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لنتنياهو  13/11/2022تار�خ �عد مرور أك�� من شهر ونصف ع�� االنتخابات اإلسرائيلّية األخ��ة، وت�ليف رئيس الدولة �� 

 ب�ن اللي�ود واألحزاب الشر�كة تّت�ح، وكذلك تقسيم الوزارات واملناصب.  بتشكيل ا�ح�ومة، بدأت مالمح التحالف ا�جديد

ت قوان�ن عنصرّ�ة تجاه 2009ح�ومات نتنياهو السابقة، منذ العام 
ّ
نة، وسن

َ
، �عاملت مع املواطن�ن العرب �عدائّية معل

 عن املواطن�ن ا
ً

لعرب، م��ا قانون القومّية وقانون النكبة وقانون �جان القبول للبلدات ال��ودّية، وغ��ها العديد، فضال

تطبيق سياسات ظاملة وعنصرّ�ة تجاه املواطن�ن العرب الذين �ان نتنياهو من أشّد ا�حّرِض�ن عل��م. املقصود أّن عنصرّ�ة 

العرب ليستا بأمر جديد، فهما حاضرتان ع�� نحٍو بنيوّي �� �ّل ح�ومات نتنياهو. وعدائّية نتنياهو وح�وماتھ تجاه املواطن�ن 

�ل ا�ح�ومة ا�جديدة من أحزاب يمينّية ِصرفة ترتكز ع�� اليم�ن الدي�ّي 
ّ

َبْيَد أّنھ بخالف ح�ومات نتنياهو السابقة، ستتش

 نتنياهو.  املتطّرف واألحزاب ا�حر�دّية، دون أن �ستند إ�� أّي حزب من خارج معسكر

تتناول ورقة املوقف هذه �شكيل ح�ومة نتنياهو ا�جديدة وما تحملھ من إسقاطات ع�� ا�جتمع العر�ّي وع�� القضّية 

ِشر حّ�ى اآلن من اّتفاقّيات وتفاُهمات ب�ن اللي�ود وشر�ائھ. ترى ورقة املوقف أّنھ باإلضافة
ُ
 الفلسطينّية واالحتالل، َوفًقا ِملا �

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

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

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

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

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

واالحتالل، ترى ورقة املوقف أّن ا�ح�ومة السيا��ّي ونضال الفلسطينّي�ن �� إسرائيل. �� ما يخّص القضّية الفلسطينّية 

ا�جديدة قد تنتقل من مقار�ة تقليص الصراع و�دارتھ إ�� محاولة حسم الصراع وفرض األمر الواقع ع�� الشعب الفلسطي�ّي، 

 عن طر�ق الس�� إ�� ضّم املناطق "ج" وتوسيع االستيطان.   

 

 ـ�� چْڤالشرطة واألمن القومّي تحت إدارة بن 

� السنوات األخ��ة انتقادات أحزاب اليم�ن ألداء جهاز الشرطة و�عاُملھ مع املواطن�ن العرب، وال سّيما �عد هّبة تزايدت �

الكرامة �� أّيار من العام املا��ي، وال��ا�� �� �عاملھ مع "انفالت ا�حكم"، حسب اّدعاء قيادات األحزاب اليمينّية. فأحزاب 

جاج سيا��ّي عر�ّية نوًعا من أنواع ال��ديد الوجودّي ع�� دولة إسرائيل وع�� َهْيَمنة اليم�ن املتطّرف ترى �ّل عملّية احت

ا�جتمع ال��ودّي، وأّن الدولة فقدت السيطرة ع�� مناطق عر�ّية عديدة، وال سّيما �� منطقة النقب. وضع حزب "الصهيونّية 
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ْسماه ِ�ُ�وِديْت 
ْ
ـ�� أّنھ چْڤ) هذا املوضوع �� صدارة حمل��ما االنتخابّية، وأعلن بن "الدينّية" وحزب "القّوة ال��ودّية" ("ُعـت

 ا�ح�ومّي �عد االنتخابات.      
َ

 سيطالب بوزارة األمن الداخ�ّ� إن دخل التحالف

� بن 
ّ
ْسماه ِ�ُ�وِديْت"، سيتو�

ْ
أن �ان ـ�� منصب وز�ر األمن القومّي (�عد چڤَوفًقا الّتفاق التحالف ب�ن حزب اللي�ود وحزب "ُعـت

