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دوائر المساعدة القضائية -
رصد العوائق وتوصـيات سـياسـية

يفحص هذا الفصل مدى سهولة إيصال )متناولّية( المساعدة القضائية من الدولة للسكان العرب. تّم اختيار هذا المجال خالل عملّية 

ا من الفهم المشترك بأن وزارة القضاء ملزمة بتقديم خدماتها لجميع مواطني 
ً
مشتركة لممثلي وزارة القضاء وجمعية سيكوي انطالق

الدولة بشكل متساٍو، ومفيد وناجع. يشكل فتح دائرة المساعدة القضائية في المدينة العربّية الناصرة، في العام 2008، مثاال على جهد 

مبارك على طريق إيصال وتسهيل وصول خدمات المساعدة القضائية. 

 لمجاالت أخرى تقدم فيها الدولة خدمات للمواطنين العرب. هدف 
ً

تولي جمعية سيكوي أهمّية كبرى لفحص هذا المجال، لكونه مثاال

هذا الفصل هو فحص الوضع السائد في دوائر المساعدة القضائية، وإلقاء الضوء على عدم المساواة في تسهيل تقديم الخدمات 

للسكان العرب مقابل السكان اليهود، كشف العوائق المسببة لعدم المساواة )العوائق التي في الجهاز الحكومي والعوائق في الوسط 

العربّي(، واقتراح طرق لمواجهتها والتعامل معها. 

شمل فحص خدمات المساعدة القضائية جمع معلومات من مواقع انترنت ووثائق ذات صلة بالموضوع1، استعراض قائمة ببلوغرافيا 

لدراسات وأبحاث حول الموضوع في البالد والخارج، لقاءات مع ممثلين عن وزارة القضاء، مع ممثلي جمعيات تعمل في مجال المساعدة 

القضائية، ومع مدير مكاتب الرفاه االجتماعّي في بلدات عربّية، وفحص دوائر المساعدة القضائية بواسطة محاٍم يتحدث العربّية. 

ظهرت خالل الفحص عوائق ومشاكل تؤثر على مدى متناولّية خدمات المساعدة القضائية، لكنها ال تقع تحت مسؤولية قسم المساعدة 

البلدات العربّية أو ضغط وعبء كبير في أقسام الخدمات االجتماعّية في السلطات  القضائية، مثل حركة مواصالت عاّمة جزئية في 

المحلّية العربّية. هدف هذا الفصل هو فحص ووصف جميع هذه العوائق، بما فيها تلك التي ال تقع تحت مسؤولية قسم المساعدة 

القضائية، وذلك بهدف رسم صورة كاملة. 

ا لمنهج اكتشاف العوائق )كما هو مفصل في الفصل األول(، عبر استخدام الطريقة العمودية )راجع ص 
ً
تم اكتشاف العوائق طبق

23( والتي يتّم بموجبها في المرحلة األولى تشخيص العارض و/ أو المشكلة وفي المرحلة الثانية نكتشف العوائق ونقوم بتحديد 

خصائصها. وفي النهاية نعرض توصيات سياسية محددة وقابلة للتنفيذ. 

خلفية

طبيعة الخدمة

يقدم قسم المساعدة القضائية في وزارة القضاء، وبموجب قانون المساعدة القضائية )1972( وأنظمة المساعدة القضائية )1973( 
المحدودة.  الوسائل  ذوي  من  ذلك  يطلب  لمن  القضائية  المساعدة  دوائر  بواسطة  المدني  المجال  في  في مسائل قضائية  مساعدة 
تشمل المساعدة القضائية استشارة بل وحتى تمثيل من يطلب أمام المحاكم من قبل محامين تعينهم الدائرة. تعطى الخدمة مجاًنا 
بدون رسوم باستثناء دفع رسوم اشتراك رمزية قدرها 125 )ش.ج(. وفي حاالت معينة تعطى الخدمة بدون دفع. تعطى خدمة المرافعة 

القضائية في المجال الجنائي من قبل الدفاع العام، لكن هذا التقرير ال يتناول المجال الجنائي. 

توزيع الخدمة

تعمل في إطار قسم المساعدة القضائية 5 دوائر مساعدة قضائية لوائية: 

فرع القدس- يخدم سكان منطقة القدس والجنوب )باستثناء كريات جات، أشكلون وأشدود( <

فرع تل أبيب- يخدم منطقة تل أبيب والمركز  <

فرع حيفا- يخدم منطقة حيفا )ويشمل ذلك عكا ومنطقة وادي عارة(  <

فرع بئر السبع- يخدم مدينة بئر السبع ومحيطها )يشمل كريات جات، أشكلون وأشدود(. <

فرع الناصرة- يخدم منطقة الشمال  <

1   قدم طلب للحصول على بعض المعطيات الناقصة، لوزارة القضاء، بواسطة قانون حرية المعلومات. لغاية نشر هذه الوثيقة لم تصل المعلومات المطلوبة. 
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باإلضافة لذلك يقدم القسم خدماته لـ41 بلدة و18 سجن في أنحاء البالد. 

طاقم المساعدة القضائية

ا متطوعات من جهاز الخدمة 
ً

يعمل في طاقم المساعدة القضائية نحو 200 شخص من محامين، متدربين، وموظفين إداريين وأيض

القسم  المختلفة، ويدفع  المحاكم  أمام  الخدمات  القسم مع نحو 900 محاٍم خارجيين يمثلون متلقي  لذلك يعمل  باإلضافة  الوطنية. 

لهؤالء رواتبهم. 

مجاالت الخدمة القضائية

 عام أكثر من 50 ألف طلب )في العام 2009 عالج القسم نحو 180 ألف إجراء 
ّ

يعالج قسم المساعدة القضائية في كل
قضائي2( في جملة متنوعة من المواضيع ومن بينها: 

تمثيل في قضايا عائلية ومن ضمنها طالق، نفقة، حضانة األوالد، ترتيبات زيارة لألوالد، أمر حماية بسبب عنف داخل األسرة، أمر  <

منع مغادرة البالد وغيرها. 

تمثيل في الدفاع عن حقوق ذات صلة بالسكن، ومنها ملكية، مطالبات باإلخالء، تكاليف إيجار ومفتاحية. <

إعالن  < لطلب  تمثيل  يشمل  القضائية،  اإلجراءات  دائرة  في  الدائنين  من  وحماية  تعويض  ودعاوى  مالية  دعاوى  في  تمثيل 

اإلفالس.

تمثيل في دعاوى واستئناف ضد مؤسسة التأمين الوطني: مثل دعوى للحصول على مخصصات الشيخوخة، منح، إعادة  <
تأهيل وحقوق أخرى. 

تمثيل قضائي أمام لجنة أخصائيين نفسيين لمن يرغمون على المكوث في مستشفى وغيرها.3 <

تجدر اإلشارة باإلضافة لذلك إلى أنه في جميع دوائر المساعدة القضائية، توجد تعليمات إلعطاء المساعدة القضائية العاجلة 

والفورية في مواضيع مثل: العنف داخل األسرة، يشمل إصدار أمر احترازي; إصدار أمر بمنع مغادرة البالد، إطالق سراح من 
سجن على خلفية ديون وغيرها.

يتضح مّما ذكرناه أعاله أنه يفترض في المساعدة القضائية أن تزود المواطن معدوم اإلمكانيات مساعدة قضائية في مجاالت مهمة 

العرب،  للمواطنين  إذا كانت تقدم بصورة متساوية  الخدمة، وسنفحص ما  ا طريقة إعطاء 
ً
له. سنصف الحق بالنسبة  وأحياًنا مصيرية 

وسنحلل العوائق التي تحول دون وصولها بشكل متساٍو للجميع. 

إجراءات الحصول على الخدمة

توجه صاحب الطلب إلى واحدة من دوائر )فروع( المساعدة القضائية. على من يحتاج المساعدة القضائية أن يتوجه إلى . 1
واحدة من دوائر )فروع( المساعدة القضائية وأن يعبئ نموذج طلب رسمي باللغة العبرية. يمكن إنزال نموذج الطلب من االنترنت 

أو الحصول عليه في دوائر المساعدة القضائية، في أقسام الرفاه االجتماعّي للسلطات المحلّية، ومراكز المساعدة التابعة لمنظمات 

تطوعية4 مجانًا. يساعد موظفو االستقبال، المحامون، والعاملون االجتماعّيون في حاالت كثيرة في تعبئة النماذج ويلفتون انتباه 

الحاالت عن  في كثير من  أننا نتحدث  النماذج، ذلك  التي تظهر في هذه  المهمة  التفاصيل  إلى  الخدمة  المتوجهين بطلب 

شرائح مستضعفة غير متمكنة من اللغة العبرّية وتواجه صعوبات في فهم اللغة القانونية الواردة في النماذج. 
يجب إرسال النموذج لدوائر المساعدة القضائية اللوائية أو إرساله بالفاكس أو البريد.

التي  للشروط  ا 
ً
طبق القضائية،  المساعدة  استحقاق  لشروط  أولي  فحص  يجري  القضائية،  المساعدة  دائرة  في  النموذج  تسليم  بعد 

يحّددها دستور المساعدة القضائية. 

2   توجه بطلب الحصول على مساعدة قضائية يؤدي في حاالت كثيرة إلى البدء بإجراءات في عدة مواضيع.
3   تفصيل كامل للمجاالت موجود على موقع وزارة القضاء على االنترنيت. 

ا مشروع 
ً

ا العيادات القانونية لجامعة تل أبيب والجامعة العبرية، وأيض
ً

4   توفر جمعيات كثيرة مثل جمعيات : يديد، سينغور كهيالتي، محويفوت، تباكا، جمعية حقوق المواطن، هليف، وأيض
"سخار متسفا" في نقابة المحامين مساعدة قانونية وقضائية لشرائح سكانية ضعيفة في مجااالت مختلفة. 
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استحقاق تلقي المساعدة القضائية مرهون بتوفر 3 شروط متراكمة: 

استيفاء المقاييس لتلقي الخدمة.. 1

تطلب المساعدة القضائية في موضوع واحد أو في عدة مواضيع يمكن تلقي المساعدة فيها.  أ. 

الممتلكات5،  واختبار  الدخل،  ضريبة  اقتصاديين: اختبار  اختبارين  الطلب  مقدم  يستوفي  أن  يجب   – اقتصادي  استحقاق  ب. 
باستثناء قضايا التأمين الوطني وتمثيل أناس يفرض عليهم الرقود في مستشفى، حيث ال يوجد في هذه الحاالت أي فحص 

للحالة االقتصادية. 

فرص قضائية- فحص فرص النجاح في الدعوى، باستثناء التمثيل أمام لجنة األخصائيين النفسيين.6  ج. 

لقاء مع محاٍم. بعد تقديم طلب رسمي خطًيا وفتح ملف في الدائرة اللوائية، يدعى مقدم الطلب للقاء مع محاٍم في الدائرة التي . 2

توّجه إليها. وفي بعض األماكن، ومن أجل تسهيل األمر على مقدمي الطلبات الذين يسكنون في مواقع بعيدة عن الدائرة التي 

ينتمون إليها، يلتقي المحامون مع مقدمي الطلبات في مكاتب قسم الرفاه االجتماعّي للسلطات المحلّية القريبة لمكان سكناهم 

أو في مراكز المساعدة للجمعيات العاملة في هذه البلدات.7  إن حقيقة تقديم هذه الخدمات في فروع الجمعيات المذكورة، هي 

ا بالتفصيل. 
ً
ا في إيصال هذه الخدمة للمواطنين العرب، ونقف عند هذه النقطة الحق مهمة جّدً

القرار بشأن معالجة الملف أم ال. بعد اللقاء مع المحامي، وبعد تقديم الوثائق الالزمة، تقرر دائرة المساعدة القضائية ما إذا كانت . 3

ستقدم المساعدة المطلوبة أم ال، ووفق أي إجراءات. 

