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 حضرة       حضرة
 السيد مضر يونس     محمد بركة،  السيد

 رئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية  رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية

 تحية طيّبة وبعد،

 والتصدي له في موضوع العنف والجريمة باكاتدّخل الش عارضةمالموضوع: 

في  ، وألننا على يقين بمواقفكم السياسية في هذا الموضوع،تعاونكم كرؤساء ألهم جسمين سياسيين تمثيليين طالباتمنتوّجه إليكم بهذا 

بين صفوف رؤساء السلطات المحلية وممثلي األحزاب والحركات  وتسجيل موقف واضح وصريح جديّة ومسموعةتجنيد معارضة 

، الفلسطيني معالجة آفة العنف والجريمة في المجتمع العربيمن العام اإلسرائيلي )الشاباك( للفكرة تفويض جهاز األ السياسية المختلفة

  الفردية والجماعية. أبسط الحقوقنتهاك وذلك لخطورة هذه الخطوة وما تنطوي عليه من تهديد ال

ريمة داخل المجتمع العربي في البالد. وفي الفترة األخيرة العنف والج قضية الشاباك للتدّخل في معالجةمنذ فترة طرح فكرة تفويض بدأ 

تلقى هذه الفكرة تأييد كل من رئيس الحكومة،  المختلفة نشر في وسائل االعالمأكثر جديّة حيث وكما  ىتحديًدا اتخذت هذه الفكرة منح

 فترة تم تأجيل تنفيذها الى حين انتهاء باك الحاليارئيس الشنتيجة لمعارضة . لكن والعام للشرطة زير األمن الداخلي والمفّوضوو

إقامة طاقم وزاري عن  مؤخرااإلعالن مؤّشر آخر لجديّة هذا التوّجه، هو  .القادمة في األسابيع القريبةحدوثه المتوقع ، األمر واليته

ممثلين عن إضافة ل الشاباكجهاز ن ممثلين عالى جانب  ،برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بينت لمكافحة العنف في المجتمع العربي،

  .الداخلية والمالية تيوزار

من قبل  والقاطعةالمعارضة الواضحة  ،معالجة العنف والجريمةلفكرة تفويض الشاباك حتى اآلن لم تلق ة هذه التطورات رغم خطور

رؤساء لسلطات منها  لقيادات، اأن هناك أصواتً األنكى من ذلك واألحزاب واالجسام السياسية والقيادات المختلفة للمجتمع العربي. 

من تمكن سي وغيرها، ةاستخباراتي من قدرات وأدواتهذا الجهاز طالب بتدّخل جهاز الشاباك من منطلق انه ونتيجة لما يملك ت ،محليّة

 .فضل وأسرعبشكل أ معالجة الجريمة في المجتمع العربي

نظامها  ،دولةالامن حماية " الجهاز:على أن مهمة  7والذي ينص في البند ( 2002الشاباك هو جهاز أمني يعمل وفقا لقانون الشاباك )

. وال ..".ومحاوالت الكشف عن أسرار الدولةوالتجسس والمؤامرات  التخريبو، من تهديدات اإلرهاب ،ومؤسساتها الديمقراطي

يسمح القانون بتفويض  وظيفة في المجال المدني، كمعالجة الجريمة وغيرها. ةندرج ضمن وظائف الشاباك التي يحددها القانون أيت

مصادقة لجنة الكنيست الفرعية وتفويض كهذا مشروط بلتدّخل ومعالجة القضايا التي تعّرف على أنها "أمن قومي" فقط، لالشاباك 

 نقاشاتها بسرية تامة. تعقد جلساتها وتجريالشؤون الخارجية، والتي و للخدمات السرية، التابعة للجنة األمن

التعامل تعريف مشكلة العنف والجريمة وأنه سيتم  في أوال تكمنمعالجة الجريمة في المجتمع العربي الشاباك لالخطورة في تفويض 

. وقد رأينا أن هذا فعال ما وليست قضية مدنيّة وبالتالي فالعربي ليس "مواطنا" بقدر ما هو "عدو" "يقوم أمن"أنها قضية ها على مع

