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أييلت شاكيد
·وُلدت عام  1976يف مدينة تل أبيب ،وما زالت تعيش فيها.
·حاصلة عىل شهادة هندسة الكهرباء وعلم الحاسوب.
·أدّت خدمتها العسكريّة يف لواء غوالني.
·شغلت منصب مديرة مكتب رئيس املعارضة يف الفرتة الواقعة
بني العامني .2008-2006
·من ّ
مؤسيس حركة «يرسائيل شيل» («إرسائيل يل»).
·انتُخبت للكنيست اإلرسائييل ّ للم ّرة األوىل عام .2013
·تشغل حاليًّا منصب وزيرة القضاء.
·اشتهرت بترصيحاتها العنرصيّة والتحريضيّة ض ّد الفلسطينيّني والالجئني األفريقيّني.
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حيـاتـهـا
وُلدت أييلت شاكيد يف شهر أيّار عام  1976لعائلة بن شاؤول .نشأت يف بيت غري متديّن ومنقسم سياسيّا؛
العراقي
إذ كانت والدتها أريئيال ،مع ّلمة لدراسات التوراة ،يساريّة يف آرائها ،بينما كان والدها ِمناشيه،
ّ
األصل ،والذي يعمل ّ
مدقق حسابات ،أح َد أعضاء حزب الليكود .لها أخ واحد يدعى لريون 1.كربت شاكيد
وترعرعت يف شمال مدينة تل أبيب ،وما زالت تعيش فيها حتّى اليوم .تع ّلمت يف إحدى املدارس الثانويّة
البلديّة ،ومثّلت حزب الليكود يف االنتخابات املدرسيّة .خدمت شاكيد يف الجيش اإلرسائييل ّ يف لواء غوالني،
وبعد ترسيحها درست يف جامعة تل أبيب وحصلت عىل لقب يف هندسة الكهرباء وعلم الحاسوب 2.عملت
َ
مهندسة حاسوب ومدير َة تسويق يف الفرع اإلرسائييل ّ لرشكة «تكساس إنسرتومنتس» .تزوّجت شاكيد يف
العام  2004من أوفري ،طيّار يف سالح الجوّ اإلرسائييلّ ،وهي أ ّم لولدين.
دخـولها السيـاسـة
السيايس مدير َة مكتب رئيس املعارضة يف الكنيست اإلرسائييلّ ،بنيامني نتنياهو يف
بدأت شاكيد عملها
ّ
الفرتة الواقعة بني العامني  ،2008-2006إبّان حكم أوملرت .جَ نّدت شاكيد من خالل منصبها هذا نفتايل
َ
رئيس طاقم يف مكتب نتنياهو .يف العام  ،2008تركت أييلت شاكيد ومعها نفتايل ِبن ِّت مكتب
ِبن ِّت للعمل
ّ
وبخاصة مع زوجة نتنياهو .خالل فرتة
رئيس املعارضة بسبب خالفات مع نتنياهو ،وَفق إحدى الروايات،
عملهما معً ا ،تو ّ
طدت العالقة بني شاكيد و ِبن ِّت كونهما يحمالن نفس األيديولوجيا اليمينيّة ،وقد تحوّلت
3
هذه العالقة إىل رشاكة سياسيّة راسخة ما زالت مستم ّرة حتّى اليوم.
عادت شاكيد للعمل يف مجال الهايتك (صناعات التقنيات العالية) ،بعد أن تركت مكتب رئيس املعارضة،
نحو
ولكنّها لم تتنازل عن السياسة وانتظرت الفرصة املناسبة لدخول املعرتك
ّ
السيايس من جديد وعىل ٍ
أش ّد َز ْخمً ا .ففي بداية العام ّ ،2010
أسست مع نفتايل ِبن ِّت حركة «إرسائيل يل» وترأّستها حتّى منتصف
عام  .2012كانت هذه الحركة تُعنى برصد شؤون «اإلعالم ا ُملعادي» إلرسائيل وتعمل عىل تحسني صورة
العاملي .ومن الحمالت املشهورة وذات األثر التي قادتها شاكيد يف هذه الحركة -عىل
إرسائيل يف اإلعالم
ّ
سبيل املثال ال الحرص -حملة انتقاد ض ّد بنك لئومي الذي كان ينوي بيع رشكة مقاولة بناء تعمل يف مدينة
القدس ملجموعة مستثمرين فلسطينيّني؛ وقد نجحت شاكيد بواسطة هذه الحملة يف إلزام البنك بالرتاجع
عن الصفقة وبيع الرشكة ملجموعة مستثمرين يهود .ونذكر -عىل سبيل املثال كذلك -الحملة اإلعالمية التي
شنّتها ض ّد الفلسطينيّني بعد مقتل عائلة فوغل (من مستوطنة إيتمار) يف العام  .2011وقد استخدمت
العاملي .ويف نهاية العام  ،2011بدأت حملتها ض ّد الالجئني
هذه الحملة صور القتْىل للتأثري عىل الرأي العا ّم
ّ
1
2
3