القضائية ومن قبل محامين مستقلين من قائمة  المساعدة  القضائية من قبل محامي دائرة  )المساعدة(  المتابعة  تتم مواصلة 

المحامين الذين تمول الدولة عملهم. 

ميزانية

تبلغ ميزانية قسم المساعدة القضائية نحو 78 مليون شاقل. وقد ارتفع حجم هذه الميزانية باستمرار خالل العقد األخير )فقد كان 

في العام 2000 نحو 45 مليون شاقل(. وقد تّم على مدار هذه الفترة استغالل كامل الميزانية وفي األعوام التي تّم فيها تقليص هذه 

الميزانية )2001-2003( كان هناك تجاوز بالغ في استغالل الميزانية لغاية %130 8. من هنا يمكن االستنتاج أن الطلب على خدمة 

المساعدة االقتصادية في ازدياد متواصل، بل إنه يفوق حجم المساعدات المقدمة. وقد تعززت هذه الفرضية في المحادثات مع ممثلي 

منظمات وجمعيات تقدم خدمات مساعدة قضائية للشرائح السكانية الضعيفة.9 

السكان العرب- مميزات

التوزيع الجغرافي للسكان العرب 

يعيش نحو %59 من السكان العرب في لوائي حيفا والشمال، بينما يعيش في لواء المركز ولواء تل أبيب نحو %10 فقط من السكان 

العرب، بينما يعيش نحو نصف السكان اليهود في منطقة تل أبيب والمركز، وفقط %20 منهم يعيشون في لوائي حيفا والشمال. 

ويعيش نحو %19 من السكان العرب في لواء القدس )القسم األكبر منهم من سكان شرقي القدس، وهم ليسوا مواطنين لكنهم 

العرب  السكان  البالد نحو %12 من  الرسمية(. ويعيش في جنوب  القضائية  المساعدة  الحصول على  يستحقون من كونهم سكانا، 

ط 1(. 
ّ
)راجعوا مخط

5   يحدد اختبار ضريبة الدخل الفرد أو أألسرة لغاية ثالثة أنفس التي يصل حجم دخلها لغاية %67 من معدل األجور )5،440 ش.ج( و%6 أخرى لكل فرد إضافي. يتعلق هذا االختيار بمجمل 
الدخل غير الصافي. في قضايا األحوال الشخصية ال يتم فحص حجم دخل الزوج/ة. اختبار الممتلكات )توفيرات، سيارة ألخ( أو الممتلكات التي تعطي صاحبها حق الحصول على قرض ال يزيد 

عن ثالثة أضعاف معدل األجر )لغاية 24.359 شاقل(. اختبار الممتلكات ال يسري على الشقة أو على ممتلكات الزوج/ الزوجة. 
6   تلزم القوانين ، في كل حالة وحالة، )باستثناء التمثيل أمام لجان األخصائيين النفسيين( فحص الفرصة القضائية للنجاح في العملية. في هذا اإلطار يفحص البعد الخاص بالحقائق المجردة 
والبعد القانوني من خالل فحص األدلة القانونية للطرف المضاد. نؤكد أن هذا البعد ُيلِزم مهنية كبيرة وخاصة على ضوء كثرة األمور واإلجراءات الالزمة. في كل حالة وحالة هناك حاجة لتعاون 

مقدم الطلب من خالل تقديم المعلومات والوثائق الالزمة. 
7   يجري قسم من المحامين الذين ترسلهم دوائر المساعدة القضائية لبلدات بعيدة، المقابالت في فروع الجمعيات في تلك البلدات.

8   وزارة المالية، ميزانية وزارة القضاء.
9   أحاديث مع ممثلي جمعية "يديد"، "سينجور كهيالتي"، "هليف".
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ط 1: التوزيع الجغرافي للسكان العرب وفق األلوية والمجموعات السكانية 2008
ّ
مخط

منطقة الضفة لواء تل أبيبلواء المركزلواء الجنوبلواء حيفالواء القدسلواء الشمال
الغربية

 يهود       عرب

المصدر: دائرة اإلحصاء المركزية، الكتاب السنوي إلسرائيل 2009. 

 لواء 
ّ

نسبة السكان العرب في كل

يشكل السكان العرب %53 من سكان لواء الشمال، ونحو %31 من سكان لواء القدس، ونحو ربع سكان لواء حيفا. أما في لواء المركز 

ط 2(. 
ّ
فيشكل السكان العرب نحو %8 فقط، وفي لواء الجنوب أكثر من %16، و%1.5 في لواء تل أبيب )انظروا مخط

ط 2: نسبة السكان العرب من مجمل سكان اللواء، 2008
ّ
مخط

مجموع لواء تل أبيبلواء المركزلواء الجنوبلواء حيفالواء القدسلواء الشمال
السكان الكلي

نسبة العرب

المصدر: دائرة اإلحصاء المركزية، الكتاب السنوي إلسرائيل 2009. 
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معدل الفقر 

وفقا لمعطيات مؤسسة التأمين الوطني، فإن معدل الدخل الصافي ألسرة عربّية عادية بلغ نحو %63 من دخل أسرة يهودّية عادية. وفقا 

لمعطيات 2008، فإن معدالت الفقر في األسر العربّية بلغت %49.4 أي 3.2 أضعاف معدل الفقر عند السكان اليهود. يشكل السكان 

العرب %33.8 من مجمل الفقراء في إسرائيل.10 

توفر شبكة مواصالت

ا إلى أن أكثر من 
ً

تضع قلة المواصالت العاّمة من وإلى البلدات العربّية، صعوبات على تنقل الشرائح السكانية الفقيرة. تجدر اإلشارة أيض

ثلث األسر العربّية ال تملك سيارة11. شريحة النساء العربّية هي أكثر ضعفا، إذ أن %34.5 منهن يملكن رخصة سياقة مقابل 57.4% 

من النساء اليهودّيات.12 

ظهر معطيات الفقر والتوزيع الجغرافي للسكان العرب، الذي عرضناه في البند السابق، بوضوح أن شريحة السكان العرب هي شريحة 
ُ
ت

قدرتها  أو  فقرها،  بسبب  أو  الدولة،  أطراف  في  تمركزها  بسبب  سواء  إسرائيل،  في  اليهود  بالسكان  مقارنة  مستضعفة 

المحدودة في الوصول إلى المواصالت العاّمة والخاصة. ويجب أن نضيف لكل هذا سياسة التمييز، التي تّم ذكرها في عدد من 
قرارات محكمة العدل العليا، وفي تقرير لجنة أور وفي تقارير مراقب الدولة13.

سيفحص الفصل القادم جوانب تسهيل تقديم خدمات المساعدة القضائية للسكان العرب، من خالل التطرق إلى مميزات الخدمة 

ومميزات متناولّية الخدمة. 

تسهيل تقديم خدمة المساعدة القضائية للسكان العرب

 إنسان بالتوجه للجهات القضائية والحصول على مساعدة قضائية، من مجرد مبدأ نظري مهم 
ّ

»يهتم القسم، بتحويل حق كل

ا في الحفاظ على حقوق من ال يستطيع استئجار خدمات  إلى عمل على ارض الواقع ]...[ وذلك من أجل تحقيق دور مهم جّدً

محاٍم«.14 

الحصول على مساعدة قضائية إلحقاق  الذين ال يستطيعون  للسكان  المساعدة  القضائية بهدف تقديم  المساعدة  أقيم قسم  لقد 

حقوقهم. شرائح الهدف هذه تخضع لعوائق إضافية باإلضافة للعائق االقتصادي، إذ أننا نتحدث عن مجموعات مستضعفة على نحو 

خاص، تمتاز بقدرة محدودة على الحركة، صعوبات في اللغة، صعوبة في العمل، وفي حاالت كثيرة بعدم الوعي بحقوقها. لضمان أقصى 

حّد ممكن من استخدام هذه الخدمة وضمان حقوق هذه الشرائح، يجب جعل هذه الخدمة متاحة ويسهل الوصول إليها بما يشمل 

 العوائق التي تّم ذكرها، والتي تؤثر على هذه الشرائح السكانية. 
ّ

التعامل مع كل

 جوانب لضمان متناولّية الخدمة

لضمان متناولّية خدمة حكومية، يجب التطرق إلى الجوانب التالية المتعلقة بمدى متناولّية الخدمة: 

الوعي بوجود الخدمة ومعلومات عنها <

فهم ما الذي يجب القيام به لتلقي الخدمة <

متناولّية لغوية - إعالمية  <

متناولّية جغرافية للخدمة  <

إذا توفرت جميع هذه الجوانب، يمكننا االدعاء، عندها أن الخدمة في متناول الجمهور.

اليهود(،  بالسكان  )مقارنة  العرب  بالسكان  يتعلق  فيما  الجوانب  هذه  الخدمة  تستوفي  حّد  أي  إلى  القادم،  الفصل  في  سنفحص 

وسنتطرق إلى تحديد خصائص الخدمة والعوائق التي تحول دون سهولة الوصول للخدمة.

10   مؤسسة التأمين الوطني، تقرير سنوي 2008
11   دائرة اإلحصائيات المركزية، التقرير االجتماعي )2008(
12  دائرة اإلحصائيات المركزية، التقرير االجتماعي )2008(

13   "يعيش المواطنون العرب في إسرائيل واقعا من التمييز ضدهم لكونهم عربا. تم توثيق عدم المساواة في عدد كبير من االستطالعات والدراسات المهنية، وقد أقرت وجوده قرارات المحاكم 
وقرارات الحكومة، كما يتجلى أيضا في تقارير مراقب الدولة وفي وثائق رسمية أخرى" )تقرير لجنة أور،2003، ص 33(.

14   من أقوال إيلي غلوبس، المسئول عن قسم المساعدة القضائية، موقع قسم المساعدة القضائية في وزارة القضاء. 
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نتائج

الوعي بوجود الخدمة

يتم التوجه لتلقي الخدمة، في غالبية الحاالت، من خالل أقسام الخدمات االجتماعّية في السلطات المحلّية ومنظمات 
في مستشفى  القسري  الرقود  حاالت  في  الخدمة:  توفر  عن  اإلبالغ  وجوب  على  القانون  ينص  أخرى  حاالت  المدني. وفي  المجتمع 
لألمراض النفسية، عند االستئناف على قرار لمؤسسة التأمين الوطني لمحاكم العمل، وفي حاالت اإلخالء من البيت عن طريق دائرة 

اإلجراءات. تعطى خدمات المساعدة القضائية من وزارة القضاء في إطار األلوية، وهي معدة للشرائح السكانية الضعيفة التي تعيش 

بأغلبيتها الساحقة في الضواحي وأطراف البالد، والتي، في أحيان متقاربة، ال تعرف حقوقها. من هنا توجد حاجة لوجود 
هيئات وجهات داخل المجتمع وفي البلدات البعيدة، لتكون بمثابة »وكالء معرفة« حول وجود الخدمة وكيفية الحصول عليها. 

في الحاالت التي تقدم فيها مساعدات قضائية رسمية، يتّم نشر المعلومات عادة بواسطة أقسام الخدمات االجتماعّية في السلطات 

المحلّية، وفي المراكز الحقوقية التي أقامتها منظمات اجتماعّية تنشط في البلدات التي يوجد فيها تركيز لشرائح سكانية ضعيفة. 

