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بعد اكرث من عام قضاها رئيسا للمعارضة، عاد بنيامني نتنياهو لريأس املؤسسة السياسية يف ارسائيل، اثر نجاحه يف تشكيل 
حكومته السادسة، التي تعد االكرث تطرفا وعنرصية منذ قيام ارسائيل عام 1948، ملا تحويه من خليط من الفاشيني واملتعصبني 

دينيا واليمينيني 

إسرائيل 2023: أكثر عنصرّية وتطّرفًا
وأقل أمنًا واستقرارا

تتسبب  ان  الحكومة  هذه  شأن  من  سيكون 
التهديدات  اىل  تضاف  بتهديدات،  الرسائيل 
بالخارج  يتعلق  ما  يف  ليس  وتعمقها،  القامئة 
تسمى  مبا  ربطا  الداخل  يف  وايضا  بل  فقط، 
بينها،  ما  يف  والتعايش  االرسائيلية"  "القبائل 
والعالقة  الدولة  هوية  عىل  التصارع  حيث 

باالخر.
السلطة المتام مهمة  اىل  نتنياهو  بنيامني  عاد 
استبدادية  دولة  اىل  ارسائيل  تحويل  خاصة: 
وعنرصية تضع اليهودية التقليدية فوق حقوق 
االنسان، وتتعامل مع املواطنني العرب كاعداء 
التي فرضها سلك  التوازنات  لها، وتقيض عىل 
قضايئ قوي ومستقل. وصل رئيس الوزراء اىل 
السلطة عرب تشكيل كتلة برملانية تعترب االفكار 
يهدف  اجنبيا  منتجا  والليربالية  الدميوقراطية 

اىل اضعاف هوية الدولة اليهودية.
ومبا ان املصلحة الشخصية لدى نتنياهو هي 
استمرار  مبنع  يتعلق  ما  وتحديدا  الغالبة، 
محاكمته يف قضايا فساد ورىش، فقد كان ملزما 
بأن يشكل حكومة "كيفام كان"، فيام حلفاؤه 
واالحزاب  والفاشيني  املتطرف  اليمني  من 
هذه،  حاجته  ادركوا  )الحريديم(  الدينية 
فعمدوا اىل االفراط يف مطالبهم. قِبل نتنياهو 
السادسة  حكومته  لتأيت  له،  وخضع  االبتزاز 
التناقضات  من  وخليطا  وهجينة  عجائبية 
عىل  عمل  التي  واالنظمة  للقوانني  ومخالفة 

تغيريها.
نادرا ما تنفذ االتفاقيات السياسية االرسائيلية 
املسؤولني  نيات  تكشف  لكنها  بحذافريها، 
توضح  السياسة.  صانعي  وجهة  اىل  وتشري 
االئتالف  ان  الراهنة  االتفاقيات  مجموعة 
الحاكم الجديد يف ارسائيل يحمل اكرث امليول 

اليمينية تطرفا يف تاريخ البلد.
املتعصب  املعسكر  سياسيني  ثالثة  يقود 

ان  علام  الجديد،  االئتالف  يف  ايديولوجيا 
السيايس  بهم.  مقارنة  يبدو متساهال  نتنياهو 
االول هو ايتامر بن غفري، مساعد الرجل الذي 
العنرصية  السياسية  "كاش"  منظمة  اسس 
ارهابية  كمنظمة  )صنفت  للعنف  واملؤيدة 
بعدما   1994 العام  يف  القانون  عن  وخارجة 
قتل احد منارصيها 29 مسلام(. السيايس الثاين 
املستوطنني  زعيم  سموتريتش،  بتسلئيل  هو 
وقد  الغربية،  الضفة  يف  املتطرفني  اليهود 
اعتقل يف العام 2005 ويف حوزته 200 غالون 
من الوقود يشتبه بأنه كان يخطط الستعاملها 
لتخريب البنى التحتية الوطنية ومنع ارسائيل 
رسعان  لكن  غزة،  يف  املستوطنات  ازالة  من 
اما  ضده.  التهم  توجيه  دون  من  اطلق  ما 
حزب  رئيس  معوز،  ايف  فهو  الثالث  السيايس 
ديني قومي صغري ومتعصب يهدف اىل تطهري 
نظام التعليم والخدمة املدنية ووسائل االعالم 
النسوية  والحركة  الليرباليني  من  االرسائيلية 