الرسمي .مستقاة بتاريخ  2015/7/2منhttp://ayeletshaked.co.il/ :
اإللكرتوني
أييلت شاكيد ،املوقع
ّ
ّ
املصدر السابق.
فاردي ،رونيت  .)2015(.املهندسة :أسلوب أييلت شاكيد املمنهج .ليبريال ،11 ،ص.ص( .55-46 .بالعربيّة)
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األفريقيّني (أو «املتس ّللني» األفريقيّني -عىل ح ّد تعبريها) ،إذ اعتربتهم تهديدًا ِ
خط ًرا عىل ُهويّة دولة إرسائيل
ويهوديّتها؛ وطالبت بتنفيذ القانون الذي يقيض بعدم تشغيلهم وإعادتهم إىل مَ واطنهم األصليّة.
شاركت شاكيد مع نفتايل ِبن ِّت والرابي أبيحاي رونتسكي يف تأسيس حزب «إرسائيليّون» يف بداية عام
 ،2012وهو ما دعاها لالستقالة من حزب الليكود عىل إثر هذا التأسيس .وقد انبثق حزب «إرسائيليّون» عن
حركة «إرسائيليّون» التي ّ
أسسها نفتايل ِبن ِّت ،والتي وضعت إعادة الصهيونيّة إىل مركز املجتمع اإلرسائييل ّ
والحوار بني املتديّنني والعَ لمانيّني ضمن أهدافها األساسيّة .ويف منتصف العام  ،2012أعلن ك ّل من أييلت
الديني «البيت اليهوديّ ».
اليميني
شاكيد ونفتايل ِبن ِّت وأبيحاي رونتسكي انضمامهم إىل صفوف الحزب
ّ
ّ
بعد فوز نفتايل ِبن ِّت برئاسة الحزب يف العام ذاته ،أعلن أنّه ينوي تطبيق أهداف حركة «إرسائيليّون»
يف إطار «البيت اليهوديّ » ،وكذلك أعلن أنّه يفتح أبواب الحزب النضمام العَ لمانيّني إىل صفوفه ،وشجّ ع
ترشيح أييلت شاكيد (العَ لمانيّة) يف االنتخابات التمهيديّة الداخليّة لحزب «البيت اليهوديّ » .خاضت أييلت
شاكيد االنتخابات التمهيديّة يف العام  ،2012وجاء ترتيبها الثالثة يف القائمة َّ
املرشحة النتخابات الكنيست
التاسع عرش .ويف االنتخابات التمهيديّة لحزب «البيت اليهوديّ » التي جرت يف شهر كانون الثاني عام
 ،2015جاء ترتيب شاكيد الثانية يف القائمة بعد نفتايل ِبن ِّت الذي يرتأّسها.
دخـولهـا الربملان اإلرسائيـيل ّ
ً
مندوبة عن حزب البيت
خاضت شاكيد االنتخابات الربملانيّة اإلرسائيليّة للكنيست التاسع عرش عام 2013
اليهوديّ  ،شاغلة املكان الثالث بالقائمة عىل الرغم من حداثة انضمامها لهذا الحزب ،وبالرغم من عَ لمانيّتها.
شغلت منصب رئيسة القائمة الربملانيّة يف دورة الكنيست التاسع عرش ( .)2015-2013نشطت شاكيد
كثريًا خالل عضويّتها يف الكنيست ،واكتسبت خربة سياسيّة ساعدتها يف التقدّم يف صفوف حزبها ،ولع ّل
4
أكثر ما ساعدها عىل التقدّم هو نشاطها وترصيحاتها املتط ّرفة.
يف االنتخابات الربملانيّة للكنيست العرشين ،عام  ،2015احت ّلت شاكيد املقعد الثاني يف قائمة حزب البيت
اليهوديّ  ،ليأتي ترتيبها مبارشة بعد رئيس الحزب نفتايل ِبن ِّت .يف هذه الدورة ،تشغل منصب وزيرة
5
ّ
خاصتني بمتابعة تطبيق قانون الخدمة الوطنيّة والخدمة املدنيّة.
القضاء ،وترتأس كذلك لجنتني برملانيّتني
ّ
تفضل يهوديّة دولة إرسائيل عىل «ديمقراطيّتها» ،وال
اليميني املتط ّرف ،فهي
تتميّز شاكيد بتوجُّ هها
ّ
ترى سوى املفهوم الشكيل ّ للديمقراطيّة ،أبرزه حكم األغلبيّة ،وتتجاهل مفهومها الجوهريّ الذي ينادي
ّ
سنوضح
باملساواة وضمان حقوق األقليّات .وقد ترجمت هذا الفكر من خالل عملها يف الكنيست (كما
4
5