وبتوجيههم  الرسمية،  القضائية  المساعدة  بطلب  المتوجهين  بإعالم  االجتماعّية،  الخدمات  أقسام  في  االجتماعّيون  العاملون  يقوم 

لدائرة المساعدة القضائية القريبة، وبمساعدتهم قدر اإلمكان بتعبئة نماذج طلب الخدمة. وهنا بإمكاننا اإلشارة إلى وجود عدم مساواة: 

 عام15 )أكثر بنحو %50 من العامل االجتماعّي اليهودّي الذي 
ّ

فالعامل االجتماعّي في بلد عربّي يعالج أكثر من 500 مواطن تقريًبا في كل

يعالج نحو 335 ملفًا تقريًبا(. لذلك فإن قدرة أقسام الخدمات االجتماعّية في البلدات العربّية على توجيه أو مساعدة المحتاج للمساعدة 

القضائية محدودة أكثر نسبة لألقسام االجتماعّية في البلدات اليهودية. ويعي الجميع أن أوضاع دوائر الخدمات االجتماعية ليست 

ضمن مسؤولية دائرة المساعدة القانونية. ولكن، يجب تحديد موقف من إسقاطات الوضع على متناولّية الخدمة للمواطن العربّي. وقد 

عقد مؤخرا لقاء بين قيادة قسم المساعدة القضائية وبين مديري األقسام االجتماعّية في البلدات البدوية وممثلو المحاكم الشرعية من 

أجل تعريف المواطنين البدو بهذه الخدمة. وقد أّدت هذه الخطوة حسب ادعاء المسؤول عن قسم المساعدة القضائية إلى زيادة في 

عدد المتوجهين لطلب المساعدة القضائية.

أقيمت مراكز مساعدة ومراكز حقوقية للمنظمات االجتماعّية في البلدات التي يوجد فيها تركيز لشرائح سكانية فقيرة- خاّصة في 

أوساط المهاجرين الجدد- وهدفها المساعدة في المعلومات بشأن حقوق مدنية، وتوجيه لخدمات رسمية، وفي حاالت كثيرة إعطاء 

خدمة مكملة للخدمات الرسمية16. في غالبية الحاالت، يعمل في مراكز المساعدة محامون يقدمون المساعدات من قبل هذه المراكز، وعند 

الضرورة أيضا، يساعدون في تعبئة الطلب ويوجهون المراجعين إلى دوائر المساعدة القضائية اللوائية. 

تتعاون وزارة القضاء مع المنظمات االجتماعّية، وهي تقوم بتمويل نشاطات مساعدة قضائية، كما تسهل عبر هذه الجمعيات الوصول 

مراكز  عرف 
ُ
ت الحاالت  هذه  وفي  للجمعيات.  التابع  المساعدات  مراكز  لبعض  اللوائية  الدائرة  من  محامين  إرسال  بواسطة  للخدمات، 

المساعدات والحقوق كفروع لجهاز المساعدة القضائية الرسمي. 

ه يوجد في البلدات  يمكن القول، بشكل عاّم، إنَّ غالبية عمل ونشاط الجمعيات والمنظمات االجتماعّية، تتم في البلدات اليهودّية، وإنَّ

المساعدة  خدمات  وصول  تسهيل  موضوع  ا 
ً

أيض نضيف  أن  يجب  وهنا  االجتماعّية.17  والمنظمات  للجمعيات  قليل  نشاط  العربّية 

القضائية للجمعيات الناشطة في البلدات العربّية. إذ ال يوجد على سبيل المثال في مراكز المساعدة الثالثة لجمعية يديد، في البلدات 

العربّية أي ممثل عن جهاز المساعدة الرسمي. 

يتضح إذن أن عمل مراكز المساعدة، التي تشغلها الجمعيات تكمل المساعدة القضائية الرسمية، ولكن على أرض الواقع، في حاالت 

 بوجود المساعدة القضائية الرسمية: »إنني 
ً

 لها إلى درجة أن كثيرين من المتوجهين ال يعرفون أصال
ً

كثيرة تصبح هذه النشاطات بديال

سمى دائرة المساعدة القضائية، وليس عندي أي 
ُ
 ت

ً
أعرف من المتوجهين إلينا أن كثيرين منهم، على األقل في رهط، ال يعرفون جهة

معلومات أو فكرة عن عدد الذين يتوجهون لدائرة المساعدة القضائية في بئر السبع.18 توحي لنا هذه التصريحات وغيرها، أن الجمهور 

 ذلك أن هناك حاجة لتوسيع الفعاليات 
ّ

العربّي المحتاج للمساعدة، ال يعرف دائًما بوجود المساعدة القضائية الرسمية. يتبين من كل

الرامية لتسهيل إيصال المعلومات عن وجود خدمة المساعدة القضائية بشكل ناجع، واإلرشاد حول كيفية تلقي الخدمة. 

15   مؤشر المساواة بين المواطنين اليهود والعرب في إسرائيل، جمعية سيكوي، 2008. 
16   من بين المنظمات الناشطة في هذا المجال نجد جمعيات مثل يديد، سينجور كهيالتي، هليف، تباكا وغيرها. في : يفعات يشاي )2004(، وثيقة خلفية للنقاش حول األجسام التي تقدم 

مساعدة قضائية مجانا. الكنيست، مركز األبحاث والمعلومات، ولقاءات مع ممثلي جمعيات.
17   أ.غانم وأ.زيدان، المساهمة والتطوع في المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل. بئر السبع، المركز اإلسرائيلي لدراسة القطاع الثالث، جامعة بن غوريون في النقب. 

18   من محادثة مع ممثلي جمعيات تقدم مساعدات قضائية لشرائح سكانية محتاجة، وبشكل خاص فإن هذه المحادثة مع مركز المساعدة القضائية لجمعية في رهط.
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معلومات بالعربّية عن المساعدة القضائية في موقع وزارة القضاء

فحص تقرير مراقب الدولة 53ب للعام 2002 مواقع االنترنت الحكومية. وقد اختار واضعو التقرير تطوير جهودهم في التطرق لمسألة 

اللغة العربّية ووجود مضامين باللغة العربية في مواقع االنترنت الحكومية: 

»اللغة العربّية هي لغة أكبر أقلية في الدولة ولها مكانتها الخاصة. لقد أظهر الفحص أنه في غالبية مواقع االنترنت الحكومية، 

تقديم  موضوع  طرح  لقد   . العربية  باللغة  معطيات  أو  معلومات  أية  ترد  لم  الحكومة،  لموقع  الرئيسية  الصفحة  وبضمنها 

لموقع  الرئيسية  الصفحة  فيها  عرضت  التي  الحكومية،  االنترنت  لجنة  جلسة  في  بالعربّية،  االنترنت  مواقع  في  معلومات 

الحكومة، ولكن لم تقم أي لجنة أو أي جسم حكومي آخر باقتراح أو بتحديد تعليمات بهذا الخصوص«.19 

المضامين  للتوصيف، وبلورة وكتابة وتطوير  المقاييس  المالية دليل  في كانون األول 2006، نشرت وحدة »ممشال زمين« في وزارة 

في مواقع االنترنت الحكومية. يشتمل الدليل على القواعد الخاّصة باللغة، والتي تّم تحديدها وفقا لتوصيات تقرير الطاقم المتعدد 

الوزارات للغات في مواقع االنترنت الحكومية. وجاء تحت عنوان »الترجمة للعربّية« ما يلي: »اللغة العربّية هي لغة رسمية«. ويعرض 

الدليل في مكان الحق قواعد بشأن الترجمة للعربّية20. ُيظهر فحص الدليل أن غالبية التعليمات لترجمة مواقع االنترنت الحكومية للغة 

ّونوا فكرة« عن الوزارة والخدمات التي تقدمها، ولكن 
ّ
العربّية، تتعلق في الواقع في مبنى الموقع، حتى يتسنى للناطقين بالعربّية أن »يك

ا  هذه التعليمات ال تحدد وجوب أن تكون هذه الخدمات أو النماذج الالزمة للحصول عليها متوفرة لمتحدثي اللغة العربّية. إذ إّن جزًء

ا بالقرار المستقل  كبيًرا من هذه التوصيات تتحدث بعبارة »قدر اإلمكان«، وال تنطوي على طلب إلزامي. من هنا فإن تنفيذها مرهون عملّيً

لممثلي الوزارات الحكومية21. 

يتضح من فحص أجرته جمعية صندوق إبراهيم أنه مقارنة بمواقع وزارات حكومية أخرى فإن موقع وزارة القضاء، في حالة جيدة من حيث 

ا آخر غير مترجمة للغة العربية، و 10 مواقع مترجمة بشكل ال يكاد ُيذكر )عادة  حجم الترجمة للغة العربّية. إذ أن 9 من 24 موقًعا حكومّيً

صفحة واحدة فقط(، 4 مواقع مترجمة بشكل كامل. في موقع وزارة القضاء تمت ترجمة قسًما كبيًرا للغة العربّية، بما في ذلك معلومات 

ا دليل لتعبئة نموذج الطلب المقدم للدائرة. مع ذلك فإن نموذج الطلب نفسه متوفر بالعبرية 
ً

عن خدمات المساعدة القضائية ـ وأيض

فقط. باإلضافة لذلك فإن صفحات كثيرة أخرى لم تتم ترجمتها للغة العربّية، على الرغم من وجود روابط لها بالعربّية.22 

مع ذلك، يجب أن نذكر أن النشر في االنترنت مهم ولكنه غير كاٍف: بالمقارنة مع السكان اليهود فإن االنترنت غير متوفر لقسم كبير 

من السكان العرب، خاّصة للشرائح الضعيفة. 

19   تقرير مراقب الدولة للعام 2002.
20   "يجب ترجمة الصفحة الرئيسية في كل موقع انترنيت حكومي، واإلشارة لذلك برابط بارز، قدر اإلمكان، يجب اإلشارة من الصفحة الرئيسية للموقع بالعربية، روابط لمعلومات بالعربية 
ا ترجمة مضامينها قدر اإلمكان؛ ترجمة مادة معلوماتية مختصرة عن الوزارة وملخص عن 

ً
والعبرية؛ مواضيع وأسماء خدمات تعطى بواسطة االنترنيت يجب أن تترجم للعربية وأيض

مبناها، بما في ذلك أسماء رجال االتصال وطرق الوصول لفروع ودوائر الوزارة قدر اإلمكان،وتحديث الروابط ذات الصلة، باللغة العربية". مرشد المقاييس لتوصيف، بلورة وكتابة وتطوير 
مواقع االنترنيت الحكومية، ممشال زمين، وزارة المالية، كانون األول 2006.

