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 مقدمة

بن   ايتمار  الكنيست  لعضو  والحزبي  السياسي  البروفايل  الورقة  هذه  تستعرض 

ما يهوديت )"قوة  ساألسس األيديولوجية والسياسية لحزبه عوت إلىغفير، باإلضافة 

اإلرهابية،   أنبعد  فيهودية"(.   كاخ  حركة  في  الناشطين  من  شبابه  فترة  في  كان 

، عاد بن غفير 1992ون في العام  والتي تم تجريمها إسرائيليا واخراجها عن القان

 (. 2003عام الما يهوديت )تأسس سالعمل السياسي من خالل حزب عوت إلى

الفشل في عبور نسبة   بين  كان حجم الحزب يتراوح ما  2021ذار  آحتى انتخابات  

العام   لكن خالل  فقط.  واحد  مقعد  الحصول على  بين  وما  ازدادت  2021الحسم   ،

حصل حزبه   2022القاعدة الشعبية لبن غفير بشكل متسارع، وفي انتخابات العام  

السياسيين    إلىعلى ستة مقاعد. بوصوله   أبرز  بن غفير أحد  النتيجة، أصبح  هذه 

نفوذ يمكنه    افي دوائر صنع القرار اإلسرائيلي، وذ  امباشر  ااإلسرائيليين ومشارك

حداث تغييرات جوهرية تطال مؤسسات الدولة، فصل السلطات، العالقة مع  إمن  

الفلسطينيين، وعمل جهاز الشرطة، األمر الذي قد يمكنه، على ما يبدو، من تمرير  

مع   واضح  بشكل  تتعارض  التي  العنصرية  القوانين  من  الدوالعديد  لي،  القانون 

اإل  حقوق  كما  وتنتهك  إسرائيل  في  الحكم  نظام  طبيعة  على  وتؤثر  ضح  سيتنسان 

 دناه.أ

يديولوجيته العنصرية المتطرفة التي بسبب أستعراض ملف بن غفير  تزداد أهمية ا

يل الفلسطينيين واستخدام العنف  حتر  إلىوالمساواة وتدعو    ةترفض قيم الديمقراطي

 تستعرضه هذه الورقة.  المفرط في التعامل معهم، وهذا ما
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 يهوديت  ماسزب عوتح

 

عام   الحزب  تأسيس  )  2004تم  مارزيل  باروخ  قبل   Baruch Meirمن 

Marzel  العام حتى  االسم  هذا  يحمل  وظل  القومية"،  اليهودية  "الجبهة  باسم   )

يميني راديكالي متطرف وكان    "قوة يهودية". ومارزيل هو   إلىعندما بدله    2015

فأعضو   عامة  )مانة  "كاخ"  تنظيم  الذي  1994-1971ي  كهانا  أ(  مائير  سسه 

 يتم اخراج التنظيم عن القانون وحظره من قبل إسرائيل.  أن( قبل  1932-1990)

اإلرهابي  لحزب "كاخ"  تشكيل  إعادة  هو  يهودية"  بأن حزب "قوة  القول  ويمكن 

حركة كاخ اإلرهابية   أنحلة جديدة مقبولة سياسية داخل إسرائيل. ومن المعروف  ب

عام   عام    1971)تأسست  األ1994وتفككت  توظف  كانت  العنصرية (  فكار 

دولة يهودية    إلىستعالئية من خالل إيجاد تبريرات توراتية لها بهدف الوصول  اال

ودعت   عرب،  بدون  وسحب    إلى "نقية"  فلسطين   الجنسياتترانسفير،  ي يمن 

"كاخ"  وقامت  للدولة.  بوالء  مشروطة  إقامة"  "وضعية  مجرد  ومنحهم  إسرائيل 

( على سوق  1انت:  هم هجماتها كأالعنف اإلرهابي والعمل المسلح، وبتبني أسلوب  

الق في  القديمة  البلدة  في  عام  اللحامين  اإل2،  1991دس  الحرم   براهيمي( ومذبحة 

