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  د. موسى أبو رمضان*

ميكن للقضاء أن يكون أداة في تشكيل هوية وطنية جديدة، 

كما ميكن أن يكون، أيضاً، أداًة مهمًة في يد الدولة لتشكيل هويات 

مجموعات معينة، وقد جرى استخدامه بالفعل لهذا الغرض، كما 

كان في تشكيل هوية املجموعة املهيمنة )احلاكمة( وتقويتها، وصوغ 

رموزها وعلمها ولغتها وتاريخها. ُيقصي القضاء في سياق هذه 

العملية سائَر املجموعات األخرى، واضعًا إياها خارج دائرة االنتماء 

الرمزي.  فالقضاء الذي ُيبرز هوية معينة ويؤكدها، من جهة، ُيقصي 

الهوية غير املرغوبة ويضعها خارج الهوية املُشّكلة اجتماعياً، من 

جهة أخرى. وميكن ملجموعات األقلية ذاتها أيضًا اتباع إستراتيجيات 

مختلفة بغية توسيع إطار سياسة الهويات إلى أقصى ما ميكن. 

صحيح أن القضاء يستخدم على نطاق واسع كأداة في تشكيل 

الهويات، إال أن وظيفته، وعلى الرغم من هذا االستخدام الواسع، 

وظيفة القضاء في تشكيل الهوية:

الهوية الدرزية كمثال

ليست أُحادية االجتاه.  ففي استطاعة الدولة السعي إلى إدخال 

عنصر هوياتي ديني محافظ، في حني يتطور القضاء، في املقابل، 

في اجتاهات أخرى مغايرة، كما جرى على سبيل املثال، في إدخال 

الشريعة اإلسالمية وتكريسها كمصدر رئيس للتشريع وسن القوانني 

في مصر في العام 1980، في الدستور املصري، أو مثاًل محاولة 

دولة إسرائيل تكريس »التراث اليهودي« كمرجع من مراجع القضاء 

في قانون أسس القضاء ومبادئه في إسرائيل.  غير أن األحكام 

القضائية أبطلت في احلالتني هذا املسعى من جانب الدولة. ففي 

احلالة املصرية، جرى التأكيد على أن تعديل الدستور ال يسري 

تقتصر فقط على  )الدينية( املقصودة  الشريعة  بأثر رجعي، وأن 

املبادئ واألسس غير القابلة للنقض، في مواجهة مصدر أكيد غير 

قابل للتأويل، وأن البند الثاني في )التعديل الدستوري( موجة إلى 

املشرّع وليس إلى القاضي.)1(
)*( محاضر في القانون في كلية الكرمل للقانون وفي جامعة حيفا، خبير 

في القانون اإلسالمي وشؤون االحوال الشخصية لدى املسلمني.
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أما في احلالة اإلسرائيلّية، فيمكن لنا التذكير باجلدل الشهير بني 

القاضي أهارون باراك، الذي أهمل مصدر التشريع املتمثل في »تراث 

الشعب اليهودي«، وجعله مصدرًا هامشيًا جدًا يخضع ملبادئ النزاهة 

والعدل، معطيًا لهذا املصدر تفسيرًا غير ديني على وجه التحديد، 

وبني القاضي مناحيم ألون، الذي سعى، خالفًا للقاضي باراك، إلى 

زج القضاء العبري )الديني اليهودي( داخل القضاء اإلسرائيلي.)2( 

سأتفحص في هذا املقال دور القضاء في تشكيل الهوية الدرزية 

في إسرائيل. وكان موضوع الهوية الدرزية قد أشغل الباحثني كثيراً، 

حيث ساند قسم كبير من األبحاث والدراسات الطروحات املتمثلة 

العرب  بقية  عن  إسرائيل  في  والدروز  الدرزية  الديانة  فصل  في 

ضمن  وذلك  األخرى،  الطوائف  أبناء  إسرائيل  في  الفلسطينيني 

الدرزية،  األقلية  على  اإلثنية  الصبغة  إضفاء  إلى  تسعى  عملية 

لسمات  مغايرة  مميزة  وثقافية  عرقية  وخصائص  فوارق  وإيجاد 

� »الدرزنة«، وتشمل  األقلية ذاتها، وذلك بوساطة عملية ميكن وصفها ب

على سبيل املثال: التجنيد اإللزامي، إقامة جهاز تعليم منفصل، 

التسجيل )في بطاقات الهوية( كدروز وليس كعرب. وقد متّثل جزء 

من السياسة النيوتقليدية )التقليدية احلديثة( )3( - التي اتبعت في 

هذا السياق - في الزعامة الدرزية ومحاولة توطيد سلطة تقليدية 

قائمة أو مختلقة، وتعزيز نفوذ الشيخ أمني طريف.)4( ويفسر هيلل 

فريش تفضيل الدولة الدروَز كأقلية جديرة بالتقوية والدعم بقوله إنهم 

مجموعة صغيرة، ولذلك فإنها ال تشكل تهديدًا لدولة إسرائيل.)5( 

وإذا كان هذا امليل أو التوجه املتمثل في »الدرزنة« قائمًا بالفعل في 

القضاء اإلسرائيلي، فإن ثمة سيرورات متناقضة تعمل وتؤدي إلى 

إضعاف هذه السمات، ومن ضمن هذه العمليات إضفاء الصبغة 

الليبرالية على قوانني العائلة، ودمقرطة عملية اختيار الزعامة.  ومن 

هنا، فإن القضاء ميس السمات املهمة للسياسة التقليدية احلديثة.

ينقسم هذا املقال إلى ثالثة أجزاء.  في اجلزء األول سأحتدث 

عن دور القضاء في عملية »الدرزنة«، وفي اجلزء الثاني سأتناول 

املكانة  شرح  فسأحاول  الثالث  اجلزء  في  أما  »األسرلة«،  عملية 

اخلاصة التي يتمتع بها الدروز مقارنة مع أقليات دينية أخرى في 

إسرائيل وتفسيرها.

الجزء األول: فصل الدروز عن بقية العرب أبناء 

الطوائف األخرى، وإبراز هويتهم: الدرزنة

يتمثل الصعيد األول في دور القضاء في بناء أو التأكيد الزائد 

على الهوية الدرزية اجلديدة.  صحيح أن الدروز يشبهون املسلمني 

في شرقيتهم، غير أنهم مروا بعملية تطوير وترقية كان للقضاء 

فيها دور ذو أهمية قصوى، وقد فصلت الدولة من جهتها الدروز 

عن دوائر هوياتهم التقليدية الثالث، إذ جرى بادئ ذي بدء فصلهم 

عن العرب اإلسرائيليني أو الفلسطينيني، ثم عن املسلمني، ثم عن 

الدروز في سورية ولبنان.

1 .  فصل الدروز عن العرب  

أ- إقامة جهاز تعليم درزي

كان التعليم الدرزي بعد قيام دولة إسرائيل جزءًا من جهاز التعليم 

أن احلكومة اإلسرائيلية قررت في جلستني عقدتا،  العربي، غير 

في العامني 1975 و1976، إخراج معاجلة شؤون الدروز من الدوائر 

املختصة مبعاجلة شؤون األقلية العربية، وقد كانت وزارة املعارف 

)التربية والتعليم( الوزارة األولى التي تبنت هذه القرارات احلكومية.  

جنبًا إلى جنب، وباإلضافة إلى األهداف والغايات املتعلقة بسائر 

كان التعليم الدرزي بعد قيام دولة إسرائيل جزءًا من جهاز التعليم العربي، 

غير أن الحكومة اإلسرائيلية قررت في جلستين عقدتا، في العامين 1975 

المختصة بمعالجة شؤون  الدوائر  الدروز من  إخراج معالجة شؤون  و1976، 

األولى  الوزارة  والتعليم(  )التربية  المعارف  وزارة  كانت  وقد  العربية،  األقلية 

التي تبنت هذه القرارات الحكومية.  جنبًا إلى جنب، وباإلضافة إلى األهداف 

والغايات المتعلقة بسائر الجالسين على مقاعد التعليم في إسرائيل، جرى 

وضع أهداف أخرى محددة للتعليم في الوسط الدرزي بموجب قرار اتخذ في 

العام 1976
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أهداف  التعليم في إسرائيل، جرى وضع  مقاعد  على  اجلالسني 

الدرزي مبوجب قرار اتخذ في  للتعليم في الوسط  أخرى محددة 

العام 1976، وجاء في نصه: »إن غاية التعليم في الوسط الدرزي 

في إسرائيل هي إرساء التعليم على قيم الثقافة الدرزية والعربية، 

وعلى اإلجنازات العلمية والتطلع نحو إحالل السالم بني إسرائيل 

والوالء  الدولة،  مواطني  لكل  املشترك  الوطن  وعلى حب  وجاراتها، 

لدولة إسرائيل، والشراكة في بنائها وحمايتها والدفاع عنها، وسط 

التأكيد على املصالح اخلاصة واملشتركة جلميع سكانها، وكذلك 

على تنمية العالقات املتمّيزة بني اليهود والدروز وتطويرها، ومعرفة 

الثقافة اليهودية، وتنمية الكيان الدرزي اإلسرائيلي ورعايته، وتعميق 

وعي الشبيبة الدرزية بتراث الطائفة وتقاليدها، وشراكة املصير بني 

أبناء الطائفة الدرزية في سائر بلدانهم«.)6(

مما ال شك فيه أن هذه الغايات استهدفت إبعاد الدروز عن العرب 

وتقريبهم إلى اليهود عن طريق الشراكة في بناء الدولة وحمايتها.  ولم 

يكن الهدف هنا خلق هوية إسرائيلية شاملة، بل هوية درزية إسرائيلية. 