Rudoren, Jodi. (2015, May 15). Ayelet Shaked, Israel's New Justice Minister, Shrugs Off Critics in Her Path.
The New York Times. Retrieved from http://www.nytimes.com/2015/05/16/world/middleeast/ayeletshaked-israels-new-justice-minister-shrugs-off-critics-in-her-path.html?_r=0
الرسمي .مستقاة بتاريخ  2015/09/02منhttp://www.knesset.gov.il/mk/heb/mk.asp?mk_ :
موقع الكنيست
ّ
individual_id_t=904
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ً
الحقا من خالل اقرتاحات القانون)؛ فهي تتعامل مع الكنيست كأداة لخدمة مبادئها املتط ّرفة .وقد نجحت
نحو فعّ ال من خالل محاوالت متك ّررة َ
لس ّن عدّة قوانني عنرصيّة متط ّرفة
شاكيد يف استغالل هذه األداة عىل ٍ
تالئم مبادئ حزبها.
تَو ّليـها وزارة القضـاء
كانت وزارة القضاء يف لبّ املفاوضات االئتالفيّة لتشكيل الحكومة األخرية بني البيت اليهوديّ والليكود.
وقد طالب البيت اليهوديّ يف مفاوضاته االئتالفيّة بعد انتخابات العام  ،2015املفاوضات التي دامت حتّى
اللحظة األخرية قبل عرض الحكومة عىل الكنيست ملنحها ثقته و ً
َفقا للقانون ،باستالم وزارة القضاء .يف
نهاية املطافّ ،
الحكومي ،و ُمنِح البيت
وقع البيت اليهوديّ والليكود عىل اتّفاقيّة لدخول األوّل إىل االئتالف
ّ
ّ
اليهوديّ أربع وزارات ،بحيث ّ
وتتول أييلت شاكيد
يتول نفتايل ِبن ِّت وزارة الرتبية والتعليم ووزارة الشتات،
ّ
ويتول أوري أريئيل وزارة
وزارة القضاء دون أن تكون صالحيّاتها سارية عىل املحاكم الدينيّة اليهوديّة،
الزراعة وسلطة الخدمة املدنيّة.
لم َ
يلق تعيني شاكيد رضا واستحسانًا لدى أوساط كثرية .يمكن تلخيص أسباب االستياء من تعيينها وزيرة
للقضاء أوّالًّ ،
ألن وزير القضاء يشغل منصب رئيس اللجنة الوزاريّة للترشيع ،وهو منصب ذو أهمّ يّة لدعم
أو ص ّد مشاريع اقرتاحات قوانني ،ويُعَ ّد هذا املنصب ً
أيضا رافعة «البتزاز» أعضاء الكنيست سياسيًّا (حيث
تجري مساومات سياسيّة واشرتاط دعم متبادل القرتاحات قوانني) .وال نجازف باالستنتاج ّ
أن شاكيد
وحزب البيت اليهوديّ أرادوا هذا املوقع لتمرير قوانني تخدم مصالحهم وأ َ ِجنْدَتهم من خالله؛ فعىل سبيل
املثال ،استطاعت تسيبي ليفني ،وزيرة القضاء ورئيسة اللجنة السابقة ،كبح اقرتاحات قوانني إشكاليّة
وعنرصيّة كانت شاكيد قد دعمتها ،وربّما ترى شاكيد ّ
أن هناك فرصة سانحة لتمرير هذه القوانني دون
عراقيل ،عىل ضوء نتائج االنتخابات وتو ّليها منصب وزيرة القضاء .ثانيًا ،يرتأّس وزير القضاء لجنة تعيني
القضاة ،ومن ضمنهم قضاة املحكمة العليا؛ وإذا تتبّعنا ترصيحات شاكيد بهذا الصدد ،يمكننا أن نفهم
نواياها املستقبليّة بإحداث تغيري بطريقة انتخاب القضاة أو تغيري أعضاء اللجنة التي تنتخب القضاة.
فعىل سبيل املثال ،رصّ حت شاكيد يف مؤتمر نقابة املحامني ،عام  ،2014قبل تو ّليها وزارة القضاء ّ
«أن
هناك إشكاليّة يف طريقة تعيني القضاة يف املحكمة العلياّ ،
ألن القضاة لهم صالحيّة كبرية يف رفض تعيني
قاض ذي آراء مختلفة عن آرائهم .ولهذا يجب تغيري طريقة انتخابهم لتنظيم هذا الجهاز» 6.ولم تكن
ٍ
هذه امل ّرة األوىل التي ترصّ ح فيها شاكيد ّ
أن هناك لزومً ا لتغيري طريقة انتخاب قضاة املحكمة العليا .ففي
العام  ،2013تحدّثت عن هذا املوضوع 7،ويف العام  2011نرشت فيلمً ا قصريًا بخصوص رضورة تغيري
6
7

