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اليمين الفاشي يعيد نتنياهو للحكم مجددا
األقصى "برميل بارود" ..وبن غفير قد يتسبب بانفجار األ راضي الفلسطينية
بــدأ ر ــيو الحإلومــة ا س ـ ار يلية األس ـ و وزعــيم لالليإلــودل بنيــامين يتنيــا و ف ـي  6تش ـرين اليــايي الجــار

مشاورات أولية ولقاءات مع رؤساء األحزاب المرشـحة للمشـاركة فـي ا تالفـ الحإلـومي الـق قـد يإلـو األخطـر
علــى الفلســطينيين خصوصــا فــي حــا أصــر عضــو التنيســط المتطــر بــن غفيــر الــق شــإلل الرافعــة لنجــا

يتنيا و على التمسك بمنصب و ازرة الداخلية.

لقد عإلسط يتـا ج انيتخابـات تحـونت عميقـة وجقريـة لـدا ا سـ ار يليين ون شـك أيهـا سـت ر بشـإلل ك يـر علـى
الفلســطينيين بإلافــة توجهــاتهم وفصــا لهم حتــى مــن بيــنهم الســلطة الفلســيطينية الداخلــة فــي ترتي ــات أمنيــة م ـع

التيا الغاصب.

وم ــن أب ــرز ــقل النت ــا ج ص ــعود التي ــار ال ــد ني المتزم ــط والتي ــار الص ــهيويي العنص ــر الفاش ــي ب ــل ايتص ــار

لالتا اييةل بحسب وزير الش و ا قليمية في الحإلومة المنتهية ون ت عيساو فريج الـق قـا فـي تصـري

لإلذاعة الع رية إ إس ار يل باتط أكير عنصرية وإ التييـر مـن ا سـ ار يليين صـوتوا بـدوافع الت ار يـة للعـرب؛

وتابع معربا عن خي ة أمل وقلق  :ليحن لسنا في منزلو خطير بل يحن على حافة الهاويةل.

واألكيــر خطــورة أ اليمــين الفاشــي كــا ال ـراب األك ــر فــي انيتخابــات بحصــو قا مــة الصــهيويية الد ني ــة

بر اسة بتسلئيل موتريتش وإ تمار بن غفير على عدد مقاعد أكير من المتوقع وبما يقر من  15مقعدا.
ما هو عدد المقاعد التي حصل عليها اليمين الفاشي؟ إليكم التفاصيل:

تميــل ــقا المــد الفاشــي الصــهيويي بارتفــا قــوة لالصــهيويية الد نيــةل مــن خمســة مقاعــد إلــى  15مقعــدا وحـزب
لشاسل من مايية إلى  12مقعدا ويهدوت توراة من س عة إلى تسعة مقاعد فيما حافظ الليإلود على قوت مع
 32مقعدا.

تســتمد ــقل األحـزاب المتشــددة قوتهــا مــن ك ار يــة متفاقمــة للعــرب والفلســطينيين فضــال عــن حمــالت التحـري

والتر يب من العرب وأخرا شع وية لنز الشرعية عن األحزاب العربية حتى عندما شاركط «القا مة العربية»

في ا تال

الحاكم المنتهي ون ت .
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فقــادة أحـزاب اليمــين المعار ــة كــايوا يســارعو فــي أعقــاب كــل عمليــة فلســطينية إلــى اتهــا" لحإلومــة التغييــرل
بأيها عاجزة كويها تعتمد على قا مة لا خـوا المسـلمينل فـي إشـارة ل ـلالقا مة العربيـة الموحـدةل بر اسـة منصـور
ع اس رغم أ األخير اعتر بإس ار يل كدولة هودية وقد" تنازنت سياسية كييرة.

وأكيــر مــن ذلــك كايــط ــقل الجهــات اليمينيــة قــد اســتغلط « ـة الت ارمــة» فــي أيــار  2021والصــدامات التــي

تخللتهــا بــين العــرب واليهــود داخــل أ ار ــي  48لتر يــب ا سـ ار يليين مــن لالعــدو الــداخليل؛ عــالوة علــى التلـوي
بفزاعة لفقدا األمن الشخصيل في منطقة النقب بس ب عد" احترا" العرب ال دو ناك للقايو
يحلو لهم وتهد د جيرايهم اليهودل.

