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أّيام قليلة من أداء ا�ح�ومة اليم�ن  �انون األّول املنصرم. �عدمن  29نالت ح�ومة نتنياهو السادسة ثقة الكنيست �� الـ 

ڤ من �انون الثا�ي ا�جاري، أعلن وز�ر القضاء َير�ـ 4الدستورّي، بدأت هذه ت��جم برنامجها السيا�ىّي ع�� أرض الواقع. �� الـ 

ة شاملة لتغي�� وجھ السلطة القضائّية �� إسرائيل، و�عادة تصميمها َوفًقا ملفهوم معسكر اليم�نڤليـ
ّ
الدي�ّي  ـ�ن عن خط

 1املتطّرف.

ة وز�ر القضاء و�سقاطا��ا ع�� املواطن�ن الفلسطينّي�ن �� إسرائيل، وتّد�� 
ّ
ورقة املوقف هذه تتناول النتائج امل��ّتبة عن خط

ع با�حّرّ�ات الفردّية، واملّسِ بمبدأ فصل السلطات واستقالل السلطة القضائّية، سُت�ِحق
َّ
 أّنھ إ�� جانب إ�حاِق الضرر املتوق

ة باملواطن�ن الفلسطينّي�ن
ّ
ة تنفيذ سياسات ا�ح�ومة العنصرّ�ة  اضررً  ا�خط

ّ
ا ومباشًرا. وحسبما نرى، ستسّهل هذه ا�خط ِجّدي�

ة نوايا �عز�ز و�شريع 
ّ
لت �� اّتفاقّيات التحالف ا�جديد و�� خطوطھ العر�ضة، وست��ِجم ا�خط ّصِ

ُ
تجاه الفلسطينّي�ن، ال�ي ف

ق ا�جتمع ال��ودّي  بالقانون، وستحّد من إم�ان أن يتوّجھ ا�جتمع الفلسطي�ّي إ�� السلطة القضائّية ملواجهة هذه  تفوُّ

ة سُت�ِحق الضرر با�حقوق املدنّية والقومّية ا�جماعّية، ولن يقتصر األمر ع�� ا�حقوق 
ّ
السياسات. ومّما ال شّك فيھ أّن ا�خط

 وا�حّرّ�ات الفردّية. 

ة وز�ر القضاء، �� ما
ّ
ان  ترمي خط

ّ
ترمي، إ�� استكمال مشروع اليم�ن الدي�ّي االستيطا�ّي، وهو ترسيخ امل�انة املتدّنية للس�

الفلسطينّي�ن وتبعّي��م. وهو جزء من مشروع أوسع، �س�� من خاللھ معسكر اليم�ن بأطيافھ إ�� استكمال سيطرتھ ع�� 

ة لل��ود فقط. �غية تحقيق ذلك، تحتاج ا�ح�ومة إ�� مراكز صنع القرار والسياسات �� إسرائيل، وترسيخ طا�ع الدولة كدول

ل �� عملّية التشريع وال تنتقد سياسات 
ّ

ترو�ض السلطة القضائّية ومنع الرقابة، وضمان سلطة قضائّية محاِفظة ال تتدخ

 ا�ح�ومة.

 

 

 

 

 

 

                                                             
ب بأغلبّية ـ�نڤ�انون الثا�ي). ليـ 4، 2023عيل. (فر�دسون، �َ  1

ُّ
 [بالع��ّية] .هآر�سعضو كنيست و�غّ�� أسلوب �عي�ن القضاة.  61: سُنِقّر ِفقرة التغل

https://www.haaretz.co.il/news/politi/2023-01-04/ty-article/.premium/00000185-7dbd-d9ca-adb5-ffffbf320000
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ة 
ّ
 بنود ا�خط

ة مت�املة لتغي�� م�انة وأداء السلطة القضائّية �عاّم 
ّ
ة ما ي��:قّدم وز�ر القضاء خط

ّ
 2ة، وا�حكمة العليا بخاّصة. �شمل ا�خط

  

ب، الذي يخّول الكنيست إعادة َسّن قانون أبطلتھ ا�حكمة العليا  -
ّ
ة َسّن قانون ِفقرة التغل