احتمال استخدام ب كتحضير لتفويض الشاباك، مثل ادعائهم من الشرطة ووزارة األمن الداخلي بدأ يحدث وما بدأ يلّمح له المسؤولون

  .في المدن المختلطة وادعائهم ان هذا ما حدث في أيار المنصرم، ة"االشتباكات القومي"في غير المرّخص السالح 
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نتيجة لما  . وهذاللمواطن العربي ألبسط الحقوق الفرديةشّكله األمر سيجدي الذي هي التهديد الالخطورة اإلضافية في تدّخل الشاباك 

منحت له بهدف تعزيز االمن الوقائي  ،استثنائية وأدوات استخباريةيمتلكه جهاز الشاباك من صالحيات واسعة النفوذ ووسائل تحقيق 

يكفي النظر إلى الصالحيات المنصوص عليها في القانون لفهم الطريقة  والكشف المسبق عن الفعاليات التي قد تضر بأمن الدولة.

في  اهاشتباستدعاء أشخاص لالستجواب حتى لو لم يكن هناك  صالحيتهمثل  مقارنة بالشرطة، الشاباكالمختلفة التي يتصرف بها 

و التنصت على المحادثات الخاصة دون أ، مر من المحكمةأل الحاجة إجراء تفتيش سري دونو ينادخول المب أو، ارتكابهم مخالفة

تعقب  جراءإ فياالستثنائية إضافة الى صالحيته جريمة. كل هذا  ارتكاب بغرض التحقيق في وليس فقطالحاجة إلى أمر من المحكمة 

مراقبة جماعية  االتصال لمواطني الدولة ولديه القدرة على إجراء معطياتيمتلك الشاباك قاعدة بيانات ضخمة لجميع  إذ – جماعي

هذه  البحث في قاعدة البيانات هذه دون الحاجة إلى أمر قضائي أو اشتباه الرتكاب جريمة.من صالحياته و ،شخص يلكل حركة أل

حّجة االمن الوقائي االطالع على المعلومات األكثر خصوصية واألكثر حساسية للفرد، كعالقاته الصالحيات االستثنائية تمّكن الشاباك ب

للمستشار القضائي  جمعية حقوق المواطنرسالة )انظروا االجتماعيّة، ومواقفه السياسية والدينية، وميوله الجنسية وغير ذلك الكثير. 

 (.بمعالجة العنف والجريمة للحكومة ضد تدّخل الشاباك

المواطن العربي  توسيع صالحيات الشاباك ونفوذه تجاه فعليا عنييمعالجة الجريمة داخل المجتمع العربي، لتفويض الشاباك من هنا فأن 

 .ليس فقط بحّجة "األمن القومي"هذه المرة و

ما وصلت إليه األمور من حيث تفّشي العنف واستفحال الجريمة في صفوف مجتمعنا، يلزم باتخاذ خطوات جّدية شك في أن لدينا ليس 

. ان حقوقالوغيرها من  هذا ال يعني التنازل عن أبسط حقوقنا كمواطنين في المساواة وفي الكرامة وفي الخصوصيةوحاسمة. ولكن 

  .اوخطير ازلق اوسيشّكل منحدرمنه ة سوف يفوق أي فائدة معالجة الجريملالضرر الناتج من تفويض الشاباك 

وتسجيل موقف واضح  كرؤساء ألهم جسمين سياسيين تمثيليين في تجنيد معارضة جديّة ومسموعة كمطالبنأعاله،  وردما بناء على 

جهاز األمن العام  بين صفوف رؤساء السلطات المحلية وممثلي األحزاب والحركات السياسية المختلفة لفكرة تفويض وصريح

  اإلسرائيلي )الشاباك( لمعالجة آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي الفلسطيني.

 

 باحترام،

 ’نساء ضد السالح’ائتالف 

 :ةنسخ

 ممثلي جمهورو ساء سلطات محليّةؤ، ركنسيتأعضاء 
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