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نابل�سي*

كيف حتول العنف االجتماعي
يف �أرا�ضي � 1948إىل ''منظومة''؟
عد ق�ضية العنف االجتماعي الداخلي ،في الأعوام الخم�سة الأخيرة ،الهاج�س والتحدي
ُت ّ
الأكبر �أمام المجتمع الفل�سطيني بنخبه ال�سيا�سية واالجتماعية في الأرا�ضي المحتلة
في �سنة  .1948فالعنف الذي �أ�ضحى في العقد الأخير عامة ،والأعوام الخم�سة
الأخيرة خا�صة ،منظومة متكاملة و�سلوك ًا ،بات ي�شكل نمط الحياة داخل البلدات
والمدن العربية وفي الأحياء العربية داخل المدن المختلطة كحيفا وعكا ويافا.
ونمط الحياة هذا� ،صار يعيد �إنتاج ذاته يومي ًا من خالل بنى اجتماعية واقت�صادية
و�سيا�سية� ،صارت م�صالحها تت�شابك مع وجود منظومة العنف هذه التي ال يبرز منها
فعلي ًا كناتج نهائي �إ ّال �أعداد من القتلى تزداد بمرور الوقت.

ارتفعت

في الأعوام الأخيرة �أعداد
قتلى العنف االجتماعي
في الو�سط العربي في �إ�سرائيل من 58
�ضحية خالل �سنة � 2015إلى � 76ضحية
خالل �سنة  ،2018بينهم  14امر�أة 1.ولم يكد
يمر �شهر واحد من �سنة � ،2019إ ّال وقتل
خالله  6فل�سطينيين 2،في م�ؤ�شر عملي �إلى
تحوله من �سلوك فردي �إلى منظومة اجتماعية
تتعمق �أكثر ف�أكثر ،في غياب �أي حلول جذرية
جراء
�أو معالجة جديةّ � .أما مجمل عدد القتلى ّ
العنف االجتماعي منذ �سنة  2000حتى
منت�صف �سنة  ،2017فبلغ � 1236ضحية3.

ت�سعى هذه المقالة لقراءة العنف
االجتماعي في الداخل الفل�سطيني ،من خالل
قراءة الظرف ال�سيا�سي ــ االجتماعي الذي
يتغذى العنف عليه ،ويتطور ،ويعاد �إنتاجه
فيه.
ومن المهم الإ�شارة �إلى �أن بع�ض
المعلومات الواردة في هذه المقالة ب�ش�أن
طرق عمل الإجرام في الداخل ،تم الح�صول
عليها من خالل لقاءات مع �شبان منخرطين
في عالم الإجرام الذي يزداد عدد َمن يدخلون
* باحث في مركز م�سارات.
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�إليه يومي ًا� ،أكان عبر �سوق ال�سيارات
الم�سروقة� ،أم الأ�سلحة� ،أم المخدرات.

�أرقام خميفة وتواط�ؤ �إ�رسائيلي
ي�شير تقرير لمراقب الدولة الإ�سرائيلي� ،إلى
�أن عدد عمليات �إطالق النار في البلدات
والتجمعات العربية ،ما بين �سنتي - 2014
 ،2016يفوق عمليات �إطالق النار في البلدات
اليهودية بما يعادل  4 ،%17,5علم ًا ب�أن ن�سبة
تتعد  %20في
العرب من مجمل ال�سكان لم ّ
الفترة التي يتطرق �إليها التقرير .كما ي�شير رد
وزارة الأمن الداخلي الإ�سرائيلية على
قدمه النائب العربي في الكني�ست
ا�ستجواب ّ
يو�سف جبارين� ،إلى �أنه خالل الفترة - 2015
ُ ،2017فتح  521ملف �إطالق نار في مدينة
�أم الفحم وحدها .ووفق ًا للإح�صاءات ف�إنه تم
ت�سجيل 174 :عملية �إطالق نار في �سنة
2015؛  163عملية �إطالق نار في �سنة
2016؛  184عملية �إطالق نار في �سنة
 .2017والمثير لالهتمام� ،أن ال�شرطة
الإ�سرائيلية لم تقدم �سوى ثالث لوائح اتهام
في �سنة  ،2015والئح َتي اتهام في �سنة
 ،2016والئحة اتهام واحدة في �سنة ،2017
�أي �أن ال�شرطة عملي ًا لم تتهم �سوى 6
�أ�شخا�ص ،من �أ�صل  521عملية �إطالق نار5
في المدينة التي بلغ تعداد �سكانها 54.954
ن�سمة مع نهاية �سنة  6 .2017وتجدر الإ�شارة
�إلى �أن هذه المعطيات ت�ستند �إلى حوادث
�إطالق النار التي فتحت ال�شرطة تحقيقات
ب�ش�أنها ،علم ًا ب�أن هناك العديد من الحوادث
المماثلة التي لم يتم فتح �أي تحقيق فيها،
وهي كثيرة .وفي �سياق مت�صل ،ف�إن رد �آخر
قدمته وزارة الأمن الداخلي على ا�ستجواب
قدمته النائبة عن القائمة الم�شتركة عايدة

