
083 مقاالت

في الأعوام الأخيرة اأعداد ارتفعت 

قتلى العنف الجتماعي 

في الو�سط العربي في اإ�سرائيل من 58 

�سحية خالل �سنة 2015 اإلى 76 �سحية

خالل �سنة 2018، بينهم 14 امراأة.1 ولم يكد 

يمر �سهر واحد من �سنة 2019، اإّل وقتل 

خالله 6 فل�سطينيين،2 في موؤ�سر عملي اإلى 

تحوله من �سلوك فردي اإلى منظومة اجتماعية 

تتعمق اأكثر فاأكثر، في غياب اأي حلول جذرية 

اء 
ّ
ا مجمل عدد القتلى جر

ّ
اأو معالجة جدية. اأم

العنف الجتماعي منذ �سنة 2000 حتى 

منت�سف �سنة 2017، فبلغ 1236 �سحية.3

ت�سعى هذه المقالة لقراءة العنف 

الجتماعي في الداخل الفل�سطيني، من خالل 

قراءة الظرف ال�سيا�سي ــ الجتماعي الذي 

يتغذى العنف عليه، ويتطور، ويعاد اإنتاجه 

فيه.

ومن المهم الإ�سارة اإلى اأن بع�ض 

المعلومات الواردة في هذه المقالة ب�ساأن 

طرق عمل الإجرام في الداخل، تم الح�سول 

عليها من خالل لقاءات مع �سبان منخرطين 

ن يدخلون 
َ
في عالم الإجرام الذي يزداد عدد م

رازي نابل�سي*

 كيف حتول العنف االجتماعي

يف اأرا�سي 1948 اإىل ''منظومة''؟

ُتعّد ق�سية العنف الجتماعي الداخلي، في الأعوام الخم�سة الأخيرة، الهاج�ض والتحدي 

الأكبر اأمام المجتمع الفل�سطيني بنخبه ال�سيا�سية والجتماعية في الأرا�سي المحتلة 

الخم�سة  والأعوام  عامة،  الأخير  العقد  في  اأ�سحى  الذي  فالعنف   .1948 �سنة  في 

البلدات  داخل  الحياة  نمط  ي�سكل  بات  و�سلوكًا،  متكاملة  منظومة  خا�سة،  الأخيرة 

ويافا.  وعكا  كحيفا  المختلطة  المدن  داخل  العربية  الأحياء  وفي  العربية  والمدن 

ونمط الحياة هذا، �سار يعيد اإنتاج ذاته يوميًا من خالل بنى اجتماعية واقت�سادية 

و�سيا�سية، �سارت م�سالحها تت�سابك مع وجود منظومة العنف هذه التي ل يبرز منها 

فعليًا كناتج نهائي اإّل اأعداد من القتلى تزداد بمرور الوقت.

* باحث في مركز م�سارات.
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توما، ي�سير اإلى اأنه في �سنة 2016، كانت 

ن�سبة المتورطين في جرائم حيازة وتجارة 

�سالح من غير اليهود، تتراوح ما بين %64 

و84%، علمًا باأن ن�سبة اليهود من عدد ال�سكان 

جلت 540 مخالفة لها 
ُ

هي 80% تقريبًا. وقد �س

عالقة بال�سالح غير القانوني، 447 من 

المتورطين فيها كانوا من غير اليهود، اأي 

عربًا.7

ت�سير هذه المعطيات اإلى المزاج العام الذي 

ي�سيطر على ال�سارع العربي في الداخل 

الفل�سطيني. حدثت في اأم الفحم وحدها، 

بمعدل �سنوي، 174 عملية اإطالق نار تقريبًا، 

اأي عملية كل يومين، وذلك من دون احت�ساب 

حوادث العنف الأُخرى، مثل ال�سرقة.