 ا. موغيره 1994عام  في الخليل

 ألفكار داخل "كاخ" وتسلسل في سلمها التنظيمي، ظل وفيا  بن غفير، الذي تربى  

يهودية"آهانيين  اد وأسس بصحبة متطرفين كمائير كهانا، وع    خرين حزب "قوة 

العام   العام  2004في  منذ  االنتخابية  2019.  القائمة  رأس  على  غفير  بن  يقف   ،
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الصهيونية    قائمةألول مرة بعد تحالف الحزب ضمن    الكنيست  إلىللحزب، ودخل  

 . 2021ذار آالدينية في انتخابات 

يهودية" "قوة  مواقف  تختلف  بل    ال  القومي"،  "االتحاد  مواقف  تضيف  إعن  نها 

كل ما قيل    إلىمن التدخل السياسي والميداني. مثال، باإلضافة    اعنيف  اليها عنصرإ

الفلسطينية،  تكوما" من حل الدولتين والقضية    -فيما يتعلق بموقف "االتحاد القومي

حزب  إف يهودية" ن  إسرائيل،    "قوة  لشعب  هللا  وعد  و"بحكم  أنه  على  فإن يصر 

إسرائيل   لشعب  ملك  هي  التوراة،  في  المحددة  مناطقها  وجميع  إسرائيل  أرض 

لجميع أجيالها، ألولئك الذين سبقونا والذين سيتبعوننا. وال يحق ألي زعيم أو جيل 

يضاف   الوطن".  عن  بعد   إلىالتنازل  المتطرف  التوراتي  السياسي  التوجه    هذا 

 إطالقمين الفلسطينيين، ويرفض  عدام المقاوإ  إلى عنيف من خالله يدعو الحزب  

ويعتبر   تبادل،  صفقات  ضمن  حتى  أسرى  من    أنصارسراح  الحزب  هذا 

والمبادرين    المشاركين األ  إلىاألساسيين  القدس،  مسيرات  في  السنوية  عالم 

  1ض السيادة اليهودية على المسجد األقصى. رف إلىويدعون 

0

1

0 0 0 0 0
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 التاريخي الذي صاغ فكر بن غفير السياق  

العام  إولد   في  غفير  بن  من   1976يتمار  والده  القدس. جده من طرف  مدينة  في 

حداث  أدته من أصول كردستانية. ثمة عدة  مواليد العراق بينما جده من طرف وال

وترك مراهقته،  فترة  في  حصلت  السياسية    تمتسلسلة  مسيرته  على  كبيرا  أثرا 

 الحقا:

ن يقيمون بعض  واإلسرائيلي  نووالتقليديلقد تربى بن غفير في بيت تقليدي.   .1

الشعائر الدينية ليس ألنهم متزمتون وانما كجزء من انتمائهم الثقافي للشعب  

عاما، قرر التدين بشكل كامل    12عمر    إلى اليهودي. عندما وصل بن غفير  

التوراة هي دستورهتائب) أصبحت  وتدريجيا  بشكل الوحيد وصار    (  يلتزم 

من  بحرفي   العكس  على  لكن  الدينية.  الشعائر  كافة    المتدينين إقامة 

المتزمتين، كان تدين بن غفير منذ البداية مسيسا ومحفزا له للعمل السياسي  

 والمشاركة في االحتجاجات. 

ي  ف  عاما كان  14ها عندما كان في عمر  هم االحتجاجات التي شارك بأأحد   .2

مظ بالقدس ضد  باريس  بأاهرة  ميدان  "النساء  وهي اسولاقامتها حركة  د"، 

حركة يسارية رافضة لالحتالل اإلسرائيلي. رفض بن غفير هذه المظاهرة 

من    إلىوانطلق   االنسحاب  فكرة  ومعارضة  لمعارضتها  باريس  ميدان 

الضفة الغربية، وهناك التقى ألول مرة بنوعام فيدرمان، وهو أحد أعضاء  

بن   البارزين. ويروي  كاخ  نتحدث ودرسنا معحركة  "بدأنا  وببطء    ا  غفير: 