والتصر كما

وكيف أسهم بن غفير في نجاح نتنياهو؟

في الواقع ومع أ بنيامين يتنيا و سيشإلل الحإلومة لتن سيإلو ر ـيو حإلومـة بـن غفيـرل .فـ ن غفيـر أكيـر
من يتنيا و يقل أصواتا إلى كتلة لبي ي فقطل .وبـن غفيـر ولـيو يتنيـا و فـره سـحرل علـى الجنـود والشـ ا

الق ن يصوتو ألو مرة وغير الم ـالين ولالتسـالى فـي مـد التطـويرل الـق ن سـاروا وراءل .وبـن غفيـر ولـيو
يتنيــا و جعــل يــاخ ي غــايتو و ل يــد ـ ـ الــق ن دب فــيهم الهلــع لوفقــا لمس ـ ولين صــها نة مــن أحــداث حــارس

األسوار والعمليات فـي تـل أبيـب وإلعـاد وبنـي بـراك ـ ـ
سياسي مركز وشخص تحدث لدغر ل.

نتقلـو إلـى الجايـب ا.خـر .وبـن غفيـر بنظـر اليمينيـين

ل ــيو ــقا فحس ــب فمعظ ــم أعض ــاء التنيس ــط ف ــي ان ــتال

ال ــق سيتش ــإلل ــم م ــن المت ــد نين والحري ــد ين

والحريد ين – القوميين لومواقفهم ظالمية وخطيرة .و قل سابقة .وتحط قا الحإلم المتوقع تـدخل إسـ ار يل إلـى
عهد جد د".
كيف استغل بن غفير العنصرية والكراهية ضد العرب الجتذاب الناخبين الشباب المتمردين؟
في الواقع يج حزب لالصهيويية الد نيةل بقيادة بتسـلئيل سـموتريتش وإ تمـار بـن غفيـر باسـتقطاب التييـر مـن
دعــم الفئــات الش ـ ابية اليهوديــة ومــن بيــنهم التييــر مــن ش ـ اب اليهــود المتــزمتين األر ــوذوكو لالحريــديم مم ـن
تمردوا على النخب السياسية اليهودية التقليدية وبـاتوا حيـو عـن لديـادة قويـةل تنسـجم مـع توجهـاتهم المتطرفـة

فزعـات كمـا
ومع ك ار يتهم للعرب فجاءت حمالت أحزاب اليمين الشع وية مع خطاب الت ار ية والتر يـب بعـدة ا

حصل في دو غربية أخرا تشهد ارتفاعا في تيار الفاشـية المسـتفيدة مـن حمـالت العـداء لألغـراب والمهـاجرين
وا سالموفوبيا.
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ما هي انعكاسات تشكيل حكومة يمينية خالصة على الفلسطينيين؟
يشعر الفلسطينيو بالقلو مما قد ت و إلي األمور مستق ال سيما أ قادة الصهيويية الد نية عادوا وأكدوا أيهـم

مصممو على تشإليل حإلومة يمين كاملة وتط يو ما وعدوا ب من تشد د د ضة الشرطة على العرب لـ لحفظ
األمن في الشـار واسـتعادة الشـعور باألمـا ل وفـت الحـر" القدسـي الشـريص للصـالة اليهوديـة وغيـرل .وميـل ـقل

الحالة المرتق ة تنقر بتوترات مت از ـدة بـين العـرب واليهـود وتصـ

خطيـرة مـع اقترايهـا بتـوترات أشـد مـع الشـعب

الفلســطيني فــي ظــل توقعــات بزيــادة انيتهاكــات للحــر" القدســي الش ـريص ومحاولــة الزح ـ

ق ـدما يحــو تقاســم

األقصى مإلاييا وزماييا كما حصل مع الحر" ا ب ار يمي في الخليل.

عــالوة علــى ذلــك وفــي ظــل حإلومــة يإلــو فيهــا يتنيــا و أســي ار سياســيا بيــد حــزب لالصــهيويية الد نيــةل المتجهــة
حــداث تغيي ـرات خطي ـرة تعت ــر يوعــا مــن اللعــب بالنــار

نــاك مخــاو

متطرفــة علــى المســاس بالقــدس وباألقصــى وتصــعيد ايتهــاك حرمت ـ

حقيقيــة مــن أ تقــد" أوســاي صــهيويية

مم ـا نــقر بايفجــار شــد د كــو األقصــى

لبرميل بارودل يس ب الع ث ب بايفجار ك ير كما تدلل تجربة التاريخ في القـر األخيـر خاصـة « ـة ال ـراق»
عا"  1929التي ايدلعط خاللها صدامات عنيفة من الجليـل إلـى الخليـل وأدت إلـى مقتـل وإصـابة المئـات مـن

اليهود واستشهاد عدد ك ير من الفلسطينيين؛ وكقلك « ة القـدس» عـا"  2000التـي أشـعلتها زيـارة ا ر ـابي
شارو للحر" القدسي الشريص وتس ط بايدن انيتفا ة اليايية.