21   ترجمة مواقع االنترنيت الحكومية للغة العربية، الكنيست، مركز األبحاث والمعلومات، 2008.
22   ترجمة مواقع الوزارات احلكومية إلى اللغة العربية، صندوق مبادرات إبراهيم، شباط 2010.
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متناولّية لغوية- إعالمية 

انعدام نماذج بالعربّية في دوائر المساعدة القضائية

أهمّية  وبسبب  مختلفة.  حكومية  وزارات  في  هو  كما  كثيرة،  حاالت  في  العربية  باللغة  رسمية  ومستندات  نماذج  وجود  عدم  يتكرر 
دولة  في  العربّية  اللغة  بمكانة  يتعلق  رمزي   – إدراكي  األول  وجهان:  اللغة  لموضع  عميقة.  بصورة  أوجهه  تّم فحص  فقد  الموضوع، 

إسرائيل، والثاني أداتي عملّي يتعلق بكون اللغة وسيلة اتصال حتمية لالستخدام في الخدمات وإحقاق الحقوق.23 

أ.     الوجه القانوني في التعامل مع مكانة اللغة العربّية في إسرائيل

االنتداب  فترة  خالل  وضع  الذي  التعريف  في  عليه  منصوص  إسرائيل،  دولة  في  الرسمية  اللغات  من  كواحدة  العربّية،  اللغة  مكانة 

البريطاني. ففي الفقرة/ اإلشارة 82 لخطاب الملك أمام مجلسه في العام 1922 وتحت العنوان الفرعي »لغات رسمية« جاء ما يلي: 

» كافة األوامر، البيانات الرسمية والنماذج/ االستمارات الرسمية للحكومة وجميع البيانات الرسمية للسلطات المحلّية 

والبلديات في المناطق التي تحدد في أمر يصدره المندوب السامي تنشر باإلنجليزية، والعربّية والعبرية. ومع األخذ بالحسبان 
 األنظمة التي يحّددها المندوب السامي يمكن استخدام اللغات الثالث في وزارات الحكومة والمحاكم«.24

ّ
كل

ألغيت مكانة اللغة اإلنجليزية في البند 15 )ب( لقانون ترتيبات الحكم والقضاء في العام 1948، لكن مكانة اللغة العبرّية والعربّية بقيت 

على حالها، وهن مقبولتين كلغتين رسميتين في دولة إسرائيل، سواء بفعل خطاب الملك أمام المجلس، أم بفعل سلسلة طويلة من 

القرارات القضائية بهذا الخصوص. مع ذلك، يشير باحثون كثيرون إلى عدم وجود سياسة رسمية، تجعل مكانة اللغة العربّية رسمية 

ا، وتم االدعاء أنه مقارنة بدول أخرى 
ً

فعليًا، إلى جانب اللغة العبرية. 25 وقد طرح موضوع مكانة اللغة العربّية أمام محكمة العدل العليا أيض

تعتمد ثنائية اللغة، مثل كندا، ال توجد في إسرائيل سياسة فعلية مفصلة وواضحة بهذا الخصوص.26 

في االلتماس الذي رفعته جمعية عدالة وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل ضد بلدية تل أبيب- يافا في موضوع الالفتات باللغتين 

العبرّية والعربّية، قررت محكمة العدل العليا أنه يجب إلزام بلدية تل أبيب يافا بوضع الفتات بالعبرية والعربّية: 

 
ّ

»... ماذا يميز اللغة العربّية، ولماذا يختلف حكمها عن حكم لغات أخرى- باإلضافة للعبرية- التي يتكلمها اإلسرائيليون؟ إال

ينبع من توجهنا هذا بأنه بمقدور سكان مدن أخرى، اآلن، وبينهم أقليات يتحدثون لغات أخرى الطلب أن تكون الالفتات في 

بلداتهم مكتوبة بلغتهم هذه؟ إن جوابي هو بالنفي، ألن باقي اللغات ليست كاللغة العربّية. ما يميز اللغة العربّية هو أمر 

مزدوج: أوال، كون اللغة العربّية لغة األقلية األكبر في إسرائيل، والتي تعيش في إسرائيل منذ األزمان الغابرة. إنها لغة 

الصراع  الرغم من  لغة مواطنين على  إسرائيل. وهذه هي  العربّية في  لألقلية  وتاريخية ودينية  بمميزات حضارية،  مرتبطة 

العربّي- اإلسرائيلي، يريدون العيش في إسرائيل كمواطنين موالين ومتساوي الحقوق، وسط احترام لغتهم وثقافتهم. إن 
الرغبة في ضمان تعايش بين أبناء أبينا إبراهيم، من خالل التسامح والمساواة، يبرر االعتراف بالعربّية في الالفتات البلدية...«27

يعزز »سبان« من االدعاء بخصوصية اللغة العربّية، عندما يميز بين اللغة العربّية باعتبارها لغة »األقلية األصلية » العربّية« وبين اللغات 
األخرى التي تستخدمها »مجموعات مهاجرين«، كاللغة الروسية واألمهرية.28

النشر  إلى وجوب  التي تشير بصورة مباشرة  الوزارية  القوانين واألنظمة  اليوم، عدد محدود من  يوجد في إسرائيل 
بالعربّية: يحّدد قانون سلطة اإلذاعة والتلفزيون )كتابات ولغة اإلشارات بالعربّية، 2005( أن بالغات الطوارئ التي تبث وتذاع 
في اإلذاعة والتلفزيون يجب أن تكون مصحوبة بترجمة وشريط مكتوب بالعبرية والعربّية; يحّدد قانون التنظيم والبناء )البند 89أ( 

أن اإلعالن عن إيداع خريطة هيكلية يجب أن ينشر بالعربّية )باإلضافة لإلعالن بالعبرية( في منطقة يقطن فيها على األقل %10 من 

السكان من متحدثي العربّية: تنص أنظمة الصيادلة على أنه يجب أن ترفق بكل مستحضر طبي نشرة بالعبرية والعربّية، وأن يكون 

 واحدة من هاتين اللغتين مماثاًل؛ ينص قانون المواد الخطيرة )البند 13ب( أنه يفرض واجب تأشير المواد السامة أو 
ّ

النص في كل

 Y. Suleman )2003(, The arabic Language & National Identity. Washington DC: Georgtown University Press; و Meital Pinto )2009( "Who is afraid of Language   23
rights in Israel?", In Ohad Nachtomy & Avi Segev )eds.(, Multiculturalism in Israel. Boston: Acadenic Studies Press.

24   خطاب الملك، اإلشارة 82، "اللغات الرسمية"،1922، التشيد من عندنا.
 I. Saban & M. Amara )2002(, "The status of Arabic In Israel: Reflections on the Power of Law to produce social Change". Israel Law Review )36( pp. 25-39   25

ا ميطال بينتو )2006(، "حقوق اللغة، الهجرة واألقليات في إسرائيل" مجلة مشباط فميمشال )10( 1 ، ص257-242. 
ً

وأيض
26   بكلمات القاضي حيشين: "حقا، عندما يرغب المشرع بذلك فإنه يعرف كيف يفسر ويفصل ما هو المقصود من قوله أن لغة ما هي لغة "رسمية". ففي كندا ثنائية اللغة لم يكتف المشرع 
باإلعالن االحتفالي أن اللغة اإلنجليزية والفرنسية هما لغات رسمية في الدولة بل زاد على ذلك وفسر وفصل في نص القانون استنتاجات عملية تترتب على "رسمية " هاتين اللغتين... " من 

ملف م.ع.ع 4112/99 عدالة وجمعية حقوق المواطن ضد بلدية تل أبيب- ياافا، قرارات حكم، 51 )5( 393، ص 18، فقرة 10.
27   محكمة العدل العليا 4112/99، عدالة وجمعية حقوق المواطن ضد بلدية تل أبيب- ياافا، قرارات الحكم، 15 )5(393 )التشديد من عندنا(.

28   أ. سبان )2003( “صوت )ثنائي اللغة( وحيد في الظالم؟”، عيوني مشباط 27 )1(، ص 138-109..
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الخطيرة بواسطة كتابة بالعربّية والعبرية واإلنجليزية. 

 نموذًجا 
ً

بالنسبة لموضوعنا، يطرح السؤال ما هو النموذج الرسمي، وهل نموذج تقديم الطلب للحصول على مساعدة قضائية هو فعال

رسميًا، وبالتالي يجب نشره باللغتين العبرية والعربّية. وفقا للبند 3 )أ( من قانون المساعدة القضائية فأنه »يجب تقديم طلب المساعدة 

كتابيا«، لكنه ال يتطرق إطالقًا إلى موضوع النموذج. في البند 1 ألنظمة المساعدة القضائية، ُيطلب من مقدم الطلب أن يقدم طلبه لدائرة 

المساعدة القضائية » عبر تعبئة النموذج مسبقًا«. لم ترد إشارة واضحة وصريحة لمصطلح »نموذج رسمي«، وليس واضًحا ما إذا كان 

هناك مصطلًحا كهذا وفق القوانين واألنظمة الرسمية. توجد في موقع وزارة القضاء، على االنترنت، في الدليل لمقدم طلب المساعدة، 

إشارة إلى أنه يجب تقديم الطلب كتابًيا على »نموذج طلب رسمي«. يتضح من هنا أن هناك عدم وضوح بشأن واجب والتزام وزارة القضاء 

ا للقانون يجب نشر نماذج رسمية بالعبرية والعربّية، لكن مصطلح نموذج رسمي ليس واضًحا . 
ً
بنشر مواد مكتوبة باللغة العربية : وفق

عدم الوضوح بشأن الطابع الرسمي لنموذج التوجه بطلب المساعدة القضائية يؤدي إلى عدم وضوح بشأن قانونية الوضع الحالي، ولكن 

من الواضح على أية حال، أن هذا الوضع يؤدي إلى متناولّية غير متساوية لخدمات المساعدة القضائية للمواطنين العرب. 

لقد اضطر الجهاز القضائي في العقد األخير للتطرق إلى مسألة وجود نماذج واستمارات بالعبرية فقط. في العام 2001 قدمت الجمعية 

الملتمسة  وطالبت  االجتماعّي.  الرفاه  وزارة  وضد  الوطني  التأمين  مؤسسة  العليا ضد  العدل  لمحكمة  التماًسا  الطفل  لحقوق  الدولية 

أن يقوم فرع مؤسسة التأمين الوطني في شرقي القدس بـ: أ( ترجمة النماذج واالستمارات للغة العربّية، ب( السماح بتعبئة النماذج 

بالعربّية، ج( أن ترسل البالغات والرسائل من مؤسسة التأمين الوطني لجميع سكان شرقي القدس بالعربّية. وفي الجلسة التي عقدت 

بتاريخ 7 كانون الثاني 2009 انتقدت محكمة العدل العليا بشدة مؤسسة التأمين الوطني ألنها لم تلتزم بالجدول الزمني الذي حدد 

لها للوفاء بالتزاماتها، وحددت أن تكون جميع النماذج واالستمارات ثنائية اللغة )بالعبرية والعربّية(، والسماح بتعبئة النماذج بالعربّية. 

توفر  ان  بالمقابل  وعليها  العربية،  باللغة  ترد  بأن  المؤسسة  على  واجب  ال  أنه  المحكمة  حددت  بالعربّية-  المؤسسة  لردود  وبالنسبة 

مترجمين لخدمة المراجعين )م.ع.ع 2203/01(.29 

وفي حالة اخرى ألغت المحكمة المركزية في القدس،الئحة اتهام ألن البالغ الخاص بحق حضور لجنة استماع )واجب التبليغ( لم يرسل 

ِهَمة )الدولة( إرسال تغيير البالغ للمشتبه فيهم، 
َّ
باللغة العربية وقال القاضي »موشيه يوعد« في حيثيات قراره: »برأيي فإن على الُمت

ا«. وختم القاضي أقواله باإلشارة إلى: »أعتقد أنه وفق منهجي فإننا نتحدث عن القيام بواجب قانوني ال يمكن 
ً

باللغة العربية أيض
بدونه تنفيذ واجب التبليغ«.30

 ما ذكر أعاله أن مسؤولية وزارة القضاء تقضي بتوفير متناولّية لغوية متساوية لخدمات المساعدة القضائية، سواء من 
ّ

يتضح من كل

الناحية الرمزية لتوفر الوعي بمتناولّية اللغة، أم من الناحية األدائية- العملية ومن الناحية القانونية. 