هانا  ... اكتشفت أن ما قاله الحاخام كتقربت اليه... لقد تأثرت بحكمته وعمقه

 2كان في الواقع طريق التوراة الصحيح".
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 شيفاه يمدرسة "الفكرة اليهودية"، وهي ي  بعد هذا اللقاء، كان بن غفير يزور .3

يتلقى   غفير  بن  وبدأ  كاخ.  حركة  مؤسس  المتطرف،  كهانا  مائير  أسسها 

الثيولوجية التفسيرات  على  بناء  المدرسة  هذه  في  الدينية  والتعاليم    تعاليمه 

ك صاغها  التي  مدرستهالدينية  في  وعلمها  في    هانا  أسسها.    إحدى التي 

التي   يحاول  أالخطب  المدرسة،  داخل  طالبه  على  كهانا  يبرر    أنلقاها 

ال معارضة  من خالل  للطالب ضرورة  للدولة  الديمقراطية   إلىحالتهم  إقيم 

حداث توراتية قديمة فيقول: "في تاريخ الشعب اليهودي، األحداث الكبرى أ

الكبرى تمت من  التاريخية  األحداث  بل  الشعب،  أغلبية  قبل  تحصل من  لم 

ن غفير هذه القيم التي عرضها كهانا  بلقد تشرب  و  3ات اليهودية".قبل األقلي

 صيلة ال مجال لنكرانها. أ نها قيم توراتية أعلى 

عمر   .4 رسميا    مانض،  16في  غفير  كاخ،    إلىبن  فيه  أصبح حركة  ا،  ناشطا 

 مسؤول الشبيبة في الحركة.   إلىن وصل أ إلىوتدرج في سلمها التنظيمي 

ب السيرورة صنعت فكر  الشق األول هو هذه  يمكن فهمه من شقين:  ن غفير الذي 

الذي   الدينية  الصهيونية  تيار  بن غفير ضمن  يصنف  الذي  المتزمت  الديني  الشق 

الثاني مبني على و ما بين الدين والعمل. والأيجمع ما بين التوراة والبندقية،   شق 

العالم من عيون عنصرية    إلىهانا( وهي تعاليم تنظر  ك  إلىالتعاليم الكهانية )نسبة  

اليهودي   العرق  ترفع  غير    إلىتراتبية  هو  ما  كل  وتشيطن  مقدسة  سامية  مرتبة 

التخلص منه. حسب كأبعاده  إطرده،    إلىيهودي وتدعو   الوصول  هانا  و  يمكن  ال 

بدون    إلى اآلإالمقدس  والشر  قصاء  للخير  يمكن  ال  يمكن   ،يتعايشان  أخر.  وال 

ن الشر سيلطخ الخير. لكي إ. في حال تعايشا، فيتعايشان  ألليهودي وغير اليهودي  

 4زاحته من بين اليهود. إاتيين ال بد من التخلص من الشر ونبقى مقدسين وتور
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 نشاط بن غفير اإلرهابي واعتقاالته المتكررة 

غفير   بن  وصل  )  إلىعندما  التجنيد  اإلسرائي  18سن  الجيش  رفض  لي  عاما(، 

واإل الجنائي  بسبب سجله  األولى  تجنيده  للمرة  لإلعالم  غفير  بن  برز  لقد  رهابي. 