ّ
ب: تق��ح ا�خط

ُّ
ِفقرة التغل

ب ع�� قرارات ا�حكمة العليا دون  ،عضو كنيست فقط 61بأغلبّية 
ّ
ن التحالف من التغل

ّ
حاجة إ��  أي بأغلبّية تمك

ل و�بطال  دعم من خارج التحالف ا�ح�ومّي. سيحّد هذا اإلجراء ع�� نحو بالٍغ من قدرة ا�حكمة العليا ع�� التدخُّ

ل القضاء وضمان محكمة  القوان�ن، أو بنود معّينة م��ا، إذا �انت تتعارض مع قوان�ن أساس. الهدف هو منع تدخُّ

قع منذ َسّن قوان�ن األساس �� منتصف �سعينّيات القرن املنصرم لم محاِفظة، ع�� الرغم من أّنھ ع�� أرض الوا

 �� 
ّ

ل و�لغاء قوان�ن أو بنود قوان�ن إال قم ا�حكمة العليا بالتدخُّ
َ
 حالة.  22ت

ل ا�حكمة العليا �� قوان�ن األساس، بحيث سيحتاج نقاُش دستورّ�ة قوان�ن األساس:  - ة إ�� منع تدخُّ
ّ
�س�� ا�خط

 للمحكمة العليا، أي 
ً

 غلبّية خاّصة. أ إ��قاضًيا، و�حتاج إلغاء قانون  15القوان�ن ِنصاًبا �امال

عات والقرارات ا�ح�ومّية. هذا "حّجة املعقولّية": منع ا�حكمة من استخدام "حّجة املعقولّية" ل�حكم ع�� التشري -

ل ا�حكمة �� قرارات السلطة التنفيذّية والتشريعّية.   �ع�ي تقليص مساحة تدخُّ

يرمي وز�ر  �جنة اختيار القضاة: �غي�� تركيبة �جنة اختيار القضاة �غية منح ا�ح�ومة سيطرة فعلّية عل��ا. ِبذا -

القضاء إ�� تقليل حّصة وَدْور القضاة �� عملّية �عي�ن قضاة جدد، وز�ادة تمثيل السلطة التنفيذّية والتشريعّية، أي 

ة، سُ��فع عدد أعضاء ال�جنة من 
ّ
ل السيا�ىّي �� عملّية اختيار القضاة. َوفًقا ل�خط ، بحيث 11إ��  9ز�ادة التدخُّ

ل تمثيل نقابة ا�حام�ن بمندو�ي جمهور يختارهم وز�ر القضاء ي�ون ثّمة تمثيل متساٍو �جميع ا لسلطات، وسيبدَّ

حون للمحكمة العليا سيخضعون �جلسة استماع عاّمة �� الكنيست.  بنفسھ. باإلضافة إ�� هذا، املر�َّ

� ا�ح�ومة صالح -
َ
َية �عي�ن رئيس رئاسة ا�حكمة العليا: ُيل�� نظام األقدمّية �� �عي�ن رئيس ا�حكمة العليا، وُتْو�

 ا�حكمة العليا. �� هذه ا�حالة، ست�ون ا�ح�ومة قادرة حّ�ى ع�� �عي�ن رئيس من خارج قضاة ا�حكمة العليا. 

ة، ست�ون مناصب املستشار�ن القانونّي�ن ل�ح�ومة "مناصب ثقة"  -
ّ
ق ا�خط

ْ
م�انة املستشار�ن القانونّي�ن: َوف

نللوزراء، و   �ّي للوزارة، وسيخضع هذا األخ�� للوز�ر ال للمستشار القضائّي ل�ح�ومة. الوز�ر املستشاَر القانو  سيعّ�ِ

 

                                                             
ة لتغي�� السلطة القضائّية وم�ى تنطلق.  5، 2023ل، نوعا. (چِـيـپفر�دسون، َ�عيل؛ وشـ 2

ّ
 [بالع��ّية] .هآر�س�انون الثا�ي). ما �� ا�خط

https://www.haaretz.co.il/news/law/2023-01-05/ty-article/.premium/00000185-80ee-d58d-a7d5-bafec4980000
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ة 
ّ
 إسقاطات ا�خط

ل امل��ايد للسلطة القضائّية ��  تھ، قال: "الثورة الدستورّ�ة، والتدخُّ
ّ
�� املؤتمر ال�حفّي الذي عرض فيھ وز�ر القضاء خط

�� السلطة القضائّية إ�� حّد خط��، و��� فقدان "ا�َحْوكمة" و��حاق  قرارات ا�ح�ومة و�� َسّن القوان�ن، أّديا إ�� تراجع الثقة

أضرار جسيمة بالديمقراطّية. نذهب إ�� صناديق االق��اع ونصّوت ونختار، ولكن �� �ّل مرة نجد أّن أ�خاًصا لم ننتخ��م 

  3يقّررون من أجلنا".