المعطيات الآنفة الذكر، تطرح �سوؤاًل عن 

�سعوبة الحياة اليومية في البلدات العربية، 

المحا�سرة بال�ستيطان اليهودي 

وبالأوت�سترادات وال�سوارع ال�سريعة و�سكك 

القطار، لتغدو اأماكن معزولة تتكثف في اأزقتها 

عمليات اإطالق النار، وليغدو العنف �سلوكًا 

عامًا ومقبوًل ما دام ل يم�ض باليهود. فمثاًل 

في الحي العربي ''الحّلي�سة''،8 في حيفا، ي�سمع 

ال�سكان �سوت اإطالق النار ب�سكل �سبه يومي، 

من دون تدّخل من طرف ال�سرطة الإ�سرائيلية، 

لكن في اليوم الذي اأُطلقت النار على �سيارة 

لل�سرطة، ُفر�ض طوق اأمني على الحي، واأُخرج 

فوراً مطلق النار وال�سالح الم�ستعمل في عملية 

اإطالق النار. وفي المقابل، لم تتهم ال�سرطة اإّل 

�سخ�سًا واحداً بين 184 مطلق نار في اأم 

الفحم خالل �سنة 2017.

م�سكلة االنتماء غري املكتمل

تتاأ�س�ض الحالة ال�سيا�سية والجتماعية في 

الأرا�سي المحتلة منذ �سنة 1948، على و�سع 

اإليه يوميًا، اأكان عبر �سوق ال�سيارات 

الم�سروقة، اأم الأ�سلحة، اأم المخدرات.

اأرقام خميفة وتواطوؤ اإ�رسائيلي

ي�سير تقرير لمراقب الدولة الإ�سرائيلي، اإلى 

اأن عدد عمليات اإطالق النار في البلدات 

والتجمعات العربية، ما بين �سنتي 2014 - 

2016، يفوق عمليات اإطالق النار في البلدات 

اليهودية بما يعادل 17،5%، 4 علمًا باأن ن�سبة 

العرب من مجمل ال�سكان لم تتعّد 20% في 

الفترة التي يتطرق اإليها التقرير. كما ي�سير رد 

وزارة الأمن الداخلي الإ�سرائيلية على 

ا�ستجواب قّدمه النائب العربي في الكني�ست 

يو�سف جبارين، اإلى اأنه خالل الفترة 2015 - 

2017، ُفتح 521 ملف اإطالق نار في مدينة 

اأم الفحم وحدها. ووفقًا لالإح�ساءات فاإنه تم 

ت�سجيل: 174 عملية اإطالق نار في �سنة 

2015؛ 163 عملية اإطالق نار في �سنة 

2016؛ 184 عملية اإطالق نار في �سنة 

2017. والمثير لالهتمام، اأن ال�سرطة 

الإ�سرائيلية لم تقدم �سوى ثالث لوائح اتهام 

في �سنة 2015، ولئحَتي اتهام في �سنة 

2016، ولئحة اتهام واحدة في �سنة 2017، 

اأي اأن ال�سرطة عمليًا لم تتهم �سوى 6 

اأ�سخا�ض، من اأ�سل 521 عملية اإطالق نار5 

في المدينة التي بلغ تعداد �سكانها 54.954 

ن�سمة مع نهاية �سنة 2017. 6 وتجدر الإ�سارة 

اإلى اأن هذه المعطيات ت�ستند اإلى حوادث 

اإطالق النار التي فتحت ال�سرطة تحقيقات 

ب�ساأنها، علمًا باأن هناك العديد من الحوادث 

المماثلة التي لم يتم فتح اأي تحقيق فيها، 

وهي كثيرة. وفي �سياق مت�سل، فاإن رد اآخر 

قدمته وزارة الأمن الداخلي على ا�ستجواب 

قدمته النائبة عن القائمة الم�ستركة عايدة 
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ما �سبق لي�ض اأمثلة مح�سورة للتمييز �سد 

عرب 48، بل اإن هناك العديد من المظاهر 

التي تبداأ من الإهمال المتعمد اإلى العداء 

ف نف�سها باأنها 
ّ
القومي والديني، في دولة تعر

دولة اليهود ولي�ست دولة المواطنين.