ب.    المسؤولية اإلدارية واألخالقية لوزارة القضاء النابعة من تشبيهها بـ »الحارس األمين لضمان حقوق متساوية 
لمن ال يستطيع استئجار خدمات محاٍم«. 

وفقا ألنظمة المساعدة القضائية، فإن تعبئة نموذج طلب المساعدة القضائية هو شرط حتمي للحصول على المساعدة وعليه فإن أي 
شخص ال يفهم اللغة العبرّية أو يواجه صعوبات في هذه اللغة، لن يتمكن من تعبئة النموذج بقواه الذاتية، ويحتاج للمساعدة بتعبئة 
النموذج للحصول على الخدمة. هذه الحقيقة- عدا عدم الراحة واإلحراج الذي تسببه، تهدد بشكل مباشر قدرة اإلنسان على الحصول على 

حقه بالتوّجه للهيئات القضائية وفقًا للحاجة. 

قلة القوى العاملة التي تتحدث العربّية في بعض أقسام دوائر المساعدة القضائية 

إن وجود قوى عاملة ناطقة باللغة العربية هو أمر ضروري سواء لمهام الترجمة أو للشرح الوافي عن جوهر الخدمة وطرق االستفادة منها. 

إذ إن الكثير من المتوّجهين العرب لطلب الحصول على هذه الخدمة يأتون من مكانة اجتماعّية- اقتصادية متدنية، وال يتقنون اللغة 

العبرية. لضمان استنفاد حقهم بالمساعدة القضائية، من الضروري أن يحصلوا على اإلرشاد والمساعدة من شخص من داخل الجهاز، 

يملك مهارات مالئمة لنقل المعلومات بصورة واضحة ومتساوية لكل شخص. 

أظهر الفحص الذي قمنا به أن هناك مرحلتين خالل عملّية تحصيل المساعدة القضائية، من الضروري أن يتوفر فيهما عاملون يتحدثون 

العربّية: مرحلة تقديم الطلب، ومرحلة اللقاء مع المحامي.31 

 .http://elyon1.court.gov.il/files/01/030/022/n25/01022030.n25.htm )29    )التشديد منا
30   "... نعم لقد أحسنت نيابة اللواء العامة صنعا عندما أوصت نيابة الدولة العامة بترجمة إعالنات التبليغ للغة العربية أيضا، لكن التوصية ال تكفي بطبيعة الحال، ألنه وفق فهمي، ال تنطوي 
عملية الترجمة عندما تتم كخطوة تطوعية قد توافق المَتِهمة على القيام بها كخطوة زائدة عما هو مطلوب منها...]...[ أعتقد أننا نتحدث عن القيام بواجب قانوني ال يمكن بدونه أن تتوفر عملية 

التبليغ". المحكمة المركزية في القدس، في جلسة 0102.1.5، القاضي موشيه يوعد هكوهين )التشديد من عندنا(.. 
31   لقاءات وأحاديث مع ممثلي جمعيات: هليف، يديد، سينغور كهيالتي وغيرها.
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مرحلة تقديم الطلب: قد تكون مهمة تعبئة النموذج شائكة ومركبة ال سيما بالنسبة للشرائح السكانية الضعيفة. وعليه فإن وجود 
وتوفرها.  الخدمة  متناولّية  لضمان  أمر ضروري  هو  بأكمله،  النموذج  تعبئة  الحاالت  بعض  وفي  المتوجه  وإرشاد  بشرح  يقوم  شخص 

هناك حاجة في مرحلة تقديم الطلب، لشرح مبسط وواضح عن عملّية تعبئة الطلب، ماذا على المتوجه أن يرفق بالطلب )قسيمة الراتب، 

نماذج، تصاريح وما شابه ذلك(، ومعلومات عن المقاييس االقتصادية والقانونية الستحقاق الخدمة. الشرح والمساعدة في صياغة الطب 

ضروريان لكثير من المتوجهين الذين ال يتحدثون اللغة العبرية، وال يفهمون اللغة القانونية. من المهم أن نشير هنا أن هذه المرحلة 

يمكن أن تنجز من قبل موظفي استقبال مؤهلين لهذه الغاية، وليس فقط من قبل محامين. 

مرحلة المقابلة: بعد تقديم الطلب، يتم تحديد مقابلة بين مقدم الطلب وبين محاٍم، يقوم بفحص الوثائق والمستندات ويوصي بسبل 
مواصلة معالجة الطلب. هناك أهمية، في هذه المرحلة أيضا، التصال مباشر ولفهم المخزون الثقافي. انعدام محامين يتحدثون العربية 

في هذه المرحلة من تقديم الطلب، من شأنه أن يصعب كثيًرا على كثيرين من المتقدمين بطلب استحقاق الخدمة المستحقة لهم.

وقد تبين من الفحص الذي أجريناه في دوائر المساعدات القضائية، أن هناك نقًصا في جزء من هذه الدوائر بموظفي استقبال ومحامين 

يتحدثون اللغة العربية. ففي دائرة المساعدة القضائية في لواء المركز الموجودة في تل أبيب، على سبيل المثال، يوجد محام عربي 

واحد ضمن طاقم مكون من 25 فردًا. تخدم هذه الدائرة منطقة المركز بأكملها، بما في ذلك مدن عربية وأخرى مختلطة.32 يشكل النقص 

ا كبيًرا أمام المتوجهين، وهو يحول في حاالت كثيرة دون حصولهم على المساعدة القضائية. يتكرر 
ً
في قوى عاملة تتحدث العربية عائق

هذا االدعاء في اللقاءات والحوارات مع العاملين االجتماعّيين مع ممثلي جمعيات تقدم مساعدة قضائية .

تجدر اإلشارة إلى أن قسم المساعدة القضائية خطى في السنوات األخيرة خطوات هامة نحو تجنيد قوى عاملة عربية للعمل في القسم. 

 ناجًحا على ذلك هو دائرة المساعدة القضائية في لواء الشمال، التي تخدم شريحة سكانية أغلبها من السكان العرب: فأكثر من 
ً

مثاال

نصف العاملين في الدائرة، بمن فيهم موظفي االستقبال والمحامين هم من العرب. حسنت هذه الخطوة بصورة ملموسة مدى إيصال 

خدمة المساعدة القضائية وتوفيره للمواطنين العرب. مع ذلك فإنه لغاية اليوم ال يتوفر في جميع دوائر المساعدة القضائية، متحدثين 

ا مباشًرا في مسألة التمثيل الالئق للعرب في وزارة القضاء ككل.
ً
وناطقين باللغة العربية بصورة دائمة. ترتبط هذه المشكلة ارتباط

حدد قرار الحكومة من العام 332004 هدفا واضحا، بأنه لغاية نهاية العام 2008 سيكون %10 من مستخدمي الدولة من المواطنين 

العرب. هذا الهدف لم يتحقق، ولذلك تم تمديد الموعد وإرجائه للعام 34.2012  في العام 2009 كان %6 فقط من العاملين في مكتب 

وزارة القضاء عربًا.35 خالل مناقشة في لجنة التحقيق البرلمانية حول استيعاب العرب في سلك مستخدمي الدولة، والتي جرت في كانون 

ا على 
ً

األّول 2008 وصف مدير عام وزارة القضاء، آنذاك »موشيه شيال«، الخطوات التي قامت بها وزارته في هذا االتجاه. كما أشار أيض

أنه طرأ ازدياد على عدد المحامين العاملين في النيابة العامة وفي دوائر المساعدة القضائية في لواء تل أبيب والقدس. يدور الحديث 

باألساس عن محامين يعملون من قبل طرف خارجي، وال يتدخلون في عملّية استقبال الطلبات ومقابلة مقدمي الطلبات. وتم في تلك 

الجلسة عرض قائمة عوائق تم تشخيصها واكتشافها من قبل لجنة العوائق الخاّصة بتشغيل مواطنين عرب في سلك الدولة: يعيش 

غالبية السكان العرب في منطقة الشمال مّما يؤدي إلى تمثيل زائد في الشمال ونقص في التمثيل في ألوية أخرى. وعليه فإن نسبة 

العشرة بالمائة التي تّم تحديدها كهدف لقرار الحكومة قد تحققت كلًيا في لواء الشمال، ولكن الوضع في باقي األلوية ليس مرضًيا على 

اإلطالق.36 وزارة القضاء مسؤولة عن تزويد خدمة المساعدة القضائية بصورة الئقة ومتساوية لمجمل الجمهور المحتاج للخدمة، سواء في 

ا. المناطق التي يوجد فيها تركيز عاٍل من السكان العرب وكذلك في المناطق التي تكون فيها أقلية صغيرة نسبّيً

لمنع وجود عائق لغوي وعائق في االتصال بكل جوانبه، سنأخذ التجربة األيرلندية في هذا المجال كمثال، حيث توصي اللجنة الخاّصة 

بالعنصرية وبالتعدد الثقافي في أيرلندا )NCCRI( 37 باتخاذ سلسلة خطوات: 

سياسة محددة في موضوع عائق اللغة <

توفير مترجمين، ذوي مهارات وكفاءات مهنية مطلوبة لمجال القانون <

تأهيل طاقم العاملين للعمل مع مترجمين <

رصد ميزانية مناسبة لموضوع الترجمة <

32   يوجد لدائرة المساعدة القضائية في تل أبيب فروع في كل من يافا واللد والطيبة.
33   القرار رقم 1402 الصادر بتاريخ 27/1/2004

34   القرار رقم 2579 الصادر بتاريخ 11/11/2007.
35   تقرير مفوضية خدمة الدولة 9002 حول تمثيل الئق للعرب.

36.  تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول استيعاب العرب في سلك الخدمات العامة، بتاريخ 2008\12\1
 National Consultative Committee on Racism and Interculturalism )NCCRI( ,Key Considerations for Service Providers Improving Governmaent Services to   37

.Minority Ethnic Groups. http://www.nccri.ie/pdf/KeyConsiderations.pdf
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بتسهيل تقديم  القضاء  وزارة  التزام  لمسألة  ونظرة جمعية سيكوي  ومع مفهوم  التي عرضت،  النتائج  مع  الخطوات  تتماشى هذه   

الخدمات بشكل مناسب ومتساٍو لعموم الجمهور.

أوجه متناولّية الخدمة من الناحية الجغرافية 

توزيع دوائر المساعدة القضائية جغرافيا

تنشط، لغاية اليوم 5 دوائر مساعدة قضائية لوائية في مدن: القدس، تل أبيب، حيفا، بئر السبع، الناصرة. تعمل هذه الدوائر بموجب 

ا لما يراه مناسًبا. تخدم الدوائر األربع العاملة في المدن 
ً
قانون المساعدة القضائية، الذي يخول وزير القضاء بفتح أو إغالق دوائر طبق

الكبيرة الغالبية المطلقة من السكان اليهود في إسرائيل. في العام 2008 تّم للمرة األولى فتح دائرة مساعدة لوائية )لواء الشمال( في 

مدينة الناصرة العربّية. توجد أهمّية كبيرة لفتح الدائرة في موقعها الحالي سواء على صعيد الوعي، أم على الصعيد العملي، ذلك أن 

أكثر من نصف سكان لواء الشمال هم من العرب. مع ذلك، من المهّم أن نشير هنا إلى أن السكان العرب في لواء الشمال موزعون على 

عدد كبير من البلدات البعيدة عن بعضها، والمواصالت العاّمة بينها ضعيفة وقليلة مقارنة بالمواصالت العاّمة في البلدات اليهودّية. 