باوم ،عيدو 09 ،2015( .أيّار) .ابدأوا بالقلق :أييلت شاكيد جاءت ّ
لتغي ،وليس لألحسن .ذا ماركر .مستقاة بتاريخ  2015/07/27من:
http://www.themarker.com/law/1.2632301
باوم ،عيدو 24 ،2013( .ترشين األوّل) .أشياء تنساها أييلت شاكيد .هآرتس .مستقاة بتاريخ  2015/07/28منhttp://www. :
haaretz.co.il/magazine/tozeret/.premium-1.2148859
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انتخاب قضاة املحكمة العليا 8.ثالثًا ،التأثري والح ّد من صالحيّات املحكمة العليا .تتّهم شاكيد مرا ًرا وتكرا ًرا
ّ
بتدخلهما املتزايد يف أداء السلطتني التنفيذيّة والترشيعيّة؛ فحسب رأيها
املحكمة العليا والسلطة القضائيّة
هذا التدخل يعرقل عمل السلطتني املنتخبَتني من قِ بل الجمهور؛ وبهذا االتّهام تهمل شاكيد جانبًا مهمًّ ا
من وظائف سلطة القضاء ،هو حماية الحقوق الفرديّة من ظلم األغلبيّة .ولتقليص صالحيّات السلطة
القضائيّة ،تقرتح شاكيد ترشيع «قانون أساس :الترشيع» بموجبه تُن َّ
ظم العالقة بني الكنيست (السلطة
الترشيعيّة) واملحكمة العليا ممثّلة السلطة القضائيّة .رابعً ا ،منصب وزيرة القضاء يمنح شاكيد صالحيّة
التأثري واملتابعة عىل عمل نائبة مستشار الحكومة
القضائي 9،التي تعمل يف اآلونة األخرية عىل التدقيق يف
ّ
10
ّ
ملف قسم االستيطان املموَّل من األموال العامّ ة وميزانيّته غري معروفة للجمهور.
كبـح السلطـة القضـائيّة
بأن صالحيّات السلطة القضائيّة تش ّكل ً
تعتقد شاكيد ّ
عائقا أمام اقرتاحات قوانينها الشموليّة والعنرصيّة.
وحاولت تغيري هذا «الخلل» يف ميزان القوى من خالل َس ّن القوانني يف الكنيست التاسع عرش .وألنّها لم
تنجح يف تلك الدورة ،طالب «البيت اليهوديّ » بتعيينها وزيرة للقضاء .أعربت شاكيد عن عدم رضاها من
ّ
تتحل بها املحكمة العليا ،وعن وجوب تقليصها ،يف فرص عديدة؛ وادّعت ّ
أن
الصالحيّات الواسعة التي
هناك تآكالً يف صالحيّات السلطة الترشيعيّة يف السنوات األخرية ،إذ تأخذ املحكمة العليا صالحيّات الترشيع
يف الدولة وال تعطي للكنيست مجاال ً للعمل والترشيع بما يتالءم مع التوجّ هات الفكريّة ألغلبيّة األعضاء يف
الكنيست ،حسب ادّعائها .وأضافت يف ترصيحاتها أنّه ال ي َ
ُعقل أن يبقى الكنيست مكبَّالً بأغالل السلطة
ّ
القضائيّة ّ
اإلرسائييل ،إىل
ألن هذا يقوّض مكانة الكنيست 11.ولهذا بادرت شاكيد ،منذ دخولها الكنيست
تقديم سلسلة اقرتاحات قوانني للح ّد من صالحيّة املحكمة العليا ،والحد من تأثريها ومن ّ
تدخلها يف املسار
الترشيعي والتنفيذيّ وإضعاف قدرتها عىل املراقبة القانونيّة والقضائيّة لهذين املسارين 12.فعىل سبيل
ّ
املثال ،اقرتحت تعديل «قانون أساس :كرامة اإلنسان وح ّريّته (تعديل -مدّة صالحيّة قوانني استثنائيّة)»،
الذي يهدف إىل االلتفاف عىل صالحيّة املحكمة العليا يف إبطال قوانني تتعارض مع قوانني األساس 13.هذا
االقرتاح يح ّد من صالحيّة املحكمة العليا من جهة ،ويعطي الصالحيّة للكنيست ،التي يش ّكل االئتالف
8
9
10
11
12
13

