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تتكامل أدوار مؤسسات إسرائيل الفاعلة في قمع الفلسطينيين، إذ يحظى المستوطنون المسلحون بحماية وتنسيق 
مع أمن االحتالل أثناء تنفيذ اعتداءاتهم، عبر منظمات تدعي أن أهدافها غير سياسية

تكامل بين المستوطنين ومؤسسات 
االحتالل لقمع الفلسطينيين

مليشيات 
إسرائيل

مجد علي

زايد  أبو  ريم  األربعينية  اضطرت 
ــتــــي تــســكــن فــــي حــــي »شــنــيــر«  والــ
ــد املـــحـــتـــلـــة لــلــمــبــيــت  ــلــ بـــمـــديـــنـــة الــ
مــع أبــنــائــهــا طيلة أيـــام عــيــد الــفــطــر املــاضــي، 
ــه، خـــوفـــا من  ــلـ ــدى أهــلــهــا فـــي مــديــنــة رام الـ لــ
ــادمـــن مــــن الــضــفــة  ــقـ ــداء املــســتــوطــنــن الـ ــتــ اعــ
البيت،  إلى  الغربية عليهم في حال عودتهم 
ــا بـــعـــد مــشــاهــدة  ــرارهــ ــد قــ ــ ــــو زايــ وحـــســـمـــت أبـ
مقطع فيديو لعضو الكنيست ورئيس حزب 
ــن غــبــيــر بــثــه عبر  »قـــــوة يـــهـــوديـــة« إيـــتـــمـــار بـ
الرسمي على »فيسبوك«، يظهر فيه  حسابه 
مـــع مــجــمــوعــة مـــن املــســتــوطــنــن عــلــى مــدخــل 
الـــلـــد. شــاركــتــهــا املـــخـــاوف الــثــاثــيــنــيــة جــهــاد 
الطوري، من سكان حي املحطة باللد، والذي 
الفلسطينين  بـــن  عــنــيــفــة  اشــتــبــاكــات  شــهــد 
وشــرطــة االحـــتـــال مــن 13 وحــتــى 16 مــايــو/
ــار املـــاضـــي، مــوضــحــة أنــهــا لـــم تــتــمــكــن من  أيــ
إلى أهلها ملعايدتهم في بلدة بيت  الوصول 
لقيا غرب رام الله، بسبب انتشار املستوطنن 
الرئيسي.  املدينة وعلى مدخلها  في شــوارع 
هذه املخاوف ترجمتها لجنة املتابعة العليا 
للجماهير العربية، على شكل رسالة تتضمن 
طــلــب الــحــمــايــة الــدولــيــة مــن مــفــوضــة حقوق 
املــتــحــدة ميشيل باشليه  فــي األمـــم  اإلنـــســـان 
وسفراء االتحاد األوروبي في إسرائيل، وفق 
ما يكشفه القيادي في حزب التجمع الوطني 

»العربي الجديد«. سامي أبو شحادة لـ

تنسيق مع الجهات الرسمية
مدينة  مــن  مــوســى حسونة  الــشــاب  استشهد 
ــــاق أربــــعــــة مــســتــوطــنــن الـــنـــار  ــد بـــعـــد إطــ ــلـ الـ
باتجاهه في 11 مايو، وأعقبت ذلك مواجهات 
االحــتــال  وشــرطــة  الفلسطينين  بــن  عنيفة 
فــي املــديــنــة، والــافــت أن وزيــر األمــن الداخلي 
ــا قـــال في  ــانـ ــتـــال أمــيــر أوحـ فـــي حــكــومــة االحـ
ــوم الـــتـــالـــي عــبــر تـــغـــريـــدة عــلــى تــويــتــر إن  ــيـ الـ
»اعــتــقــال املــســتــوطــنــن املــتــورطــن فــي عملية 
ــروع ألنــهــم كـــانـــوا يــدافــعــون عن  الــقــتــل أمـــر مــ
أنفسهم واملواطنون املسلحون عبارة عن قوة 
تحييد  على  ملقدرتهم  السلطة،  بيد  مضاعفة 

وإن وجدتم أن البيت يعود ليهود اعتذروا من 
صاحبه، أما إن كان لعربي فقوموا بطعنه«.