 لعموم السكان العرب في الشمال. 
ً

ر حال
ّ
من هنا فإن موقع الدائرة اللوائية في الناصرة ال يوف

توزيع خدمة المساعدة القضائية في البلدات البعيدة 

يقدم قسم المساعدة القضائية خدماته لبلدات بعيدة من خالل فروع للدوائر اللوائية في مكاتب الرفاه االجتماعّي والمراكز الجماهيرية 

ا بواسطة إيفاد محامين من طرف الدائرة إلى فروع جمعيات مثل جمعية »يديد«، و»سينغور كهيالتي«، 
ً

في السلطات المحلّية، وأيض

التي تعمل في البلدات العربّية. 

العربّية.  البلدات  اليهودّية ومتناولّيتها في  البلدات  الخدمة في  بين مدى متناولّية  أن هناك فجوة  أجريناه،  الذي  الفحص  تبين من 

إذ ترسل دوائر المساعدة القضائية اللوائية في الشمال )حيفا والناصرة( محامين لنحو 14 بلدة يهودّية: بينها بلدات صغيرة مثل 

»شلومي« )5.700 نسمة( و»حتسور الجليلية« )8.700 نسمة( ولثماني بلدات عربّية كبيرة. يغطي توزيع هذه اإلرساليات والفروع جميع 

البلدات اليهودّية الكبيرة، لكنه ال يشمل بلدات عربّية )أو مختلطة( كبيرة مثل عكا )46.000 نسمة(، وتجمع البلدات والقرى الثالث: مجد 

الكروم، البعنة ودير األسد )30.5 ألف نسمة(، وعرابة )21 ألف نسمة( والمغار )19 ألف نسمة(. في لواء الجنوب تقّدم الدائرة اللوائية في 

ا لبلدة صغيرة مثل »نتيفوت«، لكنها ال توفرها للبلدات 
ً

بئر السبع خدماتها لبلدات يهودّية كبيرة مثل »أشكلون« »وكريات جات«، وأيض

البدوية الكبيرة مثل رهط التي يعيش فيها 45.000 نسمة. يوجد لدائرة المساعدة القضائية في لواء المركز فرع في يافا، فرع في اللد- 

الذي تصل إليه محامية تتحدث العبرّية فقط، وتم مؤخرا فتح فرع في مدينة الطيبة الذي يتوّجه إليه اآلن عرب كثيرون من كفر قاسم، 

ّروا لغاية اآلن للتوّجه للفرع في بيتح تكفا. توّجه مواطنين عرب لدوائر وفروع في البلدات اليهودّية المجاورة 
ُ
الطيرة، وقلنسوة ممن اضط

ينطوي على إشكالية ألن القوى العاملة فيها تتحدث العبرّية فقط وال يمكنها تقديم أي مساعدة بالعربّية. 

ويتضح من حديث مع مدير قسم المساعدة القضائية أن فتح فرع للمساعدة القضائية متعلق بالطلب المحلّي على هذه الخدمة، ذلك 

البلدات  لبلدة بعيدة يتّم فقط إذا توفر حّد أدنى من المتوّجهين يبّرر الكلفة االقتصادية إلرساله. من هنا فإنه في  أن إرسال محاٍم 

العربّية التي يوجد فيها منسوب وعي متدنٍّ حول مجمل الخدمات والمساعدة القضائية على نحو خاّص، ال يوجد فيها طلب كاٍف لتلقي 

لتلقي هذه  بحاجة كبيرة  اقتصادي منخفض وفيها شريحة سكانية  اجتماعّي-  بلدات ذات تدريج  نتحدث عن  الخدمة، حتى عندما 

الخدمة تحديدا.

ثمة عامل حكومي إضافي يساهم في تسهيل متناولّية خدمة المساعدة القضائية، هو فروع »شيل« )خدمات االستشارة للمواطن(، 

قيمت في وزارة الرفاه االجتماعّي ويتم تشغيلها بمشاركة السلطات المحلّية. تساهم »شيل« في تقديم استشارة وتوجيه 
ُ
وهي وحدة أ

للمراجعين في قضايا الحقوق، والواجبات والخدمات المستحقة للمواطن. مستشارو »شيل« هم متطوعون ذوو خبرة في المجال. تنتشر 
مراكز »شيل« في نحو 50 بلدة في أنحاء البالد،منها بلدتان عربيتان فقط: الطيبة وشقيب السالم.38

يشغل برنامج »سخار متسفاه« محامين متطوعين من نقابة المحامين. يساعد هذا البرنامج المتوّجهين الذين ال يستحقون مساعدة 

قضائية رسمية لكنهم ال يستطيعون دفع أجر المحامي وفقا للمقاييس االقتصادية. يعمل البرنامج في 35 بلدة منها 6 بلدات عربّية 

38   توزيع مراكز شيل - موقع شيل على االنترنت.
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في النقب هي: اللقية، رهط، عرعرة، شقيب السالم، حورة، تل ألسبع وفي الناصرة وشرقي القدس.39

توجد بين المنظمات والجمعيات العاملة في مجال المساعدة القضائية منظمات لها توزيع جغرافي واسع. إذ يوجد على سبيل المثال 

ا، لكن 3 منها فقط موجودة في بلدات عربّية- سخنين، رهط، الناصرة.40 تعمل جمعية  ا وفرًعا حقوقّيً
ً
لجمعية »يديد« أكثر من 20 مركز

»سينغور كهيالتي« في 3 بلدات: القدس، اللد، بئر السبع. الفرع في بئر السبع مخصص للسكان البدو41.

ترتسم من مسح ورصد جميع دوائر المساعدة القضائية وفروعها ومراكز المساعدات الحقوقية الحكومية وغير الحكومية الفاعلة في 

البلدات العربّية الصورة التالية: 

لواء الشمال: دائرة لوائية ومركز »لجمعية يديد« في الناصرة.

برنامج »سخار  أبو سنان، سخنين، شفاعمرو.  الفريديس، طمرة،  الفحم،  أم  الغربية،  باقة  لوائية في حيفا، فروع في  لواء حيفا: دائرة 
ا في المدن المختلطة حيفا وعكا. 

ً
متسفاه« يعمل أيض

ا. يوفد برنامج »سخار 
ً

لواء المركز: دائرة لوائية في تل أبيب. فروع للدائرة الحكومية في يافا، اللد، وفي األشهر األخيرة في الطيبة أيض
متسفاه« محامين للمدن المختلطة في يافا والرملة. ويصل لفرع جمعية »سينغور كهيالتي« في اللد محاٍم ال يتحدث العربية، بينما 

ا حقوقًيا في الطيبة ويافا. 
ً
تشغل »شيل« مركز

النقب: توجد في بئر السبع دائرة لوائية، مركز مساعدة »لجمعية يديد«، وفرع لـ »سينغور كهيالتي« مخصص للسكان البدو. يشغل 
برنامج »سخار متسفاه« مراكز حقوقية في 6 من بين البلدات البدوية السبع.

مراكز  كهيالتي«  و»سينغور  يديد  جمعيتا  تشغل  القدس،  لشرقي  محامين  متسفاه«  »سخار  برنامج  يرسل  لوائية.  دائرة  القدس: 
ا من السكان العرب. ا جزًء

ً
مساعدة حقوقية في أحياء يهودّية، تخدم أيض

إذن، هناك فجوة كبيرة بين البلدات اليهودّية والبلدات العربّية من حيث توزيع دوائر وفروع خدمات المساعدة القضائية. حيث انه 

عة 
ّ
ال يوجد تسهيل إليصال الخدمة الرسمية وجعلها في متناول سكان البلدات العربّية البعيدة، كما أن شبكة الجمعيات الفاعلة موز

باألساس في البلدات اليهودّية. إن حقيقة استخدام الحكومة لشبكة مراكز المساعدات الحقوقية والجمعيات، على توزيعها الحالي 

لتسهيل متناولّية الخدمات يرّسخ عدم المساواة.

تلخيص النتائج ورصد العوائق 

وفقا لنموذج رصد العوائق الذي عرض في الفصل أ، سنعرض في هذا القسم العارض، والمشاكل والعوائق وسنقوم بتحديد خصائصها 

وفق مصفوفة الخصائص المذكورة في الفصل أ )راجعوا الجدول 1 و2 في الصفحات 20 و 21 تباعا(. 

العارض والمشاكل 

أظهرت نتائج الفحص وجود المشاكل التالية: 

انعدام نموذج طلب باللغة العربية و/ أو إمكانية تعبئته باللغة العربية. 1

تحديد خصائص المشكلة: عدم إدراج في التشكيل القائم )ذلك أن المواطن العربّي الذي يأتي لتلقي الخدمة وال يستطيع 
تعبئة النموذج، ليس مدرجا أو مشمواًل في الواقع في التشكيل القائم(.

موقع المشكلة: في الوزارات الحكومية على مستوى المقر الرئيسي )ذلك أن المكتب الرئيسي للوزارة يستطيع أن يحّدد بأي 
اللغات يكتب النموذج وبأي اللغات يمكن تعبئته(.

انعدام قوى عاملة تتحدث العربّية في جزء من الدوائر التي تخدم مواطنيًنا عرًبا.. 2

تحديد خصائص المشكلة- يمكن أن تحظى هذه المشكلة بتحديدين : 1.عدم اإلدراج في التشكيل القائم؛ 2. رصد جزئي 
 مالئم لمشاكله في دوائر المساعدة بسبب قيود اللغة عند القوى 

ّ
للميزانية. ألن المواطن العربّي ال يستطيع أن يحصل على حل

39   موقع برنامج "سخار متسفاه"
40   موقع جمعية "يديد" ومعلومات من مركزي الحقوق

41   موقع جمعية "سينغور كهيالتي" ومعلومات من مركزي الفروع.
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العاملة فيها، تكون النتيجة عدم استفادة العرب بصورة متساوية من الميزانية المخّصصة للخدمة، وهذا هو عملّيا رصد جزئّي 

للميزانية.

موقع المشكلة: في الوزارات الحكومية على مستوى المقر الرئيسي أو اللواء/ مكتب اللواء )تكمن المشكلة في المستوى الذي 
تتخذ فيه القرارات عن تشغيل قوى عاملة، وال نعرف على أي مستوى يتخذ القرار بهذا الشأن(. 

توزيع جغرافي غير متساٍو لفروع دوائر المساعدة وألماكن أخرى تعطى فيها خدمات المساعدة القضائية )مكاتب الشؤون . 3
االجتماعّية، مراكز مساعدة لمنظمات أخرى وغيرها.

ا يوجد تحديدين: 1. عدم اإلدراج في التشكيل العام القائم، و2. رصد جزئي للميزانية. 
ً

تحديد خصائص المشكلة: هنا أيض
ًعا بشكل متساٍو لجميع المواطنين في 

ّ
ذلك أن ميزانية الفروع )بما في ذلك أجر المحامين المرسلين إليها( يفترض أن يكون موز

منطقة الخدمة. بما أن الفروع موجودة باألساس في البلدات اليهودّية، فإننا نتحدث عملّيا عن رصد جزئي للميزانية للمواطنين 

والبلدات العربّية.

المشكلة يكون في  اللواء )موقع  اللواء/ مكتب  أو مستوى  الرئيسي  المقر  الحكومية على مستوى  الوزارات  المشكلة: في  موقع 
المستوى الذي تتخذ فيه القرارات عن مكان الفروع، وال نعرف في أي مستوى تتخذ هذه القرارات(. 