 ة وأصبح معروفا في إسرائيل، عندما سرق إشارة سيارة رئيس الحكومة اإلسرائيلي

ب رفع  فقد  رابين.  إسحاق  الحكومية  غفير    نالسابق  الكاديالك  سيارة  مام أإشارة 

وصلنا   "لقد  وقال:  الكاميرات  وكم  إلىعدسات  وصلنا  سيارته.  سيارته    إلىا 

 ليه". بعد أسابيع معدودة، تم اغتيال رابين.  إن نصل أنستطيع أيضا 

بمس المرتبطة  العنصرية  والمواقف  أهم األفعال  بين  يمكن ذكر  يمن  بن غفير،  رة 

 التالي: 

ت الفلسطينيين في مذبحة  راغولدشتاين بقتل عش  ي باروخبعدما قام اإلرهاب .1

اإل )الحرم  عيد أ(،  1994براهيمي  في  الفعل.  بهذا  اعجابه  غفير  بن  بدى 

، ارتدى بن غفير مالبس تحاكي مالبس طبيب  1995خر اليهودي عام االمس

يحمل   وهو  لغولدشتاين  صورة  بجانبه  ووضع  طبيبا(،  كان  )غولدشتاين 

يافطة ورقع  يفتح    البندقية  الذي  للرجل  طوبى   " عليها:  بطلي النار.كتب   .

الدكتور غولدشتاين". بعد ذلك، علق بن غفير صورة غولدشتاين في منزله  

العام   حتى  موجودة  الصورة  السياسي    2020وظلت  صعوده  بدأ  عندما 

 5يستدعي "لباقة سياسية". 

تتعارض   .2 كانت  حال  في  السياسية  التعددية  يعارض  غفير  أفكاره بن    مع 

هانية العنصرية. والمعارضة هنا ليست معارضة للسياسيين اإلسرائيليين  الك

اليمي للسياسيين  معارضة  وانما  رابين،  مثل  مثل  ني اليساريين    ئيل يأرين 
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طاع غزة، ودخل في غيبوبة مرضية، ن انسحب شارون من قأشارون. بعد  

حفال،  أ غفير  بن  احتفاال    ى وطهقام  الهدايا  ووزع  شار  اللحوم  ون بمرض 

وقال: "نأمل أن تكون هناك رسالة هنا لكل من يريد المس بأرض إسرائيل:  

 6".ا  جميع اأرض إسرائيل أقوى من  

ووضعه في الحبس المنزلي اإلجباري   2000تم اعتقال بن غفير في العام   .3

يافطات   غفير  بن  علق  الزيارة،  قبل  الثاني.  بولس  يوحنا  البابا  زيارة  أثناء 

  زوا صليبا" من قبل شخص معاد غابا معتبرا إياها "تحريضية ضد زيارة الب

  7الشارع لمنعه من زيارة القدس.  إلىالخروج  إلىللسامية ودعا اليهود 

له  2021عام  الفي   .4 ، وعندما ركنت سيارة بن غفير في مكان غير مصرح 

ن أليه حارسان عربيان وطلبا منه  إبيب، توجه  أفي مدينة تل    ب مرآداخل  

  ا )ألنهم  همايركنها في المكان المخصص. فجأة سحب بن غفير مسدسه تجاه

ألحدهم وقال  عربية(،  أصول  "امن  بهذا أتولى  أن  أ  أستطيع:  مرك 

 المسدس". 

تعتبر   األحداث  هذه  أن  الشرطة إيض،  فمن    ايضغومع  أن  هو  األهم  أن  ال 

اعتقل قد  كانت  غ  تاإلسرائيلية  مسيرته  بن  بداية  منذ  المرات،  عشرات  فير 

منها.   10دانته بالفعل بحوالي  إ  تالئحة اتهام بحقه، وتم  55-50اإلرهابية تم تقديم  

التحري بالعنصرية،  تتعلق  بندا  تورد  االتهام  لوائح  عمل  معظم  عرقلة  بالقتل،  ض 

بن  الشرطة، واإل الماضي ضد  في  الموجهة  التهم  أن بعض  بالنظام. وربما  خالل 

مام أ  04/12009حاليا، مثل الملف    تمعن لما تحمله من دالالت  إلىير تحتاج  غف

العتداء على  ن بن غفير قام باأبيب والذي ينص على  أالمحكمة المركزية في تل  

اإلسرائيلية   تأديتهأالشرطة  بالنظام. العمله  اثناء  باإلخالل  وقام  وبعد   8،  واليوم، 