ل و�لورة سياسات 
ّ

ُنُھ من التدخ ِ
ّ

اسم تلك الوزارة "وزارة األمن الداخ�ّ�" حّ�ى اآلن)، مع �عديالت واسعة �� صالحَيات الوز�ر ُتـمك

م �� م��انّية الشرطة. إ�� جانب ذلك، حصل بن 
ُّ

ـ�� ع�� چڤالشرطة و�� القيادة العملّياتّية للشرطة والتحقيقات، والتحك

م �� وح
ّ

ر چڤدات حرس ا�حدود �� الضّفة الغر�ّية. عالوة ع�� ذلك، سي�ون بن التحك ـ�� عضًوا �� ا�جلس الوزارّي املصغَّ

  1للشؤون السياسّية واألمنّية ("ال�اِبِنيت")، وحصل حز�ھ ع�� رئاسة �جنة األمن الداخ�ّ� �� الكنيست.

� بن 
ّ
طرتھ ع�� صناعة القرار األم�ّي تجاه ا�جتمع العر�ّي، وترجمة ـ�� لوزارة األمن القومّي �ع�ي، �� ما �ع�ي، سيچڤإّن تو�

 ،
ً

عقيدتھ العنصرّ�ة العدائّية تجاه ا�جتمع العر�ّي إ�� سياسات، بما �� ذلك ز�ادة عنصرّ�ة وعدائّية الشرطة، القائمتان أصال

السياسّية بقناع أم�ّي شرطّي، وال سّيما ��  تجاه ا�جتمع العر�ّي، وز�ادة العنف والتنكيل با�جتمع العر�ّي، وز�ادة املالَحقة

القضايا السياسّية ونضال ا�جتمع العر�ّي، وتجاه ا�جتمع العر�ّي البدوّي �� النقب، بحيث سيتحّول أّي احتجاج سيا��ّي إ�� 

 قضّية أمنّية، وسيصبح التعامل معها ع�� أّ��ا ��ديد ألمن إسرائيل.

ع �� �عامل
َّ
� املتوق عِة �� جهاز  أجهزة خطورة التغ�ُّ

َّ
�اِت املتوق األمن والشرطة تجاه املواطن�ن العرب ت��ايد كذلك نتيجة التغ�ُّ

عِة �� جهاز 
َّ
القضاء اإلسرائي�ّ�، و�ح�اِم سيطرة اليم�ن املتطّرف ع�� �عي�ن القضاة وتقييد صالحَيا��م، والتعديالِت املتوق

 النيابة العاّمة واملستشار القضائّي ل�ح�ومة.   

 

 تقييد جهاز القضاء 

تطالب أحزاب اليم�ن املتطّرف واألحزاب املتدّينة _ ا�حر�دّية عاّمة، وحزب اللي�ود خاّصة، بتقييد و�جم جهاز القضاء، تحت 

ل عائًقا أمام السلطَتْ�ن التشريعّية والتنفيذّية �� تنفيذ سياسا
ّ
ل �� ا�حكمة العليا، �ش�

ّ
��ما االّدعاء أّن جهاز القضاء، املتمث

ُسوقها أحزاب اليم�ن 
َ
و�� ترجمة رغبات الناخب�ن، وأّن ا�جهاز القضائّي منحاز إ�� اليسار �� إسرائيل. من ب�ن األمثلة ال�ي �

ُل ا�حكمة العليا �� قانون التجنيد، الذي أل�� اإلعفاء املمنوح لطلبة املدارس الدينّية من ا�خدمة العسكرّ�ة  ع�� ذلك تدخُّ

ْرَعنة البؤر االستيطانّية، وقوان�ُن �� مجال ا�حقوق الفردّية. وقد رأت اإللزامّية، وقو 
َ

ق باالستيطان وش
ّ
ان�ُن وسياساٌت تتعل

 أمام تنفيذ سياسا��ا وترجمة هيمن��ا.      أحزاب اليم�ن املتطّرف ا�حكمة العليا عائًقا

                                                             
ْسماه ِ�ُ�وِديْت.  28، 2022أدم�ار، يا�ي. ( 1

ْ
فاق ال�امل مع ُعت

ّ
 �شر�ن الثا�ي). االت

ّ
 . [بالع��ّية]واال
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ا�جهاز القضائّي وا�حكمة العليا إ�� موضوع أسا��ّي  خالل ا�حملة االنتخابّية األخ��ة، تحّول موضوع تقييد َدْور وصالحَيات

 لدى أحزاب اليم�ن، وكذلك �� حملة حزب اللي�ود. 