واملثليني. 
نتنياهو  ان  الثالثة  املتطرفون  هؤالء  يدرك 
طالبوا  لذا  الكاذبة،  بوعوده  معروف 
بصالحيات دستورية جديدة قبل املوافقة عىل 
جعله رئيس الوزراء وحصلوا عىل ما يريدونه. 
سيقود بن غفري الرشطة االرسائيلية ودوريات 
غري  وزارية  صالحيات  ميلك  وهو  الحدود 
كامل  عىل  سموتريتش  وسيحصل  مسبوقة. 
الحرية لتوسيع املستوطنات ودعم ضم ارايض 
الضفة الغربية اىل ارسائيل. اما معوز، فسيكون 
املعتمدة  املناهج  خارج  التعليم  عن  مسؤوال 
الهوية  لرتسيخ  ميزانية خاصة  وسيحصل عىل 

اليهودية يف ارسائيل.
سارعت الحكومة االرسائيلية الجديدة بقيادة 
رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو اىل تنفيذ اجندة 
استعراض  حظر  تتضمن  متطرفة،  قومية 

اسس  زعزعة  عىل  عالوة  الفلسطيني،  العلم 
الدميوقراطية داخل ارسائيل من خالل هجوم 
بعد  العليا.  املحكمة  ضد  مقرتح  قانوين 
اسبوعني فقط يف السلطة، رشعت اكرث حكومة 
متشددة وذات صيغة دينية يف تاريخ ارسائيل، 
والتحرك  الداخل  يف  االنقسامات  تأجيج  يف 
نحو الصدام مع الفلسطينيني وحلفاء ارسائيل 
بحكومة  القومي  االمن  وزير  زار  الخارج.  يف 
نتنياهو، ايتامر ين غفري، اكرث االماكن املقدسة 
الكثريون  واعترب  القدس.  داخل  حساسية 
اىل  بالنظر  استفزازا،  ذاتها  حد  يف  الزيارة 
دعواته السابقة ملنح املصلني اليهود قدرة اكرب 
تنديدات  الزيارة  واثارت  املكان.  دخول  عىل 
غاضبة من  وبيانات  الفلسطيني  الجانب  من 
الواليات املتحدة وحلفاء ارسائيل من العرب. 
تطوير  لوقف  خطط  هناك  ذلك،  اىل  اضافة 
قرى فلسطينية داخل اجزاء خاضعة للسيطرة 
االرسائيلية يف الضفة الغربية. وحظر استعراض 
العلم الفلسطيني داخل ارسائيل، بل وفضت 
السلطات االرسائيلية اجتامعا لعدد من اولياء 
االمور الفلسطينيني يف القدس الرشقية، كانوا 
وادعت  املدارس.  ابنائهم يف  اوضاع  يناقشون 
قبل  من  متويله  جرى  االجتامع  ان  ارسائيل 
دليل  توفري  دون  من  الفلسطينية،  السلطة 
رئيس  اتهم  جهته،  من  االدعاء.  هذا  يدعم 
ارسائيل  اشتية  محمد  الفلسطيني  الوزراء 
مبحاولة اسقاط السلطة ودفعها نحو الحافة، 

ماليا ومؤسسيا.
عىل  الدوليني  املراقبني  قلق  يثري  ما  اكرث 
االرجح هو ارصار نتنياهو عىل اعتبار الشعب 
الحق يف  الذي ميلك  الوحيد  الطرف  اليهودي 
امتالك "ارض ارسائيل" كلها. يعترب هذا املبدأ 
الحكومة  يف  الرسمية  التوجيهات  اهم  من 
املستوطنات  بدعم  وعده  لتنفيذ  الجديدة. 
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انها  كام  والدولة.  الدين  بني  العالقة  طابع 
تؤدي اىل مزيد من التوتر مع الفلسطينيني، 
مع جنوح حكومة نتنياهو اىل تبني سياسات 
اكرث تشددا تجاه الفلسطينيني، اذ ان اغلبية 
مفاوضات  او  سالم  بأي  ال  تؤمن  االحزاب 
برضورة  وتؤمن  الفلسطينيني،  مع  حلول  او 
منطقة  او  الغربية  الضفة  من  اجزاء  ضم 
وتنفيذ  االرسائيلية  السيادة  اىل  االغوار 
املسجد  يف  الواقع  وتغيري  القرن"،  "صفقة 
فيه،  زمانيا  التقسيم  وتطبيق  االقىص 
االستيطاين،  التوسع  وتشجيع  ومكانيا، 
مع  املفاوضات  طاولة  اىل  الجلوس  وترفض 
الفلسطينيني. ومن املتوقع ان يزداد الضغط 
تفكيكها  بهدف  الفلسطينية  السلطة  عىل 
وتقويضها. كل ذلك سيؤدي اىل اندالع مزيد 
اىل  تفيض  قد  والصدامات  املواجهات  من 
انتفاضة جديدة تتحسب لها جيدا الحكومة 