 حوالي عقد من الزمن، يصبح بن غفير وزير الشرطة. 
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 يهوديت  ماستخابي لحزب عوت ن البرنامج اال

 أهم الخطوط العامة التي وردت في البرنامج االنتخابي للحزب هي:

وقانونها،    (1 الوطنية  ورموزها  طابعها  في  يهودية  دولة  هي  إسرائيل  دولة 

 .هي لغتها الرسمية الوحيدة العبريةو

حب    (2 على  إسرائيل  أبناء  تربية  سيتم  اليهودية:  والتآخي   األرض،التربية 

المتبادل داخل الشعب اليهودي، واالعتراف بتاريخ الشعب اليهودي وتراثه 

 .وكنز اليهودية

القانوني   (3 النظام  في  العبري  القانون  دمج  على  سنعمل  العبري:  القانون 

لتحريف الذي تقوم به النيابة العامة في سعيها التي تقوم  إلسرائيل. سننهي ا

 .المحاكم إلىبإدانة الضعيف والبريء وسنعيد العدل 

مرة   (4 يشتد  سوف  البالد  أنحاء  جميع  في  اليهودي  االستيطان  االستيطان: 

للشعب    ةجديد كدولة  عليها  إسرائيل  دولة  تأسست  التي  القيم  من  كواحد 

  .اليهودي الذي عاد من المنفى

الهجرة: العمل بشكل مستعجل على تقوية هجرة يهود الشتات واستيعابهم.     (5

  .لتثبيت األغلبية اليهودية في البالد ومحاربة مشاكل االستيعاب

اليهودية   (6 والملكية  السيادة  الهيكل: سنعيد  الشريف  إلىجبل  القدسي    ،الحرم 

ول وبنى األ  والذي بنى عليه سليمان الهيكلالمكان الذي اشتراه داود الملك  

الهيكل   يتوق  سوف  الثاني.   البيت  حجاج صهيون  اليهود  بنائهأ  إلىعليه 

  .الموزعين في أقاصي األرض منذ آالف السنين

وبدون    (7 شاملة  إسرائيل  أعداء  ضد  الحرب  ستكون  إسرائيل:  أعداء 

على   السيادة  تطبيق  تنازالت.   وبدون  تم    راضياألجميع  مفاوضات  التي 



 

11 
 

 إلى أي الفلسطينيين()نقل أعداء إسرائيل  ويام الستة  تحريرها في حرب األ

   .الدول العربية المحيطة ببلدنا

 

أجل سالم   (8 من  للسعي  مقياس  وهو  إسرائيل:  أعداء  ستعمل    حقيقي،تهجير 

على  سعوت يهوديت  بالدنا.    أعداءإزالة  ما  من  هيئة  إسرائيل  إنشاء  سيتم 

الهجرة.   لتشجيع  إسرائيل    وطنية  شعب  رجع  أعداء  أصهيون    إلىفقد  ما 

البلدان العربية. ومن أجل الحفاظ على الطابع  إلىيعودوا  أنإسرائيل فعليهم 

على    للبالد،اليهودي   القضاء  على  سواء ال  تسللظاهرة  سنعمل  لصوص 

الحدود   عبر  خأالمتسللين  من  قانونيا  المتسللين  شمل  و  "لم  قانون  الل 

 األسرة".  

الدفاع  (9 جيش  لجنود  والردع  األمن  إعادة  اإلسرائيلي:  الدفاع  جيش 

للقضاء عليه    العدومسايسة  من    الهجوم،  إلىاإلسرائيلي.  االنتقال من الدفاع  

   .جيش الدفاع اإلسرائيلي إلىوتدميره.  تعود قيمة االنتصار 

 

المجتمع: كما في الوصية "ويعيش أخوك معك"، سنشجع التحركات    (10

اإلنجاب   وتقويةاالقتصادية،   وتشجيع  اليهودية  األسرة  مكانة  وتشجيع 

 .ومحاربة ظاهرة اإلجهاض

 

النظام واألخالق: ستكون قيم الدولة اليهودية وفق األخالق اليهودية،   (11

النحو   على  النظام  على    قراطيةالديم  :التاليوسيكون  تحافظ  التي  اليهودية 

مصالح دولة األمة اليهودية كقيمة عليا ورفض قيمة كونية أخرى معارضة. 