صحيح أن الغاية هي إبعادهم عن العرب وتقريبهم من اليهود، ولكن 

وسط التأكيد على بقائهم دروزاً.  كذلك، استهدف الفصل، أيضاً، 

إيجاد مضامني ومناهج خاصة مبدارس الدروز من خالل تأكيد التراث 

الدرزي وإبرازه. وقد انخرطت الزعامة الروحية بدورها، أيضًا - على 

الرغم من تخوفها من الكشف عن أسرار الدين - في تعليم التراث 

والتقاليد الدرزية، وإن اقتصر ذلك على قسم من أبناء الطائفة الذين 

رأوا في ذلك ابتعادًا عن التراث العربي الفلسطيني.)7(  

ب. تطبيق الخدمة العسكرية اإللزامية على الدروز 

كما هو معلوم، فإن قانون أو واجب اخلدمة العسكرية اإللزامية 

في اجليش اإلسرائيلي ال يسري على املسلمني واملسيحيني في 

بني  الواجب  هذا  في  ومتايز  اختالف  خلق  عدا  وفيما  إسرائيل، 

مجموعة سكانية ومجموعة أخرى، فإن اجليش اإلسرائيلي يعكس 

بالنسبة للمواطنني العرب في إسرائيل صورة بغيضة، خاصة في كل 

ما يتعلق باحتالل املناطق« الفلسطينية )الضفة الغربية وقطاع غزة(.

الثالث  الدوائر  عن  الدرزية  الطائفة  أبناء  إبعاد  إلى  باإلضافة 

مصير  لربط  اإلسرائيلية  األدبيات  في  محاولة  جرت  املذكورة، 

الدروز مبصير اليهود في الدولة، وجرى التأكيد، أيضاً، على هذا 

قيام  قبل  واليهود حتى  الدروز  بني  التعاون  في  املشترك  املصير 

دولة إسرائيل.)8(  

وقد وجد هذا التقارب تعبيرًا له في مواءمة تاريخية، اعتبر مبوجبها 

أن والد زوجة النبي موسى هو النبي شعيب، نبي الدروز.)9( وتتجّسد 

شراكة املصير املذكورة في انخراط الدروز في اخلدمة العسكرية في 

اجليش اإلسرائيلي )وفي شرطة »حرس احلدود« أيضاً(، كما تتجّسد، 

أيضاً، في القضاء. في قرار حكم صدر عن احملكمة اإلسرائيلية العليا، 

كتبت القاضية أ. بروكاتشا: »إن الطائفة الدرزية هي طائفة عريقة، 

ذات خصوصية روحية وتقاليد وعادات خاصة بها، كما أن لها مكانة 

أبناء  خاصة في واقع احلياة في إسرائيل وصيرورتها. إن انخراط 

الطائفة في اخلدمة اإللزامية في جيش الدفاع اإلسرائيلي إمنا يعبر 

عن والء مدني عميق، وقد سجل أبناء الطائفة صفحات مشرقة في 

تاريخ الدولة الفتية«.)10(

فصل الطائفة الدرزية عن العرب: البداية من التعليم.
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تسجيل  يتم  )السكان(،  النفوس  تسجيل  دائرة  وفي سجالت 

أبناء الطائفة كدروز وليس كعرب، كما يشار إليهم في اإلحصائيات 

كمجموعة منفصلة عن العرب.)11(

2. فصل الدروز عن المسلمين 

فيما يتعلق بالدائرة الثانية املتعلقة بفصل الدروز عن املسلمني، 

ال أعتزم هنا اخلوض في املسألة الثيولوجية والقانونية حول ما إذا 

كان الدروز مسلمني أم ال، ذلك ألن األمر سيعتريه نوع من اجلوهرانية.  

إن مقارنة الدين اإلسالمي بالديانة الدرزية تظهر أن لألخيرة سمات 

مختلفة، وأن هناك فوارق واختالفات بني الدروز واملسلمني، مثلما 

الشيعة.   واملسلمني  السنة  املسلمني  بني  فوارق  أيضًا  هناك  أن 

إحدى السمات املهمة التي متيز الديانة الدرزية تتمثل في االعتقاد 

أو اإلميان بتناسخ األرواح في األجيال الالحقة، وهو إميان راسخ 

في وعي أبناء الطائفة الدرزية.  مع ذلك، رمبا جند أن هناك دروزًا 

كذلك.   أنفسهم  يعتبرون  ال  وآخرين  كمسلمني،  أنفسهم  يعرفون 

يعني هذا أن االنفصال عن املسلمني لم يكن فقط من صنع دولة 

فعلى  الدروز،  الدين  رجاالت  موقف  نتيجة  أيضًا  وإمنا  إسرائيل 

يقلل من  الدروز،  لدى  امليت  تغيير على صالة  املثال، طرأ  سبيل 

دور النبي محمد. مع ذلك، اعتبر الدروز في لبنان مثالً، في نطاق 

التقسيمة الطائفية للبرملان، من ضمن املسلمني السنة والشيعة، 

وذلك لغاية العام 1957، حيث اعترف بالدروز كطائفة دينية، وقد جرى 

تنظيمها على هذا األساس في العام 1961. وفي العام 1962 تبنى 

املجلس الديني للطائفة الدرزية في إسرائيل قانون العائلة الدرزية 

املعمول به في لبنان مع إدخال تعديلني، يقضي األول منهما بأنه 

في احلاالت التي ينشأ فيها تأويل أو التباس ال يكون املرجع هو 

الدين احلنيف، كما نص القانون الديني الدرزي في لبنان، وإمنا 

يكون املرجع هو التراث الدرزي.)12( باإلضافة إلى ذلك لم يعد عيد 

الفطر عيدًا رسميًا لدى الدروز في إسرائيل. وعلى الرغم من أن 

أبناء الطائفة الدرزية يرغبون في االحتفال بهذا العيد، كون قسم 

كبير منهم من موظفي جهاز الدولة، فإنه لم يجر االعتراف )من 

الدولة( بعيد الفطر كعيد رسمي، ولذلك ال يتمكن جزء من أفراد 

العائلة من االحتفال بهذا العيد.

3. فصل الدروز في إسرائيل عن الدروز في لبنان 

وسورية

تتناول دائرة الهوية الثالثة العالقة بني الدروز في إسرائيل والدروز 

في لبنان وسورية، ووفقًا لقانون احملاكم الدينية الدرزية )املعمول به 

في إسرائيل( يحظر على من هو غير مواطن في دولة إسرائيل أن 

يشغل منصب قاضي مذهب،)13( علمًا أن مثل هذا احلظر ال يسري، 

لبنانيني أن  الطوائف املسيحية، حيث ميكن ملواطنني  مثالً، على 

يشغلوا في إسرائيل وظائف في اجلهاز الديني املسيحي. باإلضافة 

إلى ذلك، جرى الفصل بني الدروز اللبنانيني والسوريني وبني الدروز 

الدينية احمللية ومساندتها،  الزعامة  في إسرائيل عن طريق دعم 

وخلق رموز جديدة متثلت في العثور على موقع النبي شعيب شمالي 

الدولة. وفيما كان ينظر إلى هذه البالد في عهد االنتداب البريطاني 

كضاحية للمراكز الثقافية اللبنانية والسورية، سعت إسرائيل إلى 

ويشارك ضباط  مركز)14(  إلى  وهوامشه  املاضي  حتويل ضواحي 

كبار في اجليش ومسؤولون حكوميون رفيعو املستوى في احتفاالت 

النبي شعيب التي تقام شمالي إسرائيل. )15( عالوة على ذلك، ثّمة 

وسيلة أخرى تستخدم في فصل الدروز في إسرائيل عن الدروز 

في لبنان وسورية، تتمثل في وضع عراقيل ومصاعب أمام احلجاج 

الدروز أثناء زياراتهم إلى سورية ولبنان، على الرغم من أن السلطات 

اإلسرائيلية تسمح للمسلمني )في إسرائيل( بالسفر إلى اململكة 

العربية السعودية ألداء مناسك احلج والعمرة.)16(  وميكن القول في 

إّن أموات جوري، الذين كانوا في السابق »عبدة الرّب« )كأسالف إسحق 

وسكين  }كضحايا{  »ُيولدون  الذين  »ميراث«  الشهيرة  جوري  قصيدة  في 

ا من مكانة الضحايا الدينّية ولذلك فإّن 
ً

في قلوبهم«(، هم محرومون سلف

الالهوت  إّن  خاّص.  بشكل  وفردّية  ذاتّية  وهي  ركيكة  موتهم  مدلوالت 

القومّي القائم في صلب شخصّية »الرقيب لبيت إسرائيل« انقضى منذ فترة، 

وقام جوري باستبداله في ديوانه الشعرّي الجديد بالقصيدة الصادمة عن 

الرب »األقدس من قدرتي على احتماله« 
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هذا السياق، إن الدولة تخشى تواصل الدروز في إسرائيل مع الدروز 

في لبنان وسورية، كما تخشى تعرضهم لعمليات اختطاف. يشير 

هذا التعامل إلى النظرة الثنائية جتاه الدروز في إسرائيل، فالدولة 

تخشى منهم وعليهم!

