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تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة 
على  التركيز  تأسيسه  منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام 
تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد 

إلى حتقيق هذا  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة  واملؤمترات  الندوات 
الغرض.يعتمد املركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض املوضوعي املوثّق 

للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث العلمي املتبعة في 
واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم 
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منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد الندوات واملؤمترات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  املركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى حتقيق  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض املوضوعي املوثّق للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم  في  املتبعة  العلمي 
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٥ كانون األول )ديسمبر( ٢٠٢٢

ــا  ــة، موّضًح ــة الصهيونّي ــرّف للحرك ــني املتط ــب لليم ــي مقتض ــتعراض تاريخ ــه باس ــب مقال ــتهّل الكات يس

ــاًل  ــدوام ممث ــى ال ــه كان عل ــودًا، لكنّ ــا كان موج ــري لطامل ــتعماري والعنص ــي واالس ــرف الفاش ــني املتط ــأّن اليم ب

ألقلّيــة منبــوذة تتأرجــح حســب الظــروف. يذكــر الكاتــب فــي هــذا الســياق حالتــني، متثّلــت احلالــة األولــى بـــ 

»حتالــف املتعّصبــني« بقيــادة »أبــا أهيميــر«، وهــي مجموعــة ضعيفــة انفصلــت عــام ١٩٢٨ عــن »شــباب اليمــني 

ــر  ــاداة األخي ــرّد مع ــر جمل ــف هتل ــا ألدول ــا داعًم ــا كان زعيمه ــرب، كم ــدًّا للع ــة ج ــت معادي ــي«، وكان الصهيون

ــم تعــش هــذه احلركــة ســوى بضــع ســنوات. للشــيوعّية، ول

 متثّلــت احلالــة الثانيــة بـــ »الكهانّيــة« نســبة للحاخــام األمريكــي »مئيــر كاهانــا«، فــي ســبعينات وثمانينيــات 

القــرن املاضــي، إذ جمعــت هــذه األيدلوجّيــة بــني التصــّوف العرقــي اليهــودي القائــم علــى عبــادة أرض إســرائيل 

وعنصريـّـة وحشــّية جتــاه »العــرب« الذيــن دعــا إلــى طردهــم عــن هــذه األرض، وجنــح كهانــا فــي انتخــاب نفســه 

نائبــا عــام ١٩٨٤، لكــن متّ نبــذه باإلجمــاع فــي الكنيســت مــن اليمــني واليســار عــام ١٩٨٨ ومنعــت احملكمــة العليــا 

حزبــه »كاخ« مــن املشــاركة فــي االنتخابــات واصفــة إيـّـاه بـــ »العنصــرّي«. وفــي عــام ١٩٩٠ قــام أمريكــي مــن أصل 

مصــري باغتيــال كهانــا فــي نيويــورك منهًيــا هــذه احلالــة »الكهانّيــة«، لكــن بعــد مــرور ٤٠ عاًمــا، عــادت هــذه 

األيدلوجيــا لتأخــذ شــكاًل جديـًـدا أكثــر جتــذّرًا وقــّوة وريــادة مــع وصــول إيتمــار بــن غفيــر إلــى الســلطة وحصــول 

حزبــه علــى مركــز القــّوة الثالثــة فــي البرملــان بـــ ١٤ مقعــًدا مــن أصــل ١٢٠. 

إعادة بناء الهيكل

وفًقــا للكاتــب، تصــف منّظمة حقــوق اإلنســان اإلســرائيلّية »بتســيلم« بن غفير باجملّســد لـــ »التفــّوق اليهودّي«. 

ــا، عــاش حياتــه فــي محيــط مــن اإلرهــاب  بــن غفيــر، اليهــودي مــن أصــل عراقــي، والبالــغ مــن العمــر ٤٦ عاًم

اإلســرائيلي السياســي واالجتماعــي، ويعتبــر »كاهانــا« قــدوة لــه، ويعّلــق صــورة منّفــذ مجــزرة احلــرم اإلبراهيمي، 

بــاروخ غولدشــتاين، علــى حائــط غرفتــه، ويفتخــر دوًمــا بقاتــل رئيــس الــوزراء الســابق »إســحق رابــني«. يؤمــن 

بــن غفيــر بحتمّيــة إعــادة بنــاء الهيــكل، الــذي دّمــره الرومــان عــام ٧٠ ميالديـّـة، علــى أنقــاض املســجد األقصــى، 

