وزير الدفاع .وبعكس المحاكم العادية ،فإن مدة

خدمة القضاة العسكريين محددة زمني ًا وليست مدى الحياة.

ب– اختصاص المحكمة :يمكن تصنيف اختصاص المحاكم بحسب األشخاص

الذين تتم محاكمتهم وهم :أفراد الجيش ،أو المدنيون.

 –1اختص�اص المحكم�ة بقضاي�ا الجيش :تعم�ل المحاكم العس�كرية الخاصة

بأفراد الجيش بموجب قانون القضاء العس�كري لس�نة  1955وقانون العقوبات العام.

وصالحياته�ا محص�ورة ف�ي مقاض�اة أفراد الجيش الذي�ن هم في الخدم�ة الفعلية أو
ف�ي االحتياط ،وذلك بش�أن المخالفات الت�ي يرتكبونها ضد أنظم�ة الجيش وقوانينه
وتعليمات�ه ،وف�ي قضاي�ا ُأخ�رى مع أنه�ا غير عس�كرية .كما تس�ري صالحيات هذه

المحكم�ة على كل َمن تس�لم من الجيش سلاح ًا ليس�تخدمه في مهم�ة ُأوكلت إليه،
وعلى كل َمن هو في حماية الجيش ،أو يعمل في الجيش أو في المصانع العس�كرية
أو مبع�وث م�ن الجي�ش ،وعل�ى أس�رى الح�رب .وله�ذه المحاك�م صالحية فرض
عقوب�ات منوع�ة ،مثل :التوبي�خ؛ الغرامة؛ الحبس؛ الطرد م�ن الجيش؛ خفض الرتبة؛

دف�ع تعويض�ات؛ س�حب أو منع رخصة الس�وق ،وله�ا أيض ّا صالحية ف�رض عقوبة

السجن المؤبد.

210

 206المادة  214من قانون القضاء العسكري.
 207المادة  215من قانون القضاء العسكري.
 208المادة  187من قانون القضاء العسكري.
 209المادة  186من قانون القضاء العسكري.
 210المواد  21و 22و 27من قانون القضاء العسكري؛ شقور ،مصدر سبق ذكره ،ص .28–27

 88دليل إسرائيل العام 2020

 –2اختص�اص المحكم�ة بقضايا المدنيين:

211

عملت ف�ي مدينة اللد محكمة

عس�كرية اختص�ت بمحاكم�ة المدنيين من الفلس�طينيين ممن يتمتع�ون بحق اإلقامة
أو المواطن�ة اإلس�رائيلية بتهم�ة ارتكاب مخالفات ضد أم�ن الدولة .وعلى الرغم من

أن ه�ذه المحكم�ة تبع�ت إداري ًا إل�ى وحدة المحاكم العس�كرية الت�ي تحاكم الجنود
اإلس�رائيليين فق�ط ال المدنيي�ن ،فإنها أقيمت بموجب أنظمة الدف�اع (الطوارئ) التي

س�نت في عهد االنتداب البريطاني س�نة  1945للهدف المحدد المذكور أعاله .وبناء

عليه ،لهذه المحكمة صالحية فرض عقوبات الحبس المؤبد واإلعدام .ويحق للمتهم
أم�ام ه�ذه المحاكم أن يوكل محامي� ًا مدني ًا .وللمحكمة صالحي�ة االعتقال واإلفراج
بكفالة ،ويجب أن تصدر قراراتها باإلجماع ،وقد توقف عملها سنة .2000

212

ّأما المدنيون الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة فيحاكمون بتهمة

ارت�كاب «مخالف�ات أمني�ة» في المناطق الفلس�طينية المحتلة س�نة  1967أمام محاكم
عس�كرية أقيمت بموجب األمر العس�كري بش�أن التعليمات األمنية (رقم  )378لس�نة

،1970

213

وعمل�ت داخ�ل المناطق الفلس�طينية المحتلة .وما زال�ت هذه المحاكم

تعم�ل الي�وم بدرجتي�ن :أول�ى واس�تئناف ف�ي المناطق الواقع�ة خارج نطاق الس�لطة
الفلسطينية وواليتها .وينظم عملها وتركيبتها وصالحياتها اليوم األمر العسكري بشأن
التعليم�ات األمنية (نص مدمج) (يهودا والس�امرة) ( )1651لس�نة 2009

214

استبدل األمر رقم  378لسنة .1970

والذي

 211شقور ،مصدر سبق ذكره ،ص .29–28
 212مناحم فنكلشتاين« ،القضاء في زمن القتال»« ،مشباط فتسفاه» ،العدد  ،)2002( 16ص 21 – 15؛ يمكن
االطالع على المقالة في موقعhttps://www.aka.idf.il/SIP_STORAGE/FILES/2/59652. :
pdf؛ اطلع عليه بتاريخ .2020 / 8 / 14
 213شقور ،مصدر سبق ذكره ،ص .20
 214نُشر األمر في مجموعة التشريعات العسكرية («كوبتس همنشريم») رقم  ،234كانون األول  /ديسمبر
 ،2009ص ( 5902بالعبرية) .وبدأ العمل وفق النص المدمج بتاريخ 2020 / 5 / 2؛ يمكن االطالع
على األمر رقم  1651في موقع «نيبو»https://www.nevo.co.il/law_html/law65/666_027.htm :
اطلع عليه بتاريخ .2020 / 8 / 14
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( )5محكمة السير

تخت�ص بالنظ�ر في قضايا حددتها المادة  25من أمر قانون الس�ير(نص مجدد)

