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الفلســطينيون فــي إســرائيل: تفــكك »المشــتركة« وتفاقــم القمــع القومــي 

وعــي فــي الجريمــة
َ
وتصاعــد ن

عرين هواري 

تحت المجهر

ــكك  ــد    تف ــة بينيت-البي ــي برئاس ــاف احلكوم ــي االئت ــارك ف ــدة تش ــة املوح ــة العربي   القائم

ــر  ــن غفي ــل    ب ــي الداخ ــي ف ــتقطاب السياســي العرب ــم االس ــتركة وتفاق ــة املش ــة العربي القائم

يتولــى ســلطات واســعة علــى الشــرطة اإلســرائيلية مصرًحــا: »ســنظهر مــن هــو صاحــب البيــت«   

ــل 112  ــة الكرامــة ومــا بعدهــا    مقت ــي خــال أحــداث هب ــال نحــو 2700 مواطــن عرب   اعتق

ــف واجلرميــة    ــي إســرائيل بســبب العن فلســطينًيا ف

طلبة فلسطينيون من الداخل في وقفة تضامنية مع جنني في جامعة تل أبيب في 30 كانون الثاني 2023.  )أ.ف.ب(
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الملخص التنفيذي

اســتنكرت القائمــة العربيــة املوحــدة التــي شــاركت فــي حكومــة بينيت-البيــد اعتــداءات احلكومــة 

ــى املســجد األقصــى، إال أنهــا بقيــت داخــل االئتــاف مســتمرة فــي تبنــي نهــج  اإلســرائيلية عل

التأثير على أمل حتقيق »إجنازات«. 

أســهم تفــكك القائمــة العربيــة املشــتركة ومــا رافقــه مــن خافــات وصراعــات فــي زيــادة نســبة 

ــدم  ــن ع ــا واخلــوف م ــن أجــل إجنــاح أحزابه ــل م ــوادر األحــزاب للعم ــودة ك ــد ع ــت بع التصوي

جناحها في اجتياز نسبة احلسم.  

ــات إيتمــار بــن  ــة حلكومــة نتنياهــو السادســة ســوف تتوســع صاحي ــات االئتافي ــا لاتفاقي وفًق

غفيــر، وزيــر األمــن القومــي، ممــا يعنــي زيــادة فــي عنــف الشــرطة اإلســرائيلية وعدائيتهــا وزيــادة 

ــة ال ســيما فــي  ــة أمني ــى قضي فــي املاحقــات السياســية نتيجــة حتويــل أي نضــال سياســي إل

منطقة النقب التي تعاني من التهجير اليومي. 

اعتقــال نحــو 2700 مواطــن عربــي خــال أحــداث هبــة الكرامــة ومــا بعدهــا، وقــد ُقّدمــت 548 الئحــة 

اتهــام ضــد مواطنــني عــرب، مبــا ميثــل نحــو 89% مــن لوائــح االتهــام املقدمــة بخصــوص هــذه الهّبــة. 

تنامــي ظاهرتــي العنــف واجلرميــة فــي املجتمــع العربــي: خــال العــام 2022، قتل 112 فلســطينًيا 

فــي إســرائيل، وقــد كان بــني املقتولــني 13 امــرأة و69 شــاًبا أصغــر مــن ثاثــني عاًمــا وســبعة 

قتلى أصغر من 16 عاًما.  

عكســت اتفاقيــات احلكومــة اجلديــدة االئتافيــة التعامــل السياســي مــع قضيــة اجلرميــة والعنــف داخــل 

ــعارين  ــي ش ــك ف ــس ذل ــي، انعك ــاس قوم ــى أس ــا عل ــاه مواجهته ــع باجت ــر الدف ــي عب ــع العرب املجتم

أساســيني رفعهمــا بــن غفيــر عشــية االنتخابــات: األول هــو »ســنظهر مــن هــو صاحــب البيــت«، والثانــي 

»ســنعيد إلــى احليــز العــام احلكــم والســيطرة«. 
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المقدمة

اســتمرت ظاهرتــا العنــف واجلرميــة بإلقــاء ظالهمــا علــى الفلســطينيني وتهديــد أمانهــم الشــخصي ومســتقبلهم 

اجلماعــي، وعليــه يفــرد هــذا الفصــل مــرة أخــرى مســاحة خاصــة برصــد تطورهمــا وحتليلــه خــال العــام 2022. 

ــم  ــن ث ــد، وم ــت- البي ــة بيني ــي ظــل حكوم ــع ف ــة السياســية والقم ــا تصاعــد مســتوى املاحق ــف إليهم ــا أضي كم

تفكيــك القائمــة املشــتركة بشــكل نهائــي عشــية االنتخابــات التــي عقــدت فــي تشــرين األول 2023 التــي تشــكلت 

فــي أعقابهــا حكومــة مــن اليمــني املتطــرف، ينطــوي تشــكيلها علــى إســقاطات عــدة علــى الفلســطينيني فــي الداخــل 

وعلــى مكانتهــم ومســتقبلهم والتــي بــدأت وجهتهــا تظهــر حتــى قبــل تشــكلّها ومــن خــال اتفاقياتهــا االئتافيــة التــي 

عملــت علــى تكريــس القمــع واملاحقــات السياســية.  