ويدعــو إلــى اســتخدام الكرســي الكهربائــي ووســائل قــذرة أخــرى لتعذيــب املعتقلــني الفلســطينيني، كمــا دعــا 

مؤّخــرًا إلــى نفــي كل فلســطيني يقــوم بإلقــاء زجاجــة حارقــة علــى اجلنــود اإلســرائيليني. ويتســاءل الكاتــب 

مســتهجنًا، مــاذا لــو كان كّل الفلســطينيني إرهابيــني فــي عينــي بــن غفيــر؟ 
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من هم أصحاب املكان؟ 

يحاجــج الكاتــب بــأّن خصوصّيــة بــن غفيــر تكمــن، إلــى جانــب نشــاطه االســتعمارّي، فــي الهجــوم الــذي يقوده 

ضــد املواطنــني الفلســطينيني فــي إســرائيل، معتقــًدا بــأن التهديــد الرئيســي ملســتقبل إســرائيل ال يكمــن فــي 

إيــران وال فــي األراضــي الفلســطينية، بــل فــي »العــدوّ املاكــر« املوجــود فــي قلــب إســرائيل، ويقصــد املواطنــني 

الفلســطينيني فــي إســرائيل الذيــن يصفهــم أيضــا بـــ »الطابــور اخلامــس«، األمــر الــذي ســاهم بــال شــّك فــي 

حصولــه علــى أصــوات الناخبــني اجلــدد. 

لهــذا الســبب تركّــزت احلملــة االنتخابيــة حلــزب بــن غفيــر علــى فكــرة واحــدة متثّلــت فــي »مــن هــم أصحــاب 

املــكان؟«. وفًقــا للكاتــب، يشــكو بــن غفيــر علــى الــدوام بــأن اليهــود يتعرّضــون لنهــب غيــر مبــرر، فاملســلمون 

يشــغلون اليــوم مــكان الهيــكل الــذي »بنــي علــى أنقاضــه املســجد األقصــى«، وقبــل أســبوعني مــن االنتخابــات 

ــا  ــرّاج ملّوًح ــيخ ج ــّي الش ــني، ح ــود املتطرف ــن اليه ــة م ــى رأس مجموع ــر، عل ــن غفي ــم ب ــريعّية اقتح التش

مبسدســه وصارًخــا »نحــن أصحــاب املــكان هنــا«.

وفــي أعقــاب جناحــه االنتخابــي، قــاد بــن غفيــر وأتباعــه مداهمــات حقيقيــة فــي شــوارع القــدس املؤديــة إلــى 

البلــدة العربيــة القدميــة، حتــت أعــني رجــال الشــرطة املتواطئــني. وفــي اخلليــل فــي ١٩ تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، 

شــارك مئــات مــن أتباعــه فــي موكــب دينــي قوامــه ٣٠ ألــف مســتوطن، ونهبــوا شــقًقا فلســطينية، وقامــوا 

مبعاملــة ســاكنيها بوحشــية بينمــا كان اجلنــود اإلســرائيلّيون يكتفــون باملشــاهدة، حتــى أن بعضهــم انخــرط 

فــي وحشــّيتهم.

مخاوف هيئة األركان العامة للجيش

يوضــح الكاتــب بــأّن هيئــة األركان العامــة للجيــش اإلســرائيلي أبلغــت بنيامــني نتنياهــو بأنهــا متوجســة مــن 

ــن غفيــر علــى رأس وزارة األمــن القومــي، مــاذا عســاه يفعــل بــكل تلــك الســلطة؟ وكيــف ســيكون  تعيــني ب

ــالل  ــة؟  فخ ــة الغربي ــا الضف ــهدها حاليًّ ــي تش ــّلحة الت ــة املس ــرة املقاوم ــعت دائ ــا توس ــه إذا م ــل أتباع ردّ فع

حملتهــم فــي مدينــة اخلليــل، هاجــم املســتوطنون الفلســطينيني، وقــام جنــدي إســرائيلي كذلــك بتعنيــف 

ناشــط يهــودي مناهــض للكولونياليــة، بينمــا كان أحــد زمالئــه يشــرح أمــام الكاميــرات الواقــع اجلديــد الــذي 

ستشــهده األراضــي احملتلــة قائــاًل: “بــن غفيــر ســيصلح الوضــع هنــا. أنــا مــن يضــع القانــون اآلن”.