التأكيد الزائد على الهوية الدرزية:

تشّكل أساليب فصل الدروز عن الطوائف األخرى، في الوقت نفسه، 

تأكيدًا للخصوصية الدرزية وتكريسًا لها، وهناك سلسلة من الوسائل 

التي جرت بوساطتها هذه العملية، ومن ضمنها على سبيل املثال، 

إنشاء متاحف درزية ودعمها ومتويلها.  فقد أقامت الدولة ومولت في 

كل من القرى الدرزية متحفًا أو مركزًا ثقافياً. كانت مهمة هذه املتاحف 

واملراكز تشكيل الوعي بتمّيز الدروز والتقارب بني الدروز واليهود، أكثر 

من أن تكون مهمتها جمع الوثائق واملواد التاريخية والثقافية )ليما 

قاسم: ص 115 -117(. ومن الوسائل التي اتبعت أيضاً:

• بها 	 ُيحتفل  مناسبة  وهي  الدروز«،  اجلنود  ب�«يوم  االحتفال 

منذ العام 2003، ويحضرها كبار قادة الدولة، ومن ضمنهم 

رئيس دولة إسرائيل ووزراء في احلكومة وكبار قادة اجليش 

اإلسرائيلي وجنراالته.)17(

• سن قانون »مركز التراث الدرزي في إسرائيل« في العام 2007. 	

وقد ذكر في شروح القانون أن »على دولة إسرائيل أن تبحث 

وتعلّم وتنمي الوعي بالتراث الغني للطائفة الدرزية. لقد ربط 

ويتعني على  دولة إسرائيل،  الدروز مصيرهم بحلف دم مع 

السلطة التشريعية )الكنيست( اإلقرار بضرورة تخليد تراثهم 

من أجل التعبير عن التقدير للطائفة الدرزية ومن أجل تربية 

األجيال املقبلة. وعليه، فإن مشروع القانون املطروح يهدف إلى 

إنشاء مركز لبحث هذا التراث«.

ويتألف  ومتحف،  وأرشيف  معهد  على  التراث  مركز  يشتمل 

ل أساليب فصل الدروز عن الطوائف األخرى، في الوقت نفسه، تأكيدًا 
ّ

تشك

جرت  التي  الوسائل  من  سلسلة  وهناك  لها،  وتكريسًا  الدرزية  للخصوصية 

بوساطتها هذه العملية، ومن ضمنها على سبيل المثال، إنشاء متاحف درزية 

ودعمها وتمويلها.  فقد أقامت الدولة ومولت في كل من القرى الدرزية متحفًا 

أو مركزًا ثقافيًا. كانت مهمة هذه المتاحف والمراكز تشكيل الوعي بتمّيز الدروز 

والتقارب بين الدروز واليهود، أكثر من أن تكون مهمتها جمع الوثائق والمواد 

التاريخية والثقافية

مجلس إدارته من واحد وعشرين عضوًا ميثلون الوزارات والدوائر 

احلكومية املختلفة، وأكادمييني من دائرة أرشيف الدولة. ووفقًا لقانون 

إنشاء املركز، فإن ثلثي أعضاء مجلس إدارته يجب أن يكونوا من 

الدروز أنفسهم.

يتولى املعهد مهام بحث تراث الطائفة الدرزية وتاريخها وثقافتها 

وندوات  دراسية  حلقات  وتنظيم  بحثية،  وفرق  مجموعات  وإقامة 

أبحاث  ونشر  وإدارتها،  لألبحاث  مكتبة  وإنشاء  علنية،  ومحاضرات 

ودراسات في مجاالت عمله. كما نص مشروع القانون على إنشاء 

أرشيف جلمع املواد ذات الصلة بالتراث الدرزي وتوثيقها، ومتحف 

يضم مجموعة من املعروضات واملتعلقات ذات الصلة بالتراث ذاته.

مع سن القانون املتعلق بالدروز، جرى في العام 2007 سن قانون 

يتعلق باملواطنني العرب في إسرائيل هو »قانون املعهد األعلى للغة 

العربية«، من أجل تكريس التوجه الذي يعتبر العرب مختلفني عن 

الدروز.  

• وفي التاسع من أيار عام 2013، أعلن وزير الدفاع موشيه 	

�«شهداء الطائفة الدرزية«،  يعلون عن إقامة نصب تذكاري ل

)الضباط واجلنود الدروز الذين قتلوا في معارك اجليش 

اإلسرائيلي وحروبه( وذلك في قرية دالية الكرمل.)18(

أسرلة بال إسرائيلية: تقويض العناصر المميزة 

إضافة إلى العمل على صعيد الدرزنة، هناك صعيد آخر يعمل 

العناصر  سحق  مبفهوم  األسرلة  وهو  اإلسرائيلي،  القضاء  فيه 

يقوم  اإلسرائيلي  فالقضاء  وتقويضها.  الدرزية  للهوية  احلافظة 

بدور طمس وإلغاء خصوصية الدروز ومتيزهم، وال سيما عن طريق 

إضعاف الزعامة الروحية وإضعاف سيطرة العائلة الدرزية ونفوذها. 

جتري هذه العملية في اجتاهني، إقحام عامل الدمقرطة في التنظيم 

الطائفي، وإقحام مبدأ املساواة في قوانني العائلة الدرزية وأعرافها، 
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وسط تقليص صالحية احملاكم الدرزية، والتدخل في القانون الديني 

الدرزي.  ويتجه القضاء اإلسرائيلي، على هذا الصعيد، إلى إقحام 

قواعد العلمانية وأعرافها، مبا في ذلك في مجال القوانني واألعراف 

نطاق  في  الواقعة  والقضايا  املواضيع  في مجال  وكذلك  العائلية 

صالحياته واختصاصه مثل الطالق )الكاثوليك، املسلمون والدروز(.

: إقحام سمات ديمقراطية داخل التنظيم 
ً
أوال

الطائفي 

التنظيم الطائفي: مناذج تنظيمية مختلفة يف إسرائيل: . 1
ُيظهر تفحص املكانة القانونية لألقليات الدينية املختلفة في 

لهذه  الطائفي  التنظيم  في  واختالف  تباين  وجود  إسرائيل 

األقليات الدينية، وميكن في هذا السياق احلديث عن ثالثة 

مناذج للتنظيم الطائفّي، يتمثل األول في اإلدارة الذاتية الكاملة 

املقّيدة  أو  احملدودة  الذاتية  اإلدارة  في  والثاني  )أوتونوميا(، 

بالقانون، والثالث في انعدام اإلدارة الذاتية.

في نطاق منوذج اإلدارة الذاتية الكاملة، تتمتع الطائفة بحرية تنظيم 

نفسها بنفسها مبوجب قواعدها وأعرافها الدينية، دون تدخل من 

جانب الدولة. وفقًا لهذا النموذج، تختار الطائفة رؤساءها وزعماءها 

الروحيني وقضاتها الدينيني، عن طريق انتخابهم استنادًا إلى اآلليات 

تقوم  النموذج،  لهذا  وفقًا  الطائفة.  وأقرتها  التي وضعتها  والقواعد 

الطائفة بدور الهيئة التشريعية، وذلك في احلاالت املتعلقة بالشؤون 

واملسائل الواقعة ضمن صالحيات الطائفة. وال تستطيع الدولة، وفق 

هذا النموذج، تغيير مكانة الطائفة بصورة أحادية اجلانب، وذلك بحكم 

احلماية املكفولة لها في املواثيق واألعراف الدولية.  

تتمتع الطوائف الكاثوليكية في إسرائيل، على اختالفها، بهذا 

النظام، وتعتبر األوتونوميا التنظيمية املمنوحة لها أوسع بكثير من 

األوتونوميا املمنوحة لسائر الطوائف األخرى في الدولة.  ومن ناحية 

تاريخية، لم يجر قط التدخل في شأن التنظيم الداخلي للكاثوليك، ال 

في عهد احلكم العثماني وال في ظل السلطة اإلسرائيلية . وللوقوف 

على طبيعة التنظيم الداخلي للطوائف الكاثوليكية في إسرائيل، 

ينبغي تفحص القوانني الداخلية للكنيسة.