  ـ�نڤليـتصر�ح 
ّ
. كسائر ممث

َ
ِة ا�حقيقّية

ّ
من  ـ�نڤليـ�� معسكر اليم�ن الدي�ّي االستيطا�ّي، يتصّرف يوّ�ح نوايا هذه ا�خط

ن حّ�ى اآلن من ترجمة الدعم الواسع الذي يتلّقاه �� ا�جتمع اإلسرائي�ّ� ع�� نحٍو حّر، وأّنھ 
ّ

منطلق أّن هذا املعسكر لم يتمك

املعسكر اليمي�ّي إ�� السيطرة ال�املة ع��  غ�� قادر ع�� ترجمة وتنفيذ األيديولوجيا والسياسات اليمينّية دون قيود. يطمح

عملّية صنع القرار والسياسات، وتحديد طبيعة ا�جتمع والدولة كدولة لل��ود فقط، و�ر�د حّرّ�ة مطلقة �� وضع السياسات 

من أهّم العوائق  وال سّيما ا�حكمة العليا، �� ،تجاه املواطن�ن الفلسطينّي�ن واالحتالل. اليم�ن مقتنع بأّن السلطة القضائّية

لفرض هيمنتھ. وقد وّ�ح ال�حفّي إيِرز تدمور ذلك ع�� نحٍو ج�ّ� قبل عّدة أعوام، �� كتابھ "ملاذا تصّوت لليم�ن وتحصل 

، حيث اّد�� أّن ا�حكمة العليا "أخذت صالحَيات لم ُتمنح لها بموجب القانون، وأعلنت 2017ع�� �سار؟" الذي صدر عام 

ر ال��ائّي لهذه الثورة، وجعلت نفسها هيئة عليا ع�� السلطت�ن التشريعّية ثورة دستورّ�ة، وعرّ  فت نفسها بأّ��ا املفّسِ

 ). 46والتنفيذّية، وداست ع�� مبدأ الفصل ب�ن السلطات ونظام التوازنات" (ص 

مات حقوق اإل�سان، ومن
ّ
ة وز�ر القضاء انتقادات واسعة من ِقبل ا�جهاز القضائّي، ومن منظ

ّ
املعارضة ��  لقيت خط

الكنيست. أعرب الكث��ون عن قلقهم �شأن مستقبل السلطة القضائّية وفصل السلطات، وقدرة السلطة القضائّية ع�� 

العمل �� ظّل القيود ا�جديدة �� حال إقرارها. �عض االنتقادات تطّرقت إ�� رغبة نتنياهو �� �غي�� م�انة وفّعالّية السلطة 

ع�� محاكمتھ واإلفالت من العقو�ة، وكذلك إ�� الرغبة �� تثبيت �عي�ن أر�يھ در�� وز�ًرا. واّد�� القضائّية مبتغًيا السيطرة 

ـ 4آخرون أّن "التغي��ات �� السلطة القضائّية �عفي ا�ح�ومة من أّي قيود".
َ
ب، ڤا�حقوقّية سوزي ن

ُّ
ـوت قالت: "ِفْقرة التغل

ة، تنذر بموت الدوالتّية وتمّهد الطر�ق للفساد و�لغاء حّجة املعقولّية، وقانون املستشار�ن القضائيّ 
ّ
�ن و�قّية بنود ا�خط

ة بمثابة إعالن حرب وثورة مضاّدة ع��  5ا�ح�ومّي وان��اك حقوق املواطن".
ّ
رئيسة ا�حكمة العليا إْسِ�� َحيوت اعت��ت ا�خط

ة ل�حق نظام العدالة، وترمي إ�� توج
ّ
يھ ضر�ة قاتلة الستقاللّية ا�جهاز سيادة القانون �� إسرائيل، وقالت: "هذه خط