ويقول عضو املكتب السياسي لحركة أبناء 
الــبــلــد فـــي الـــداخـــل املــحــتــل، لــــؤي الــخــطــيــب، 
إن دعـــــوات الــقــتــل الـــتـــي تــوزعــهــا حـــركـــة »ال 
لكنه  اإلسرائيلي،  لألمن  مكشوفة  فاميليا« 
لـــم يــحــرك ســاكــنــا ضـــدهـــا، بـــل ويــســهــل لهم 
الوصول إلى املناطق العربية، مشيرا إلى أنه 
ومجموعة من القيادات في الداخل اضطروا 
لإلعان عن فتح باب التطوع لتشكيل لجان 
حراسة من أجل صد أعضاء املجموعة الذين 
يتجمعون بشكل واضح على بعض مداخل 
مفارقة  تكمن  وهــنــا  الفلسطينية،  الــبــلــدات 
تدلل على التنسيق املشترك بن املستوطنن 
والشرطة كما يرى أبو شحادة، موضحا أن 
شرطة االحتال منعت حافات فلسطينيي 
الداخل من الوصول إلى األقصى، فيما تتيح 
ملشارف  يصلون  الــذيــن  للمستوطنن  األمــر 
البلدات الفلسطينية رغم تهديداتهم املعلنة 

بارتكاب الجرائم.
»وفي النهاية املليشيات املسلحة اإلسرائيلية« 
جزء من أدوات القمع في الداخل املحتل، وهذه 
الظاهرة لم تعد حكرا على مستوطني الضفة 
الــداخــل والــقــدس تتبنى  فــي  الغربية، فأيضا 
املليشيات شعارات غير سياسية في البداية 
ومن ثم تتحول إلى مجموعات قتل وترهيب، 
ويـــتـــفـــق شــــحــــادة والـــخـــطـــيـــب، عـــلـــى اشـــتـــراك 
الهدف  ذات  فــي  اإلســرائــيــلــي  النظام  مكونات 

بوسائل مختلفة. 
تستوحي  التي  فاميليا«  »ال  وتعتبر حركة 
ــــدى أهـــم  اســـمـــهـــا مــــن املـــافـــيـــا اإليـــطـــالـــيـــة إحــ
مــنــظــمــات املــســتــوطــنــن الــفــاعــلــة فــي الــداخــل 
ــبـــاحـــث فــــي  الـــشـــأن  ــتـــل، كـــمـــا يـــوضـــح الـ املـــحـ
االستراتيجية  الخدمات  بمركز  اإلسرائيلي 
والترجمة العبرية  عصمت منصور وعضو 
املـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي ألبــــنــــاء الـــبـــلـــد بـــالـــداخـــل 
املــحــتــل الــخــطــيــب، وهــــي تــأســســت فـــي عــام 
فريق  دائـــرة مشجعي  توسيع  بــهــدف   2005

»بيتار القدس« لكرة القدم.
لـــكـــن دور مـــنـــظـــمـــات املـــســـتـــوطـــنـــن فــــي قــمــع 
الفلسطينين بالتنسيق مع شرطة االحتال 
ــم يــقــتــصــر عــلــى هــبــة الــــداخــــل املـــحـــتـــل، كما  لـ
ــبـــاحـــث فــــي نـــشـــاطـــات »املـــؤســـســـة  يـــوضـــح الـ
العربية  الـــدراســـات  بمؤسسة  اإلســرائــيــلــيــة« 
في القدس، مــازن الجعبري، وهــو ما يتضح 
الــتــي نظمت في  عبر حــالــة منظمة »الهــافــا« 
18 إبـــريـــل/نـــيـــســـان بــرفــقــة عــضــو الــكــنــيــســت 
للشرطة وبترخيص  إســنــاد  وقــفــة  بــن غبير، 
العمود بالقدس املحتلة، وفق  منها في باب 
مــا جـــاء عــلــى موقعها اإللــكــتــرونــي. وأطلقت 
منظمة »الهـــافـــا« عــبــر مــوقــعــهــا اإللــكــتــرونــي 
ــــوات  فــــي الـــفـــتـــرة مــــا بــــن 20 و22 إبــــريــــل دعـ
ألنصارها لحضور مسيرة »استعادة الكرامة 
املقدسين  مهاجمة  إلـــى  ودعـــت  الــيــهــوديــة«، 
قائلة  وترهيبهم  قمعهم  أجــل  من  باألسلحة 
إنه »يكفي إهانة لليهود في أرضهم.. يكفي.. 
حـــان وقـــت الـــــردع«. ورغــــم ذلـــك حــصــلــت على 
تــصــريــح لــنــشــاطــاتــهــا فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة كما 