الطوائف  تنظيم  يتم  للروم األرثوذكس في إسرائيل، ال  خالفًا 

املسيحية الكاثوليكية مبوجب القانون، فالكاثوليك هم املسيحيون 

أو  )البابا(  األعظم«  »احلبر   � ل العليا  بالسلطة  يعترفون  الذين 

العليا.  التشريعية  السلطة  يشكل  الذي  الرسولية«(  )»الّسّدة 

الالتني  بني  التمييز   ينبغي  أيضاً،  بالكاثوليك،  يتعلق  وفيما 

بعد  عادت  التي  األخرى،  الشرقية  )املسيحية(  الطوائف  وبني 

األوتونوميا  وجتد  األعظم.)19(  احلبر  لسلطة  الوالء  إلى  انقسامها 

مؤسسات  انتخاب  في  لها  تعبيرًا  الكاثوليك  بها  يتمتع  التي 

الكنيسة، ومن ضمنها القضاة الكنسيون، باإلضافة إلى اختيار 

النموذج ال يخلو من  وإقرارها. غير أن هذا  الداخلية  التشريعات 

غياب  ظل  في  خاصة  رؤسائها،  وبني  الطائفة  أبناء  بني  توتر 

للطائفة.)20( التمثيلية  الهيئات  الدميقراطية من جانب   املمارسات 

النموذج الثاني هو »األوتونوميا« احملدودة أو املقّيدة بالقانون، والذي 

أبناء  يتمتع  الطائفة. ال  تنظيم  الدولة مبوجبه في شؤون  تتدخل 

اخلدمة في جيش االحتالل: خطوة عميقة لربط مصير الدروز  مبصير املشروع الصهيوني.
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األقليات الدينية اخلاضعة لهذا النموذج بحرية اختيار طريقة أو 

شكل تنظيمها.  وميكن للدولة في هذا اإلطار التدخل في تنظيم 

الطائفة الدينية بصورة أحادية اجلانب، ومن الطوائف التي تخضع 

لهذا النموذج طائفة الروم األرثوذكس.)21( والروم األرثوذكس هم طائفة 

دينية معترف بها في إسرائيل ومنظمة مبوجب القانون،)22( لكن 

هناك التباسًا وضبابّيًة في شأن ماهية القانون الذي يسري عليها، 

فمن الناحية النظرية، ثمة ثالثة مناذج لقواعد ميكن أن تسري في 

إسرائيل على بطريركية الروم األرثوذكس.

� »األوتونوميا« املقّيدة بالقانون يتعلق بالطائفة  ل الثاني  املثال 

الدرزية، وسوف أتناول هذا املثال الحقاً.

ال تستطيع هاتان الطائفتان )الروم األرثوذكس والدروز( تغيير 

طريقة تنظيمهما من خالل املؤسسات الدينية الداخلية، إذ ينبغي 

لهذه العملية )التنظيم( أن متر عبر األجهزة واملؤسسات الدوالنية 

اإلسرائيلية.

الدوالني،  التدخل  من  معينة  درجة  النموذجني  كال  في  ثمة 

ففي موضوع البطريركية األرثوذكسية، على سبيل املثال، أعطيت 

املؤسسات السلطوية )احلكومية( صالحية االعتراف أو عدم االعتراف 

بالبطريرك اجلديد املنتخب من مؤسسات الطائفة.)23(

أما النموذج الثالث، فهو منوذج انعدام األوتونوميا، والذي يسري 

للسيطرة  الطائفة مبوجبه  املسلمني في إسرائيل، وتخضع  على 

املباشرة من املؤسسات واألجهزة السلطوية للدولة. ولغاية اآلن ال 

توجد للمسلمني في إسرائيل منظمة طائفية متثيلية تتمتع بإدارة 

ذاتية. في عهد اإلمبراطورية العثمانية كان املسلمون السنة ممثلني 

بوساطة السلطان العثماني، وقد مارس جهاز القضاء الشرعي عمله 

كجهاز قضاء دوالني.  في عهد االنتداب البريطاني جرى في العام 

1921 سن مرسوم قضى بإنشاء »املجلس اإلسالمي األعلى«، وكان 

من املفروض أن يعمل هذا املجلس كهيئة متثيلية للمسلمني في 

البالد )فلسطني( منفصلة ومستقلة عن الزعامة الدينية العثمانية.  

وباإلضافة إلى ذلك، مت إنشاء محكمة شرعّية لالستئناف بغية عدم 

الرجوع إلى السلطات في أسطنبول.

بعد قيام دولة إسرائيل عني عدد من القضاة الشرعيني، وجرت 

املصادقة على تعيينهم بصورة قانونية في العام 1953. وفي العام 

1961 ُنظم موضوع تعيني القضاة الشرعيني في قانون خاص، نص 

أحد بنوده على إلغاء األمر )املرسوم( الذي صدر في العام 1921، 

في عهد االنتداب البريطاني. وهكذا يتضح أنه ال توجد للمسلمني 

في إسرائيل منظمة أو مؤسسة طائفية معترف بها.  صحيح أن 

هناك محاكم شرعية، غير أن هذه احملاكم مجرد هيئات غايتها حل 

النزاعات داخل العائلة ومعاجلة مسألة ما تبقى من األمالك والعقارات 

الوقفية اإلسالمية، بعدما نقل القسم األكبر من هذه العقارات إلى 

عهدة »حارس أمالك الغائبني«، وألغيت صالحيات احملاكم الشرعية. 

تسعى احملاكم الشرعية، وخاصة محكمة االستئناف الشرعّية، التي 

تسمي نفسها »احملكمة الشرعية العليا لالستئناف«، إلى احتكار 

املجال الشرعي، وإخضاع العبني آخرين لصالحيتها، والقيام بدور 

الزعامة الدينية.)24(

التنظيم الطائفي الدرزي:

للمرة  دينية متميزة،  الدرزية كطائفة  بالطائفة  جرى االعتراف 

األولى، في العام 1957،)25( وأقر تنظيم الدروز على هذا األساس 

العامني 1995،)27(  العام 1961،)26( ومن ثم بصورة مؤقتة في  في 

اإلسرائيلية(  )احلكومة  التنفيذية  السلطة  أعطت  وقد  و1996.)28( 

أهمية بالغة لزعامة الشيخ أمني طريف، وفضلت وجود زعيم واحد 

على إجراء انتخابات داخلية الختيار زعامة جماعية، ورأت فيه، أي 

األولى،  للمرة  متميزة،  دينية  كطائفة  الدرزية  بالطائفة  االعتراف  جرى 

في العام 1957،  وأقر تنظيم الدروز على هذا األساس في العام 1961،  ومن 

ثم بصورة مؤقتة في العامين 1995،  و1996. وقد أعطت السلطة التنفيذية 

وفضلت  طريف،  أمين  الشيخ  لزعامة  بالغة  أهمية  اإلسرائيلية(  )الحكومة 

وجود زعيم واحد على إجراء انتخابات داخلية الختيار زعامة جماعية، ورأت 

غير  فقط.  لها  رئيسًا  وليس  للطائفة  روحيًا  زعيمًا  طريف(  )الشيخ  أي  فيه، 

أن المحكمة اإلسرائيلية العليا قلصت من صالحياته وهو على قيد الحياة، 
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)الشيخ طريف( زعيمًا روحيًا للطائفة وليس رئيسًا لها فقط. غير 

أن احملكمة اإلسرائيلية العليا قلصت من صالحياته وهو على قيد 

احلياة، فعلى سبيل املثال، صالحية التعيني ليست من صالحيات 

السلطة )الزعامة( الروحية، كما هو عليه احلال في تعيني القضاة 

الكنسيني )لدى الطوائف املسيحية(. وقد نص قانون قاضي املذهب 

)املتعلّق بالطائفة الدرزية في إسرائيل( على وجوب أن يكون رئيس 

املجلس الديني الدرزي عضوًا عاديًا في جلنة تعيني القضاة، وال 

ميكن له بالتالي استخدام حق النقض )فيتو( حتى لو كان يعارض 

التعيني، حيث إن الصالحية معطاة للجنة تعيني قاضي املذهب، التي 

أقيمت استنادًا إلى قانون احملاكم الدينية الدرزية. وعليه، فإن رأي 

رئيس الطائفة، مهما عال شأنه وعلت أهميته الدينية، يبقى مجرد 

رأي، ألن اجلهة املخولة اتخاذ القرار هي اللجنة املذكورة بوصفها 

هيئة رسمية. مما ال شك فيه أن هذه اللجنة الرسمية أضعفت دور 

الزعامة الروحية، وهو ما يتضح من قرار للمحكمة اإلسرائيلية العليا:  

»في نطاق مناقشة جلنة التعيينات ملسألة كون املرشح ميتلك 

عليه  ينص  ما  مبقتضى  الدرزي،  القضاء  في  مالئمًا  تأهياًل 

الدينية، الذي يعتبر  القانون، ثمة وزن كبير لرأي رئيس الطائفة 

مصدرًا موثوقًا في هذا الصدد.  وميكن االفتراض أنه من اجلدير 

االستماع بإصغاء شديد إلى رأي رئيس الطائفة في موضوع إقناع 

أعضاء اللجنة بشأن املؤهالت املتوافرة لدى مرشح ما فيما يتعلق 

بهذا  اإلقناع  يتيح  ما  على  رأيه  ينطوي  فرمبا  الدرزي،  بالقضاء 

االجتاه أو ذاك. غير أن احلسم أو القرار النهائي، بعد سماع اآلراء 

املختلفة ومناقشتها، يبقى في يد جلنة التعيينات فقط. وكما ورد 

في البند 12)ج( من القانون، يتخذ القرار مبوافقة أكثرية أعضاء 

اللجنة املشاركني في التصويت، وال ميكن لرأي عضو واحد أن يكون 

حاسمًا بصورة نهائية أو مطلقة بأي حال من األحوال.  ومهما 

كانت مكانة هذا العضو رفيعة وذات شأن في إطار الطائفة، فإن 

مكانته في إطار جلنة التعيينات – ودون االنتقاض أو التقليل من 

تبقى في نطاق ما ينص عليه القانون.  شأن مكانته املذكورة – 

يعني ذلك، كما ذكر، أن احلسم أو القرار النهائي يتخذ مبوافقة 

أغلبية األعضاء املشاركني في التصويت« )احملكمة العليا قرار رقم 

84/514، عطاف أسعد وآخرون ضد وزير شؤون األديان وآخرين، 

فقرة 5(. وقد اتخذ هذا القرار على الرغم من أن مبادئ الديانة 

الدرزية تعتبر سرية، كما هو معلوم، وأن الشخص الضليع وامللم 

بخبايا هذه الديانة دون منازع هو الشيخ أمني طريف. ومن هنا، 

فإن رئيس املجلس الديني الدرزي، وبعد نضال متواصل، اضطر 

إلى مواجهة تعيينه هو نفسه. 