4 . 
ّ

قدرة دوائر الخدمات االجتماعّية، في البلدات العربّية على مساعدة المتوّجهين لدوائر المساعدة القضائية، أقل
بكثير منها في البلدات اليهودّية )راجعوا ص 34(. 

تحديد خصائص المشكلة: استنفاد جزئي للخدمة. 

موقع المشكلة: في المجتمع العربّي، على مستوى السلطات المحلّية، بسبب القدرة المحدودة ألقسام الخدمات االجتماعّية على 
المساعدة في التوجيه لدوائر المساعدة القضائية، وطلب خدمة كهذه. 

تعريف العارض: العارض في هذه الحالة هو جملة من المشاكل. إن فرصة المواطن العربّي بأن يوّجه )من قبل قسم الشؤون 
االجتماعّية( لدوائر المساعدة القضائية محدودة مقارنة بالفرص المتاحة للمواطن اليهودّي. فهو يأتي لدائرة المساعدة القضائية 

ويضطر لتعبئة نموذج وتلقي خدمة بلغة ليست لغته، وفي دائرة أو فرع يبعد عن مكان سكناه أكثر مّما يبعد عن مكان سكن 

المواطن اليهودّي.42 

تحليل العوائق

سنستعرض اآلن العوائق الرئيسية في تسهيل متناولّية خدمة المساعدة القضائية للسكان العرب، موقعها والعوامل المسببة لها. 

عند فحص المشاكل التي عرضنا لها، بصورة معمقة وجدت عدة عوائق رئيسية تمنع تسهيل متناولّية متساوية للخدمة. 

عوائق لغوية - إعالمية.. 1

أنظمة أ.  في  وال  القضائية،  المساعدة  قانون  في  ال  يوجد  فال  العربّية.  للغة  بالنسبة  وملِزمة  واضحة  سياسة  انعدام 
المساعدة القضائية، أية سياسة تلزم نشر نماذج باللغة العربية، وال توجد كبديل عن ذلك سياسة تلزم توفير خدمات ترجمة 

فورية ومالئمة تسّهل متناولّية الخدمة لكل إنسان ال يجيد اللغة العبرية. 

تحديد خصائص العائق: نتيجة لعدم التدخل الفعلي. موقع العائق: في الكنيست ووزارات الحكومة على مستوى المقر 
الرئيسي. يتجلى العائق في 4 أماكن مختلفة: 

تشريع رئيسي: المرسوم 82 من خطاب الملك أمام مجلسه- عدم وضوح بشأن المعنى العملي لمكانة اللغة العربّية  <
كلغة رسمية مقارنة باللغة العبرية.

العربية, أو  < باللغة  النماذج  بخصوص  سواء  للغة،  تطرق  أي  القضائية  المساعدة  قانون  في  يوجد  رئيسي: ال  تشريع 
بخصوص القوى العاملة الناطقة باللغة العربّية.

تشريع ثانوي: ال يوجد أي تطرق للغة في األنظمة الخاّصة بالمساعدة القضائية، ال على صعيد النماذج أو القوى العاملة  <

42  انظر ص 19 لتعريف العارض المتعلق بالفجوة في نوعية الخدمة في حال انعدام فجوة كمية في عدد متلقي الخدمة
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)هذا التشريع هو من صالحية وزير القضاء وبمصادقة لجنة الدستور والقضاء والقانون(. 

ال يوجد في ميزانية قسم المساعدة القضائية ميزانية مخصصة للترجمة.  <

ا لعدم 
ً

انعدام سياسة واضحة وملزمة بخصوص اللغة العربّية هو أحد العوامل النعدام نماذج باللغة العربية وأيض
إمكانية تعبئتها باللغة العربية )مشكلة 1(. 

ضآلة القوى العاملة العربّية في قسم من دوائر المساعدة القضائية. أفضت الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة قسم ب. 
المساعدة القضائية في السنوات األخيرة إلى تحسين الوضع بصورة ملموسة، خاّصة في ألوية الشمال، وحيفا والقدس. مع 
ذلك، ال يزال هناك نقص في القوى العاملة الناطقة باللغة العربية، ويبرز ذلك على نحو خاص في ألوية المركز والنقب، ويشكل 

ا أمام السكان العرب الذين ال يتقنون العبرية .
ً
عائق

تحديد خصائص العائق: نتيجة إلشكالية في سيرورة التطبيق والتي تتجلى في تطبيق جزئي لقرارات الحكومة المتعلقة 
بتمثيل الئق للعرب في سلك خدمات الدولة. 

موقع العائق: الوزارات الحكومية، على مستوى المقر الرئيسي.43

التي  القضائية،  المساعدة  العربية في دوائر  باللغة  المتحدثة  العاملة  القوى  العائق نقًصا في  يسّبب هذا 
تقّدم الخدمة، بما في ذلك مساعدة في الشرح عن العملية وتعبئة النموذج )مشكلة 2(. 

2.    عوائق في مجال متناولّية الخدمة جغرافيا

عدم وجود مقاييس واضحة وشفافة إلقامة الفروع. فال توجد ال في التشريع القانوني، وال في األنظمة الوزارية مقاييس أ. 
واضحة وشفافة إلقامة فروع لشبكة المساعدة القضائية. 

تحديد خصائص العائق: نتيجة لسيرورات اتخاذ القرارات.

موقع العائق: في الوزارات الحكومية، على مستوى المقر المركزي أو مكتب الوزير. 

تشريع ثانوي: ال توجد في األنظمة الوزارية المتعلقة بالمساعدة القضائية، مقاييس واضحة وشفافة إلقامة فروع لدوائر  <
المساعدة القضائية اللوائية. 

أوامر مدير عام الوزارة: حتى في أوامر وتعليمات مدير عام الوزارة ال توجد مقاييس واضحة وشفافة بشأن إقامة فروع  <
لدوائر المساعدة القضائية اللوائية. 

يبدو أن اتخاذ القرارات، بشأن مكان الفروع، في غياب مقاييس واضحة، يتّم فورًيا بناء على الطلب على الخدمة، واستناًدا  <

إلى مواقع مراكز المساعدة التابعة للجمعيات )راجع العائقين 2ب و2ج الحقا(. يؤدي هذا العائق إلى توزيع جغرافي غير 

متساٍو )مشكلة 3(. 

موقع الفروع استناًدا على توزيع منظمات المجتمع المدني في البلدات العربّية. ب. 

تحديد خصائص العائق: نتيجة لسيرورات اتخاذ القرارات )راجعوا الشرح أعاله( 

موقع العائق: في الوزارات الحكومية، على مستوى المقر الرئيسي أو مكتب الوزير. 

 أنه ال تزال هناك فجوة 
ّ

على الرغم من تطور وتوسيع نطاق نشاط منظمات المجتمع المدني العربّية في السنوات األخيرة، إال

التي  العربّية  البلدات  في  العاملة  المنظمات  في  قلة  العربّية.  بالبلدات  مقارنة  اليهودّية  البلدات  في  توزيعها  في  هائلة 

 من ذلك توّجه المواطن لدوائر المساعدة القضائية، وتستدعي محامين من دوائر المساعدة 
ً

تعطي استشارة قضائية، أو بدال

القضائية إلعطاء الخدمة في فروعها. إن التعاون القائم بين وزارة القضاء وبين منظمات المجتمع المدني، الذي 

ا يسّبب 
ً
يعتمد على التوزيع الجغرافي لمنظمات المجتمع المدني هو تعاون إيجابي مبدئًيا، لكنه يشكل عائق

توزيًعا جغرافًيا غير متساٍو لخدمات المساعدة القضائية للسكان العرب )مشكل 3(. العائق هو نتاج سيرورات اتخاذ القرارات، 

التي تستند على وجود فرص للتعاون مع منظمات مساعدة دون األخذ بالحسبان النتيجة غير المتساوية. 

43   هذا العائق هو نتيجة إلشكالية تكمن في سيرورة التطبيق )راجع الجدول 2 في الفصل أ- رصد العوائق وإزالتها( ويتجلى هذا في تطبيق جزئي لقرار الحكومة بشأن التمثيل الالئق للعرب 
في سلك خدمات الدولة: عدم تطبيق قرار الحكومة رقم 1402 الصادر بتاريخ 27.1.2004 )القرار الذي حدد هدفا بدمج %10 عرب في سلك موظفي الدولة لغاية العام 2008(؛ مصاعب في تنفيذ 
قرار الحكومة رقم 2579 الصادر بتاريخ 11/11/2007 )القرار الذي حدد موعدا جديدا لتطبيق القرار 1402 لغاية العام 2012(؛ صعوبات في تطبيق القرار كامال- مواجهة وتعامل مع تمثيل 

زائد لقوى عاملة عربية في لواء الشمال، وقلة تمثيل في ألوية أخرى. راجع مداوالت لجنة التحقيق البرلمانية لموضوع استيعاب المواطنين العرب في سلك الخدمات العامة بتاريخ 1/12/2008.
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تحديد مقّر الفروع استناًدا إلى الطلب الحالي على الخدمة. ج. 

تحديد خصائص العائق: نتيجة لسيرورات اتخاذ القرارات.

موقع العائق: الوزارات الحكومية على مستوى المقر الرئيسي أو ديوان الوزير. 

ا على الطلب على الخدمة، وعليه فإنه بالذات في  ا لما جاءنا من إدارة القسم، فإن تحديد موقع الفروع يكون باألساس بناًء
ً
وفق

البلدات العربّية التي يوجد بها سكان بحاجة كبيرة وال تعي بوجود الخدمة، والسلطة المحلّية فيها ضعيفة، يبدو للوهلة األولى 

أنه ال طلب لتلقي خدمة المساعدة القضائية، ولذلك لن تقام فيها فروع. هذا عائق إضافي يؤدي إلى توزيع جغرافي غير متساٍو 

لخدمة المساعدة القضائية )مشكلة 3(.

 3 المدني  المجتمع  توزيع منظمات  على  واالعتماد  للخدمة،  القائم  الطلب  على  واالعتماد  المقاييس،  غياب  نعتبر  أننا  نؤكد 

عوائق مختلفة.

عبء زائد وضيق في المساحة والمكان، في أقسام شؤون الخدمات االجتماعّية. د. 

تحديد خصائص العائق: عائق اقتصادي. 

موقع العائق: داخل المجتمع العربّي، في السلطات المحلّية.44 

على الرغم من أنه من الواضح أن هذا العائق ال يقع تحت مسؤولية قسم المساعدة القضائية، لكن من المهّم أن نعرضه هنا، ألنه كما 
المحلّية  السلطات  في  االجتماعّية  الخدمات  أقسام  إمكانيات  يقلص  العمل،  ومكان  المساحة  في  والنقص  الزائد  العبء  فإن  أسلفنا 
العربّية على توجيه مواطنين لدوائر المساعدة القضائية )مشكلة د أعاله(، ويقلص إمكانية استدعاء محاٍم من قبل دائرة المساعدة 
القضائية للبلدة وتخصيص مكان ليعمل فيه )عائق يسّبب المشكلة ج(. هذا الضغط الزائد في العمل هو بحد ذاته نتيجة لعوائق 

كثيرة، ليس هنا موضع تفصيلها45.

تسبب العوائق األربعة المذكورة أعاله لمشكلة في مدى متناولّية خدمة المساعدة القضائية والقدرة على الوصول إليها. ال تستطيع 

الشرائح الفقيرة في المجتمع العربّي استنفاد كامل حقها األساسّي بالمساعدة القضائية، ذلك أن الدوائر اللوائية بعيدة عن مكان 

سكناها، ويقلل المحامون المرسلون من قبل هذه الدوائر من الوصول إلى بلدات عربّية بعيدة، التوزيع الجغرافي للفروع في البلدات 

العربّية البعيدة قليل، وال توجد حركة مواصالت عاّمة كافية قادرة على تمكين هذه الشرائح من تلقي المساعدة التي تحتاجها. 