اإننا اأمام حقيقة اأن فل�سطينيي 48 هم 

حالة اإ�سرائيلية غير مكتملة، اإذ اإن اإ�سرائيل 

دولة لليهود، وُت�ستق فيها المواطنة من الدين، 

واأمام حقيقة ثانية وخطرة تتمثل في اأنهم 

حالة فل�سطينية غير مكتملة اأي�سًا، فهم 

موجودون في ال�سعارات والخطابات 

ال�سعبوية، لكنهم لي�سوا مح�سوبين على اأي 

م�سروع وطني فل�سطيني. بكلمات اأُخرى: ي�سع 

الفل�سطيني في الداخل رجله على العتبة 

الإ�سرائيلية ول يدخلها؛ وعلى العتبة 

الفل�سطينية ول يدخلها اأي�سًا.

يعي�ض المجتمع الفل�سطيني في الداخل، 

ويتفاعل ويتحرك �سيا�سيًا �سمن معادلة 

البقاء خارج العتبتين، وهذا اأي�سًا ما تاأ�س�ست 

عليه حركته الوطنية ونخبه ال�سيا�سية: 

م�ساواة وحرية لل�سعب الفل�سطيني كخطاب 

ناظم للحزب ال�سيوعي؛ هوية قومية ومواطنة 

كاملة كخطاب ناظم للتجمع الوطني 

الديمقراطي؛ واأخيراً، هوية دينية وخطاب 

الأمة الإ�سالمية كخطاب ناظم للحركات 

الإ�سالمية. وو�سط هذا ال�سباب ال�سيا�سي 

المتناق�ض، يبداأ المجتمع بالبحث عن ذاته، 

عن وجوده، عن كيانه وعن مكانته، في واقع 

تمار�ض اإ�سرائيل عليه، عالوة على حقيقة 

كونها الدولة اليهودية، �ستى اأ�سكال العن�سرية 

البنيوية والجتماعية: دولة لليهود ح�سراً؛ 

ا�سطهاد ديني؛ اآلف حالت الإق�ساء عن 

الحيز العام في المقاهي والحانات؛ عن�سرية 

�سعبية تجّلت في التقرير الأخير لحملة ''المركز 

�سبابي، فعلى ال�سعد التاريخية والثقافية 

والقومية والجتماعية، فاإن فل�سطينيي 48، 

وب�سورة عامة، هم اأقرب اجتماعيًا وثقافيًا 

اإلى الحالة الفل�سطينية والعربية خارج 

حدودهم الجغرافية، منهم اإلى الحالة 

ا قانونيًا، فهم اإ�سرائيليون 
ّ
الإ�سرائيلية؛ اأم

بحكم وثائق التعريف التي يحملونها 

ويتعاملون قانونيًا وق�سائيًا من خاللها، 

وفي الحالتين يتم التعامل معهم على اأنهم 

اأغراب. فاإ�سرائيل ترى فيهم عدواً فل�سطينيًا 

تحت الختبار، وعليهم اأن يثبتوا دائمًا اأنهم ل 

ي�سكلون ''خطراً اأمنيًا''، ول يربطون م�سيرهم 

بم�سير ال�سعب الفل�سطيني عامة، واأن قيادتهم 

ال�سيا�سية تهتم بق�ساياهم اليومية وغير 

من�سغلة بالق�سية الفل�سطينية.

لقد بدا هذا الأمر اأكثر و�سوحًا خالل 

�ض 
ّ
النتخابات العامة ال�سابقة، حين حر

نتنياهو اليهود على الت�سويت لحزبه لأن 

''العرب يهرولون اإلى ال�سناديق'' لتغيير 

النظام، وبالتالي فاإن العرب ي�سكلون خطراً 

على الموؤ�س�سة يتعين على اليهود الت�سدي له 

حتى في ال�سناديق.