قناة إرسائيل يل (« .)2011( .) myisraelHEكيف ي َّ
ُعي القضاة يف إرسائيل»؟ (بالعربيّة)
https://www.youtube.com/watch?v=8YXSrt4XCcc
باوم ،عيدو .)2015( .مصدر سابق.
ظمة الصهيونيّة العامليّة ،ويُعترب هذا القس ُم الذرا َع ّ
قسم االستيطان هو وحدة مستق ّلة تابعة للمن ّ
املنفذ َة للحكومات اإلرسائيليّة يف ك ّل ما يتع ّلق
ببناء املستوطنات؛ إذ يعمل يف جميع أرجاء فلسطني وتموّله تمويالً كامالً
ُ
الحكومات اإلرسائيليّة.
ّ
التفايف عىل املحكمة العليا :ينتقل للتصويت عليه يف اللجنة الوزاريّة الترشيعيّة.nrg .
كام ،زئيف 23 ،2014( .ترشين األوّل) .اقرتاح قانون
مستقاة بتاريخ  2015/07/02منhtml.696/635/http://www.nrg.co.il/online/1/ART2 :
أزوالي ،موران 20 ،2013( .ترشين األوّل) .الكنيست ض ّد العليا :سلسلة قوانني لتقليص صالحيّاتها .ynet .مستقاة بتاريخ 2015/07/02
منhttp://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4442703,00.html :
اقرتاح قانون أساس :كرامة اإلنسان وح ّريّته (تعديل –مدّة صالحيّة القوانني االستثنائيّة) .رقم ف ُ .1944/19قدِّم للكنيست بتاريخ
www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/1944.rtf 9/12/2013
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الحكومي غالبيّة أعضائها ،إللغاء قرارات املحاكم من جهة أخرىّ .
ينص االقرتاح عىل إضافة فقرة لقانون
ّ
أساس :كرامة اإلنسان وح ّريّته تتيح للكنيست َس ّن قانون ألغته املحكمة العليا بأغلبيّة استثنائية من واحد
وستّني عضو كنيست ،عىل أن يعَ َّرف كأمر َّ
مؤقت م ّد ُة صالحيّته أربع سنوات .وقد رفض الكنيست هذا
االقرتاح .لهذا سعت شاكيد إىل بسط صالحيّاتها عىل وزارة القضاء ولجنة تعيني القضاة ،من خالل اتّفاقيّة
دخول حزبها للحكومة؛ ويهدف تو ّليها هذه املناصب إىل اختيار قضاة ينتمون إىل التيّار املحافظ والقريب
14
فكريًّا من اليمني اإلرسائييلّ ،للح ّد من ّ
تدخل السلطة القضائيّة يف عمل السلطة الترشيعيّة.
تطويـع السلطـة الترشيعيـّة
الحكومي َ
لس ّن قوانني
تستغل شاكيد السلطة الترشيعيّة ووجود حزب «البيت اليهوديّ » يف االئتالف
ّ
عنرصيّة متط ّرفة .وقد قدّمت شاكيد منذ دخولها الكنيست عدّة اقرتاحات قوانني تهدف إىل وضع قيود
والصهيوني ،وإىل
عىل هوامش الديمقراطيّة اإلرسائيليّة الضيّقة أصالً ،وإىل تعزيز طابع إرسائيل اليهوديّ
ّ
لجم أيّ أفكار وأيّ تيّارات سياسيّة ال تتّفق مع األيديولوجيا اليمينيّة يف إرسائيل .من أبرز تلك االقرتاحات:
اقرتاح قانون الجمعيّات :قدّمت أييلت شاكيد يف العام  2013اقرتاحً ا لتعديل أمر الرضائب ،يحمل
التعديل عنوان «دعم ّ
مؤسسة أجنبيّة لجمعيّة إرسائيليّة» يهدف إىل فرض الرضيبة عىل الدعم املايل ّ الذي
ّ
تتلقاه الجمعيّات اليساريّة والحقوقيّة 15.جاء هذا االقرتاح بعد أن طالبت بعض هذه الجمعيّات بمحاكمة
الجنود اإلرسائيليّني الذين شاركوا يف الحرب عىل غ ّزة عام  .2012يتضمّ ن االقرتاح خمس مخالفات إذا
ارتَ َكبت الجمعيّات واحدة منها تُف َرض عليها الرضائب القصوى ( 45%من التمويل الذي حصلت عليه) .أمّ ا
املخالفات ،فهي املناداة بمعاقبة جنود إرسائيليّني ،أو بمقاطعة ومعاقبة إرسائيل ،أو بعدم االعرتاف بإرسائيل
كدولة يهوديّة ديمقراطيّة ،أو بالتحريض عىل العنرصيّة ،أو بدعم الكفاح املس ّلح ض ّد إرسائيل 16 .لم تنجح
شاكيد يف َس ّن هذا القانون بالرغم من دعم رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو لدى تقديمه ل ّلجنة الوزاريّة
الحكومي التي ّ
وقعها
للترشيع .لهذا أَد َرجَ «البيت اليهوديّ » اقرتاح القانون ضمن رشوط اتّفاقية االئتالف
ّ
17
مع حزب الليكود ُقبَيْل تشكيل الحكومة الحاليّة عام .2015
اقرتاحات قوانني لتقليص الحصانة الربملانيّة ألعضاء الكنيست :قدّمت شاكيد ،بالرشاكة مع أعضاء
كنيست آخرين من أحزاب اليمني يف العام  ،2014اقرتاح قانون لتعديل قانون أساس الكنيست ،يقيض
ً
عب عن دعمه ملن ّ
موقفا يدعم الكفاح املس ّلح ض ّد إرسائيل ،أو ّ
بسحب جنسيّة عضو كنيست ّ
ظمة
عب أو نرش
14
15
16
17