الجديدة.  اليمينية  االرسائيلية 
الداخل  عرب  رصد  اىل  يحتاج   2023 عام 
من  املئة  يف   20 عددهم  البالغ  االرسائييل 
هو  كام  ارسائيل،  دولة  سكان  السكان، 
من  يتشكل  ان  ميكن  ما  مدى  واىل  معروف، 
صيغ سياسية من جهة عرب 48 للتفاعل مع 
فلسطينيي الضفة، وليس القطاع ألن سيطرة 
تجعل  ال  قد  غزة  قطاع  عىل  حامس  حركة 
معها  راغبني يف صيغ مشرتكة  فلسطينيي 48 
ويفضلون وسائل احتجاج اكرث تأثريا يف الرأي 
يف  نظرهم،  يف  مقبولية،  واكرث  الغريب،  العام 
نضالهم ضد نظام التمييز العنرصي االرسائييل 

املتفاقم.
راديكالية  ازدياد  عىل  عديدة  مؤرشات  هناك 
ستكون  كيف  لكن  ومخيامتها.  الضفة  شبان 
الجديدة  االرسائيلية  الحكومة  مع  الصورة 
اساسية  مواقع  املتطرفون  فيها  يحتل  التي 
تستطيع  وهل  الفلسطينيني؟  مع  التعامل  يف 
اىل  ارسائيل عنرصية  تحمل  املتحدة  الواليات 
هذا الحد؟ وكيف ستدير معارضتها للحكومة 
جو  الرئيس  ادارة  ستوفق  وكيف  الجديدة؟ 
غري  التاريخي  واشنطن  دعم  خط  بني  بايدن 
سلطة  استيعاب  وبني  الرسائيل  املرشوط 
الراهن  وزعيمهم  املتطرف  اليمني  احزاب 

بنيامني نتنياهو؟

نتنياهو خضع البتزاز اليمني 
املتطرف الستعادة السلطة 

واالفالت من املحاكمة

تسيطر  التي  االرايض  جميع  يف  وتطويرها 
نتنياهو  املنتظر ان يوسع  عليها ارسائيل، من 
وجود الشعب اليهودي يف الضفة الغربية عرب 
الفلسطينيني. ستعمد  اراض اخرى من  انتزاع 
مع  الراهنة  املستوطنات  دمج  اىل  حكومته 
عرب  والحكومي  القانوين  االرسائييل  النظام 
للبؤر  كاملة  قانونية  خطوات مثل منح صفة 
االستيطانية الناشئة من دون موافقة الحكومة. 
سلطة  نتنياهو  منح  االهداف،  هذه  لتحقيق 
املستوطنات.  الدارة  سموتريتش  اىل  مطلقة 
هو يخطط لتبني مجموعة من التدابري، منها 
زراعة االشجار يف االرايض غري املأهولة، ودعم 
الفلسطينيني من االرايض  اليهود لطرد  الرعاة 

التي تطمع بها ارسائيل.
العام  ارسائيل  ان  نعرف  ان  اىل  حاجة  ال 
جدا.  ومتقدم  جدا  عنرصي  بلد  هي   2023
علميا  تقدما  واكرث  عنرصية  اكرث  انها  مبعنى 
نظام  وان  السابقة،  االعوام  عن  واقتصاديا 
التمييز العنرصي يزداد تكرسا، فكيف اذا كان 
يف   47 ميثلون  باتوا  االردن  نهر  غرب  اليهود 
املئة من مجموع السكان، وهم االرسائيليون 
بالعرب  قياسا  الضفة،  ومستوطنو 
الغربية  والضفة  ارسائيل  يف  الفلسطينيني 

توماس  الكاتب  ينقل  حد  اىل  غزة،  وقطاع 
الدميوغرافيني  الباحثني  احد  عن  فريدمان 
املتأيت  الدميقراطية  عىل  الخطر  من  تحذيره 

عن نشوء اقلية )يهودية( حاكمة.
املزيد  اىل  ستؤدي  املتطرفة  السياسة  هذه 
االرسائييل،  املجتمع  داخل  االنقسامات  من 
وقد يؤدي صعود اليمني املتطرف اىل تقسيم 
االيديولوجيات  بسبب  اكرب،  بشكل  ارسائيل 
واالراء العنرصية والسياسات املتشددة التي 
ظل  يف  نتنياهو،  حكومة  تتبناها  ان  يتوقع 
االرسائييل،  املجتمع  يشهدها  التي  االزمات 
االقتصادي  او  السيايس  الصعيد  عىل  سواء 
هذا  يشهده  ما  اطار  ويف  االجتامعي،  او 
شأن  يف  االنقسام  حالة  تصاعد  من  املجتمع 