ومن مظاهر التمييز �سد فل�سطينيي 48، 

اأنه يتم تفتي�سهم في المطار بح�سب ''نظام 

 Facial Recognition( ''التعرف على الوجه

System(، كاإرهابيين محتملين.
ل العربي بعنف 

َ
وخالت التظاهرات يعام

مفرط، وتطَلق عليه النار مثلما حدث في 

تظاهرات ت�سرين الأول/اأكتوبر 2000. وي�سير 

تقرير مراقب الدولة مثاًل، اإلى اأن اإحدى 

الأزمات الرئي�سية في تعامل ال�سرطة مع 

العنف وال�سالح في المجتمع العربي، هي عدم 

وجود الثقة التي توؤدي اإلى التعاون ما بين 

ال�سرطة والعربي.
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اجتماعية ــ ثقافية على التحرر الأوروبي 

وجميع مظاهره، والذي جاء عنوة وبالقوة مع 

تاأ�سي�ض الدولة اليهودية، ولي�ض كم�سيرة تحرر 

اجتماعي ذاتي يلتقي فيها الفكر مع التطور 

الطبيعي لهذا التجمع ال�سكاني الفل�سطيني؛ اأي 

اأن المتغير الجتماعي ــ الثقافي، جاء من 

فوق كفر�ض اأمر واقع بالقوة، في اإثر هزيمة 

�سيا�سية وع�سكرية للقومية التي ينتمون اإليها.

وفي المقابل، ت�سكل الدولة الحديثة 

الطبيعية البديل لليهود من القوانين والأعراف 

الجتماعية، وتحتكر القوة الم�سروعة عن 

طريق تطبيق القانون، فت�سهر المواطنين تحت 

مظلة المواطنة والقانون العام، وتحتكر العنف 

�سمن حيز �سيادة الدولة، وبذلك يكون القانون 

والمحكمة والد�ستور، اأ�سا�ض الحكم بين 

المواطنين من اليهود.

ا بالن�سبة اإلى واقع الفل�سطينيين داخل 
ّ
اأم

الأرا�سي المحتلة منذ �سنة 1948، فهذا كله 

غير طبيعي: الدولة، وبالقوة، تفكك الن�سيج 

الجتماعي وقوانينه التي تعار�ض قوانين 

الدولة في بع�ض الأماكن، وفي المقابل، ل 

تفر�ض ذاتها كتنظيم بديل من التنظيم 

الجتماعي والأعراف والتقاليد والعادات، 

لأ�سباب كثيرة منها عدم وجود عالقة مواطنة 

كاملة، ومنها الغربة عن الدولة، والعداء لها. 

ما يجري فعليا هو مزيج من نوع اآخر: �سلطة 

ر عن �سيادة �سيا�سية 
ّ
تح�سر كحالة �سكلية تعب

قمعية ا�ستعمارية وعنيفة جداً؛ البنى 

الجتماعية المفككة تعيد تركيب ذاتها وفق 

معادلة القوة ولي�ض التقليد، فت�سيطر القوة 

المادية اأوًل طبقيًا، ثم يبداأ بروز ال�سالح 

ب�سفته قوة ترهيب وامتياز في واقع الغاب؛ 

هذه القوى تندمج مع ال�سلطات المحلية 

الخدماتية التي تطرح ذاتها كن�ساط �سيا�سي 

العربي لتطوير الإعالم الجتماعي''، والذي 

جاء فيه اأنه خالل كل 71 ثانية، يتم كتابة 

من�سور تحري�سي �سد الفل�سطينيين من طرف 

م�ستخدم اإ�سرائيلي؛ بلدات عربية مخنوقة 

جغرافيًا ول تتو�سع وفقًا لحاجات النمو 

ال�سكاني، بل اإنها اأقرب اإلى المعازل والبوؤر 

ال�سكانية؛ ظرف مادي واقت�سادي �سعب جداً 

و�سط غياب للمناطق ال�سناعية وقلة فر�ض 

العمل والتجهيل الثقافي في التعليم الحكومي 

المعادي جوهريًا للعرب والرواية العربية.

جمتمع عامل ثالث يف دولة عامل 

اأول

المرّكب الأ�سا�سي الآخر الذي ي�سكل عاماًل 

حا�سمًا في فهم انت�سار منظومة العنف، هو 

العامل الجتماعي. فالفل�سطينيون في الداخل، 

انغلقوا على ذاتهم، ولم ينفتحوا على دولة 

اإ�سرائيل كليًا بعد تاأ�سي�سها في اإثر نكبة 

فل�سطين في �سنة 1948، وحافظوا على 

عاداتهم الجتماعية وتقاليدهم كردة فعل على 

الدخيل الأوروبي الذي جاء مع دولة اليهود 

ذات التكوين الجتماعي الغربي. فحدث اإق�ساء 

متبادل بينهما، وقامت الدولة بعملية فرز بين 

الحيز اليهودي، والآخر العربي.