                                                             
 فر�دسون، َ�عيل. مصدر سابق.   3
 مباشر. ڤليـڤ �انون الثا�ي). ير�ـ 5، 2023، يو�ىي. (ْرِترِـ ڤ 4

ّ
 [بالع��ّية] .هآر�سـ�ن لم �عرض �عديالت. �انت هذه ثورة ببث

م ال�حرّي ڤَ�عرضها ليـ ال�يالتعديالت القضائّية �انون الثا�ي).  5، 2023ـوت، سوزي. (ڤـنَ  5
ْ
ر قّوة غ�� مسبوقة للسلطة 61ـ�ن: الرق

ّ
 .ةللديمقراطيّ  اإلسرائي��ّ  املعهد .سيوف

 [بالع��ّية]

https://www.haaretz.co.il/news/politi/2023-01-05/ty-article/.highlight/00000185-7e7e-dcc4-a7cf-7ffe2f730000
https://www.idi.org.il/articles/47119
https://www.idi.org.il/articles/47119
https://www.idi.org.il/articles/47119
https://www.idi.org.il/articles/47119
https://www.idi.org.il/articles/47119
https://www.idi.org.il/articles/47119
https://www.idi.org.il/articles/47119
https://www.idi.org.il/articles/47119
https://www.idi.org.il/articles/47119
https://www.idi.org.il/articles/47119
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لة [...
ّ
ر العام الـ  ]القضائّي وتحو�لھ إ�� سلطة معط

ّ
ة املق�َ�حة، فسنتذك

ّ
ت ا�خط

َ
ذ لقيام الدولة بوصفھ عاًما �عّرض  75إذا ُنّفِ

 6فيھ طا�عها الديمقراطّي لضرر جسيم".

ة وز�ر القضاء ع�� الفل
ّ
ِكرت حّ�ى ترى ورقة املوقف هذه أّن إسقاطات ومخاطر خط

ُ
سطينّي�ن أوسع من ا�خاطر العاّمة ال�ي ذ

إذ �� ��ّدد م�انة ا�جتمع الفلسطي�ّي القانونّية والسياسّية. �حيح أّن ا�جهاز القضائّي والسلطة القضائّية لم �شفعا  ؛اآلن

هرّ�ة واملطالب ا�جماعّية بل �� املا�ىي �� الدفاع عن حقوق ا�جتمع الفلسطي�ّي، ولم يمنعا الغ�ن والتمي�� �� القضايا ا�جو 

ا (ع�� سبيل املثال: قانون القومّية؛ قانون ا�جنسّية؛ قضايا مصادرة األرض؛ قانون �جان القبول)، لكن  منحاها غطاًء قانوني�

، للنضال 
ً

ة إ�� تفاقم الوضع وسُت�ِحق الضرر بإم�انّيات املواطن�ن الفلسطينّي�ن، ا�حدودة أصال
ّ
مع ذلك ستؤّدي ا�خط

ر وع�� وجھ الالعمل من خالل السلطة القضائّية واألدوات السياسّية ضّد العنصرّ�ة والتمي�� واالضطهاد. و 
ّ
تحديد، ستوف

ھ ضّد ا�جتمع الفلسطي�ّي، �� ا�جاالت  ة املق�َ�حة ل�ح�ومة إم�انّية تنفيذ ا�خطوط العر�ضة الّتفاقّيات التحالف املوجَّ
ّ
ا�خط

تماعّية والقومّية، �عد ضمان تقليص إم�انّية االع��اض وتقييد أدوات العمل السيا�ىّي والنضال، املدنّية واالقتصادّية واالج

 وردع السلطة القضائّية. 

�� ورقة موقف سابقة، تناول مدى الكرمل إسقاطات ح�ومة نتنياهو ا�جديدة ع�� املواطن�ن العرب، وأورد ف��ا أّنھ "باإلضافة 

ّ�ة تجاه ا�جتمع العر�ّي، سي�ون التحالف ا�جديد أخطر من ا�ح�ومات السابقة، وسيعمل إ�� السياسات العنصرّ�ة البنيو 

، وع�� ز�ادة جرعات العنصرّ�ة تجاه ا�جتمع العر�ّي، 
ً

ع�� نحٍو مباشر وج�ّ� ع�� تقليص الهامش الديمقراطّي، الضّيق أصال

حّرّ�ات العاّمة والفردّية؛ تقييد جهاز القضاء؛ َصْهَينة تزاُيد عدائّية وقمع جهاز الشرطة للمواطن�ن العرب؛ تقييد ا�نحو: 