أمني طريف،  الشيخ  الدرزية،  للطائفة  الروحي  الزعيم  وفاة  بعد 

القانوني  النزاع  له.)29( متحور  تعيني خلف  نزاع حول طريقة  نشب 

حول األنظمة التي وضعها وزير شؤون األديان. في األنظمة املتعلقة 

بالطوائف الدينية )تنظيمها( )الطائفة الدرزية( التي وضعت في العام 

1957، )30( يعترف البند رقم 1 بالطائفة الدرزية ك� »طائفة دينية معترف 

بها في إسرائيل« ويخوِّل وزير األديان، بعد أن يتشاور مع رؤساء 

الطائفة ووجهائها، صالحية تعيني مجالس دينية ومجالس ثقافية 

األول 1961  تشرين   27 في  أقرت  التي  األنظمة  أن  غير  مؤقتة.)31( 

)أنظمة الطوائف الدينية – تنظيمها – الطائفة الدرزية، تعديل العام 

الديني،  للمجلس  1961( تذكر باالسم الشيخ أمني طريف كرئيس 

والشيخ كمال معدي، والشيخ أحمد خير، عضوين في املجلس، كما 

أن هذه اللوائح ال تبني، وال تشير إلى طريقة أو آلية اختيار أعضاء 

املجلس الديني للطائفة. وقد شغل الشيخ أمني طريف حتى وفاته 

منصب رئيس املجلس الديني ومنصب رئيس محكمة االستئناف، 

التعيينات، والتي كان من  الوقت نفسه عضوًا في جلنة  وكان في 

ضمن أعضائها أيضًا العضوان اآلخران في محكمة االستئناف ذاتها.  

في العام 1995 وضع وزير األديان أنظمة ولوائح جديدة،)32( كما 

سنحت فرصة إلقرار تعديلني.)33(

الشيخ امني طريف: سلطة واسعة من الدولة بال انتخاب.
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ُقدم التماس إلى احملكمة بشأن الثاني من بني هذه األنظمة بعد 

أن جرى تعديله، وهذا نّصه: »يشكل وزير شؤون األديان مجلسًا 

دينيًا درزيًا يتألف من ستني عضوًا من رجاالت الدين الدروز، كما 

هو  مبني أدناه:

ثالثون سائسًا يعملون في دور العبادة الدرزية )اخللوات(. وإذا . 1

زاد عدد السائسني الذين يعملون في اخللوات على ثالثني، يعني 

الوزير الثالثني الذين يعملون في اخللوات التي يرتادها أكبر عدد 

من املصلني، وذلك بعد التشاور مع جميع السائسني العاملني.

15 عضوًا من املرشحني ملجالس السلطات احمللية التي يقطن . 2

أسماء  يلي  ما  )في  امللحق  في  مبني  هو  كما  دروز.   فيها 

السلطات احمللية(.

15 عضوًا يعينهم الوزير بعد التشاور مع مجالس السلطات . 3

احمللية وجميع السائسني العاملني حالياً.

4 . – محلية«  سلطات  »مجالس  و3   2 بالفقرتني  يتعلق  فيما 

املقصود مجالس السلطات احمللية التي يشكل الدروز أكثرية 

أعضائها، وفي احلاالت التي ال يوجد فيها أعضاء دروز في 

أكثرية  الدروز  يشكل  ال  التي  أو  احمللية  السلطة  مجلس 

أعضائها، يعود األمر إلى ما يقره الوزير.

إذا ما أرسل كتاب )طلب( لدراسة تعيني مبوجب الفقرتني 2 

و3، ولم تقم اجلهة املعنية/ أو الشخص املعني/ بالرد على ذلك 

في غضون 7 أيام من تاريخ إرسال الطلب، يتم إرسال طلب ثان، 

وإذا لم ترد اجلهة املعنية في غضون 7 أيام من تاريخه يتصرف 

الوزير وفق ما يراه مناسباً«.

وقد حددت، بناء على التعديل الثاني، مدة سريان هذه اللوائح 

واألنظمة، بخمسة أعوام، أي أن هذا النظام نظام مؤقت، غير أنه 

ما زال نافذًا حتى اآلن.)34(

على  بالقانون  املقّيدة  أو  احملدودة  األوتونوميا  منوذج  وينطوي 

مشكالت ال يستهان بها، مثل البعد اجلماعي والبعد الفردي، كما 

يطرح األمر داخل الطائفة الدرزية، ورغبة أبناء الطائفة في السيطرة 

على أمالكها على غرار ما يتجلى في التقاضيات الكثيرة التي 

األرثوذكس  الروم  طائفة  أبناء  بني  اإلسرائيلية  في احملاكم  جتري 

األحوال  بشؤون  يتعلق  وفيما  ذلك،  مع  الطائفة.  بطريركية  وبني 

الشخصية، فإن منظمات الطائفة هي التي تبنت، في نطاق هذا 

النموذج، التشريعات والقوانني ذات الصلة بأمور األحوال الشخصية 

ألبناء الطائفة ذاتها. وفيما يتعلق باحملاكم الدينية، فإن هذا النموذج 

لدى  تختلف  السيطرة  وهذه  الدينية،  على احملاكم  يتيح سيطرة 

الطائفة الدرزية عما هي عليه لدى طائفة الروم األرثوذكس. فهذه 

األخيرة تعني القضاة الدينيني بناء على قواعدها وتعاليمها الدينية، 

بينما تعني الطائفة الدرزية قاضي املذهب استنادًا إلى قانون مدني 

دوالني، فرئيس املجلس الديني الدرزي عضو في جلنة التعيينات 

مبوجب ما ينص عليه البند 11 من قانون احملاكم الدينية الدرزية 

الذي صدر في العام 1962. ومن هنا، فإن قدرة الطائفة على التحّكم 

تتمتع بها طائفة  التي  بتعيني قاضي املذهب أقل من السيطرة 

الروم األرثوذكس. ومن الناحية العملية، فإن جميع املرشحني هم 

»الُعّقال« من رجاالت الدين الدروز. يؤدي إدخال العناصر واملعايير 

على  ولكن  الروحية،  املرجعية  سلطة  إضعاف  إلى  الدميقراطية 

فقد  دميقراطّية،  ومعايير  عناصر  أدخال  إلى  االنتقال  من  الرغم 

بقي الشيخ موفق طريف في منصبه كرئيس للطائفة الدرزية. مع 

ذلك، فقد نشبت نزاعات داخل صفوف الطائفة، أعاقت على سبيل 

املثال، تعيني موفق طريف في منصب قاضي املذهب في محكمة 

االستئناف الدرزية، ولم ينته هذا النزاع سوى في العام 2001، عندما 

رفضت احملكمة اإلسرائيلية العليا دعوى رفعها احملامي علي شكيب 

وآخرون. كذلك رُّد االلتماس األخير للمحكمة العليا بشأن النزاعات 

وينطوي نموذج األوتونوميا المحدودة أو المقّيدة بالقانون على مشكالت 

البعد الجماعي والبعد الفردي، كما يطرح األمر داخل  ال يستهان بها، مثل 

الطائفة الدرزية، ورغبة أبناء الطائفة في السيطرة على أمالكها على غرار ما 

يتجلى في التقاضيات الكثيرة التي تجري في المحاكم اإلسرائيلية بين أبناء 

يتعلق  وفيما  ذلك،  مع  الطائفة.  بطريركية  وبين  األرثوذكس  الروم  طائفة 

بشؤون األحوال الشخصية، فإن منظمات الطائفة هي التي تبنت، في نطاق 

الشخصية  األحوال  بأمور  الصلة  ذات  والقوانين  التشريعات  النموذج،  هذا 

ألبناء الطائفة ذاتها
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الداخلية الدرزية في قرار حكم صدر في العام 2010، وقد ألغى 