يوضح الباحث الجعبري. 
وكما منظمة »ال فاميليا« التي تعرف نفسها 
باألساس ككيان رياضي، تدعي »الهافا« التي 
أن  تسيون جوبستن  بن  املستوطن  أسسها 
الهدف من إنشائها هو منع ارتباط الفتيات 
ــهـــود، ومـــنـــع تــشــغــيــل  ــيـ الـــيـــهـــوديـــات بــغــيــر الـ
الــعــرب فــي املــصــالــح الــتــجــاريــة الــتــي يديرها 

اإللكتروني.  موقعها  عبر  يظهر  كما  يــهــود، 
ما سبق يؤكد أن املستوطنن جزء من النظام 
وفاعلون  اإلسرائيلي  والعسكري  السياسي 
فــــيــــه، وفـــــــق مـــــا يـــــرصـــــده الــــبــــاحــــث عــصــمــت 
مــنــصــور وأبــــو شـــحـــادة، وعــلــى ســبــيــل املــثــال 
حــزب الــقــوة اليهودية الـــذي يــقــوده بــن غبير 
من أشد املؤيدين لباروخ غولدشتاين مرتكب 
مجزرة الحرم اإلبراهيمي عام 1994، وظهرت 
صــورتــه فــي أكــثــر مــن مقابلة مــعــه، وهـــو من 
أنصار مائير كاهانا مؤسس حركة كاخ التي 
الفلسطينين،  شاركت في عمليات قتل ضد 
واآلن هو متحالف مع بنيامن نتنياهو في 

معسكر واحد. 
ويــشــيــر مــنــصــور وأبـــوشـــحـــادة إلــــى أن هــذه 
الجماعات تستفيد من تمثيلها في الكنيست 
البنيوية  التغيرات  وكذلك  الحاكم  واالئتاف 
الــكــبــيــرة، الــتــي طـــرأت فــي الــعــقــد األخــيــر على 
ــــول عــدد  تــركــيــبــة املــحــاكــم اإلســرائــيــلــيــة، ودخـ
القضائي  الــنــظــام  إلــى  املستوطنن  مــن  كبير 
ــرة الــقــضــاء  ــ ــراف وزيــ ــ اإلســـرائـــيـــلـــي، تــحــت إشــ

إيليت شكيد )2015 ـ 2019(. 

مخاطر مناطق التماس 
فــــي 17 مــــايــــو، أصــــيــــب الـــطـــفـــان الــشــقــيــقــان 
مــحــمــد وفــاطــمــة جــنــتــازي مـــن حـــي العجمي 
فـــي هـــجـــوم نـــفـــذه مــســتــوطــنــون بــالــزجــاجــات 
إفــادة جدتهما  الحارقة بمدينة يافا، بحسب 
»الــعــربــي الــجــديــد«، ويــؤكــد سكرتير  نــاديــة لـــ
حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الداخل 
ــادة، أن  ــحـ الــفــلــســطــيــنــي املــحــتــل، إمــطــانــس شـ
ا  املستوطنن كانوا في األحداث األخيرة جزء
مــن أدوات نــظــام الــقــمــع اإلســرائــيــلــي، ونــفــذوا 
اللد وعكا ويافا تحت حراسة  في  هجماتهم 
بالقرب  العجمي  االحــتــال. ويقع حي  شرطة 
أعلنت  الــذي  اليهودي  من حي جفعات عاليا 
الوحدات  بناء  املتخصصة في  بامونا  شركة 
عن  الــقــومــي«  الديني  »الــتــيــار  لـــ االستيطانية 
بــنــاء عــشــرات الــوحــدات فــي مــايــو 2009، على 
ــقـــرب مــــن حــي  ــالـ قــطــعــة أرض فــــي »شــــــــارع  بـ
الــعــجــمــي فــــي يــــافــــا، بـــعـــد فــــوزهــــا بــمــنــاقــصــة 
أراضي »إسرائيل«، )مؤسسة رسمية(،  دائرة 
ــــى تــشــكــيــل  ــــذه إلـ وتــــهــــدف عــمــلــيــات الـــبـــنـــاء هـ
في  للمستوطنن  مهمة  أيديولوجية  قــاعــدة 
التي  الدينية  الصهيونية  فكر  ونشر  الداخل 
وبتسليل  غبير  بــن  الكنيست  عضوا  يمثلها 