توما ،ي�شير �إلى �أنه في �سنة  ،2016كانت
ن�سبة المتورطين في جرائم حيازة وتجارة
�سالح من غير اليهود ،تتراوح ما بين %64
و ،%84علم ًا ب�أن ن�سبة اليهود من عدد ال�سكان
هي  %80تقريب ًا .وقد ُ�سجلت  540مخالفة لها
عالقة بال�سالح غير القانوني 447 ،من
المتورطين فيها كانوا من غير اليهود� ،أي
عرب ًا7.
ت�شير هذه المعطيات �إلى المزاج العام الذي
ي�سيطر على ال�شارع العربي في الداخل
الفل�سطيني .حدثت في �أم الفحم وحدها،
بمعدل �سنوي 174 ،عملية �إطالق نار تقريب ًا،
�أي عملية كل يومين ،وذلك من دون احت�ساب
حوادث العنف الأُخرى ،مثل ال�سرقة.
المعطيات الآنفة الذكر ،تطرح �س�ؤا ًال عن
�صعوبة الحياة اليومية في البلدات العربية،
المحا�صرة باال�ستيطان اليهودي
وبالأوت�سترادات وال�شوارع ال�سريعة و�سكك
القطار ،لتغدو �أماكن معزولة تتكثف في �أزقتها
عمليات �إطالق النار ،وليغدو العنف �سلوك ًا
عام ًا ومقبو ًال ما دام ال يم�س باليهود .فمث ًال
في الحي العربي ''الح ّلي�صة'' 8،في حيفا ،ي�سمع
ال�سكان �صوت �إطالق النار ب�شكل �شبه يومي،
تدخل من طرف ال�شرطة الإ�سرائيلية،
من دون ّ
لكن في اليوم الذي �أُطلقت النار على �سيارة
لل�شرطةُ ،فر�ض طوق �أمني على الحي ،و�أُخرج
فوراً مطلق النار وال�سالح الم�ستعمل في عملية
�إطالق النار .وفي المقابل ،لم تتهم ال�شرطة �إ ّال
�شخ�ص ًا واحداً بين  184مطلق نار في �أم
الفحم خالل �سنة .2017

