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     25/11/2015                  لحضرة،
  نتنياهو بنيامين الكنيست عضو
  الحكومة رئيس

  

  طّيبة، تحّية
  

  الواقع األمر بحكم اإلعدام بعقوبة السماح في مسؤولّيتك: الموضوع

تمّددت الفتاة على األرض  ;عاًما، من  قلنديا 16، .ع. نأول أمس قام شرطي في القدس  بإطالق النار على  
حّتى بعد  عاًما في نفس الحادث 14من العمر النار على ابنة خالها هديل البالغة  تأطِلقو مصابًة وبال حراك. 

على أشرقت أن أصيَبت من الرصاصة األولى وسقطت، مّما أّدى إلى قتلها. في اليوم السابق، أطلق الجنود النار 
ًما من نابلس، وأردوها قتيلة، بعد أن أصيبت جّراء دهسها. في القدس، ُقتل في عا 16ناني البالغة من العمر قط

وتواصل إطالق النار صوبهما حّتى إصابتهما. في كل من  ;كّل من باسل سدر وفادي عّلون تشرين اولشهر 
ات مر  كانوا "مشلولي الحركة"، ورغم ذلك ُأطلق النار عليهم اشخاصهذه الحاالت الخمس، يدور الحديث حول 

 اشخاص. من بين الخمسة، أربعة لقوا مصرعهم وأصيبت واحدة بجروح بليغة. سواء دار الحديث عن اخرى
حاولوا تنفيذ عملّية أم ال، فإن األمر ال يحجب الحقيقة المّرة: وهي أن المسألة تتمحور حول تنفيذ اإلعدام في 

اشتباه بأّن حاالت أخرى تنضّم إلى هذه الحاالت  الشارع، دون قانون ودون محاكمة، وبشكل فورّي وعلنّي؛ وهناك
  المذكورة.

القانون الجنائي لدولة إسرائيل، ألغى عقوبة اإلعدام على جرائم القتل منذ أكثر من ستين عاًما، وذلك في عام 
. على وجه الخصوص، لم ُينّص بأي حال على عقوبة اإلعدام في مسائل تتعّلق بالشروع في قتل أو 1954
خطير. وفي كلتا الحالتين، حتى لو كانت هذه السلطة قائمة في القانون اإلسرائيلي، فإّن القرار بشأنها اعتداء 

يعود إلى المحاكم. "إسرائيل بيتنا"، الحزب الذي أخذ على عاتقه مسؤولّية تشريع األمر في االنتخابات األخيرة، 
 - 6عضًوا في الكنيست لقاء  94 -باستثنائها فشل في محاولة تحريك األمر قدًما. جميع الكتل البرلمانّية 

وبالتالي، ليس هناك شك حول الموقف المعياري والواقع القانونّي في دولتنا: في صوتت ضد مشروع القانون. 
في  وقد تّم التصديق عليه مجدًدا، وراسخ ثابت هذا موقف. نقطة في نهاية الّسطرإسرائيل ال يوجد إعدام، 

  .خيرةفي اآلونة األالكنيست 
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في فترة توّليك الفجوة الهائلة بين الموقف المعياري الموصوف أعاله وبين الواقع الفعلّي أمر ال ُيحتمل. عملًيا، 
رئاسة الحكومة، تبلور واقع يبدو ذا معيارّية جديدة، وينّص على أّنه "يجب إطالق النار بقصد القتل"، في أي 

هذا الواقع هو نتيجة مباشرة بها يشكل أي خطر. او  ه بهحال، وفي أي وضع، حتى عندما ال يعود المشتب
للخطاب الحماسي لدى مسؤولين في الحكومة وممثلين منتخبين في ائتالفكم، والذين يحوزون على دعم عبر 

إسراء عابد  . اإلعدام في الشارع" -الفرد الذي يدمج بين مظهر عربّي وبين سّكين له نهاية واحدة فقط ;صمتك
التي كادت ُتقتل جّراء إطالق النار عليها في محطة الحافالت المركزّية في العفولة، عّبرت من من الناصرة 

  خاللها أفعالها عن تذويت لهذا الواقع الذي ال ُيصّدق، والذي يبدو أنها استغّلته لتنتحر.