أعمق �جهاز و�رامج التعليم... وسيعمل ع�� �عز�ز الُهوّ�ة ال��ودّية والقومّية إلسرائيل، وتضييق إم�انّيات وأدوات العمل 

ا، أّن "ا�خطوط كذلك يوّ�ح مركز عدالة، �� ورقة موقف �شرها مؤ  7السيا�ىّي ونضال الفلسطينّي�ن �� إسرائيل". خر�

نة الفوقّية ال��ودّية والفصل العنصرّي 
َ
ْون

َ
َسسة وق

ْ
العر�ضة واالّتفاقّيات االئتالفّية ُتظِهر أّن ا�ح�ومة عازمة ع�� ترسيخ، َمأ

ة ستعمل و�ّد�� مركز مساواة أّن االّتفاقّيات االئتالفيّ  8واعتمادها كقَيم رئيسّية للنظام اإلسرائي�ّ�، بواسطة �شريع قوان�ن".

ع أن ت�ون ثّمة إسقاطات  9ع�� �عميق التمي�� والعنصرّ�ة تجاه املواطن�ن العرب �� إسرائيل".
ّ
بناًء ع�� هذا، يمكن أن نتوق

 االستعانة با�جهاز 
َ
ل، إم�انّية

ّ
ة، أو تقل

ّ
ة ع�� ا�جتمع الفلسطي�ّي و�سقاطات غ�� مباشرة بحيث ستمنع ا�خط

ّ
مباشرة ل�خط

 رر واالستئناف ع�� السياسات ا�ح�ومّية والقوان�ن. من ضمن ذلك:  القضائّي لتقليل الض

                                                             
ة السّيئة ستغّ�� ُهوّ�ة الدولة دون رجعة.  12، 2023س��. (إَحُيوت،  6

ّ
 [بالع��ّية] .هآر�س�انون الثا�ي). هذه ا�خط

 . مدى الكرمل.تقدير موقف ، �انون األّول). إسقاطات ح�ومة نتنياهو السادسة ع�� املواطن�ن العرب.2022( وحدة السياسات. 7
فاقّيات االئتالفّية ل�حكومة اإلسرائيلّية السا�عة والثالث�ن: خارطة الطر�ق لتعميق نظام التفّوق ال��ودّي �انون الثا�ي).  2023( عدالة. 8

ّ
 مركز .ا�خطوط العر�ضة واالت

 .عدالة
فاقّيات االئتالفّية �حكومة ، �انون الثا�ي). 2023( مساواة. 9

ّ
ائيلاالت  .مساواة مركز. 37الـ إسر

https://www.haaretz.co.il/news/law/2023-01-12/ty-article/.premium/00000185-a70d-d2ca-afe5-ff0f4ab20000
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2022/12/PositionPaperDecember2022.pdf
https://www.adalah.org/uploads/uploads/37_govt_position_paper_AR_100123.pdf
https://www.adalah.org/uploads/uploads/37_govt_position_paper_AR_100123.pdf
https://www.adalah.org/uploads/uploads/37_govt_position_paper_AR_100123.pdf
https://www.adalah.org/uploads/uploads/37_govt_position_paper_AR_100123.pdf
https://www.adalah.org/uploads/uploads/37_govt_position_paper_AR_100123.pdf
https://www.adalah.org/uploads/uploads/37_govt_position_paper_AR_100123.pdf
https://www.mossawa.org/?mod=articles&ID=1127
https://www.mossawa.org/?mod=articles&ID=1127
https://www.mossawa.org/?mod=articles&ID=1127
https://www.mossawa.org/?mod=articles&ID=1127
https://www.mossawa.org/?mod=articles&ID=1127
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 -َوفق ما يوِرد مركز عدالة-بحيث �ع��م ا�ح�ومة  ،ت�ون الشرطة أك�� عدائّية تجاه املواطن�ن الفلسطينّي�ن أن -

رِطّية ِعرقّية، و�لغاَء استنتاجات �جنة "أور" ا�خاّصة بتعليمات إطالق النار.
ُ

اّتفاق التحالف  استعماَل سياسة ش

ف ع�� نحٍو صر�ح ووا�ح املواطن�ن الفلسطينّي�ن �� إسرائيل ع�� أّ��م "��ديد إس��اتي�ّ�". كذلك ينّص  يصّنِ

