
إلى اآلن؟ ( اإلسرائيلية ) أين كانت المحكمة العليا                             

 ون  ع  جد  "المعروف  مايو الحالي، ينتقد الصحفي اإلسرائيلي 7يوم  ،اليسارية اإلسرائيلية" زت  هآر  "في مقال له بصحيفة 

رة في مجال العدالة و إسرائيل كدولة ه  كجو   ن يريدون إظهار المحكمة العليا اإلسرائيليةمحاوالت م  "شدة، ، ب  "يفي  ل

.و فيما يلي نص المقال. ديمقراطية  

 

فها التي ذكاء   دعى أكثر الخ  المحكمة العليا هي أحد ن م   وازي أهمية  ة ما يُ م  و ليس ث  . إسرائيل تُوظ 

تنورة، دستورية، دولة مُ ك أي كيفية ظهورها في أنظار العالمفي إسرائيل ص رغبة قمُ المحكمة العليا في ت  

.و ديمقراطية  

المحكمة العليا  لم، فإن  مجال الديمقراطية؛ فإذا كان هناك ظُ  رعها فيالمحكمة اإلسرائيلية هي د   إن  

ل  " حاق رابين  ا س  " يكونفيما مضى، . حرناو يا لس   ،حر المحكمة العليايا لس  . حهصل  ستُ  بدون  بلد  ب   مقد ح 

طا ناش   514ن أي عمل كان بما في ذلك الطرد اإلجرامي لـ المحكمة العليا لم تمنعه م   محكمة عليا، و لكن  

. ألقمنارة العدالة و األنوار عن الت   ف هيبةُ كُ إلى لبنان، و معه لم ت   "حماس"حركة  من   

زيادة آخر غير  هة ضد المحكمة العليا في السنوات األخيرة من اليمين لم يكن لها أثر  وج  إن الحرب المُ 

ن ق ذلك فم  إنها حرب ضد الديمقراطية التي يسعى العدو اليميني إلى تدميرها، و إذا ما حق  : " األوهام

" محاكمة الخاصة بـ البة لجلسات صاح  ب التعاليق المُ ه  نوال تذ  و على هذا الم  ". نقذنا غير المحكمة العليا؟يُ 

 ينت ظ ر من المحكمة العليا ريد تدميرها، و يُ  "ناتانياهو"جيدة، و إن لنا ديمقراطية م  ": وياهُ ناتان   يامين   بن  

. الصمين، في ا نتظار الخ  كم  ضاة المُ ه أنظار المعسكر الليبرالي نحو القُ اآلن، تتوج  و . عن ذلك هإيقاف    

و . ، كانت هناك محكمة عليا"، في عهد األبارتايد"يابريتور  " داع الذات؛ فحتى في نوع من خ   إن  هذا

مت فقد ، األكثر من ذلك ف نظام جنوب في وص   فهل فكر أحد  . في هذا البلد انتخابات ديمقراطيةنُظ 

إفريقيا بالديمقراطية؟ لقد كانت جنوب إفريقيا دولة قانون، و لكن بأي نوع من القانون تعلق األمر، 

ــ و ربما ليس األمر صراعا ، حقا ، و " أجل الديمقراطية" يدور، اآلن،  ؟ في إسرائيل، هناك صراع  آنذاك

مليون شخص يعيشون منذ  4،5هم أنه إذا كان نف   متى ؛ إذ  بالتأكيد فهذا الصراع ليس من أجل الديمقراطية

ن وصفها مك  طغيان دولة أخرى، فإن هذه الدولة ال يُ ب ج  بمو   محرومين من الحقوقعشرات السنين 

. و ببساطة، فإن مثل هذه الديمقراطية غير موجودة مقراطية؟بالدي  

سجال  في ن مُ فاألبارتايد، لم يكُ  .لهاإن إسرائيل ديمقراطية، تماما ، مثلما كانت جنوب إفريقيا ديمقراطية قب  

قف وإن المحكمة العليا لن تُ . بفضل المحكمة العلياكان ذلك  ،، و جزئيا  القانون، و لكن الطريق ُعبد ت له

. وقف االحتاللتُ  ثلما لن  االنزالق نحو األبارتايد، م    

على أي أساس و لكن  . ليبرالية آماال  هذه الواجهة األخالقية و القانونية ال تزال تثير  ، هوأندهش  المُ إن  

ن الهاوية القانونية م   دسالقُ  نقذ قضاةُ أن يُ  ر البعضُ ينتظ  ق؟ اآلن، واب  س   على أساس  تقوم هذه اآلمال؟ هل 

و لكن ليست الديمقراطية هي التي تقف أمام باب المحكمة ـ . و األخالقية التي وصل إليها النظام السياسي

و بالتأكيد، فإن اتفاق التحالف الحكومي لن  مشبوهةديمقراطية  أية حال،فهذه الديمقراطية، هي على 

. حطمهايُ   



ق لهم من المحكمة العليا لم يسب   رون الخالص  ، بأعالم سوداء و ينتظ  حون، اآلنلو   أغلب الناس الذين يُ  إن  

و اآلن، ترفعون . هات  ض  ي  حت المحكمة العليا بجرائم الحرب و بم  أن نزلوا إلى الشارع بنفس األعالم لما س  

، أتجر  ت   وهذه المحكمة التي لم ية؛ ش  رت  ؛ فالمحكمة العليا هي، اآلن، هيئة مُ األوانأصواتكم؟ لقد فات 

 ر أن  قر   ن تُ د الشجاعة ألتج   نات، على سبيل المثال، لن  على التعبير عن رأيها في المستوطإطالقا ، 

  .لى منصب الوزير األوليتو   مكنه أن  نائية ال يُ تهم بقضايا ج  المُ  الشخص  

ريد مجال تج   جديدة في ص بأعمال  رخ   تُ  ، الدفاع عن المحكمة العليا؟ هل ذلك من أجل أن  لماذا، إذن  

ن أجل مزيد من جرائم الحرب؟ أم م   قة أراضيهم؟ ن أمالكهم و سر  الفلسطينيين م    

ت ز"جريدة ) جدعون ليفي      "هار 

 

   

 