توصيات سياسية

تتناول توصيات السياسة المقترحة كافة المجاالت التي عددناها أعاله: 

تحديد سياسة عملّية محددة لوزارة القضاء بالنسبة للغة العربّية، وأنظمة وزارية ملزمة بخصوص استخدام نماذج . 1
بالعربّية وتشغيل قوى عاملة تتحدث العربّية. ال تناقض هذه الخطوة قانون المساعدة القضائية القائم، وإنما توضحه فقط 
ا. باإلضافة لذلك، هناك داللة عميقة في 

ً
وتكمله بحيث تكون الخدمة في متناول الجميع بشكل متساٍو وناجع للسكان العرب أيض

مضمار الوعي العميق بخصوص تعامل متساٍو مع اللغة العربّية. تغيير األنظمة الوزارية هو خطوة يمكن تطبيقها وليست بحاجة 

لتشريع قانوني، ويتم كجزء من العمل المهني لطاقم وزارة القضاء. 

فيما يلي بديالن يتناوالن تسهيل متناولّية متساوية لخدمات المساعدة القضائية بواسطة النماذج والقوى 
العاملة. 

المطلوبة.  والمستندات  واالجراءات  للمصطلحات،  التطرق  مع  واضحة  مبسطة  بلغة  للعربّية  مترجمة  نماذج  أ. 
 دائرة، فرع، مركز حقوقي للمساعدة القضائية، كما 

ّ
يمكن تعبئة النماذج باللغة العربّية: إننا نوصي، بأن يكون في كل

في مكاتب الشؤون االجتماعّية، وعلى الموقع على االنترنت، نموذج طلب المساعدة القضائية مكتوب باللغة العربّية، ويمكن 

ا نموذج شرح وتوضيح باللغة العربّية. بهذه الطريقة يتمكن كثيرون من المتوّجهين الذين يقرأون 
ً

تعبئته بالعربّية، وأيض

44   أقسام الخدمات االجتماعية في البلدات العربية هي أقسام فقيرة، لذلك يصنف هذا العائق كعائق اقتصادي. هذا العائق مقارنة بالمشكلة التي حددنا هو عائق داخلي في المجتمع العربي، 
لكنه نتيجة مباشرة لسياسة حكومية في تمويل أقسام الخدمات االجتماعية.

45   عمليا فإنه في سياق عدم المساواة في مجال الرفاه االجتماعي، فإن العبء الزائد هو مشكلة نابعة من عوائق كثيرة. وتقوم جمعية سيكوي في هذه األيام بفحص شامل للعوائق في هذا 
المجال وستنشر نتائجه في المستقبل. 
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ويكتبون اللغة العربية أن يواجهوا بصورة مستقلة وذاتية المرحلة األولى لتقديم الطلب. يجب اإلشارة هنا إلى أن كلفة ترجمة 

النماذج للغة العربية منخفضة، لكنها توجب طاقًما مهنًيا يتحدث اللغة العربّية الستيعاب ومعالجة النماذج وترجمتها للغة 

العبرية إذا اقتضت الحاجة، وفي بعض الحاالت قد تبقى هناك حاجة لشرح من موظف/ة االستقبال و/ أو المحامي. من هنا 

فإنه على الرغم من أهمّية هذه التوصية وقدرتها على تسهيل متناولّية الخدمة بصورة متساوية، فإن احتماالت تنفيذ هذه 

التوصية على المدى الفوري قد تكون ضئيلة.

نماذج مشروحة باللغة العربّية لكن الشرح والتعبئة هي باللغة العبرّية من قبل مترجمين تّم تأهيلهم لذلك:  ب. 
 دائرة، فرع، مركز مساعدة أو مركز حقوقي مترجم مؤهل للقيام بالمساعدة في شرح وتعبئة النموذج. 

ّ
يجب أن يكون في كل

يوفر هذا البديل درجة معقولة من متناولّية الخدمة، ويمكن تطبيقه خالل فترة قصيرة من خالل استئجار خدمات مترجم، 

بعقد خارجي، وفقا لم تتيحه ميزانية دوائر المساعدة القضائية.46 يمكن وبشكل فوري تخصيص جزء من الميزانية الستئجار 

خدمات ترجمة. 

تقول جمعية سيكوي إن متناولّية متساوية وكاملة لخدمات المساعدة القضائية تلزم اعتماد البديل 1أ ولكن يمكن، على 

المدى القصير، تطبيق الخيار 1ب كخطوة مرحلية. 

تعزيز الطاقم المهني في جميع الدوائر والفروع، بموظفي استقبال مؤهلين، وبمحامين يتحدثون اللغة العربّية. . 2
 دائرة وكل فرع يخدم سكاًنا عربًا، خدمة باللغة العربّية. يجب أن تكون في الدوائر والفروع التي تخدم 

ّ
الهدف هو أن تعطى في كل

ا  عددًا كبيًرا من السكان العرب، قوى عاملة تتحدث اللغة العربّية بشكل يومي، أما في الدوائر والفروع التي تخدم عدًدا صغيًرا، نسبّيً

من المواطنين العرب فيجب أن تعطى الخدمة في أيام محددة ومعروفة مسبقًا. بهذه الطريقة يكون ممكًنا ، إيصال معلومات وشرح 

مناسبين وضروريين لفهم العملية، خاّصة في مرحلة االستيعاب األولية، بواسطة موظف/ة استقبال، وفي مرحلة اللقاء مع المحامي. 

لذلك، هناك حاجة الستيعاب أو نقل قوى عاملة تتحدث اللغة العربّية لجميع الدوائر والفروع، وتأهيل قوى عاملة لهذه المهمة. من 

الواضح أن هذه التوصية تلزم تغييرات في توزيع القوى العاملة، وأنه من الصعب تطبيقها كاملة بشكل فوري، ولكن يمكن تبنيها 

بصورة تدريجية عبر استغالل فرصة التمثيل الالئق للعرب بكل طريقة ممكنة- خروج للتقاعد، تعيين موظفين في مالكات شاغرة، 

استيعاب موظفين جدد، زيادة مالكات، نقل موظفين من لواء آلخر، وغيرها. 

إيصال . 3 يتّم تسهيل  أن  البعيدة. يجب  العربّية  للبلدات  القضائية  المساعدة  متناولّية خدمة  - تسهيل   Outreach
المساعدة القضائية للبلدات العربّية البعيدة بواسطة فروع المساعدة القضائية الرسمية.

البعيدة. كجزء من سياسة متساوية واضحة أ.  البلدات  الفروع في  لتوزيع ونشر  تحديد مقاييس واضحة وشفافة 
وملزمة، فإننا نولي أهمّية كبيرة لتحديد المقاييس والتطبيق المشتق منها، وذلك لتفادي عملّيات أو خطوات- عاجلة )وليدة 

الساعة( تقود إلى متناولّية غير متساوية لخدمات المساعدة القضائية. إننا نوصي بأن تتطرق المقاييس إلى عدد السكان 

 بلدة، وإلى بعد البلدة عن الدائرة اللوائية، وحركة المواصالت العاّمة منها وإليها. بعد تحديد 
ّ

الذين يحتاجون الخدمة، في كل

ا لهذه المقاييس وبشكل متساٍو.
ً
المقاييس يجب االهتمام بأن يتّم نشر الفروع طبق

القائم لخدمة المساعدة ب.  فتح فروع على أساس الطلب المحتمل مستقبال للخدمة، وليس على أساس الطلب 
القضائية. ففي قسم من البلدات العربّية هناك إقبال ضعيف على طلب المساعدة القضائية بفعل العوائق التي ذكرناها، 
يتّم  فإنه ال  اليوم،  القائم  للوضع  القضائية. ووفقا  المساعدة  الحصول على  بإمكانية  السكان  وباألساس بسبب عدم معرفة 

فتح فروع في بلدة يوجد فيها عدد قليل من طالبي هذه الخدمة، وذلك ألن األمر ليس مجدًيا اقتصادًيا. إننا نعتقد أن ضمان 

متناولّية متساوية لخدمات المساعدة القضائية يلزم فتح فروع في بلدات عربّية يوجد فيها تركيز للسكان المحتاجين، على 

الرغم من قلة المتوّجهين لطلب الخدمة، وإال فإن االعتبارات االقتصادية ستكرس حالة عدم المساواة. إننا نوصي بدراسة فتح 

 منها في الجديدة- المكر، مجد الكروم، المغار، رهط. 
ً

فروع في عكا، أو بدال

يمكن للتعاون مع منظمات المجتمع المدني أن يكمل جهاز تسهيل متناولّية المساعدة القضائية، ال أن يحل محله، ذلك ج. 

أن توزيع ونشر فروع الجمعيات في البلدات العربّية ليس كافيًا. من هنا، على وزارة القضاء أن تهتم بالموازنة وبتزويد خدمات 

المساعدة القضائية للبلدات التي تستوفي المقاييس التي ذكرناها أعاله، والتي ال تنشط فيها المنظمات.

 للمصاعب التي تعترض استدعاء محامين لمكاتب الشؤون االجتماعّية في البلدات العربّية، والناجمة د. 
ّ

إيجاد حل
عن عبء العمل المفروض على كاهل العاملين االجتماعّيين وبسبب النقص في المكان )الذي يجب توفيره للمحامي لمزاولة 

 مقترح بالتنسيق مع السلطة المحلّية. 
ّ

 حل
ّ

عمله داخل السلطة المحلّية(. نوصي بأن يطبق كل

46   خالل حديث مع المسئول عن قسم المساعدة القضائية، المحامي أيال غلوبس، تم االدعاء أن ميزانية القسم ال تسمح باستئجار خدمات ترجمة عبر عقد خارجي. إننا نوصي بالعمل على تغيير 
أمر الميزانية حتى يتسنى القيام بذلك. هذا األمر حتمي طالما ال يوجد عاملون عرب متوفرون في كل واحدة من دوائر المساعدة القضائية. 



/45/ جمعية سيكوي   //  من العوائق إلى الفرص   //   وثيقة اقتراح سياسية رقم 1  //   آب 2010

نشير إلى أن جهوًدا متضافرة لتحديد سياسة واضحة وملزمة بشأن استخدام اللغة العربّية- توفر قوى عاملة تتحدث 
نها من 

ِّ
العربّية في جميع دوائر وفروع المساعدة القضائية، وتوسيع شبكة الفروع في البلدات العربّية البعيدة- يمك

التعامل مع العوائق اللغوية- اإلعالمية ومع عوائق في متناولّية الخدمة جغرافيا، التي تحول دون متناولّية متساوية 
والئقة لخدمات المساعدة القضائية لمواطني الدولة العرب. 

أثبت افتتاح مكتب دائرة المساعدة القضائية في الناصرة والخطوات التي اتخذت لزيادة القوى العاملة العربّية في 
قسم المساعدة القضائية، رغبة إدارة وزارة القضاء بالتعامل ومواجهة مشكلة متناولّية الخدمات للمواطنين العرب. 
 يحتذى به في تقديم خدمة حكومية 

ً
مع تطبيق التوصيات أعاله يستطيع قسم المساعدة القضائية بأن يكون مثاال

متساوية، بحيث تتبعه خدمات حكومية أخرى كثيرة.