من نا ومع ايسداد األفو السياسي ربما تفضي يتا ج انيتخابات ا س ار يلية إلى تأجيج الصـ ار مـع الشـعب

الفلســطيني علــى طرفــي الخــط األخضــر ودفع ـ يحــو مســار لالص ـ ار ال لقــاييل الــق يعنــي انيــزنق لنــو مــن
الحرب األ لية؛ فاألجواء مرشحة أل تتو مش عة بال نزين أكير فأكير وتنتظر عود قاب يشعل ال الد؛ ومـن

المرج أ تتو الش اررة مقدسية .ولقا ربما تتو قد بدأت مرحلة جد دة تقود تحونت يحو عودة الص ار للمربع
األو

إلــى  1948حيــث يجــد الفلســطينيو

أبرتها د أكير من أ مرحلة مضط.

فــي طرفــي الخــط األخضــر أيفســهم أمــا" يظــا" فصــل عنصــر

وهل ستمنح حقيبة الداخلية لبن غفير؟
يطالب بن غفير بتولي حقي ة األمن الداخلي فيما يميل يتنيا و إلـى عـد" الموافقـة علـى ذلـك .لتـن مـن الجـا ز

أ يضطر إلى التناز عن رفض إ ر مفاو ات ا تالفية صع ةل .ويتوقع أ يطالب سموتريتش بحقي ة األمـن
أو القضــاء أو الماليــة .وستضــع ــقل المطالــب يتنيــا و لأمــا" صــعوبات فــي ظــل الخطــاب الســا د فــي الليإلــود

والق بموج يجب أ ت قى الحقا ب الو ازرية المهمة بأ د الليإلود.
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ما هي أهداف بن غفير تجاه الفلسطينيين واألقصى؟
أكد مصدر مقرب من ر يو حزب لعوتسـما هود ـطل عضـو التنيسـط الفاشـي إ تمـار بـن غفيـر أيـ سـيحاو
تحقيــو ال ــة أ ــدا

فــي حــا تــولى منصــب وزيــر األمــن الــداخلي فــي الحإلومــة التــي سيشــإللها ر ــيو حــزب

الليإلود بنيامين يتنيا و.
وأو أ ـدا

لبـن غفيـر

ـو محاربـة مـا يسـمي ا ر ــاب

ـد اليهـود .ولهـقا ســيحدد بـن غفيـر منـاطو يحظــر

على اليهود السير والتجو فيها وسيحاو تغيير الواقعل .ويعني ذلك أ بـن غفيـر وكمـا ـو متوقـع سيصـعد
من عدوا «إس ار يل» والمستوطنين على الفلسـطينيين .وايطالقـا مـن ذلـك فـإ وتيـرة انسـتيطا سـتزداد بشـإلل
ك ير ولن تتو

ناك أ عملية سال" أو أ مفاو ات تسوية مع الفلسطينيين لالسلطة ل.

كمــا أ بــن غفيــر ســيركز علــى الجريمــة فــي المجتمــع العربــي وربمــا علــى تغــق تها والــنفخ ب ــوق الفتنــة واللعــب

على األوتـار العشـا رية .كمـا ايـ لعـاز" علـى إجـراء تغييـرات دراماتيإليـة فـي قـوات األمـن ا سـ ار يلية وسـيحاو

التوج إلى الجمهور العربي م اشرة وليو من خال حوار مع السياسيين العرب".
وعلــى المقلــب ا.خــر مــن شــأ تعيــين بــن غفيــر وزيـ ار أ

ـ د إلــى تــوتر العالقــات بــين «إسـ ار يل» والونيــات

المتحدة حيث يقل موقع لوالـالل ا لتترويـي عـن مـوظفين أميـركيين رفيعـين قولهمـا إيـ ن توقـع أ تعمـل إدارة
با د مع بن غفير بعد أ

تولى منصب وزير.

وماذا عن توقعات العالقة بين بن غفير وواشنطن؟
يقلط يئة ال ث العامة ا س ار يلية للكا 11ل عن مس و في ال يط األبـي
على ا دارة األميركية التعامـل مـع بـن غفيـر كـوزير؛ وبالتـالي إ رفـ

قولـ إيـ لسـيإلو مـن الصـعبل

ا دارة األميركيـة العمـل مـع بـن غفيـر

سيإلو لتطو ار غير مس وق في العالقات ا س ار يلية – األميركية وسي ر بشإلل سل ي جدا على العالقات بين
الدولتين".