سالم وال من  القاعدة هي: ال نريد أن نخسر الدولة اليهودية ال من خالل ال

 خالل تبني الديمقراطية الغربية.  
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 2004 تاريخ التأسيس

 صهيونية دينية عنيفة  التصنيف السياسي

 صهيونية دينية محافظة  السياسية  -الهويات األيديولوجية

 لجم القضاء  إلىشعبوية تدعو 

 استيطانية في الضفة الغربية 

 يعارض حل الدولتين   الموقف من حل الدولتين

كامل،   الموقف من االستيطان  بشكل  االستيطان  يدعم 

 ويعارض دولة فلسطينية 

 

 يهوديت ماس التفاقيات االئتالفية مع حزب عوتا

الحكومة في  التالية  المناصب  يهوديت  عوتسما  السابعة    اإلسرائيلية  سيتولى 

 والثالثين:  

)يش .1 الداخلي  األمن  نفسه( والذي    له بنغوزير  اآل  أصبح غفير  ن  يسمى من 

 : التالية األمن القومي، وسيشمل ذلك الصالحيات يرفصاعدا وز

اليمين    - أداء  أمر    الدستورية،قبل  على  تغييرات  بإجراء  التحالف  يقوم 

جديدة ]نسخة  األ  [،الشرطة  وزير  بين  العالقة  تكون  البحيث  ي قوممن 

ألركان )باستثناء ما يتعلق  ومفتش الشرطة كعالقة وزير الدفاع برئيس ا

من ميثاق العمل( مع ضمان التغييرات الالزمة. كما ستنشئ    59بالمادة  

قسم الشرطة  الموازنة،    ا  ميزانية  قانون  في  الموازنة  في  منفصال  

والشخص المسؤول عن تكوين موازنة الشرطة هو وزير األمن القومي، 
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ميزانية الجيش مع  الحال لدى وزير الدفاع المسؤول عن    يتماما كما ه

 التعديالت الالزمة.  

وا - البناء  لمشاريع  ميزانية  الحكومة  مختلف  ستخصص  في  التحتية  لبنية 

األ في  وحدات  وغيرها  السجون  مصلحة  عناصر  فيها  بما  الداخلية  من 

 .2024موازنة  طارإوفي  2023موازنة  إطار

في   - العاملة  القوى  مستوى  في  الزيادة  موازنة  على  الحكومة  ستعمل 

التوظيف   لصالح  الرواتب  القومي وزيادة  األمن  مختلف وحدات وزارة 

 والتدريب والتعيين وزيادة الرواتب.

 سيتم إنشاء حرس وطني وتوسيع الهيكل التنظيمي له.    -

يتم االنتهاء   - تابعة لشرطة إسرائيل حتى  يهودا والسامرة  ستكون شرطة 

 من التغيير الهيكلي.

 

وي  .2 والجليل،  النقب  تطوير  والجليل  وزير  النقب  وزير  اسم  عليه  طلق 

 والحصانة القومية. 

  وزير التراث. .3

بندا، باإلضافة   168ما االتفاق الموقع مع حزب الليكود لدخول الحكومة، فيشمل  أ 

في    إلى جاء  ما  أهم  يتعلقمالحق.  على   االتفاقيات  السيطرة  االستيطان،  بتطوير 

قوانين   وتعديل  الشرطة  الفلسطينيين،    إطالقجهاز  السجناء  أوضاع  تغيير  النار، 

المستو أوضاع  الفلسطينيين  طتسوية  بحق  اإلعدام  عقوبة  وإقرار  البؤرية،  نات 

 المقومين.

 (.  ضمن الملف الخاص قوة يهودية -)راجع اتفاقيات الليكود 
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