لس�نة 1961

215

وتش�مل :مخالف�ات س�ير؛ مخالف�ات مح�ددة ف�ي قان�ون تأمي�ن

المركب�ات لس�نة 1970؛ مخالف�ات لقان�ون مراقبة الم�واد االس�تهالكية والخدمات

لس�نة  1957المتعلقة بالس�ير وبالمركبات؛ مخالفات لقانون معدل لقانون العقوبات
ِ
المكاره الصحية
(اس�تعمال مركبة من دون إذن) لس�نة 1964؛ مخالفات لقانون منع

لس�نة  1961والمتعلقة بالمركبات؛ مخالفة المادة  304من قانون العقوبات (التسبب

بموت إنس�ان نتيجة اإلهمال) إذا ار ُتكبت خالل اس�تعمال مركبة؛ مخالفات لقانون
خدمات النقل لس�نة 1997؛ مخالفة للمادة ( 23ب) ( )5من قانون الس�ياقة الرياضية

لس�نة ( 2005س�باق في مسار غير معد للسباق)؛ مخالفات لقانون الهواء النقي لسنة
 2008إذا كان�ت تتعل�ق بمركب�ة؛ مخالفات لقانون ترخي�ص خدمات ومهن في فرع

المركبات لسنة .2016

وكل َمن هو مؤهل إلش�غال منصب قاضي محكمة صلح بموجب المادة  4من

قان�ون المحاك�م ،يمكن تعيينه لمنصب قاضي سير.

216

وتس�ري على تعيين قاضي

السير وعلى منصبه جميع التعليمات المنصوصة في قانون المحاكم والمتعلقة بتعيين
ومحكمة الس�ير هي الدرج�ة األولى و ُتعقد

ومنص�ب قاض�ي محكم�ة الصلح.
ٍ
بقاض واحد ،كما تنظر في اس�تئنافات على قرار ضابط ش�رطة الس�ير بسحب رخصة
217

سائق مركبة إداري ًا .وتنظر المحكمة المركزية في االستئنافات المرفوعة على قرارات
218
ٍ
بقاض واحد.
محكمة السير و ُتعقد
 215يمكن االطالع على نص قانون السير وتعديالته في موقع «نيبو»https://www.nevo.co.il/law_ :

html/Law01/P230_001.htm#Seif22؛ اطلع عليه بتاريخ .2020 / 8 / 15
 216المادة ( 26أ) من قانون السير.
 217المادة ( 26د) من قانون السير.
 218المادة ( 37ب) ( )4من قانون المحاكم.
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خاتمة
تبي�ن ه�ذه الدراس�ة أن ل�كل م�ن النظ�ام الدس�توري والقانون�ي والقضائي في
ّ

إس�رائيل تعقيدات�ه الخاصة ب�ه .والتعقيد في النظام الدس�توري ليس ناجم ًا عن غياب

وثيقة دستورية مكتوبة ،وإنما عن تب ّني مبادئ دستورية متناقضة مستقاة من إعالن قيام
الدولة (إس�رائيل دولة يهودية وديمقراطية) ،ومن قوانين أساس ذات مكانة دستورية.

إذ كيف يمكن توفر الديمقراطية بمفهومها العالمي المتعارف عليه إذا كان ُيشترط في

تطبيقها إقرانها بمبدأ «يهودية الدولة»؟ وازداد الوضع الدستوري تعقيد ًا والسؤال حدة
بعد س�ن قانون أس�اس :إس�رائيل– الدولة القومية للش�عب اليهودي سنة  2018الذي

أس�قط من نصه ذكر قيمة «ديمقراطية» ،ولم يش�ر إلى «إعالن الدولة» ومبدأ المس�اواة

م�ن قري�ب أو من بعيد وتعامل مع مواطني الدول العرب كأغراب في وطنهم ،فقصر
حق تقرير المصير على الش�عب اليهودي ،وجعل «االس�تيطان اليهودي» هدف ًا قومي ًا،

وألغى المكانة الرسمية للغة العربية.

ويتعل�ق التعقي�د الظاه�ر ف�ي النظ�ام القانوني بكونه نظام� ًا مختلط� ًا؛ روماني –

جرماني وأنغلو – سكسوني .فالتشريع في إسرائيل متأثر بالنظام الروماني – جرماني
لناحية إعطاء عملية التقنين أهمية من جهة ،ومتأثر بالنظام األنغلو – سكسوني لناحية
إعطاء السوابق القضائية أهمية من جهة ُأخرى .غير أنه ال يمكن القول إن لهذا النوع

من التعقيد أثر ًا سلبي ًا في النظام بمجمله في الدولة.

ّأما التعقيد في النظام القضائي ،فهو ناجم عن ذلك الموجود في النظام الدستوري

ال ع�ن هيكلية المحاك�م أو اختصاصها .فالتقاضي في جميع أنواع المحاكم ،بما في

ذلك اختصاصها اإلداري ،يتم على درجتين ،األمر الذي يوفر أرضية معقولة لتحقيق
العدالة فيما يتعلق بمواطني الدولة اليهود .وعلى الرغم من سعي محكمة العدل العليا

لف�رض س�يطرتها على س�ائر المحاكم ،فإن هذا التدخل يبق�ى محكوم ًا بإطار تحقيق

العدال�ة .ه�ذا الوص�ف ال ينطب�ق على الفلس�طينيين الذي�ن يرفعون التماس�اتهم ضد

ناضمر وبأ ىسومويبلح ةماسأ /ينوناقلا ماظنلا 91

سلطة االحتالل في المناطق الفلسطينية المحتلة سنة  ،1967إذ لم يجد الملتمسون في
وتبين أن المحكمة منحت الش�رعية لتصرف س�لطة
معظم القضايا العدالة المتوخاةّ ،
االحتلال أكث�ر مم�ا كانت أداة لحماية حقوق اإلنس�ان المنصوص علي�ه في القانون

الدولي بصورة عامة وفي أحكام االحتالل بصورة خاصة.
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