ع أن �عمل ا�ح�ومة ا�جديدة ع��:  
َّ
 من املتوق

ومع�ى هذا  2�غي�� طر�قة �عي�ن القضاة من خالل إلغاء �جنة �عي�ن القضاة، ونقل صالحَيات التعي�ن إ�� الكنيست؛ -

ا. ل اليم�ُن واملتدّينون  أن ي�ون �عي�ن القضاة سياسي�
ّ
من شأن تحو�ل �عي�ن القضاة إ�� الكنيست، الذي �ش�

 أغلبّية فيھ، أن ُيْف��ي إ�� �غي�� �شكيلة القضاة �� ا�حكمة العليا بحيث ت�ون ذاَت أغلبّية يمينّية محاِفظة.  

ل ا�حكمة العليا �� - عملّية َسّن القوان�ن ووضع السياسات ا�ح�ومّية، بواسطة َسّن قانون  فرض قيود ع�� تدخُّ

لت هذه األخ��ة وألغت قوان�ن 
ّ

ُن الكنيست من االلتفاف ع�� قرارات ا�حكمة العليا إن تدخ ِ
ّ

ب" ال�ي تمك
ُّ
"فقرة التغل

ت �� الكنيست. 
ّ
 ُسن

تغاَء تقييد جهاز املستشار القضائّي ل�ح�ومة �غي�� مب�ى جهاز النيابة العاّمة واملستشار القضائّي ل�ح�ومة، اب -

 .والنيابة العاّمة، بحيث َي�ون �� اإلم�ان السيطرة عليھ والتأث�� ع�� قراراتھ

ر حصانة لنتنياهو من ا�حاكمة. - ِ
ّ
 َسّن قوان�ن توف

 �غي��ات و�عيينات �خصّية �� جهاز القضاء لفرض َهْيَمنة اليم�ن ع�� جهاز القضاء.   -

جهاز القضاء، ومن ضمنھ ا�حكمة العليا والنيابة العاّمة، لم يمنع �� السابق العنصرّ�ة والتمي�� تجاه ا�جتمع �حيح أّن 

�� قرارات ا�حكم األخ��ة  -ع�� سبيل املثال ال ا�حصر-العر�ّي، وعمل �� إطار املشروع الصهيو�ّي وحدوده، كما شاهدنا 

ايا "اإلخالل بالنظام العاّم" َو "االعتداءات" �� هّبة الكرامة، ولم �شفع جهاز القضاء ا�جائرة تجاه الشّبان العرب املّ�َ�م�ن بقض

للدفاع عن حقوق ا�جتمع العر�ّي. لكْن �غي�ٌ� جوهرّي �� جهاز القضاء عاّمة، وا�حكمة العليا خاّصة، من شأنھ أن يتيح 

 تجاه ا�جتمع
ً
 وعنصرّ�ة

ً
د العمَل السيا��ّي  ا�جال أمام تنفيذ سياسات أك�� عدائّية العر�ّي، وقْضم ا�حقوق، وَسّن قوان�ن ُتقّيِ

 ومطالب ا�جتمع العر�ّي السياسّية.