كام ،زئيف .)2014( .مصدر سابق.
اقرتاح قانون تعديل أمر الرضائب .رقم فُ .1672/19/قدِّم للكنيست بتاريخ knesset.gov.il/privatelaw/ .2013/07/31
rtf.1672/data/19
ليس ،يهونتان 10 ،2013( .تموز) .أعضاء كنيست من اليمني يدعمون مج ّددًا قانونًا يهدف إىل اإلرضار بتمويل جمعيّات اليسار .هآرتس.
مستقاة من .http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.2067857 :انظروا ً
أيضا ن َ ّ
ص اقرتاح القانون يف املصدر السابق.
اتّفاقيّة االئتالف لتشكيل الحكومة الـ  34لدولة إرسائيل ّ
املوقعة بتاريخ  2015/05/07بني حزب البيت اليهوديّ وحزب الليكود( .بالعربيّة)
http://main.knesset.gov.il/mk/government/Documents/coalition2015_3.pdf
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حسب التعريف اإلرسائييلّ 18.هذا االقرتاح لم َ
إرهابيّةَ ،
يناقش يف الكنيست السابق .ويف ،2014/07/28
قدّمت شاكيد االقرتاح لتعديل «قانون أساس :الكنيست (إنهاء عضويّة عضو كنيست بسبب دعم الكفاح
املس ّلح ض ّد دولة إرسائيل) »2014 -م ّرة أخرى ،وقد أُطلق عىل هذا االقرتاح اسم «قانون حنني زعبي».
يمنح اقرتاح القانون الصالحيّة للكنيست بإنهاء عضويّة عضو كنيست خالل دورة الكنيست ْ
إن َّ
عب عن
موقف داعم للكفاح املس ّلح ض ّد دولة إرسائيل 19.ويمكننا اعتبار هذا النوع من االقرتاحات عقابًا ألعضاء
الصهيوني يف هذا املجال.
الكنيست الذين يرفضون االنصياع لإلجماع
ّ
اقرتاح قانون دولة القوميّة اليهوديّةُ :قدِّمت يف دورتي الكنيست الثامنة عرشة والتاسعة عرشة صيغ
عدّة القرتاح قانون دولة القوميّة اليهوديّة .عىل الرغم من بعض االختالفات الطفيفة بني هذه االقرتاحات،
اتّفقت جميعها يف تعريف دولة إرسائيل كدولة القوميّة اليهوديّة يف بندها األوّلّ ،
وفضلت صفة اليهوديّة
لدولة إرسائيل عىل الديمقراطيّة .كانت شاكيد من املبادرين مع أعضاء كنيست آخرين إىل تقديم اقرتاح
قانون دولة القوميّة اليهوديّة يف الكنيست التاسع عرش.
يرمي اقرتاح «قانون أساس :الدولة القوميّة للشعب اليهوديّ » الذي قدّمته شاكيد يف الكنيست السابق
إىل َق ْونَنة املبادئ التي تكفل التفوّق الديمغرايف ّ ملصلحة اليهود (البند )5؛ وإىل اعتبار الرشيعة اليهوديّة
األسايس يف إرسائيل (البند  3ب)؛ واقتصار ّ
حق تقرير املصري للشعب اليهوديّ عىل كامل
مصدر الترشيع
ّ
فإن ّ
«أرض إرسائيل» (البند  1ب)؛ وبموجب هذا القانون ّ
أحقيّة إقامة دولة إرسائيل عىل «أرض إرسائيل»
هو ّ
تاريخي ّ
التاريخي (البند  1ج) .يتجاهل القانون جميع
ألن «أرض إرسائيل» هي موطن اليهود
حق
ّ
ّ
األق ّليّات املواطنة يف إرسائيل ،ويتعامل معها عىل أساس املوا َ
طنة الفرديّة ال الحقوق الجماعيّة (البند .)9
وإذا استَ ْكنَهْ نا االقرتاحَ  ،فسنجد ّ
الديمقراطي لدولة إرسائيل ،والذي ذُكر يف البند الثالث كنظام
أن املر ّكب
ّ
الحكم املتّبع فيها ،يأتي مذيَّالً للمر ّكب اليهوديّ لدولة إرسائيل الذي يطغى عىل بنود القانون .ومن الالفت
لالنتباه كذلك انعدام مر ّكب املساواة من هذا االقرتاح ومن االقرتاحات األخرى .ويمكننا القول ّ
إن هذه
20
شعِ ن التمييز ض ّد األق ّليّة الفلسطينيّة.
االقرتاحات تُ َ ْ
موقفهـا مـن املواطنني العـرب
يتالءم موقف أييلت شاكيد من العرب مواطني دولة إرسائيل مع موقف حزبها البيت اليهوديّ  .فو ً
َفقا
االنتخابي لحزب «البيت اليهوديّ » ،ي َ
ُقسم املواطنون العرب إىل قسمني ،األوّل طابور خامس
للربنامج
ّ
18
19
20