هذا القرار أيضًا األنظمة واللوائح التنظيمية للطائفة الدرزية.)35(

ب.  إضعاف سلطة المحاكم الدينية الدرزية

كما أسلفنا، فقد أقيمت احملاكم الدينية الدرزية في العام 1963، 

استنادًا إلى قانون احملاكم الدينية الدرزية، وذلك في أعقاب إقامة 

املجلس الديني الدرزي، وقد كانت الغاية من وراء ذلك تقريب الدروز 

من اليهود.  ويتجسد هذا التقارب في التشابه بني بنود معينة 

احملاكم  وقانون  اليهودية  )احلاخامية(  الدينية  احملاكم  قانون  في 

الدينية الدرزية.)36(

وباإلضافة إلى الصالحيات اخلاصة، هناك أيضًا مسألة الربط، 

مبعنى أن قاعدة ربط الشؤون التي لم ُيشر إليها صراحة ما عدا 

في حاالت توّفر شروط معّينة بشؤون الطالق، هي قاعدة لم تطّبق 

لدى الدروز. ومع ذلك، وبعد تردد طويل، أخذت أحكام القضاء تقر 

وتعترف تدريجياً، ولكن بشكل منهجّي، بإمكانية الربط في مواضيع 

مثل املمتلكات ورعاية األوالد )األطفال( في نطاق صالحية احملاكم 

الدينية الشرعية. غير أن هذا التوجه نحو توسيع صالحيات احملاكم 

الدينية الدرزية توقف إثر أحكام أصدرتها القاضية دورنر )التي 

أصدرت قرار احلكم في قضية نبال وقضية فخر الدين(، حيث غيرت 

القاضية املذكورة رأيها وقضت بأن مسألة الربط غير منصوص 

عليها صراحة في القانون، ولذلك لن متنح احملاكم الدرزية صالحيات 

سوى في شؤون وقضايا الطالق، وشؤون أخرى يتعني على الزوجني 

فيها القبول بصالحية احملكمة البت فيها.  وعليه، فإن الصالحيات 

اجلوهرية املمنوحة للمحاكم الدينية لدى الطائفة الدرزية تعتبر حاليًا 

مقلّصة جداً، وأقل بكثير من الصالحيات التي تتمتع بها احملاكم 

لدى سائر الطوائف الدينية األخرى املعترف بها في إسرائيل. من 

جهته أبدى القاضي حيشن تفهمًا للموضوع، وسجل مالحظة في 

قرار احلكم )الذي أصدرته القاضية دورنر( أكد فيها وجوب حماية 

النتيجة تضعف املؤسسات  حقوق الفرد أيضاً. صحيح أن هذه 

واألجهزة الطائفية، لكنها تعطي املزيد من األوتونوميا للفرد الدرزي، 

وال تسمح بإمكانية فرض سلطة دينية عليه.

ج. تقويض القضاء الجوهري الدرزي

يعترف القضاء اإلسرائيلي بصالحية احملاكم الدينية في شؤون 

ومواضيع معينة، فاحملاكم الدينية عاّمة تتمتع، كما أسلفنا، بصالحية 

خاصة في مواضيع معينة، وصالحية موازية في مواضيع أخرى، 

ما عدا احملاكم الدينية الدرزية، كما الحظنا في قرار احلكم املتعلق 

بقضية نبال. فحتى في املواضيع التي تتمتع فيها احملاكم الدينية 

بصالحية خاصة، ال يعني األمر أنه ميكن لهذه احملاكم التصرف 

اإلسرائيلي  )البرملان(  الكنيست  تدخل  وقد  تشاء.  ما  وفق  والعمل 

في تنظيم عدد من املواضيع املتعلقة بشؤون الزواج والطالق، والتي 

تنطبق على عموم سكان الدولة دون متييز بني األديان، ومن ضمن 

ذلك على أبناء الطائفة الدرزية. وعلى سبيل املثال، فقد حدد الكنيست 

سن الزواج، وجرّم زواج الرجل من امرأتني )وهذا األمر غير ذي صلة 

امرأتني(،  من  الزواج  الدرزية حتظر  الديانة  إن  إذ  للدروز،  بالنسبة 

بند  ثّمة  بالطالق،  يتعلق  وفيما  الزواج.  بتسجيل  يلزم  أمر  وهناك 

إلى  ُيجرّم الطالق من جانب واحد. باإلضافة  العقوبات  في قانون 

ذلك، فإن احملكمة اإلسرائيلية العليا لدى التئامها ك� »محكمة عدل 

عليا«، وكهيئة رقابة على احملاكم الدينية، كانت قد تدخلت في قرارات 

احملاكم الشرعية عندما رفضت هذه األخيرة تعيني امرأة كُمحّكمة في 

إجراء طالق بطريقة التحكيم.)37( ومن ناحية نظرية، قضت احملكمة 

اإلسرائيلية العليا مرارًا بأنها ال تشكل درجة )هيئة( استئناف على 

يعترف القضاء اإلسرائيلي بصالحية المحاكم الدينية في شؤون ومواضيع 

في  خاصة  بصالحية  أسلفنا،  كما  تتمتع،  عاّمة  الدينية  فالمحاكم  معينة، 

مواضيع معينة، وصالحية موازية في مواضيع أخرى، ما عدا المحاكم الدينية 

الدرزية، كما الحظنا في قرار الحكم المتعلق بقضية نبال. فحتى في المواضيع 

التي تتمتع فيها المحاكم الدينية بصالحية خاصة، ال يعني األمر أنه يمكن 

لهذه المحاكم التصرف والعمل وفق ما تشاء. وقد تدخل الكنيست )البرلمان( 

اإلسرائيلي في تنظيم عدد من المواضيع المتعلقة بشؤون الزواج والطالق، 

والتي تنطبق على عموم سكان الدولة دون تمييز بين األديان، ومن ضمن 

ذلك على أبناء الطائفة الدرزية. 
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حكم صادر عن محكمة دينية، غير أنها تتدخل استنادًا إلى البند 

15 في »قانون أساس:  القضاء«. أي أنها تتدخل فقط في احلاالت 

احملاكم  وجتاوز  الطبيعي،  العدل  بقواعد  املس  فيها  يجري  التي 

الشرعية صالحياتها وخروجها عن تعليمات القانون املوجهة بشكل 

صريح إلى احملاكم.

من هنا، فإن ما تصرح به وتقوله احملكمة العليا شيء، وسلوكها 

الفعلي شيء آخر... وتتمثل اآللية التي تتدخل احملكمة العليا مبوجبها 

)في قرارات احملاكم الشرعية( في توجيه أو تعليمات قانونية موّجهة 

صراحة إلى محكمة دينّية. ووفقًا حلكم قضائي، فإن احملكمة الدينية 

مخولة تطبيق القانون الديني طاملا ال يوجد قانون موجه إليها بشكل 

مباشر وصريح، واملقصود هنا هو القوانني املدنّية. على سبيل املثال، 

الشرعية  احملاكم  عن  صادرًة  أحكامًا  مرتني  العليا  احملكمة  ألغت 

حني انحرفت عن قانون الصالحية القضائية والعدلية الصادر في 

العام 1962.)38( وفي االلتماس رقم 2003/2829، فألنه ضد محكمة 

االستئناف الدرزية في عكا، وّسعت محكمة العدل العليا مجال سريان 

هذا القرار ليشمل القضاء اجلنائي في قرار حكم تعلّق بالدروز. ففي 

حني كان ُيفهم الذي كان يكمن فيه، لغاية ما قبل صدور هذا احلكم، 

ُفهم أن قانون العقوبات يسري في املجال اجلنائي مبفهوم العقوبة، 

وميكن االستنتاج من ذلك أيضًا أنه ميكن للمحكمة العليا، في حال 

حصول ظلم أو غنب مدني جراء انتهاك واجب منصوص عليه في 

القانون، أن تضيف هنا بعدًا آخر يجعل األمر موجهًا صراحًة للمحكمة 

الشرعية، وهو ما ال تستطيع هذه احملكمة جتاهله. وميكن فهم قرار 

احلكم املذكور بأنه إذا ما أقدم رجل درزي على تطليق زوجته خالفًا 

إلرادتها، فإن األمر لن يقتصر في هذه احلالة على مخالفة جنائية 

فقط، وإمنا يتعني على قاضي املذهب الدرزي جتاهل هذه التعليمات، 

ذلك ألن أي عمل مناف للقانون اجلنائي لن يؤخذ في احلسبان. ويعتبر 

ذلك أمرًا صعبًا بالنسبة للقضاة الدروز، ذلك ألنه ال توجد في الديانة 

الدرزية، وخالفًا لقضاء الشرع اإلسالمي التقليدي وأحكامه، إمكانية 

تتيح للزوج إعادة زوجته بعد الطالق. ومن جهة أخرى فإن قرار احلكم 

املذكور يلغي بالنسبة للدروز عملية الطالق من جانب واحد، ويكرس 

بذلك مبدأ املساواة لدى الطائفة الدرزية.

الجزء الثالث: محاولة لشرح أسباب 
االختالف في اإلدارة الذاتية 

تنبع مكانة الدروز في إسرائيل من ثالثة أسباب رئيسة وهي: 

سياسة األقليات، عالقات القوة بني األقلية والدولة، وأسباب ثقافية. 

فيما يتعلق بسياسة األقليات، ميكن القول إن الدول عمومًا ال حتب 

األقليات، بل تخشى منها، ذلك ألن وجود األقليات يعيق مشروع 

بناء الوحدة األيديولوجية والوطنية داخل الدولة.)39( وتوضع األقليات 

للدولة.  عادة في دائرة الشبهة والشك كمجموعات تآمرية معيقة 

منتمية  األقليات  هذه  تكون  عندما  األقليات  من  اخلشية  وتزداد 

للمجموعات العرقية والدينية أو القومية التي توجد الدولة في حالة 

املرأة الدرزية في قلب التجاذبات والصفقات بني »الطائفي« واملدني

وفي الحالة اإلسرائيلية تجد سياسة األقليات تعبيرًا لها في تجزئة األقليات 

الدينية  األوتونوميا  من  أطر  داخل  ومحاصرتها  ووضعها  إسرائيل،  في 

ال  فإنها  األوتونوميا،  بهذه  الكبيرة  األقليات  تمتع  منع  وبغية  المشددة. 