 

 �عز�ز الُهوّ�ة "القومّية ال��ودّية" 

ْش 
ْ
ر�ت

ْ
ئيل ْسموط

ْ
َسل

ْ
ها ِبت

ّ
َوفًقا الّتفاق التحالف مع حزب الصهيونّية الدينّية، يحصل األخ�� ع�� حقيبة املالّية ال�ي سيتوال

َل اسمها إ�� حقيبة ب َحوَّ
َ
التناوب مع أر�يھ در�� رئيس حزب شاس، وحقيبة استيعاب ال�جرة، وحقيبة االستيطان ال�ي ت

" "املهّمات القومّية"، وستضاف إل��ا َوحدة "الثقافة ال��ودّية" ال�ي ستنتقل من وزارة ال��بية والتعليم، وَوحدة "الُهوّ�ة ال��ودّية

                                                             
ة اللي�ود: إلغاء �جنة �عي�ن القضاة وانتخا��م �� الكنيست.  5، 2022. (48عرب 2 

ّ
 . 48عرب �انون األّول). خط

https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2022/12/05/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2022/12/05/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
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نقل من وزارة ا
ُ
 الكنيست من حزب الصهيونّية الدينّية أور�ت س��وك، ال�ي تنكر  3ألديان،ال�ي ست

ُ
ف ��ذه الوزارة عضوة

َّ
وست�ل

ْش  4وجود شعب فلسطي�ّي، وست�ون مسؤولة أيًضا عن مشروع ا�خدمة املدنّية.
ْ
رئيس حزب الصهيونّية الدينّية ْسموطر�ت

ماء والُهوّ�ة ال��ودّية والقومّية َوفًقا ملفاهيم تّيار الصهيونّية وّ�ح أن أهداف الوحدات ا�ح�ومّية ا�جديدة هو �عز�ز االنت

هذا �ع�ي توسيع و�عميق تأث�� وسيطرة هذا التّيار ع�� ا�جتمع والدولة �� إسرائيل، بحيث لم �عد يقتصر ع��  5الدينّية.

 املستوطن�ن وطلبة املعاهد الدينّية. 

ع حزب اللي�ود اّتفاق تحالف مع حزب 
ّ
هات املتطّرفة ال تجاه العرب فحْسب، و�ّنما كذلك تجاه كذلك وق "نوَعم" ذي التوجُّ

ـي َمُعوز، ع�� منصب ڤاملثلّي�ن، والـُمعادي للِقَيم اللي��الّية وحّرّ�ة األفراد، وسيحصل عضو الكنيست الوحيد عن ا�حزب، آ

 عن سلطة "الُهوّ�ة القو 
ً

ست خّصيًصا حسب نائب وز�ر �� مكتب رئيس الوزراء، وسي�ون مسؤوال ّسِ
ُ
مّية _ ال��ودّية"، ال�ي أ

أّن السلطة ا�ح�ومّية ا�جديدة ست�ون مسؤولة عن �عميم  -َوفًقا لتصر�حات َمعوز -وهو ما �ع�ي  6طلب حزب "نوَعم"؛

 
ً

كذلك عن ال��امج  االنتماء القومّي ال��ودّي، و�عز�ز الُهوّ�ة ال��ودّية، الفردّية وا�جماعية، �� إسرائيل. وسي�ون َمُعوز مسؤوال

 تلك ال��امج �� جهاز التعليم العر�ّي و�خضاَعها لشروط اليم�ن 
َ
الال من�جّية �� جهاز التعليم، وهو ما �ع�ي ترو�َض وَصْهَينة

َي األمر إ�� َصْهَينِة و�� الطلبة �� جهاز التعليم العر�ّي، وقمِع ال ُهوّ�ة الدي�ّي الصهيو�ّي. و�ذا، ثّمة خطر حقيقّي �� أن ُيْف��ِ

 واالنتماء والثقافة العر�ّية. 

 

 ��و�د ا�جليل والنقب 

ْسماه ِ�ُ�وِديْت" برئاسة بن 
ْ
سيحصل، َوفًقا الّتفاقّيات التحالف، ع�� وزارة "تطو�ر النقب وا�جليل"، مع  ـ��چڤحزب "ُعـت