الرسمي( .بالعربيّة) http://goo.gl/KibVgc
اإللكرتوني
أييلت شاكيد ،املوقع
ّ
ّ
اقرتاح قانون أساس :الكنيست (تعديل-إنهاء عضويّة عضو كنيست بسبب دعم الكفاح املس ّلح ض ّد دولة إرسائيل)  .2014-رقم
فُ .2696/19/قدِّم للكنيست بتاريخ .2014/7/28
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/Plaw_display.asp?lawtp=1&find_mk=904
اقرتاح قانون أساس :إرسائيل -الدولة القوميّة للشعب اليهوديّ  .رقم فُ .19/1550/قدِّم للكنيست بتاريخ .22/7/2013
www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/1550.rtf
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يتعاون مع الفلسطينيّني ض ّد دولة إرسائيل ،والثاني هم العرب الطيّبون؛ ودولة إرسائيل تتغاىض عن
تحريض القسم األوّل وتميّز ض ّد القسم الثاني ،و ً
َفقا للحزب 21.من هذه املنطلقات تتعامل شاكيد مع
املواطنني العرب .فهي تشجّ ع التجنيد اإلجباريّ  ،وتنادي بتجنيد العرب املسيحيّني من جهة ،ومن جهة
أخرى تمارس سياسة تمييزيّة ضدّهم وتتعامل معهم من منطلق الوالء ال املوا َ
طنة .كذلك تدّعي شاكيد أنّه
ال تمييز بني اليهود والعرب يف قرارات الحكومة؛ فعىل سبيل املثال ،هي ال ترى يف أوامر إخالء بيوت أو قرى
أيَّ تمييز ض ّد العرب .جاء هذا يف أعقاب قرار املحكمة العليا إخالء قرية أ ّم الحريان يف النقب ،والذي صدر
العام املايض ،علمً ا ّ
أن هدف اإلخالء هو إقامة بلدة يهوديّة عىل أنقاضها 22.وتع ِّلل شاكيد وجهة نظرها هذه
بحاالت صادفتها أثناء عملها ،وهي حاالت أخلت فيها دولة إرسائيل مواطنني يهود من بيوتهم ،عنو ًة يف
23
بعض األحيان ،دون تعويضهم مقابل هذا اإلخالء .ومن وجهة نظرها ال فرق بني هذه الحاالت.
السيايس،
كذلك يتّسم خطاب شاكيد بالتحريض عىل العرب مواطني دولة إرسائيل .فمنذ بدأت طريقها
ّ
عندما ترأّست حمالت حركة «إرسائيل يل» ،شنّت شاكيد حربًا إعالميّة ض ّد الفلسطينيّني وض ّد الالجئني
االجتماعي لنرش أقوالها ومواقفها تجاه
األفريقيّني .ترتكز يف حربها عىل استعمال صفحات التواصل
ّ
الفلسطينيّني .ومن الجدير ذكره ّ
أن شاكيد تنرش التحريضات لفرتة وجيزة فقط ،لتأجيج النفوس ،وعند
وقوع حوادث وضحايا تحذف ما نرشته من مواقع التواصل
االجتماعي 24.فعىل سبيل املثال ،يف األوّل من
ّ
االجتماعي «فيسبوك» مقتطفات
شهر تموز عام  ،2014نرشت شاكيد عىل صفحتها يف شبكة التواصل
ّ
من مقال كتبه أوري إليتسور قبل اثني عرش عامً ا ،يقول يف ما اقتبسته إنّه يجب إبادة الفلسطينيّني ،بعد
أن وصفهم باإلرهابيّني ،ودعا إىل ذبح أمّ هاتهم ألن ّ ّ
هن ينجبن مقاتلني و َ
يستثن أحدًا
َص َفهم بالثعابني ،ولم
ِ
أو شيئًا ،ال النساء وال األطفال وال الكهول وال البيوت .وقد أثار هذا االقتباس أصداء وجدال ً عاملي َّْي ،ادّعت
خاللها شاكيد ّ
خرجت من سياقها الصحيح .كذلك ح ّرضت ض ّد الفلسطينيّني مواطني إرسائيل،
أن أقوالها أ ُ ِ
واتّهمتهم بأنّهم أحرقوا مقابر يهود يف مقربة يافا ،يف العارش من تمّ وز عام 2014؛ ولكن بالرغم من ّ
أن
الخرب لم يكن صحيحً ا ،لم تحذف ما نرشته إال ّ بعد أن كانت هناك عرشات التهجّ مات من ناشطي اليمني
25
عىل فلسطينيّني.

21
22
23
24
25

االنتخابي .غلوبس .مستقاة يف تاريخ  2015/07/2منhttp://www.globes. :
غلوبس 22 ،2015( .شباط) .برنامج البيت اليهوديّ
ّ
co.il/news/article.aspx?did=1001012128
ملعلومات أوىف عن قضيّة عتري أ ّم الحريان ،يمكنكم زيارة موقع عدالة .قضيّة عتري أ ّم الحريان ،داخل املرافعة القانونيّة.
http://www.adalah.org/ar/content/view/9
عرب  20 ،2015( .48أيّار) .شاكيد :ال تمييز بني اليهود والعرب بإخالء أ ّم الحريان .عرب  .48مستقاة بتاريخ  2015/07/2منhttp:// :
www.arab48.com/?mod=articles&ID=1158272
Walsh, Rodolfo. (2015). “Ayelet Shaked – Oops!...I Did It Again”. (Hebrew) https://www.youtube.com/
watch?v=-JyICz0KNVY
براون ،جون 31 ،2014( .تمّ وز) .وقائع تمّ وز :شهر من الهجمات العنرصيّة والعنيفة .سيحاه مكوميت .مستقاة بتاريخ 20/08/2015
منhttp://goo.gl/wHQVXo :
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اإلسرائيلية ()١١
شخصيات في السياسة
ّ
ّ