م�شكلة االنتماء غري املكتمل
تت�أ�س�س الحالة ال�سيا�سية واالجتماعية في
الأرا�ضي المحتلة منذ �سنة  ،1948على و�ضع
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�ضبابي ،فعلى ال�صعد التاريخية والثقافية
والقومية واالجتماعية ،ف�إن فل�سطينيي ،48
وب�صورة عامة ،هم �أقرب اجتماعي ًا وثقافي ًا
�إلى الحالة الفل�سطينية والعربية خارج
حدودهم الجغرافية ،منهم �إلى الحالة
الإ�سرائيلية؛ � ّأما قانوني ًا ،فهم �إ�سرائيليون
بحكم وثائق التعريف التي يحملونها
ويتعاملون قانوني ًا وق�ضائي ًا من خاللها،
وفي الحالتين يتم التعامل معهم على �أنهم
�أغراب .ف�إ�سرائيل ترى فيهم عدواً فل�سطيني ًا
تحت االختبار ،وعليهم �أن يثبتوا دائم ًا �أنهم ال
ي�شكلون ''خطراً �أمني ًا'' ،وال يربطون م�صيرهم
بم�صير ال�شعب الفل�سطيني عامة ،و�أن قيادتهم
ال�سيا�سية تهتم بق�ضاياهم اليومية وغير
من�شغلة بالق�ضية الفل�سطينية.
لقد بدا هذا الأمر �أكثر و�ضوح ًا خالل
حر�ض
االنتخابات العامة ال�سابقة ،حين ّ
نتنياهو اليهود على الت�صويت لحزبه لأن
''العرب يهرولون �إلى ال�صناديق'' لتغيير
النظام ،وبالتالي ف�إن العرب ي�شكلون خطراً
على الم�ؤ�س�سة يتعين على اليهود الت�صدي له
حتى في ال�صناديق.
ومن مظاهر التمييز �ضد فل�سطينيي ،48
�أنه يتم تفتي�شهم في المطار بح�سب ''نظام
التعرف على الوجه'' (Facial Recognition
 ،)Systemك�إرهابيين محتملين.
يعامل العربي بعنف
وخالت التظاهرات َ
مفرط ،وتط َلق عليه النار مثلما حدث في
تظاهرات ت�شرين الأول�/أكتوبر  .2000وي�شير
تقرير مراقب الدولة مث ًال� ،إلى �أن �إحدى
الأزمات الرئي�سية في تعامل ال�شرطة مع
العنف وال�سالح في المجتمع العربي ،هي عدم
وجود الثقة التي ت�ؤدي �إلى التعاون ما بين
ال�شرطة والعربي.
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ما �سبق لي�س �أمثلة مح�صورة للتمييز �ضد
عرب  ،48بل �إن هناك العديد من المظاهر
التي تبد�أ من الإهمال المتعمد �إلى العداء
تعرف نف�سها ب�أنها
القومي والديني ،في دولة ّ
دولة اليهود ولي�ست دولة المواطنين.
�إننا �أمام حقيقة �أن فل�سطينيي  48هم
حالة �إ�سرائيلية غير مكتملة� ،إذ �إن �إ�سرائيل
دولة لليهود ،و ُت�شتق فيها المواطنة من الدين،
و�أمام حقيقة ثانية وخطرة تتمثل في �أنهم
حالة فل�سطينية غير مكتملة �أي�ض ًا ،فهم
موجودون في ال�شعارات والخطابات
ال�شعبوية ،لكنهم لي�سوا مح�سوبين على �أي
م�شروع وطني فل�سطيني .بكلمات �أُخرى :ي�ضع
الفل�سطيني في الداخل رجله على العتبة
الإ�سرائيلية وال يدخلها؛ وعلى العتبة
الفل�سطينية وال يدخلها �أي�ض ًا.
يعي�ش المجتمع الفل�سطيني في الداخل،
ويتفاعل ويتحرك �سيا�سي ًا �ضمن معادلة
البقاء خارج العتبتين ،وهذا �أي�ض ًا ما ت�أ�س�ست
عليه حركته الوطنية ونخبه ال�سيا�سية:
م�ساواة وحرية لل�شعب الفل�سطيني كخطاب
ناظم للحزب ال�شيوعي؛ هوية قومية ومواطنة
كاملة كخطاب ناظم للتجمع الوطني
الديمقراطي؛ و�أخيراً ،هوية دينية وخطاب
الأمة الإ�سالمية كخطاب ناظم للحركات
الإ�سالمية .وو�سط هذا ال�ضباب ال�سيا�سي
المتناق�ض ،يبد�أ المجتمع بالبحث عن ذاته،
عن وجوده ،عن كيانه وعن مكانته ،في واقع
تمار�س �إ�سرائيل عليه ،عالوة على حقيقة
كونها الدولة اليهودية� ،شتى �أ�شكال العن�صرية
البنيوية واالجتماعية :دولة لليهود ح�صراً؛
ا�ضطهاد ديني؛ �آالف حاالت الإق�صاء عن
الحيز العام في المقاهي والحانات؛ عن�صرية
�شعبية تج ّلت في التقرير الأخير لحملة ''المركز
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العربي لتطوير الإعالم االجتماعي'' ،والذي
جاء فيه �أنه خالل كل  71ثانية ،يتم كتابة
من�شور تحري�ضي �ضد الفل�سطينيين من طرف
م�ستخدم �إ�سرائيلي؛ بلدات عربية مخنوقة
جغرافي ًا وال تتو�سع وفق ًا لحاجات النمو
ال�سكاني ،بل �إنها �أقرب �إلى المعازل والب�ؤر
ال�سكانية؛ ظرف مادي واقت�صادي �صعب جداً
و�سط غياب للمناطق ال�صناعية وقلة فر�ص
العمل والتجهيل الثقافي في التعليم الحكومي
المعادي جوهري ًا للعرب والرواية العربية.