ل سلطة "تطو�ر الزراعة" إ�� هذه الوزارة من وزارة الزراعة. مع�ى هذا أّنھ 
َ

نق
ُ
تخصيص م��انّيات كب��ة لهذه الوزارة، وكذلك ست

 كذلك عن مشاريع ��و�د النقب وا�جليل، وو چڤسي�ون حزب بن 
ً

ضع ا�خطط اإلس��اتيجّية لهذه املناطق ذات ـ�� مسؤوال

م بالكث�� من قضايا التخطيط والتطو�ر �� البلدات واملدن العر�ّية.
ّ

انّية العر�ّية، وسيتحك
ّ
إ�� هذا تنضاف  7الكثافة الس�

ة واألمنّية تجاه ـ�� وحز�ھ قدرة ع�� التأث�� ووضع السياسات املدنيّ چڤسيطرتھ ع�� جهاز الشرطة. مع�ى ذاك أّنھ سي�ون ِلـِ�ْن 

ا�جتمع العر�ّي والبلدات العر�ّية، وهذا �ع�ي مز�ًدا من التضييق ومنع التطو�ر وحرمان البلدات العر�ّية من توسيع مناطق 

َرطّي أم�ّي.  
ُ

 النفوذ، إ�� جانب املالَحقة السياسّية �غطاء ش

                                                             
  15، 2022ڤ. (إليمي�خ، ندا 3

ّ
 [بالع��ّية] .ڤـمعار�فاق ب�ن اللي�ود والصهيونّية الدينّية. �انون األّول). الكشف عن االت

 املصدر السابق.  4
فاق ب�ن اللي�ود والصهيونّية الدينّية.  �انون  1، 2022براس�ي، آنا. ( 5

ّ
ل إ�� ات  [بالع��ّية] ڤ.ـمعار�األّول). خطوة هاّمة نحو �شكيل ا�ح�ومة: التوصُّ

ن وز�ر  7، 2022، ميخائيل. (ڤهاوزر طو  للمهاّم القومّية، وأوف�� سوف�� وز�ًرا لالستيعاب. �انون األّول). أور�ت س��وك ستع�َّ
ً
 [بالع��ّية] .هآر�سة

س سلطة الُهوّ�ة ال��ودّية _ القومّية.  �انون  27، 2022، ميخائيل. (ڤهاوزر طو 6 فاق مع حزب ُنوَعْم: ستؤسَّ
ّ
ل إ�� ات  [بالع��ّية] .هآر�ساألّول). التوصُّ

 ، يا�ي. مصدر سابق. أدم�ار  7
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 �عميق االستيطان واالحتالل 

االحتالل �� الضّفة الغر�ّية وغّزة، وحالِة ا�جتمع الفلسطي�ّي �� الداخل. فقد بات من الصعب فّك االرتباط ب�ن ممارساِت 

  -وقبلها �� �ّل حرب إسرائيلّية ع�� غّزة 2021وال سّيما �عد هّبة الكرامة �� أّيار عام -وا�ًحا 
ّ

أّن الفصل الوه�ّي ل�خط

ح�ن يتعّرضون لعدوان وقتل ودمار من آلة ا�حرب  األخضر ال يمنع تضامن الفلسطينّي�ن �� إسرائيل مع أبناء شع��م،

ة عن إسقاطات 
ّ
اإلسرائيلّية. من هنا، ال يمكن فصل إسقاطات ا�ح�ومة اإلسرائيلّية املتبلورة �� األرا��ي الفلسطينّية ا�حتل

اهد االحتجاج ا�ح�ومة ا�جديدة ع�� الفلسطينّي�ن �� إسرائيل، بحيث يمكن ألّي تصعيد أن ينتقل إ�� الداخل و�عود َمش

والتصّدي للعدائّية اإلسرائيلّية إ�� البلدات العر�ّية. وما نتج من �جوٍم من ِقبل مستوطن�ن ع�� ا�جتمع العر�ّي �� مدن 

الساحل والبلدات ا�ختلطة، وقمِع الشرطة، واألح�اِم ا�جائرة �� األسابيع األخ��ة ضّد شّبان عرب شار�وا �� احتجاجات هّبة 

.  الكرامة، ومال 
ً

مة ِملا قد َيْحدث مستقَبال  مقّدِ
ّ

 حقِة آخر�ن، وترا�� جهاز الشرطة والقضاء مع مّ�َ�م�ن ��ود، ما هو إال

اّتفاقّيات التحالف توّ�ح أّن محور االحتالل وسياسات االستيطان والتنكيل ضّد أبناء الشعب الفلسطي�ّي �� األرا��ي 