اإن العن�سرية منت�سرة في اإ�سرائيل من 

�ض من خالل 
َ
القمة اإلى القاعدة، وهي تمار

حاخام في �سفد، مثاًل، يو�سي بعدم تاأجير 

العرب منزًل، اأو لجنة في مبنى ترف�ض البيع 

للعرب مثلما حدث موؤخراً في اللد، اأو عبر 

ل لجنة 
ّ
قانون ''لجان القبول'' الذي يخو

''الكيبوت�ض''، اأو البلدة اليهودية، رف�ض �ساكن 

جديد بذريعة عدم المالءمة الجتماعية ــ 

الثقافية للمكان.

ا الفل�سطينيون، فانغلقوا كردة فعل 
ّ
اأم
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ذاتها. وفي الأعوام الأخيرة، بداأت تتعمق هذه 

الظاهرة، اإلى درجة اأن يتم اإطالق النار على 

و�ساطة �سلح في اإحدى البلدات العربية، قامت 

بها قيادات اجتماعية و�سخ�سيات ثقافية 

مح�سوبة على الأحزاب ال�سيا�سية والحالة 

الوطنية، كي يتم ا�ستبدالها بوجاهة �سلح 

اأُخرى مركبة من رموز عائالت اإجرام فر�ست 

ل 
ّ
عملية ال�سلح بعد اأن هددت الطرفين بتحم

العواقب.

انطالقًا من هذا المنطق الذي يعي�ض فيه 

الفل�سطيني في الداخل حالة من النف�سام 

اأمام الدولة، يمكن فهم اآليات معالجة العنف 

المطروحة، وكيف باتت هذه الآليات والأدوات 

عبارة عن مجرد اأدوات لت�سدير الم�سكلة اإلى 

مواقع اأُخرى في اأف�سل الأحوال، واإعادة اإنتاج 

العنف ذاته في اأ�سواأ الأحوال. اأحد هذه الحلول 

التي يتم اللجوء اإليها مبا�سرة بعد اأي عملية 

قتل، وب�سورة تلقائية، هو التهجير من القرية 

اأو البلدة اأو الحي، اإلى بلدة اأُخرى وحي اآخر 

خوفًا من عملية الثاأر التي من الممكن اأن 

تتفاقم. وهذه الطريقة، ومع اأنها اأكثر الطرق 

اّتباعًا وتلقائية، اإّل اإن ال�سوؤال ب�ساأنها ومدى 

طرح بجدية بعد. 
ُ
نجاعتها واإ�سقاطاتها لم ي

طلب من العائلة القاتلة، اأو 
ُ
فمع عملية القتل، ي

المتهمة بالقتل، مغادرة البلدة اإلى بلدة اأُخرى. 

وماذا بعد؟ هذا هو ال�سوؤال. ففي معظم 

الأحيان، ت�سكن العائلة بعيداً عن مركز البلدة، 

لتبتعد عن الو�سم وال�سمعة والبتزاز، ول �سيما 

اأن البلدات العربية في الداخل ل تزال تعي�ض 

على نمط الحياة غير المدينية حتى لو كانت 

ت�سمى مدنًا: الجميع يعرف بع�سهم البع�ض؛ 

الغريب محل ت�ساوؤل و�سك؛ الغريب محل خوف 

اأي�سًا في ن�سيج مهدد اأ�ساًل. وفي حال كان 

الغريب غريبًا ب�سبب القتل، فاإن ذلك كله يغدو 

داخل البلدات العربية، وتبداأ بالتفاعل: رئي�ض 

المجل�ض المحلي يحتاج اإلى ال�سالح لترهيب 

النا�ض وال�سيطرة على البلدة وفر�ض ح�سوره 

و�سط غياب الدولة؛ راأ�ض المال يحاول الحفاظ 

على ذاته فيلجاأ اإلى طلب الحماية من قوى 

الإجرام ذاتها التي تهدده؛ الدولة تتحالف 

معهم جميعًا عن طريق خلق هدوء �سيا�سي 

ق اليهود واإبعادهم عن عنف 
ّ
ي�سمن تفو

العرب. وتبداأ هنا تحديداً، عملية اإعادة اإنتاج 

العنف كمكون جوهري في المزيج الم�سكل 

للحيز العام في البلدة العربية.