 إلى المسلحين، المدنيين وحتى الشرطة افراد تحّول– تشّجع وحّتى بل -تترأسها التي الحكومة تسمح" هكذا، 
إطالق النار  أوامراّدِعَي أّنه ال يوجد أّي تغيير في : اخرى ل في جهةفعا. الكالم في جهة، واألوجالدين قضاة

وأن قوات األمن تؤّدي عملها ضمن استخدام قوة معقولة ال تتجاوز ما هو مطلوب لوقف منّفذي العملّيات، ويبدو 
ال يشّكل خطًرا هو أمر غير قانونّي. على أرض الواقع، الدعم بديهًيا أّن إطالق النار على شخص مصاب 

  واقع مختلف في جوهره.ل - شرعّية  كما يرسخ –يعّبر التي تم توثيقها الكامل لعمليات القتل غير القانونّية 

من يصمت في الوقت الذي تتصّرف فيه قوات األمن خارج نطاق القانون، ال يمكنه أن يكون نظيف اليدين. ال 
يمكنك أن تقول إّن أذنيك لم تسمع أو أن فمك لم يأمر. صمتك المتواصل في ضوء األحداث، إلى جانب الثناء 

صمتك في ضوء تصريحات وزير األمن العام على عمل قوات األمن، يوّضح السياسة التي تتبناها وتدعمها.  
، أن "كل مخّرب يجب أن يعرف انه لن ينجو من العملّية التي سينّفذها"  يصادق على هذه "جلعاد أردان"الداخلي 

  السياسة غير القانونّية. صمتك بعد تنفيذ السياسة هو دعم الحق.

بقّوة إلى أّي حّد شهر)،  نحو موضوع (قبلحول هذا ال المستشار القضائّي للحكومةعالوة على ذلك، تجّسد رسالة 
عن  في الحديث "نشتاينفاي"السيد اجتهد  صادًقا. " على قواعد إطالق النار الزائد"التشديد  حولكالمه  لم يكن

 إدانةتضمن أي ي، ولم اوضعيفً  متأخًرا جاء كالمه ; جمعية حقوق المواطن ومركز عدالةالموضوع فقط بعد توّجه 
  أي خطوة عملية. لم يعقب الكالم – وبشكل أساسيّ  ;لإلجراءاتللتصريحات أو ملموسة 
 فإّنها للظروف، تبًعا. الجمهور بحماية ملزمة األمن قوات. مروع أمر اإلسرائيليين المدنيين ضد الهجمات موجة
 قضاة بمثابة يتصرفوا أال والجنود الشرطة افراد على يجب لكن،. الهدف هذا لتحقيق الالزمة القوة باستخدام ملزمة

 المطاف، نهاية في. القائد يقّرره" القائد نهج" ولكن - أفعاله مسؤولّية يتحّمل الزناد، على يضغط من. وجالدين
  ".المسؤولّية يتحّمل من الحكومة، كرئيس أنت، فإّنك

ا: زداد الوضع سوءً ، يعملًيا. مروعلو مّر قانون عقوبة اإلعدام في الكنيست، لكان ذلك بمثابة تطّور سلبّي و 
، أو بتعليمات عاّمة الحًقاا القانون لم يمر، ولكن يتم تنفيذه على أرض الواقع، في صمت أو بغمزة، مدعومً 

ضد  الفتاكةاستخدام القوة إلى توجيه ب"المزاج العام"  تحّول  بدال من ذلكو ، تقديم الّتشريع. لم يتم مسبًقا
  .الذي تّم شّل حركتهم مسبًقا شخاصاأل
  



3 

 

الذي لوقف اإلفالس األخالقي  بعد حياة أولئك الذين قتلوا بالرصاص ، ولكن لم يفت األوانال يمكن إستعادة 
قوات  افراددور أّن ، و مفّوض باإلعدامال أحد الفورّي بأّنه  التوضيح تقع عليك مسؤوليةالوضع الراهن.  هيعكس

 في جالدينالشرطة إلى  افرادوليس تحويل  – لكمن ذ ولكن أيضا ال أكثرأقّل ال  -األمن هو حماية الجمهور 
  .شوارع المدينة

  

  باحترام،
  

 
 

  حاغاي إلعاد
  مدير عام بتسيلم

  

 
 
  

 
 
 

  نسخ:
  وزير األمن الداخلّي، عضو الكنيست غلعاد أردان

  وزير األمن، عضو الكنيست موشيه يعلون
 المستشار القضائّي للحكومة، المحامي يهودا فاينشتاين

         