ر، وال سّيما
َ
ن واألخط

َ
ة، ست�ون األ�خ

ّ
. َوفًقا لالّتفاق  ا�حتل

ّ
ْش ��ذا امللف

ْ
ر�ت

ْ
ل رئيس حزب الصهيونّية الدينّية ْسموط

ّ
أّ��ا تو�

 � ْش ع�� منصب وز�ر �� وزارة األمن، إ�� جانب وز�ر األمن، وسيغ�َّ
ْ
ر�ت

ْ
ب�ن اللي�ود وحزب الصهيونّية الدينّية، سيحصل ْسموط

 ع
ً

ة ورئيس قانون أساس ا�ح�ومة خّصيًصا لهذا الغرض، وسي�ون مسؤوال
ّ
ن �عي�ن منّسق أعمال ا�ح�ومة �� األرا��ي ا�حتل

ق بالضّفة الغر�ّية. و�حسب االّتفاق، 
ّ
"اإلدارة املدنّية" لالحتالل. هذان املنصبان ينطو�ان ع�� أهّمّية بالغة �� �ّل ما يتعل

م إ�� ا�حكمة العليا  يصّدق الوز�ر من الصهيونّية الدينّية �� وزارة األمن ع�� ردود النيابة العاّمة ع�� أّي  تماس يقدَّ
ْ
ال

ت مقال افتتاحّي��ا 
َ
بخصوص االستيطان، و�التنسيق مع وز�ر األمن، و�موافقة رئيس ا�ح�ومة. �حيفة "هآر�س" َعْنَون

ْش، بال�لمت�ن 6/12/2022الصادر �� 
ْ
ر�ت

ْ
 بحيث سي�ون هنالك �غي�� 8"وز�ر االحتالل" لوصف الصالحَيات ال�ي ُمِنَحها ْسموط

جوهرّي �� سياسات إسرائيل �� مناطق الضّفة الغر�ّية لتوسيع االستيطان واالحتالل وتقييد البناء الفلسطي�ّي ومحاولة 

ُدًما بتنفيذ قرارات �انت عالقة �� السابق،  9حسم الصراع وفرض األمر الواقع،
ُ
ْش أن يدفع ق

ْ
ر�ت

ْ
وسي�ون �� مستطاع ْسموط

ا بؤًرا غ�� أو �انت ا�حكمة العليا قد منعت تن فيذها، �� ما يخّص االع��اف بالبؤر االستيطانّية العشوائّية (املسّماة إسرائيلي�

ّيات التحض��ّية إ��  10شرعّية)، أو ر�ط تلك البؤر بالكهر�اء و�شييد الب�ى التحتّية ف��ا.
ّ
ل دائرة االستيطان وال�ل

َ
نق

ُ
وست

ل إ�� ا�جيش، َو "ا�خدمة الوطنّية" إ�� حقيبة "الـَمَهّمات
َ
 أور�ت س��وك (من حزب الصهيونّية الدينّية). القومّية" ال�ي سُتو�

نات 
َ
ل املستوطن�ن بإدارة شؤون االحتالل، ووضع السياسات تجاه املستوط

ّ
ا�ح�ومة اإلسرائيلّية ا�جديدة ستو�

 واملستوِطن�ن، وتجاه الشعب الفلسطي�ّي الواقع تحت االحتالل. 

                                                             
 [بالع��ّية] .هآر�س�انون األّول). وز�ر االحتالل.  15، 2022مقال افتتاحّية. ( 8
فاق ب�ن اللي�ود والصهيونّية الدي 15، 2022ڤ. (إليميِ�خ، ندا 9

ّ
 [بالع��ّية] .ڤـمعار�نّية. �انون األّول). الكشف عن تفاصيل االت

فاق ب�ن اللي�ود والصهيونّية الدينّية: وز�ر املالّية بالتناوب، ووز�ر بوزارة األمن.  �انون  1، 2022أزوالي، موران؛ َو�ن كيمون، إليشاع. ( 10
ّ
اياألّول). االت   [بالع��ّية]. نتو
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 خاتمة

ة والعدائّية تجاه ا�جتمع العر�ّي، ومحاولُتھ إلغاء وجود قضّية احتالل وحقوق شعب قا�ع تحت مواقف نتنياهو العنصر�ّ 