ينظــر هــذا الفصــل إلــى املشــهد الفلســطيني داخــل إســرائيل مــن خــال التركيــز علــى أربعــة محــاور: أواًل، 

التفاعــات السياســية-احلزبية العربيــة ســيما فــي ظــل مشــاركة القائمــة العربيــة املوحــدة فــي ائتــاف بينيت-البيــد 

احلكومــي، ومــن ثــم تفــكك القائمــة العربيــة املشــتركة علــى ضــوء التحضيــر خلــوض جولــة انتخابــات الكنيســت الـــ 

25 فــي األول مــن تشــرين الثانــي 2022. ثانًيــا، استشــراف حليــاة املجتمــع الفلســطيني فــي ظــل تشــكيل حكومــة 

نتنياهــو السادســة، ســيما أنهــا تنــذر باملزيــد مــن السياســات العنصريــة جتــاه الفلســطينيني فــي إســرائيل. اجلــزء 

الثالــث مــن التقريــر يتابــع ملــف املاحقــات واالعتقــاالت التــي أعقبــت هبــة الكرامــة فــي أيــار 2021، بالتركيــز 

علــى سياســات حكومــة بينيت-البيــد وأيًضــا حكومــة نتنياهــو السادســة. أخيــًرا، يفــرد الفصــل احلالــي مســاحة 

خاصــة لرصــد ظاهرتــي العنــف واجلرميــة وحتليلهمــا خــال العــام 2022. 

: االنتخابات والسياسة العربية في الداخل
ً

أوال

صــادق الكنيســت فــي 30 حزيــران 2022؛ أي بعــد ســنة وأســبوعني مــن حكومــة بينيت-البيــد علــى مشــروع قانون 

حــّل نفســه، وأعلــن عــن تاريــخ 1 تشــرين الثانــي يــوم انتخابــات للكنيســت الـــ 25.  لتنتهــي احلكومــة التــي شــملت ألول 

مــرة حزًبــا عربًيــا إســامًيا )القائمــة املوحــدة(، بعــد أن أثبــت هــذا احلــزب فــي أكثــر مــن مفصــل حــرج اســتعداده 

إلعطــاء احلكومــة شــبكة األمــان والفــرص لتنجــح. حــدث ذلــك علــى الرغــم مــن القوانــني والسياســات العنصريــة التــي 

مارســتها هــذه احلكومــة جتــاه الشــعب الفلســطيني عموًمــا وسياســاتها جتــاه ســكان النقــب، وتكثيــف االســتيطان 

واقتحــام املــدن الفلســطينية واعتــداءات الشــرطة واقتحامــات املتدينــني الصهاينــة املوالــني لبعــض أحزابهــا املتكــررة 

للمســجد األقصــى وانتهــاك حرمتــه. وقــد أصــدرت "املوحــدة"، فــي أقصــى حــّد وبعــد إمعــان حكومــة االحتــال فــي 

ــه عضويتهــا فــي االئتــاف. وفــي حــني اســتنكرت  ــق في ــداء وتعل ــه االعت ــا تســتنكر في انتهــاك حرمــة األقصــى، بياًن

املوحــدة االعتــداءات بعــد ارتفــاع أصــوات كثيــرة مــن داخــل احلركــة اإلســامية وخارجهــا مطالبــة إياهــا باالنســحاب، 

فإنهــا بقيــت داخــل االئتــاف مســتمرة فــي تبنــي نهــج التأثيــر علــى أمــل حتقيــق "إجنــازات".
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ــد بســبب تناقضــات  ــاز القائمــة املوحــدة لدعــم احلكومــة، ســقطت حكومــة بينيت-البي ــى الرغــم مــن انحي  عل

ــة فيهــا كان آخرهــا فشــل االئتــاف فــي متريــر قانــون "أنظمــة طــوارئ يهــودا والســامرة" وهــو القانــون  داخلي

الــذي يشــرعن متديــد أنظمــة الطــوارئ فــي الضفــة الغربيــة، والــذي فشــل الكنيســت فــي متديــده ألول مــرة فــي 6 

حزيــران 2022، ممــا جعــل اإلبقــاء علــى احلكومــة متعــذًرا، وممــا جعــل بينيــت والبيــد يصــان إلــى قــرار مشــترك 

يقضــي بحــل الكنيســت والذهــاب إلــى انتخابــات. 