يوًما "�شأن حملة وطنّية شاملة الستعادة األمن ال�خ�ىّي ��  60االّتفاق ع�� أّن ا�ح�ومة ستّتخذ قراًرا خالل 

ف للتعامل مع "ال��ديد  القضاء ع�� ا�جر�مة القومّية" َو جميع أنحاء إسرائيل"، و�� حملة �شمل "
ّ
"بناء القّوة" امل�ل

 اإلس��اتي�ّ� �� ا�ج��ة الداخلّية وقت املعارك". 

ان البلدات البدوّ�ة �� النقب واملدن ا�ختلطة. أعر�ت  -
ّ
سيطرة غ�� مسبوقة من ِقبل الشرطة، خاّصة ع�� س�

ا�ح�ومة قد �ستغّل أزمة ا�جر�مة وا�عدام األمن ال�خ�ىّي �� ا�جتمع  جمعّية حقوق املواطن عن قلقها "من أّن 

َرطّية جديدة أو إشراك 
ُ

غ فيھ، أو إدخال أساليب ش
َ
العر�ّي لز�ادة عمل الشرطة �� ا�جتمع العر�ّي ع�� نحٍو مبال

مات بالتوازي مع تقييد قدرة املواطن�ن  �ون هذا يَ  10الشاباك �� ضبط األمن �� ا�جتمع العر�ّي.
ّ
الفلسطينّي�ن ومنظ

ة وز�ر القضاء.
ّ
 حقوق اإل�سان ع�� ال�جوء إ�� السلطة القضائّية أو إ�� ا�حكمة العليا كما تق��ح خط

ـ�� عّدة مّرات عن نّيتھ �غي�� �عليمات ڤـچأعرَب الوز�ر بن  احتمال لز�ادة عدد ال�حايا من املواطن�ن الفلسطينّي�ن. -

هو ��ّدد بوقوع قت�� طة واملقاتل�ن" �� العملّيات امليدانّية. �عبارة أخرى، إطالق النار وحماية "رجال الشر 

 فلسطينّي�ن بأيدي الشرطة اإلسرائيلّية.

نة من مواطن�ن  11الكنيست بالقراءة التمهيدّية، �� الـ  أقّرت -
َ
من �انون الثا�ي ا�جاري، مشروَع قانون �حب املواط

مي االق��اح)، وهو ما بأعمال إرهابّية (بحسب �عب�� مق ن ُيدانو  مع القانون الدو�ّ�. حّ�ى �� هذه ا�حالة،  يتناقضّدِ

 ـ�ن. ڤاملواطنون من ال�جوء إ�� ا�حاكم �� محاولة ملنع تطبيق هذا القانون �سبب خطة ليـ ُيحَرم

 ما �سّ�ى "تطو�ر النقب وا�جليل" (وذاك مصط�ح ُ�ستخَدمڤـچالوز�ر بن  -
ّ

قاصدين  ـ�� هو الوز�ر املسؤول عن ملف

ع أن ينّفذ الوز�ر سياسة ��دف إ�� تنمية وتوسيع البلدات ال��ودّية فقط، 
ّ
بھ: ��و�د النقب وا�جليل). من املتوق

يتما�ىى مع بنود قانون القومّية. كذلك �� هذه ا�حالة سي�ون من  وهو ماوسُتمنع البلدات العر�ّية من هذا، 

ھ   اكم ملنع التمي�� والعنصرّ�ة.  �حإ�� االصعب ع�� البلدات العر�ّية التوجُّ

ًرا وز�ر  -  قام مؤخَّ
ً

القومّي بن  األمنستعمل ا�ح�ومة ا�جديدة ع�� قمع ُهوّ�ة وانتماء املواطن�ن الفلسطينّي�ن. وفعال

 الفلسطينّية �� األماكن العاّمة.  األعالمـ��، بخالف القانون، بإصدار أوامر لقيادة الشرطة تمنع رفع ڤـچ

ع ك -
َّ
ذلك أن يزداد التمي�� ضّد جهاز التعليم العر�ّي، وأن يجري إح�ام السيطرة ع�� محتو�ات برامج من املتوق