تمنح للمجموعة األكبر، كالمجموعة المسلمة في إسرائيل، وبذلك يتحقق 

هدف التجزئة المذكور. وفي هذا السياق، فإنني ال أوافق على ادعاءات بعض 

الباحثين، ومن ضمنهم يعقوب النداو، على سبيل المثال، بشأن عدم وجود 

سياسة  غياب  حول  بيلد  روبين  أليسا  ادعاءات  أو  األقليات،  تجاه  سياسة 

واضحة للحكومة تجاه المسلمين في إسرائيل.
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حرب وعداء معها. في مثل هذه احلالة جند أن الدولة تلجأ إلى اتباع 

املبدأ القدمي املتمثل بسياسة »فرق تسد«. وفي احلالة اإلسرائيلية 

جتد سياسة األقليات تعبيرًا لها في جتزئة األقليات في إسرائيل، 

ووضعها ومحاصرتها داخل أطر من األوتونوميا الدينية املشددة. 

وبغية منع متتع األقليات الكبيرة بهذه األوتونوميا، فإنها ال متنح 

للمجموعة األكبر، كاملجموعة املسلمة في إسرائيل، وبذلك يتحقق 

هدف التجزئة املذكور. وفي هذا السياق، فإنني ال أوافق على ادعاءات 

بعض الباحثني، ومن ضمنهم يعقوب النداو،)40( على سبيل املثال، 

بشأن عدم وجود سياسة جتاه األقليات، أو ادعاءات أليسا روبني 

بيلد)41( حول غياب سياسة واضحة للحكومة جتاه املسلمني في 

إسرائيل.  ويتضح من تفحص كتاب بيلد أن اخلالف بني الوزارات 

والدوائر احلكومية املختلفة ال يدور حول ما إذا كان يجب منح أو 

عدم منح مثل هذه األوتونوميا،)42( فقد كان هناك إجماع في اآلراء 

لدى صانعي السياسة على عدم منح أوتونوميا للمسلمني. وكان 

اخلالف الوحيد حول طريقة وشكل السيطرة على هؤالء املسلمني. 

أحد اآلراء اخلارجة عن املألوف في هذا الصدد، متثل في رأي بخور 

شطريت – وزير شؤون األقليات بعد قيام الدولة – الذي دعا إلى 

متكني املسلمني من اختيار قاض شرعي أعلى يتولى بدوره اختيار 

ذاتية  إدارة  عن  يتحدث  لم  شطريت  أن  غير  الشرعيني.  القضاة 

للمسلمني أو عن منحهم حق السيطرة على أمالك الوقف اإلسالمي.  

لقد احتار صانعو السياسة في إسرائيل، على سبيل املثال، 

الشرعية )اإلسالمية( ملسؤولية وزارة  بني مسألة إخضاع احملاكم 

األديان أو وزارة العدل.)43(

من هنا، ميكن القول بشكل جازم وبالقلم العريض إنه كان ثمة 

سياسة تقضي بعدم منح إدارة ذاتية للمسلمني في إسرائيل. رمبا 

لم يجر التطرق بشكل دائم وصريح إلى هذه السياسة، غير أن 

الكثير من السياسات احلكومية في إسرائيل تعتمد على أساليب 

وممارسات سلطوية وليس بالذات على تعليمات واضحة ال لبس 

فيها، فواضعو السياسات يعلمون ويدركون جيدًا الطريقة التي يجب 

أن يتصرفوا بها ويسلكوا مبوجبها، حتى دون أن يقال لهم ذلك 

صراحة. إن من الصعب جدًا رؤية تعامل الدولة جتاه املسلمني على 

أنه يعكس غيابًا لسياسة محددة، كما أنه من الصعب جدًا النظر 

إلى املنهجية الكاملة للتعامل مع املسلمني على أنها مسألة عفوية، 

وهو رأي عبر عنه أيضًا باحثون مثل مايكل دمبر)44( ولورانس الور. )45(

في املقابل، وكما الحظنا آنفاً، فإن املسيحيني الكاثوليك في 

والروم  الدروز  يتمتع  فيما  كاملة،  ذاتية  بإدارة  يتمتعون  إسرائيل 

األرثوذكس بإدارة ذاتية مقّيدة بالقانون أو محدودة. 

القضاء  صالحيات  يفسر  أن  ميكنه  الذي  الثاني  السبب 

املمنوحة لألقليات، هو عالقات القوة بني األقلية والدولة.)46( ليست 

لألقلية املسلمة دولة داعمة لها كما هو احلال مثاًل بالنسبة لألقلية 

الكاثوليكية، التي حتظى بحماية الفاتيكان، مبوجب معاهدات أقرت 

في العامني 1993، و1997، وفرنسا مبوجب معاهدات أقرت في عهد 

نفسها  العربية ال تطرح  الدول  فإن  املقابل  العثماني. في  احلكم 

كحامية ومدافعة عن املسلمني في إسرائيل، بل متنع دخول العرب 

اإلسرائيليني إلى أراضيها أو حتى التحاقهم بجامعاتها للدراسة، 

مثل مصر التي ال تفتح أبواب جامعة األزهر أمام الطلبة املسلمني 

من مواطني إسرائيل. وفي هذا السياق أيضًا فإن املس بحقوق 

كما حصل  دولية  مشكلة  إلى  يتحول  ال  إسرائيل  في  املسلمني 

مثاًل في قضية »شهاب الدين« في الناصرة ، أو في مسألة تدخل 

إسرائيل في تعيني بطرس معلم مطرانًا لطائفة الروم الكاثوليك في 

إسرائيل في العام 1997. انتهاك حقوق املسلمني في إسرائيل يعالج 

داخل »البيت اإلسرائيلي« مبوجب عالقات القوة بني الدولة واملسلمني.

السبب الثالث لعدم وجود إدارة ذاتية للمسلمين هو سبب ثقافي، فالمكانة 

الثقافي مع  التباعد  أو  التقارب  القانونية لمجموعة أو فرد، تتحدد بناء على 

النخب المستحوذة على مراكز النفوذ والقوة. والمحور المركز الذي تدور حوله 

حقوق األقليات في إسرائيل هو محور يهود/ عرب.  وسواء اعتمدنا نموذج 

الديمقراطية اإلثنية،  أو نموذج النظام اإلثنوقراطي، فإن هذا التحليل يبقى 
سليمًا طالما كان الحديث يدور عن تمييز بين مكانة اليهود وغير اليهود. 

للمكانة  درجات(  م 
ّ

)ُسل تدريجًا  ثمة  أن  نالحظ  األمر  في  التعّمق  عند  ولكن 

الجماعية ألقلية دينية معّينة بناء على ثقافتها.
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سبب  هو  للمسلمني  ذاتية  إدارة  وجود  لعدم  الثالث  السبب 

ثقافي، فاملكانة القانونية ملجموعة أو فرد، تتحدد بناء على التقارب 

أو التباعد الثقافي مع النخب املستحوذة على مراكز النفوذ والقوة. 

واحملور املركز الذي تدور حوله حقوق األقليات في إسرائيل هو محور 

يهود/ عرب.  وسواء اعتمدنا منوذج الدميقراطية اإلثنية،)47( أو منوذج 

النظام اإلثنوقراطي،)48( فإن هذا التحليل يبقى سليمًا طاملا كان 

احلديث يدور عن متييز بني مكانة اليهود وغير اليهود.)49( ولكن 

عند التعّمق في األمر نالحظ أن ثمة تدريجًا )ُسلّم درجات( للمكانة 

اجلماعية ألقلية دينية معّينة بناء على ثقافتها.

احملور الثاني الذي تدور حوله احلقوق هو محور الشرق/ الغرب، 

باإلضافة إلى محور اليهود وغير اليهود.  هذا احملور )شرق/ غرب( 

يقطع، أو يجزئ اليهود أنفسهم أيضاً. كذلك فإن محور األشكناز/ 

الشرقيني يقطع العرب أيضاً، إذ ينظر إلى املسيحيني العرب على 

أنهم غربيون أكثر، وإلى املسلمني على أنهم شرقيون أكثر.)50( وال 

بد من التمييز، كذلك، داخل املسيحيني أنفسهم، بني الالتني وبني 

الكاثوليك الشرقيني. أما الروم األرثوذكس فينظر إليهم كشرقيني 

لهم  الذاتية املمنوحة  أكثر، ومن هنا، فإن مكانتهم ودرجة اإلدارة 

تعتبر مقلصة.