ت عام 
ّ
، ليست بأمر جديد أو نتاج 1967االحتالل، وممارساُت استعمار استيطا�ّي ممنَ�ج �� املناطق الفلسطينّية ال�ي احُتل

 َهْيَمنتھ ع�� ا�جتمع اإلسرائي�ّ� إ��  االنتخابات األخ��ة. جديد االنتخابات األخ��ة هو انتصاُر 
ُ
اليم�ن الدي�ّي املتطّرف، وترجمة

عدد مقاعد �� الكنيست، ومنُحھ اإلم�انّية لتشكيل ح�ومة يمينّية متطّرفة ِصرفة. التحالف ا�جديد سيعمل الستغالل هذه 

ر ع
ّ
ر تأث�ً�ا الفرصة لَسّن سياسات وقوان�ن ترمي إ�� حسم العديد من امللّفات، ال�ي تؤث

ّ
�� صورة وطبيعة دولة إسرائيل، وتؤث

مباشًرا ع�� ا�جتمع العر�ّي �� الداخل. من هذه امللّفات: حسم ُهّوّ�ة دولة إسرائيل كدولة ��ودّية قومّية بروح الصهيونّية 

 ا
ّ

 م�انة املواطن�ن العرب َوفًقا لبنود قانون القومّية؛ محاولة حسم ملف
ّ

الحتالل واالستعمار الدينّية؛ محاولة حسم ملف

ت عام 
ّ
 . 1967للمناطق الفلسطينّية ال�ي احُتل

 بدأ التحالف ا�جديد، قبل  مضام�ن التحالف ا�جديد ست��َجم سريًعا إ��
ً

سياسات وَسّن قوان�ن ون�ج ع�� أرض الواقع. وفعال

ن املواطن  "قانون در��"املنظومة الديمقراطّية، م��ا  �شكيل ا�ح�ومة، �سّن قوان�ن تؤّدي إ�� إضعاف وتفريغ
ّ

الذي ُيمك

ن من �عي�ن وز�ر إضا�ّ� �� وزارة األمن مع 
ّ

ْش الذي ُيمك
ْ
ر�ت

ْ
الـُمدان بقضايا جنائّية من إشغال منصب وز�ر، وقانون ْسموط

ل ـ�� ملنحھ صالحَيات سيطرة ع�� القائد العاّم للشرطة، والچڤصالحَيات خاّصة، و�عديل قانون الشرطة َوفًقا لطلب ِبْن  تدخُّ

  11�� سياسات الشرطة وم��انّي��ا.

كذلك سيعمل التحالف ا�جديد ع�� ��و�د ا�حّ�� العاّم والسياسات العاّمة َوفًقا ملطالب األحزاب ا�حر�دّية، وع�� تقييد 

ّي لألحزاب ا�حّرّ�ات الفردّية َوفًقا ملطالب حزب "ُنوَعم"، وع�� َصْهينة السياسات العاّمة َوفًقا للمشروع القومّي الدي�

الصهيونّية الدينّية. ما تبّقى من تّيارات لي��الّية وديمقراطّية �� ا�جتمع اإلسرائي�ّ� سيعا�ي بطبيعة ا�حال من هذا التحّول، 

ًرا. التحالف ا�جديد سَي�ون  لكن سي�ون املواطنون العرب والشعب الفلسطي�ّي الواقع تحت االحتالل هم الطرف األك�� تضرُّ

 األ 
َ

د التّيارات اليمينّية الدينّية املتطّرفة �� ا�حكم، و�ْسط سيطرة هذه التّيارات ع�� السلطة التشريعّية التجر�ة و�� لتفرُّ

.
ً
 وأدواٍت ومشاريَع جديدة

ً
 جديدة

ً
ب من ا�جتمع العر�ّي الفلسطي�ّي رؤ�ة

ّ
 والتنفيذّية. هذا واقع جديد يتطل

 

 

                                                             
 ـ�� �� القراءة التمهيدّية. ڤـچ�انون األّول). الكنيست يقّر قوان�ن در�� و�ن 13 ،2022، يا�ي. (أدم�ار  11

ّ
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