جمتمع عامل ثالث يف دولة عامل
�أول
المركب الأ�سا�سي الآخر الذي ي�شكل عام ًال
ّ
حا�سم ًا في فهم انت�شار منظومة العنف ،هو
العامل االجتماعي .فالفل�سطينيون في الداخل،
انغلقوا على ذاتهم ،ولم ينفتحوا على دولة
�إ�سرائيل كلي ًا بعد ت�أ�سي�سها في �إثر نكبة
فل�سطين في �سنة  ،1948وحافظوا على
عاداتهم االجتماعية وتقاليدهم كردة فعل على
الدخيل الأوروبي الذي جاء مع دولة اليهود
ذات التكوين االجتماعي الغربي .فحدث �إق�صاء
متبادل بينهما ،وقامت الدولة بعملية فرز بين
الحيز اليهودي ،والآخر العربي.
�إن العن�صرية منت�شرة في �إ�سرائيل من
تمار�س من خالل
القمة �إلى القاعدة ،وهي َ
حاخام في �صفد ،مث ًال ،يو�صي بعدم ت�أجير
العرب منز ًال� ،أو لجنة في مبنى ترف�ض البيع
للعرب مثلما حدث م�ؤخراً في اللد� ،أو عبر
يخول لجنة
قانون ''لجان القبول'' الذي ّ
''الكيبوت�س''� ،أو البلدة اليهودية ،رف�ض �ساكن
جديد بذريعة عدم المالءمة االجتماعية ــ
الثقافية للمكان.
� ّأما الفل�سطينيون ،فانغلقوا كردة فعل