صحيح أن الدروز يشبهون املسلمني في شرقيتهم، غير أنهم 

مروا بعملية ترقية جرى مبوجبها تقريبهم من اليهود وسلخهم عن 

عروبتهم، وهي عملية كان للقضاء )اإلسرائيلي( دور مركزّي فيها، 

كما الحظنا آنفاً. وكما وصفتهم ليزا حجار، فإن الدروز، من ناحية 

عملية، هم »العرب غير العرب«.)51(

تلخيص

القومية  تشكيل  عملية  سياق  في  اإلسرائيلي  القضاء  مييل 

يهود«.  ك�«غير  وعرضهم  اآلخرين  طمس  إلى  وبنائها،  اليهودية 

خصوصية  إلغاء  في  دورًا  القضاء  هذا  يلعب  ذاته  الوقت  في 

الدروز ومتيزهم، ال سيما عن طريق إضعاف الزعامة الروحية من 

خالل إضعاف سيطرتها وسلطتها على العائلة الدرزية. ويتم هذا 

اإلضعاف في اجتاهني، األول إدخال عامل الدمقرطة في التنظيم 

الطائفي، والثاني إدخال مبدأ املساواة في قوانني العائلة الدرزية 

وأعرافها وسط تقليص سلطة احملاكم الدينية الدرزية وصالحياتها، 

وكذلك من خالل التدخل أيضًا في القضاء الديني الدرزي. وينتقل 

القضاء اإلسرائيلي على هذا الصعيد، إلى إدخال معايير علمانية 

أيضًا في مجال قوانني العائلة، وكذلك في مجال املواضيع الواقعة 

ضمن صالحياته اخلاصة مثل الطالق )فيما يتعلق باملسيحيني 

األقلية  عن  وفصلهم  إبعادهم  مع  والدروز(.  واملسلمني  الكاثوليك 

العربية، ال يقترح القضاء اإلسرائيلي على الدروز سريان القومية 

اإلسرائيلية عليهم، ذلك ألنه ال وجود لقومية إسرائيلية، كما أقر 

مؤخراً،)52( باإلضافة إلى حقيقة أن دولة إسرائيل ُمعرَّفة من ناحية 

دستورية، كدولة يهودية ودميقراطية، علمًا أن املكون الدميقراطي 

اليهودي )في  املكون  فيما يقف  التقليدية،  الدرزية  الهوية  يقّوض 

من  كجزء  الدروز  مع  التعامل  دون  يحول  كعائق  الدولة(  تعريف 

اإلسرائيلية التي ال وجود لها أيضاً.

]مترجم عن العبرية، ترجمة: سعيد عّياش[
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هذا االستنتاج أعفي نفسي من بحث بقية ادعاءات وحجج املستأنفني ضد 
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وقد كان من ضمن تلك االدعاءات أيضًا االدعاء بأن أقوال احملكمة املركزية . 23
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هل تعتبر هذه األنظمة واللوائح قانونية؟! لم يشأ القاضي أ. غولدبرغ التدخل . 34

انتقاد  إزاء  النفس  احلذر وضبط  إبداء  يفضل  ألنه  ذلك  املوضوع،  هذا  في 

أنظمة أقرها وزير في نطاق الصالحيات املمنوحة له. وتقضي األنظمة بإنشاء 

»مجلس ديني درزي« ملعاجلة شؤون دينية، لذلك ليس هناك ما يوجب أو يلزم 

أن ُتنتخب هذه الهيئة في انتخابات مباشرة ودميقراطية. وقد أتت هذه األنظمة 

واللوائح بهدف كسر حالة اجلمود التي راوحت فيها الطائفة الدرزية.  وفيما 

أكد القاضي غولدبرغ على حقيقة أن هذه األنظمة مؤقتة خلمس سنوات، لم 

الدميقراطي  املبدأ  أيضًا،  غولدبرغ  معه  اتفق  الذي  القاضي زامير،  يرفض 

)االنتخاب( وسحبه أو تطبيقه على احلالة املطروحة أمام احملكمة، غير أنه ركز 

على حقيقة أن املبدأ الدميقراطي ليس مبدأ مطلقًا.. ويصدر القاضي حيشني 

القضاة،  أقلية أعضاء هيئة  أنه ميثل رأي  الرغم من  املهم على  قرار احلكم 

وحسب وجهة نظر القاضي حيشن، والذي قضى بأن األنظمة التي وضعها 

وزير األديان غير نافذة املفعول، فإن االعتبار األول هو اعتبار إجرائي )إداري(، 

ذلك ألن وضع األنظمة )اللوائح( استنادًا إلى أمر )مرسوم( الطوائف الدينية 

)تنظيمها(، يجب أن يتم بناء على طلب من الطائفة ذاتها، وهو ما لم يتم في 

موضوع الطائفة الدرزية )ص106( وبحسب ما جاء في الترجمة العبرية لألمر 

الديني في إسرائيل، فإن وزير األديان مخول، في حالة تقدم طائفة بطلب بناء 

على هذا األمر، وضَع أنظمة ولوائح بشأن انتظامها كطائفة دينية واالعتراف 

بها، بناء عليه، من احلكومة اإلسرائيلية. وعلى الرغم من أن احلديث يدور في 

الظاهر على طلب إجرائي، فإن األمر ينطوي على أهمية، ذلك ألن هذا العائق 

اإلجرائي )الشكلي( يحول دون تدخل الوزير في شؤون الطائفة دون موافقتها.

بيد أن اجلانب األهم في هذا املوضوع يتمثل في احلاجة إلى إلغاء األنظمة 

واللوائح التي ال حتترم املبدأ الدميقراطي كأساس لعمل الوزير. ووفقًا لوجهة 

نظر )قرار( القاضي حيشن، فإن تركيبة املجلس الديني، كما ورد في البند 

ذي الصلة، ال تنسجم مع املفاهيم األولية لنظام دولة إسرائيل« )ص114(، 

وأكد القاضي حيشن وجود تدخل عميق من جانب وزير األديان الذي يشكل 

املجلس، بل ويعني 15 عضوًا من أعضائه، مما يؤدي إلى إلغاء وسلب اإلدارة 

الذاتية التي اعترف بالطائفة ألجل ضمانها )ص114(. كذلك فإن التدخل في 

تشكيل املجلس وتركيبته ميس مبدأ التمثيل الدميقراطي واملساواة.  ويتطرق 

القاضي بصورة مستفيضة إلى طريقة تشكيل املجلس، فيما يتعلق باخلمس 

عشرة عضوًا املقرر اختيارهم من مجالس 15 سلطة محلية »طرق مبدأ التمثيل 

واملساواة بدرجة معقولة«، ولكن 30 عضوًا من السياسيني )الذين يشكلون 

ما نسبته 50% من مجموع أعضاء املجلس( يشغلون وظيفتهم الدينية )في 

اخللوات( بالوراثة، وهو ما ميس مبدأ التمثيل واملساواة )ص116(. من جهة 

قيامه  قبل  الدرزية،  بالتشاور مع مختلف اجلهات  الوزير  أخرى، فإن واجب 

بتعيني ال� 15 عضوًا، ال يغير من حقيقة أن غالبية املرشحني ال يتم اختيارهم 

بطريقة دميقراطية.)116(  ويضيف القاضي حيشن مؤكدًا وجود مس وإجحاف 

بالدرزي الذي ال ينتمي إلى فئة السياسيني وأعضاء مجالس السلطات احمللية، 

والذي ال يعرفه وزير  األديان، ف�«هذا التجاهل الواعي واملقصود لذاك الدرزي، 

املواطن العادي، من شأنه أن ميس كرامته كإنسان، في الوقت الذي نؤكد فيه 

وجوب احلرص على كرامة اإلنسان أيًا كان«.)ص117(

ولكن هل يتعني على الوزير أن يضع نصب عينيه املبدأ الدميقراطي عندما يقوم 

بوضع أنظمة ولوائح وإقرارها؟!

»حتى لو قلنا إن املبدأ الدميقراطي لم يجد تكريسًا له، ال في املرسوم 83 الصادر 

في عهد احلكم البريطاني، وال في نص األمر األصلي، فنحن نعلم أنه جرى بعد 

قيام الدولة انقالب إلى حد ما في تفسير هذه النصوص القانونية. وبالفعل فقد 

أضيفت إلى مضمون التشريعات التي وضعت في عهد االنتداب البريطاني، مبادئ 

أساس مقبولة لدينا ومن املفروض أن ندير حياتنا في الوقت احلاضر بناء على 

تلك املبادئ. وفي هذا الصدد ورد في قرار حكم صدر عن محكمة العدل العليا 

)رقم 92/2722( العمرين ضد قائد قوات اجليش اإلسرائيلي في قطاع غزة )في 

صفحة 705(:  »التشريعات التي صدرت وطبقت في عهد االنتداب.. كان لها 

تفسير معني في عهد االنتداب، وتفسير آخر، مختلف، بعد قيام دولة إسرائيل، 

فقيم دولة إسرائيل – دولة يهودية حّرة ودميقراطية – تختلف اختالفًا جوهريًا عن 

القيم األساس التي سادت في البالد في عهد حكم االنتداب. إن مبادئنا األساس 

املعمول بها في عصرنا هي املبادئ األساس لدولة القانون والدميقراطية املتطلعة 

إلى احلرية والعدل، وهذه املبادئ هي التي يجب أن توفر روح احلياة األساس 

في تفسير هذه النصوص القانونية أو تلك.. هكذا جرت األمور منذ قيام الدولة، 

وستجري على هذا النحو بالتأكيد ال سيما بعد إقرار قانون أساس: كرامة اإلنسان 

وحريته املستند إلى قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية ودميقراطية«.)ص120(
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