ا�ستناداً اإلى هذا المنطق، يمكن فهم دور 

الحركات ال�سيا�سية والحركة الوطنية عامة، 

في مو�سوع العنف تحديداً. فمع تراجع الفعل 

ال�سيا�سي والوطني في الداخل، والذي من 

مظاهره انخفا�ض اأعداد الم�ساركين في 

ة ت�سرين 
ّ
المنا�سبات الوطنية العامة كذكرى هب

الأول/اأكتوبر، ويوم الأر�ض، وتراجع ن�سبة 

الملتحقين من ال�سباب بالأحزاب ال�سيا�سية، 

و�سعف الم�ساركة في الن�ساطات والإ�سرابات 

التي تدعو اإليها لجنة المتابعة العليا، بداأت 

ترتفع بالتدريج وتيرة العنف واأعداد القتلى. 

فالحركات ال�سيا�سية، كانت ول تزال توؤدي 

في الواقع الفل�سطيني، دوراً تنظيميًا وتثقيفيًا 

للمجتمع كبديل من الدولة الم�سلوبة. 

وبالتالي، مع تراجع هذا الدور التنظيمي، 

والمكانة الجتماعية التي لها عدة اأ�سباب 

يمكن الخو�ض فيها في مواقع اأُخرى، بداأت 

ال�ساحة تتفرغ لأ�سكال تنظيم اأُخرى: الإجرام، 

وراأ�ض المال، وال�سلطة. ومن هذا المنطق فقط، 

يمكن فهم التحول نحو العنف: فبينما كانت 

ز من خالل لجنة 
َ
لجان ال�سلح الجتماعي ُتفر

المتابعة ولجنة روؤ�ساء ال�سلطات المحلية، 

ز من طرف عائالت الإجرام 
َ
باتت اليوم ُتفر
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العائالت، غير اأن هذا التحول كان متدرجًا. 

وبما اأن الحديث يدور عن تحول في �سوق 

�سوداء، فاإنه خارج المنظار العلمي اأو البحثي. 

اإّل اإن ما يرويه المتورطون في مجال الإجرام، 

يدل على ما هو اأعمق من مجرد جريمة 

ته اإلى منظومة 
ّ
منظمة؛ اإنه تحول المجتمع برم

جريمة. فيروى اأنه حتى الأعوام الع�سرة 

الأخيرة، كان هناك عائالت اإجرام منظم في 

الداخل، تعمل في مناطقها وتق�سم مناطق 

نفوذها بح�سب المنطقة الجغرافية: النقب 

للعائلة الفالنية، والمركز للعائلة الفالنية، 

وال�سمال للعائلة الفالنية، وكل عائلة تملك 

�سبكة من المعارف والجنود في داخلها، 

ا في الأعوام 
ّ
يتوزعون على منطقة النفوذ. اأم

الخم�سة الأخيرة حتى مطلع �سنة 2019، 

فيقال اإن هذه العالقات العائلية تفككت، 

وبات النخراط في �سلك الجريمة مفتوحًا على 

�سرائح اأو�سع: كل �ساب، في اأي قرية اأو بلدة، 

ي�ستطيع �سراء الأ�سلحة وبدء ت�سكيل �سبكة 

�سغيرة تتو�سع بالتدريج في حدود البلدة 

ذاتها، وتبداأ من المحلي اإلى القطري في �سبكة 

عالقات تتو�سع حتى في ال�سجون الإ�سرائيلية 

ومن خالل ''الأعمال الإجرامية''. وهذا طبعًا 

من دون اإغفال اأهمية �سهولة الح�سول على 

ال�سالح الموجود في البلدات العربية بكثرة، 

ح وزير الأمن الداخلي الإ�سرائيلي، اأنه 
ّ
فقد �سر

بين �سنَتي 2014 و2015، ُفتح في ال�سرطة 

الإ�سرائيلية ما يعادل 2500 ق�سية لها عالقة 

بال�سالح غير المرخ�ض، وطبعًا مع الإ�سارة 

اإلى اأن هذا ال�سالح هو نف�سه الذي وقع في يد 

ال�سرطة.