وفي حـا تـولى بـن غفيـر منصـب وزيـر األمـن الـداخلي فإيـ سـيإلو مسـ ون عـن جهـاز الشـرطة وعـن سياسـة
انح ــتال ف ــي األم ــاكن المقدس ــة ف ــي الق ــدس وخاص ــة ف ــي المس ــجد األقص ــى .كم ــا أ وزي ــر األم ــن ال ــداخلي

ا س ار يلي عادة مـا يإلـو

ـالعا بشـإلل مإليـ

فـي تعـاو واتصـانت متعـددة المجـانت بـين إسـ ار يل والونيـات

المتحدة وخاصة في المجا السياسي فيما تعلو القدس وفي المجا المديي بما تعلو بتأشيرات الدخو إلى

الونيات المتحدة وكقلك في التعاو األمني بين الدولتين.
6

التقدير نصف الشهري (ملف فلسطين)
رقم ()165

2022/11/15

والالفط أ وزير الخارجية األميركي أيتويي بليـنتن ومستشـار األمـن القـومي جيـك سـوليفا

ا س ـ ار يلي تســحاق رتســو خــال زيارت ـ األخي ـرة لواشــنطن أ

ألمحـا للـر يو

م ـة إمإلاييــة أن تعمــل إدارة با ــد مــع بــن

غفير ومع آخرين في اليمين المتطر قد تولو مناصب في الحإلومة ا س ار يلية.
الخالصة:
بعد فوز الفاشية فـي «إسـ ار يل» علـى الـق ن ار نـو علـى فـرال السـال" مـع العـدو أ

ـدركوا أ فرصـتهم قـد

أغلقــط ولــم يعــد نــاك آمــا لاليتظــار أكيــر مــن  30عامــا أخــرا ومــن ــم ن بــد ل ســوا انيخـراي فــي مشــرو
وطني مقاو" لالحتال ولهقل الحإلومة والتحديات الناتجة عن تشإليلهال.

كمــا أ وجــود اليم ـين المتطــر يفض ـ صــورة «إس ـ ار يل» المزيفــة ك ــلدولة مح ــة للســال"ل ومــن ــم لــز" عــد"
الصمط عن الج ار م التي رتت ها جيش انحتال

بقريعة فرال السال" وحو الدفا عن النفو .و قا يعني أ

ـر؛ كم ــا أ اس ــتمرار تع ــاو الجاي ــب الفلس ــطيني الرس ــمي أمني ــا م ــع
الغطرس ــة ا سـ ـ ار يلية ستش ــهد تص ــاعدا ك ي ـ ا
«إس ار يل» يعني ازدياد الو ع الفلسطيني سـوءا بـالتزامن مـع زيـادة الغطرسـة ا سـ ار يليةل .كـقلك توقـع أيضـا

لتضاع

انعتداءات الممنهجة على الفلسطينيين وممتلتاتهم وربما يت ة جد دة

د الفلسطينيين.

أمــا الدنلــة ال الغ ـة لت عــات وصــو اليمــين الفاشــي خصوصــا بــن غفيــر فيع ـر عنهــا الوص ـ

الــق ألصــقت

دا م مـع تـوترات «إسـ ار يل» السياسـية الد نيـة انجتماعيـة األمنيـة والقوميـة .ولـقا ن غـي أ

ـتم تعيـين وزيـر

صحيفة آرتو ب

أ

لوزير الخـرابل .وأ ـافط الصـحيفة أ الشـرطة ا سـ ار يلية موجـودة فـي حالـة احتتـاك

األمن الداخلي كل مرة بعد حسابات واعت ارات ومس ولية وحساسية تجال قل التوترات.

وإ ــافة إلــى ذلــك فــإ ايعإلاســات ــقا الفــوز بــدأت بــالظهور حتــى ق ــل تشــيإلل الحإلومــة ا سـ ار يلية وقــد تميـل
ذلك بالزيارة انستف اززية للنواب الفاشيين المنتخ ين لنابلو ليل  8تشرين اليايي ـ ـ والتي تس ط باستشهاد شـاب

فلســطيني بعــد تنظــيم حــدث سياســي فــي لق ــر وسـ ل بمصــادقة القا ــد العســإلر لجــيش انحــتال فــي الضــفة
الغربيــة العميــد آفــي بلــوت .ومــن بــين ـ نء أعضــاء التنيســط بمــن فــيهم بــوعز بيســموت وعيــدت ســيلما
وعميحا شإللي مـن الليإلـود ويـويي مشـريإلي مـن لشـاسل وأعضـاء لعوتسـما هود ـط” ليمـور سـو

وعميحا إليا و وألمو كو ين .و قا يعني باختصار« :الى المواجهة در».
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