ـي معوز، ڤالتعليم، ومحاولة َصْهَينة هذا ا�جهاز، وال سّيما �� برامج التعليم الالم���ّ� تحت إشراف نائب الوز�ر آ

 م".رئيس حزب "ُنوعَ 

                                                             
ائيل: ��ديد ع�� ا�جتمع العر�ّي ، �انون األّول). 2022جمعّية حقوق املواطن. ( 10 ائيل -خارطة ا�خاطر ع�� الديمقراطّية �� إسر  .املواطن حقوق  جمعّية .فلسطي�ّي �� إسر

 [بالع��ّية]

https://www.acri.org.il/post/__855
https://www.acri.org.il/post/__855
https://www.acri.org.il/post/__855
https://www.acri.org.il/post/__855
https://www.acri.org.il/post/__855
https://www.acri.org.il/post/__855
https://www.acri.org.il/post/__855
https://www.acri.org.il/post/__855
https://www.acri.org.il/post/__855
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قانون أساس: الكنيست"، من أجل منع احتمال استبعاد "أ من  7�عّهدت ا�ح�ومة بالعمل ع�� �عديل البند  -

هة بصورة أساسّية ضّد املواطن�ن الفلسطينّي�ن. ��  ح�ن ��ود ع�� أساس التصر�حات واألعمال العنصرّ�ة املوجَّ مر�َّ

أحزاب  املقابل، َوفًقا �جمعّية حقوق املواطن، ثّمة مخاوف من أن يقوم التحالف ا�ح�ومّي بتغي�� إجراءات شطب

ح للكنيست، األمر الذي سيمّهد الطر�ق �حرمان ِقطاعات واسعة من ا�جتمع العر�ّي من  ح�ن من ال���ُّ ومر�َّ

(الذي يحظر  "وهذا مقلق ع�� نحٍو خاّص �� ضوء نّية وز�ر القضاء َسّن "قانون أسا�ىّي: التشريع .التمثيل السيا�ىيّ 

ت هذه القوان�ن. املراَجعة القضائّية للقوان�ن األساس) الذي سي
ّ
ل إذا سن

ّ
 منع ا�حكمة العليا من التدخ

ّية العر�ّية، وجهاز التعليم العر�ّي، وتقليص م��انّية ال��نامج االقتصادّي  -
ّ
ز�ادة التمي�� �� م��انّيات السلطات ا�حل

ِقّرتال�ي 
ُ
م  أ ة تقدُّ

ّ
 ع�� سبيل املثال.- 550للمجتمع العر�ّي، ع�� نحو ما نجد �� خط

ع  -
ّ
تبدأ ا�ح�ومة ا�جديدة بتفعيل رقابة صارمة �� مجال الثقافة والفنون، ابتغاَء إخضاعها لقيم اليم�ن  أنمن املتوق

ر إلغاء املتطّرف وَصْهينة املضام�ن. فقد رأينا بدايات لهذا التوّجھ األسبوع املا�ىي عندما أمر وز�ر الثقافة مي�ي زوَه 

م لفيلم "طفالن �� اليوم" م��انّيات أ�شطة ثقافّية ال تتما�ىى م ع الرواية الصهيونّية، مثل طلبھ بإرجاع الدعم املقدَّ

ـاكسمان، الذي يتناول موضوع اعتقال القاصر�ن �� الضّفة الغر�ّية، بذريعة أّن الفيلم "يصّور ڤـيد ڤللمخرج ديـ

   11يا".جنود ا�جيش اإلسرائي�ّ� ع�� أّ��م يؤذون األطفال، و�جري تقديم اإلرهابّي�ن ك�حا

تقليُص صالحَيات جهاز القضاء، ومنُعُھ من إم�انّية مراجعة القرارات والسياسّيات، سيسّهالن عملّية َسّن القوان�ن 

والسياسات العنصرّ�ة تجاه الفلسطينّي�ن �� إسرائيل؛ التعي�ن السيا�ىّي للقضاة سيمأل جهاز القضاء وا�حاكم بقضاة 

ر �
ّ
ا، إذ سيجري اختيار القضاة ع�� أساس اختبارات الوالء ال ُموال�ن ملعسكر اليم�ن؛ وسيتأث

ً
ًرا بالغ

ُّ
عي�ن القضاة العرب تأث

األمر الذي قد  ،ع�� أساس الكفاءات. بذا سيحاول اليم�ن استكمال الهيمنة ع�� ا�جتمع وصنع القرار ومؤّسسات النظام