سمورتيش، وفق أبو شحادة.
معد  وثقه  مــا  بامونا بحسب  وتنشط شركة 
تنسيق  فــي  الــرســمــي  موقعها  عبر  التحقيق 
ــتــــي يــســكــنــهــا  ــع بــــاملــــدن الــ ــاريــ ــشــ عــــــدد مــــن املــ
من  معلن  بهدف  وإسرائيليون  فلسطينيون 
قبلها وهو منع االختال الديمغرافي في هذه 
الرسمية  املؤسسة  مــن  املــدن وهــذا يتم بدعم 
اإلســرائــيــلــيــة كــمــا يشير ســامــي أبـــو شــحــادة، 
ــام لـــحـــزب الــتــجــمــع  ــعــ ويـــتـــفـــق مـــعـــه األمــــــن الــ
موضحا أن إسرائيل نقلت مئات املستوطنن 
الذين خرجوا من مستوطنات غزة عام 2005 
إلــــى األحـــيـــاء الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي مــــدن الــداخــل 
مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى الـــتـــوازن الــديــمــغــرافــي 
متقدم  وقمع  استهداف  خط  لتشكيل  وأيضا 
الــذيــن نفذوا  الفلسطينين، وهـــؤالء هــم  ضــد 
الــهــجــمــات فــي الــلــد ويــافــا وغــيــرهــا مــن املـــدن، 
ــن املــنــظــمــات  ــطـــورة أكـــبـــر مـ وهــــم يــشــكــلــون خـ
السابقة ألنهم ال يأخذون طابعا تنظيميا وال 
يحتاجون لتراخيص لتنفيذ فعالية أو تجمع 

فهم موجودون على افتراض أنهم سكان.

رئيس  نائب  ويعترف  بشكل سريع«.  الخطر 
بــلــديــة الــلــد يــوســي أروس فــي مــقــطــع مصور 
بتاريخ 12 مايو خال جلسة للبلدية بحضور 
وزيـــر داخــلــيــة االحــتــال أريــيــه درعـــي وعضو 
الليكود  حــزب  مــن  جمائيل  جيا  الكنيست 
الــحــاكــم، بــأنــه أبــلــغ شــرطــة االحـــتـــال مسبقا 
بنية املئات من املستوطنن املسلحن، بينهم 
جنود احتياط، القدوم من الضفة الغربية إلى 
مدينة اللد من أجل »حماية ممتلكات اليهود 
في املدينة«، محذرا الفلسطينين من مغادرة 
منازلهم، فيما يؤكد أبو شحادة وكذلك مقطع 
مــصــور بــثــه مــســتــوطــنــون مـــن املــشــاركــن في 
أحداث اللد، على مواقع التواصل االجتماعي 
املسلحن استخدموا مبنى  أن  مــايــو،  فــي 12 

البلدية لتخزين عتادهم واالستراحة. 
املستوطنن في  التحقيق وجــود  ووثــق معد 
مدينة اللد عبر حسابات بعضهم على تويتر، 
فمثا نشر حساب يدعى »أمير أمستردام« من 
مدينة اللد كما يظهر على صفحته بتاريخ 11 
مايو صورة ملجموعة من مستوطنن يتسهار 
القريبة من نابلس معلقا: »اآلن مجموعة من 
يتسهار بالهراوات وأشياء أخرى يتواجدون 
في حي رامات أشكول )باللد(، ولعل هذا أكثر 
ما يهدئ السكان«، وقد انتشرت ذات الصورة 
على مواقع إخبارية تابعة للمستوطنن من 

بينها موقع »الصوت اليهودي« و»كيباه«.

مليشيات قمع الفلسطينيين
في املواجهات التي شهدتها مدن اللد وحيفا 
وعكا، انتشر على مواقع التواصل االجتماعي 
يلبسون  املستوطنن  لعشرات  فيديو  مقطع 
قــمــصــانــا مــطــبــوعــا عــلــيــهــا شـــعـــار حـــركـــة »ال 
بالتنكيل  قيامهم  خــال  الــيــهــوديــة  فاميليا« 
القريبة  يام  بشاب فلسطيني في مدينة بات 
من يافا، وتكشف إحدى الدعوات التي وزعتها 
املنظمة ورصدها معد التحقيق، عبر تويتر، 
أنــهــا وجــهــت عــنــاصــرهــا لــلــدخــول إلـــى مدينة 
يافا بتاريخ 13 مايو من أجل تنفيذ عمليات 
طــعــن وحــــرق ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن، وجــــاء في 
نــص الــدعــوة: »األعــضــاء األعــــزاء.. نــظــرا لعدم 
وجود قوات كبيرة من الشرطة في يافا يمكن 
البدء بعمليات طعن وحــرق.. أطرقوا األبواب 
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