اجتماعية ــ ثقافية على التحرر الأوروبي
وجميع مظاهره ،والذي جاء عنوة وبالقوة مع
ت�أ�سي�س الدولة اليهودية ،ولي�س كم�سيرة تحرر
اجتماعي ذاتي يلتقي فيها الفكر مع التطور
الطبيعي لهذا التجمع ال�سكاني الفل�سطيني؛ �أي
�أن المتغير االجتماعي ــ الثقافي ،جاء من
فوق كفر�ض �أمر واقع بالقوة ،في �إثر هزيمة
�سيا�سية وع�سكرية للقومية التي ينتمون �إليها.
وفي المقابل ،ت�شكل الدولة الحديثة
الطبيعية البديل لليهود من القوانين والأعراف
االجتماعية ،وتحتكر القوة الم�شروعة عن
طريق تطبيق القانون ،فت�صهر المواطنين تحت
مظلة المواطنة والقانون العام ،وتحتكر العنف
�ضمن حيز �سيادة الدولة ،وبذلك يكون القانون
والمحكمة والد�ستور� ،أ�سا�س الحكم بين
المواطنين من اليهود.
� ّأما بالن�سبة �إلى واقع الفل�سطينيين داخل
الأرا�ضي المحتلة منذ �سنة  ،1948فهذا كله
غير طبيعي :الدولة ،وبالقوة ،تفكك الن�سيج
االجتماعي وقوانينه التي تعار�ض قوانين
الدولة في بع�ض الأماكن ،وفي المقابل ،ال
تفر�ض ذاتها كتنظيم بديل من التنظيم
االجتماعي 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 �آخر� :سلطة
تعبر عن �سيادة �سيا�سية
تح�ضر كحالة �شكلية ّ
قمعية ا�ستعمارية وعنيفة جداً؛ البنى
االجتماعية المفككة تعيد تركيب ذاتها وفق
معادلة القوة ولي�س التقليد ،فت�سيطر القوة
المادية �أو ًال طبقي ًا ،ثم يبد�أ بروز ال�سالح
ب�صفته قوة ترهيب وامتياز في واقع الغاب؛
هذه القوى تندمج مع ال�سلطات المحلية
الخدماتية التي تطرح ذاتها كن�شاط �سيا�سي
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داخل البلدات العربية ،وتبد�أ بالتفاعل :رئي�س
المجل�س المحلي يحتاج �إلى ال�سالح لترهيب
النا�س وال�سيطرة على البلدة وفر�ض ح�ضوره
و�سط غياب الدولة؛ ر�أ�س المال يحاول الحفاظ
على ذاته فيلج�أ �إلى طلب الحماية من قوى
الإجرام ذاتها التي تهدده؛ الدولة تتحالف
معهم جميع ًا عن طريق خلق هدوء �سيا�سي
تفوق اليهود و�إبعادهم عن عنف
ي�ضمن ّ
العرب .وتبد�أ هنا تحديداً ،عملية �إعادة �إنتاج
العنف كمكون جوهري في المزيج الم�شكل
للحيز العام في البلدة العربية.
ا�ستناداً �إلى هذا المنطق ،يمكن فهم دور
الحركات ال�سيا�سية والحركة الوطنية عامة،
في مو�ضوع العنف تحديداً .فمع تراجع الفعل
ال�سيا�سي والوطني في الداخل ،والذي من
مظاهره انخفا�ض �أعداد الم�شاركين في
هبة ت�شرين
المنا�سبات الوطنية العامة كذكرى ّ
الأول�/أكتوبر ،ويوم الأر�ض ،وتراجع ن�سبة
الملتحقين من ال�شباب بالأحزاب ال�سيا�سية،
و�ضعف الم�شاركة في الن�شاطات والإ�ضرابات
التي تدعو �إليها لجنة المتابعة العليا ،بد�أت
ترتفع بالتدريج وتيرة العنف و�أعداد القتلى.
فالحركات ال�سيا�سية ،كانت وال تزال ت�ؤدي
في الواقع الفل�سطيني ،دوراً تنظيمي ًا وتثقيفي ًا
للمجتمع كبديل من الدولة الم�سلوبة.
وبالتالي ،مع تراجع هذا الدور التنظيمي،
والمكانة االجتماعية التي لها عدة �أ�سباب
يمكن الخو�ض فيها في مواقع �أُخرى ،بد�أت
ال�ساحة تتفرغ لأ�شكال تنظيم �أُخرى :الإجرام،
ور�أ�س المال ،وال�سلطة .ومن هذا المنطق فقط،
يمكن فهم التحول نحو العنف :فبينما كانت
فرز من خالل لجنة
لجان ال�صلح االجتماعي ُت َ
المتابعة ولجنة ر�ؤ�ساء ال�سلطات المحلية،
فرز من طرف عائالت الإجرام
باتت اليوم ُت َ
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ذاتها .وفي الأعوام الأخيرة ،بد�أت تتعمق هذه
الظاهرة� ،إلى درجة �أن يتم �إطالق النار على
و�ساطة �صلح في �إحدى البلدات العربية ،قامت
بها قيادات اجتماعية و�شخ�صيات ثقافية
مح�سوبة على الأحزاب ال�سيا�سية والحالة
الوطنية ،كي يتم ا�ستبدالها بوجاهة �صلح
�أُخرى مركبة من رموز عائالت �إجرام فر�ضت
بتحمل
عملية ال�صلح بعد �أن هددت الطرفين
ّ
العواقب.
انطالق ًا من هذا المنطق الذي يعي�ش فيه
الفل�سطيني في الداخل حالة من االنف�صام
�أمام الدولة ،يمكن فهم �آليات معالجة العنف
المطروحة ،وكيف باتت هذه الآليات والأدوات
عبارة عن مجرد �أدوات لت�صدير الم�شكلة �إلى
مواقع �أُخرى في �أف�ضل الأحوال ،و�إعادة �إنتاج
العنف ذاته في �أ�سو�أ الأحوال� .أحد هذه الحلول
التي يتم اللجوء �إليها مبا�شرة بعد �أي عملية
قتل ،وب�صورة تلقائية ،هو التهجير من القرية
�أو البلدة �أو الحي� ،إلى بلدة �أُخرى وحي �آخر
خوف ًا من عملية الث�أر التي من الممكن �أن
تتفاقم .وهذه الطريقة ،ومع �أنها �أكثر الطرق
ا ّتباع ًا وتلقائية� ،إ ّال �إن ال�س�ؤال ب�ش�أنها ومدى
نجاعتها و�إ�سقاطاتها لم ُيطرح بجدية بعد.
فمع عملية القتلُ ،يطلب من العائلة القاتلة� ،أو
المتهمة بالقتل ،مغادرة البلدة �إلى بلدة �أُخرى.
وماذا بعد؟ هذا هو ال�س�ؤال .ففي معظم
الأحيان ،ت�سكن العائلة بعيداً عن مركز البلدة،
لتبتعد عن الو�سم وال�سمعة واالبتزاز ،وال �سيما
�أن البلدات العربية في الداخل ال تزال تعي�ش
على نمط الحياة غير المدينية حتى لو كانت
ت�سمى مدن ًا :الجميع يعرف بع�ضهم البع�ض؛
الغريب محل ت�سا�ؤل و�شك؛ الغريب محل خوف
�أي�ض ًا في ن�سيج مهدد �أ�ص ًال .وفي حال كان
الغريب غريب ًا ب�سبب القتل ،ف�إن ذلك كله يغدو