 ّي تجاه الفلسطينّي�ن �� إسرائيل.يؤّدي إ�� �غي�� ِجّدّي �� قواعد اللعبة السياسّية ع�� نحٍو أسا�ى

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ر يطلب �حب تمو�ل لفيلم يتناول اعتقال أطفال �� الضّفة الغر�ّية. �انون الثا�ي). الوز�ر مي�ي زوَه  10، 2023ـي. (چبن نون، سا 11

ّ
 [بالع��ّية]. واال
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 خاتمة

�� السابق، لم يقف النظام القضائّي �عاّمة، أو ا�حكمة العليا بخاّصة، إ�� جانب املواطن�ن الفلسطينّي�ن �� القضايا 

ة ا�جوهرّ�ة. ع�� الرغم من ذلك، سي�ون ملشروع تقييد السلطة القضائّية وا�حكمة العليا، ولسيطرة اليم�ن ع�� ا�جماعيّ 

هذه املؤّسسات و�سييس �عي�ن القضاة، تأث�ٌ� سل�ّي كب��، وسُي�ِحق املز�َد من الضرر باملواطن�ن الفلسطينّي�ن �� إسرائيل، إ�� 

رة اليم�ن ع�� صناعة السياسات �� إسرائيل، وقمع ا�حّرّ�ات الفردّية. بالتوازي جانب التبعات الواسعة الستكمال سيط

، من التوّجھ إ�� السلطة القضائّية وا�حكمة العليا، �� محاول��م منع 
ً

لتقييد إم�انّية املواطن�ن الفلسطينّي�ن، الضّيقة أصال

 هذه األضرار. 

كيد 
َ

ييِلت ش
َ
هذا التدهور ليس وليَد األشهر األخ��ة فقط، بل هو امتداد لعملّية بدأت قبل َعقدين (وز�رة القضاء السابقة أ

، و�أ�ي �عد أن نجح اليم�ن بالفعل �� �غي�� )بأّ��ا نجحت �� �عي�ن قضاة محافظ�ن �� ا�حكمة العليا 2015تفاخرت عام 

َ� طبيعة االقتصاد، و�� ردع وتقييد  ون أداة رقابة ع�� ا�جتمع، وغ�َّ
ُ
مات غ�� ال��ملانّية لَت�

ّ
األ�اديميا، وأّسس العديد من املنظ

وجھ اإلعالم والثقافة السياسّية �عاّمة. أحزاب املعارضة ا�حالّية ال��مت �� املا�ىي الصمت حيال مظاهر العنصرّ�ة والتمي�� 

و�انت �� كث�� من األحيان شر�كة �� هذه السياسة. هذه املعارضة تدرك  ضّد املواطن�ن الفلسطينّي�ن واالحتالل، بل وافقت

اآلن خطورة سيطرة اليم�ن ع�� جميع مراكز صنع القرار، وخاّصة ع�� "ا�حصن األخ��" بالنسبة لها (السلطة القضائّية 

سار صهيو�ّي يجب أن �ستوعب اآلن أّنھ وا�جهاز القضائّي) الذي بات اآلن �� قلب العاصفة. ما تبّقى من تّيارات لي��الّية ومن �

 من خالل أدوات غ�� ديمقراطّية. 
ّ

ال يمكن تجزئة الديمقراطّية، وأّنھ من املستحيل ا�حفاظ ع�� نظام "��ودّي ديمقراطّي" إال

ا، وتقر�ًبا أل�� املضمون الديمقراطّي ع�� مّر السن�ن، أمام
ً
صمت واستسالم  معسكر اليم�ن عّزز القيم ال��ودّية �عز�ًزا بالغ

املعسكر املعارض. وما يمكن القيام بھ اآلن هو تقديم نموذج ديمقراطّي جوهرّي بديل �جميع املواطن�ن، من أجل الوقوف 

حيال استيالء اليم�ن االستيطا�ّي الدي�ّي ع�� جميع مراكز صنع القرار، ورّ�ما منع اإلضرار املستقب�ّ� باملواطن�ن 

 من هوامش ديمقراطّية ضّيقة وحّرّ�ات فردّية. الفلسطينّي�ن، و�ما تبّقى 

 