• ديكاش تلييأ•

موقفهـا من السالم مـع الفلسطينيّني
ال تختلف شاكيد بموقفها من السالم مع الفلسطينيّني عن موقف نفتايل ِبن ِّت رئيس حزب «البيت اليهوديّ ».
26
طة ِبن ِّت املسمّ اة «خ ّ
يف مقابلة أُجريت معها يف العام  ،2012عرضت شاكيد خ ّ
طة التهدئة» للح ّل األمثل.
تشمل هذه الخ ّ
طة ض ّم املناطق التي تكثر فيها املستوطنات -وهي املناطق املصنّفة ((ج)) -إىل دولة
إرسائيل مع منح الجنسيّة اإلرسائيليّة التامّ ة للفلسطينيّني الذين سيُضمّ ون إلرسائيل ضمن هذه املناطق؛
27
أمّ ا املناطق املصنفة ((أ)) َو ((ب)) فستبقيها تحت إدارة مدنيّة فلسطينيّة.
تعتقد شاكيد ّ
أن أيّ تواصل مع الفلسطينيّني يجب أن يكون يف هذا اإلطار ،ولذا عارضت بشدّة فكرة التنازل
أراض مقابل السالم مع الفلسطينيّني وإقامة الدولة الفلسطينيّة .قدّمت شاكيد يف العام  2014مرشوع
عن ٍ
شعبي حول أيّ اتّفاقيّة مع الفلسطينيّني تتضمّ ن
اقرتاح قانون ينبثق من رؤيتها هذه ،يلزم إجراء استفتاء
ّ
أراض .وقد صادقت الكنيست عىل هذا القانون« ،قانون أساس :استفتاء عامّ »،بالقراءتني األوىل
تنازال ً عن ٍ
28
والثانية يف الـ  12من آذار عام 2014.

26
27
28

خطيب ،إيناس .)2013( .شخصيّات يف السياسة اإلرسائيليّة ( :)1نفتايل ِبن ِّت .مدى الكرمل
http://mada-research.org/wp-content/uploads/2013/05/naftali_benett-15.pdf
املصدر السابق.
اقرتاح قانون استفتاء عامّ .رقم فٌ .1551/19/قدِّم للكنيست بتاريخ .2013/7/22
		
www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/1551.rtf
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اإلسرائيلية ()١١
شخصيات في السياسة
ّ
ّ

• ديكاش تلييأ•

خالصـة
السيايس
نجحت شاكيد ،يف فرتة زمنيّة وجيزة ،يف الوصول إىل منصب وزاريّ مرموق وها ّم يف املشهد
ّ
اإلرسائييلّ ،عىل الرغم من تجربتها الربملانيّة القصرية نسبيًّا .تشغل شاكيد منصب وزيرة القضاء ،الذي
يمنحها التأثري عىل شكل املجتمع اإلرسائييل ّ وطبيعة النظام .تُعترب شاكيد من السياسيّني اإلرسائيليّني
السيايس واملناصب
الذين يحملون طرحً ا أيديولوجيًّا واضحً ا ومبلو ًرا .فهي تسعى من خالل عملها
ّ
التي تتوالّها -مع باقي أعضاء حزبها «البيت اليهوديّ » -إىل ترجمة قناعاتهم السياسيّة إىل برامج عمل
القضائي
وسياسات وقرارات عىل أرض الواقع .ولع ّل أبرز هذه الرتجمات هي محاولة شاكيد تكبيل الجهاز
ّ
القضائي ،وتقليص ّ
تدخله يف قرارات
املفاهيمي التقليديّ املحافظ للجهاز
اإلرسائييل ّ وحرصه يف اإلطار
ّ
ّ
َ
محكمة العدل العليا ،ومن خالل تعيني قضاة
السلطة الترشيعيّة والتنفيذيّة ،من خالل َس ّن قوانني تكبح
اليميني
ينتمون فكريًّا إىل هذا التيّار ،ومن خالل عملها يف وزارة القضاء .بهذا تعكس شاكيد موقف التيّار
ّ
يف إرسائيل الذي يرى يف محكمة العدل العليا ّ
مؤسسة يساريّة تعيق سيطرة اليمني عىل السلطات يف
إرسائيل وعىل صناعة القرار وتح ّد من هيمنة فكر اليمني يف الثقافة السياسيّة يف إرسائيل .فضالً عن هذا،
ديني»
«صهيوني
ديمقراطي
تعمل شاكيد عىل استخدام أدوات ديمقراطيّة إجرائيّة لفرض نظام غري
ّ
ّ
ّ
يشدّد عىل ُهويّة ووظائف دولة إرسائيل كدولة صهيونيّة ويهوديّة .محاولة فرض األيديولوجيا اليمينيّة
الصهيونيّة الدينيّة تستهدف -بالدرجة األوىل -الس ّك َ
السيايس والح ّد من
ان العرب يف إرسائيل ووعْ يَهم
ّ
الصهيوني ،وتستهدف ً
أيضا الالجئني األفريقيّني الذين
مطالبهم القوميّة وتدجينهم تحت سقف املرشوع
ّ
يهدّدون يهوديّة دولة إرسائيل -و ً
َفقا لشاكيد ،-وتستهدف كذلك بقايا اليسار اإلرسائييل ّ من خالل الح ّد
ّ
وبخاصة مبادئ حزب
سيايس يرتكز عىل فكر وطرح اليمني اإلرسائييلّ،
من تأثريه بواسطة فرض إجماع
ّ
البيت اليهوديّ  ،بواسطة القوانني والسياسات.
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