088

جملة الدراسات الفلسطينية 118

ربيع 2019

م�ضاعف ًا .لذلك ،ت�سكن العائالت في ال�ضواحي
وعلى هوام�ش البلدات العربية التي هي �أ�ص ًال
محا�صرة ،بعيداً عن النا�س ،حيث تبد�أ م�سيرة
الت�سلح لحماية الذاتّ � .أما الهاج�س الآخر ،فهو
''الدية'' التي تدفعها العائلة في مقابل العودة
ّ
�إلى البلدة ،والتي من الممكن �أن ت�صل �إلى
ماليين ال�شواقل غير المتوفرة بطبيعة الحال
ب�سبب الظروف االقت�صادية .وهنا تحديداً تبد�أ
الحاجة �إلى المال ال�سريع والكثير :تجارة
�أ�سلحة ومخدرات و�سيارات .وهكذا ،ال يبدو
غريب ًا �أن تجد في �ضواحي مدينة ك�شفا عمرو
مث ًال� ،أغلبية عائالت الإجرام التي دخلت تلك
المدينة هرب ًا من الث�أر ،قد �أ�ضحت بعد وقت
ق�صير م�ستقرة فيها ،ثم �صارت تن�شط بعيداً
عن المركز وبعيداً عن العين.
تبرز في هذا ال�سياق خطة لجنة المتابعة
أقرتها اللجنة في �سنة  ،2017والتي
التي � ّ
تحمل فيها الم�س�ؤولية �أو ًال لل�شرطة
ّ
الإ�سرائيلية ،وقد افتتحتها بتظاهرة �إلى مدينة
القد�س احتجاج ًا على تقاع�س ال�شرطة ،عالوة
على تعزيز لجان �صلح محلية برعاية ال�سلطات
المحلية ،ون�شر التوعية والتثقيف في المدار�س
وداخل الأ�سرة .هذا الأمر مع �أهميته ،يبقى في
�إطار الخطط النظرية ما دام دور اللجنة ذاتها
و�صدقيتها وتعامل المجتمع معها في تراجع
ملحوظ ،وما دامت قدرتها على فر�ض حل
يفكك منظومة العنف منوط ًة بقدرتها على
التطور و�إعادة االعتبار �إلى ذاتها و�إلى الحركة
الوطنية.