يضيــف الكاتــب مســتهجنًا، بــأّن اجليــش قــام بحبــس اجلنــدّي الــذي ارتكــب أعمــال العنــف املصــّورة ملدة عشــرة 

أيــام، فمــاذا فعــل بــن غفيــر؟ ســارع إلــى زيــارة عائلتــه وعّبــر لهــا عــن دعمــه. أن يتعاطــف وزيــر األمــن القومــي 
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مــع املعتــدي أمــر يعطــي فكــرة عّمــا ميكــن أن يحــدث فــي املســتقبل القريــب حتــت رقابتــه. وميكــن أن نتخيــل 

ــن غفيــر فــي  ــا منهــم، بوجــود ب أعمــال العنــف الوشــيكة التــي ســيقوم بهــا املســتوطنون ومؤيدوهــم، إميانً

هــذه املنصــب، أنهــم ســيفلتون متاًمــا مــن العقــاب.

تسارع االستيطان والقمع

يحاجــج الكاتــب بــأّن بــن غفيــر، فــي املنصــب الــذي سيشــغله، ســيكون بالضــرورة عضــًوا فــي مجلــس الــوزراء 

األمنــي، وهــو أهــم هيئــة حكوميــة. قليلــون مــن الحظــوا أنــه مت تغييــر اســم وزارتــه بالفعــل. لطاملــا كانــت 

حتمــل اســم “وزارة األمــن العــام”، لكنهــا أصبحــت مــع بــن غفيــر “وزارة األمــن القومــي”، وهــي طريقــة إلظهــار 

أنهــا ســتكون أكثــر أهميــة ممــا كانــت عليــه حتــت مــن ســبقه. ســيكون نفــوذ بــن غفير فــي اجلــزء الفلســطيني 

للقــدس ذا ثقــل، وكذلــك فيمــا يســمى بالبلــدات والقــرى “اخملتلطــة”، حيــث يعيــش اليهــود والفلســطينيون 

)بشــكل منفصــل(، أو فــي تلــك التــي يســكنها فلســطينيو الداخــل حصريًّــا، والــذي يتهمهــم بــن غفيــر فــي 

املقــام األول بـ“عــدم الــوالء”. بيــد أن أهميتــه ســتكون كبيــرة أيًضــا فــي األراضــي الفلســطينية احملتلــة، حيــث 

ــاع –  ــؤولية وزارة الدف ــت مس ــد اآلن حت ــى ح ــت إل ــي كان ــدود - الت ــرطة احل ــه إلدارة ش ــى طلب ــو عل ــق نتنياه واف

والتــي تُعــرف بشــكل خــاص بوحشــيتها.

مضيفـًـا بأنـّـه فــي الوقــت ذاتــه، وبعــد أن فهــم زعيــم الطــرف اآلخــر للصهيونيــة الدينيــة الراديكالية »بتســإيل 

ســموتريش« أنــه لــن يحصــل علــى منصــب وزيــر الدفــاع الــذي كان يطمــح إليــه، بــات اآلن يطالــب بــوزارة املالية، 

ــى اآلن  ــر حت ــن غفي ــل ب ــد حص ــار، لق ــه. باختص ــت رقابت ــة حت ــة الغربي ــة للضف ــع اإلدارة املدني ــى بوض ــل حت ب

علــى معظــم مــا طالــب بــه. هــذا ال يضمــن مســتقبله السياســي فــي عهــد نتنياهــو، لكنــه يعــزز خطريــن، 

أولهمــا أن مؤيــدي حركتــي بــن غفيــر وســموتريتش سيشــعرون بحريــة أكبــر فــي تنفيــذ أعمــال وحشــية ضــد 

الفلســطينيني وكذلــك ضــد اليهــود اإلســرائيليني املناهضــني لالحتــالل ومنظماتهــم غيــر احلكوميــة. وثانيهمــا 

أن رئيــس الــوزراء مســتعد لتقــدمي الكثيــر مــن التنــازالت لضمــان بقائــه السياســي وجتنــب الســجن.

خامتة

يختــم الكاتــب مقالــه بالقــول بأنـّـه فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة، تنــأى اجلاليــة اليهوديــة بنفســها أكثــر 

ــث  ــف، حي ــر مختل ــا، فاألم ــي فرنس ــا ف ــرائيل. أم ــذه إس ــذي تتخ ــي ال ــي والفاش ــرج االحتالل ــن املنع ــر ع فأكث

يواصــل اجمللــس املمثــل للمؤسســات اليهوديــة دعمــه إلســرائيل بــال هــوادة. متســائال: إلــى متــى؟ وإلــى أي مــدى؟