ومع تعمق هذا التحول، دخلت اإلى مجال 

الإجرام فئات كثيرة: محامون معروفون 

ل�سبكات الإجرام التي ل تلجاأ اإّل اإليهم، وهم 

م�ساعفًا. لذلك، ت�سكن العائالت في ال�سواحي 

وعلى هوام�ض البلدات العربية التي هي اأ�ساًل 

محا�سرة، بعيداً عن النا�ض، حيث تبداأ م�سيرة 

ا الهاج�ض الآخر، فهو 
ّ
الت�سلح لحماية الذات. اأم

''الّدية'' التي تدفعها العائلة في مقابل العودة 

اإلى البلدة، والتي من الممكن اأن ت�سل اإلى 

ماليين ال�سواقل غير المتوفرة بطبيعة الحال 

ب�سبب الظروف القت�سادية. وهنا تحديداً تبداأ 

الحاجة اإلى المال ال�سريع والكثير: تجارة 

اأ�سلحة ومخدرات و�سيارات. وهكذا، ل يبدو 

غريبًا اأن تجد في �سواحي مدينة ك�سفا عمرو 

مثاًل، اأغلبية عائالت الإجرام التي دخلت تلك 

المدينة هربًا من الثاأر، قد اأ�سحت بعد وقت 

ق�سير م�ستقرة فيها، ثم �سارت تن�سط بعيداً 

عن المركز وبعيداً عن العين.

تبرز في هذا ال�سياق خطة لجنة المتابعة 

تها اللجنة في �سنة 2017، والتي 
ّ
التي اأقر

ل فيها الم�سوؤولية اأوًل لل�سرطة 
ّ
تحم

الإ�سرائيلية، وقد افتتحتها بتظاهرة اإلى مدينة 

القد�ض احتجاجًا على تقاع�ض ال�سرطة، عالوة 

على تعزيز لجان �سلح محلية برعاية ال�سلطات 

المحلية، ون�سر التوعية والتثقيف في المدار�ض 

وداخل الأ�سرة. هذا الأمر مع اأهميته، يبقى في 

اإطار الخطط النظرية ما دام دور اللجنة ذاتها 

و�سدقيتها وتعامل المجتمع معها في تراجع 

ملحوظ، وما دامت قدرتها على فر�ض حل 

يفكك منظومة العنف منوطًة بقدرتها على 

التطور واإعادة العتبار اإلى ذاتها واإلى الحركة 

الوطنية.

منظومة تعمل من تلقاء ذاتها

ل يوجد تاأريخ وا�سح لبدء هذا التحول من 

ظاهرة لها عناوينها ومناطقها اإلى منظومة 

تعمل من دون عالقة بالأ�سماء اأو المناطق اأو 
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من المتهم في مقابل الحماية من المتهم ذاته. 

وطبعًا، تبداأ رويداً رويداً عملية تو�سيع 

المجالت لت�سمل المخدرات و�سرقة ال�سيارات 

ب�سورة خا�سة، بحيث ت�سبح البلدات العربية 

في الداخل �سوقًا يباع فيها كل ما تحظر 

اإ�سرائيل بيعه قانونيًا. 

ذوو عالقات جيدة مع الدعاء، ف�ساًل عن اأنهم 

يح�سلون على مبالغ خرافية من النقود ت�سل 

اإلى ماليين ال�سواقل، وي�ستطيعون النتظار 

حتى خروج المتهم، الأمر الذي يجعله مدينًا 

لهم، وهم بدورهم مدينون لعائالت اإجرام 

اأكثر؛ روؤو�ض اأموال تدفع تكاليف الق�ساء بدًل 
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