منظومة تعمل من تلقاء ذاتها
ال يوجد ت�أريخ وا�ضح لبدء هذا التحول من
ظاهرة لها عناوينها ومناطقها �إلى منظومة
تعمل من دون عالقة بالأ�سماء �أو المناطق �أو

العائالت ،غير �أن هذا التحول كان متدرج ًا.
وبما �أن الحديث يدور عن تحول في �سوق
�سوداء ،ف�إنه خارج المنظار العلمي �أو البحثي.
�إ ّال �إن ما يرويه المتورطون في مجال الإجرام،
يدل على ما هو �أعمق من مجرد جريمة
برمته �إلى منظومة
منظمة؛ �إنه تحول المجتمع ّ
جريمة .فيروى �أنه حتى الأعوام الع�شرة
الأخيرة ،كان هناك عائالت �إجرام منظم في
الداخل ،تعمل في مناطقها وتق�سم مناطق
نفوذها بح�سب المنطقة الجغرافية :النقب
للعائلة الفالنية ،والمركز للعائلة الفالنية،
وال�شمال للعائلة الفالنية ،وكل عائلة تملك
�شبكة من المعارف والجنود في داخلها،
يتوزعون على منطقة النفوذّ � .أما في الأعوام
الخم�سة الأخيرة حتى مطلع �سنة ،2019
فيقال �إن هذه العالقات العائلية تفككت،
وبات االنخراط في �سلك الجريمة مفتوح ًا على
�شرائح �أو�سع :كل �شاب ،في �أي قرية �أو بلدة،
ي�ستطيع �شراء الأ�سلحة وبدء ت�شكيل �شبكة
�صغيرة تتو�سع بالتدريج في حدود البلدة
ذاتها ،وتبد�أ من المحلي �إلى القطري في �شبكة
عالقات تتو�سع حتى في ال�سجون الإ�سرائيلية
ومن خالل ''الأعمال الإجرامية'' .وهذا طبع ًا
من دون �إغفال �أهمية �سهولة الح�صول على
ال�سالح الموجود في البلدات العربية بكثرة،
�صرح وزير الأمن الداخلي الإ�سرائيلي� ،أنه
فقد ّ
بين �سن َتي  2014وُ ،2015فتح في ال�شرطة
الإ�سرائيلية ما يعادل  2500ق�ضية لها عالقة
بال�سالح غير المرخ�ص ،وطبع ًا مع الإ�شارة
�إلى �أن هذا ال�سالح هو نف�سه الذي وقع في يد
ال�شرطة.
ومع تعمق هذا التحول ،دخلت �إلى مجال
الإجرام فئات كثيرة :محامون معروفون
ل�شبكات الإجرام التي ال تلج�أ �إ ّال �إليهم ،وهم

كيف حتول العنف االجتماعي يف أراضي  1948إىل ''منظومة''؟

ذوو عالقات جيدة مع االدعاء ،ف�ض ًال عن �أنهم
يح�صلون على مبالغ خرافية من النقود ت�صل
�إلى ماليين ال�شواقل ،وي�ستطيعون االنتظار
حتى خروج المتهم ،الأمر الذي يجعله مدين ًا
لهم ،وهم بدورهم مدينون لعائالت �إجرام
�أكثر؛ ر�ؤو�س �أموال تدفع تكاليف الق�ضاء بد ًال
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من المتهم في مقابل الحماية من المتهم ذاته.
وطبع ًا ،تبد�أ رويداً رويداً عملية تو�سيع
المجاالت لت�شمل المخدرات و�سرقة ال�سيارات
ب�صورة خا�صة ،بحيث ت�صبح البلدات العربية
في الداخل �سوق ًا يباع فيها كل ما تحظر
�إ�سرائيل بيعه قانوني ًا.
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