خلقــت املعركــة االنتخابيــة التــي حلقــت حــل الكنيســت حتديــات جديــدة داخــل احلركــة السياســة الفلســطينية 

ــة  ــر، اجلبه ــة للتغيي ــة العربي ــم احلرك ــت تض ــي كان ــتركة )الت ــة املش ــام القائم ــاس أم ــي األس ــرائيل، ف ــي إس ف

الدميقراطيــة للســام واملســاواة والتجمــع الوطنــي الدميقراطــي(، حيــث أعــادت هــذه املعركــة إلــى املركــز الســؤال 

املتعلــق بخطــاب التأثيــر ودور األحــزاب العربيــة فــي ســياق الصراعــات بــني املعســكرين املتصارعــني )معســكر 

نتنياهــو ومعســكر مناهضــي نتنياهــو(. وقــد أدت اخلافــات إلــى تفــكك املشــتركة فــي النهايــة وخــوض االنتخابــات 

البرملانيــة بثــاث قوائــم تطــرح تصــورات مغايــرة.

تنافست في االنتخابات ثاثة تيارات عربية:

القائمــة العربيــة املوحــدة: تتبنــى خيــار التأثيــر عبــر لعــب دور بيضــة القبــان مــن خــال التمركــز بالقضايــا   .1

ــات  ــي االئتاف ــراط ف ــة كأســاس لانخ ــا الوطني ــي القضاي ــراط ف ــن االنخ ــاد ع ــة واالبتع ــة واملدني املطلبي

ــا مــا يغلــب علــى القضايــا املدنيــة إســرائيلًيا  ــا فشــله التــام، حيــث غالًب احلكوميــة، )وهــو مــا ثبــت الحًق

ــّي(. ــع السياســي واألمن الطاب

احلركــة العربيــة للتغييــر واجلبهــة الدميقراطيــة للســام واملســاواة: تبنــي أســلوب التكتيــك؛ أي احملافظــة   .2

علــى اخلطــاب واملطالــب الوطنيــة وعــدم إغــاق البــاب أمــام االنخــراط مبســألة التوصيــة ومــن دون أن يعني 

ذلــك االنخــراط فــي االئتــاف احلكومــي، ورفــض اتخــاذ قــرار مســبق باالمتنــاع عــن التوصيــة كــي ال يحدد 

ذلــك قدرتهــا علــى املنــاورة، مــع احلفــاظ - كمــا تقــول - علــى املواقــف الوطنيــة.

ــة وفكــرة  ــة املعســكرات ورفــض التوصي ــاع عــن الدخــول فــي لعب التجمــع الوطنــي الدميوقراطــي: االمتن  .3

املنــاورة للتأثيــر، وذلــك مــن منطلــق الربــط البنيــوّي بــني القضايــا الوطنيــة والقضايــا املطلبيــة وبــني الشــأن 

اليومــي والشــأن القومــي. 

أســهم تفــكك املشــتركة ومــا رافقــه مــن خافــات وصراعــات فــي زيــادة نســبة التصويــت بعــد عــودة كــوادر 

األحــزاب للعمــل مــن أجــل إجنــاح أحزابهــا واخلــوف مــن عــدم جناحهــا فــي اجتيــاز نســبة احلســم، بحيــث ارتفعــت 

نســبة التصويــت لتصــل إلــى 53.2 باملائــة بعــد أن انحــدرت فــي انتخابــات العــام 2021 إلــى 44.6 باملائــة. وقــد 

حصلــت القائمــة املوحــدة علــى 35.2%، وحصلــت اجلبهــة الدميقراطيــة للســام واملســاواة واحلركــة العربيــة للتغيــر 

علــى 28.8%؛ وحصــل التجمــع الوطنــي الدميقراطــي علــى 21.7% مــن األصــوات.1  وتشــير نتائــج االنتخابــات 

إلــى ارتفــاع االســتقطاب السياســي داخــل املجتمــع الفلســطيني بــني التيــارات الثاثــة. 
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ثانًيا: حكومة نتنياهو الجديدة: من العنصرية نحو الفاشّية 

إن سياســات إســرائيل العنصريــة نحــو املواطنــني الفلســطينيني ليســت بجديــدة، حيــث ال يشــير واقعهــم 

ــى عقــود مــن التمييــز نحوهــم كأقليــة فحســب، وإمنــا يعيــش فلســطينيو الداخــل منــذ إقامــة إســرائيل  إل

فــي ظــل بنيــة عنصريــة تقــوم فــي أفضــل حاالتهــا علــى إقصائهــم، بــدًءا فــرض احلكــم العســكري عليهــم 

الــذي اســتمر عشــرين عاًمــا، مــروًرا بعقــود مــن العنصريــة وسياســات احملــو والنهــب ومصــادرة األرض 

وهــدم البيــوت واملاحقــات السياســية. ومنــذ حكومــة نتنياهــو عــام 2009 شــهدت هــذا السياســات تصعيــًدا 

ــو  ــة نتنياه ــن حكوم ــا. لك ــة وغيره ــون القومي ــة، وقان ــون النكب ــني كقان ــن القوان ــة م ــي مجموع ــس ف انعك

ــن عداءهــا للعــرب  ــة تعل ــة متطرف ــة وديني ــاز بأنهــا تتشــكل بشــكل خــاص مــن أحــزاب مييني ــدة متت اجلدي

وعنصريتهــا جتاههــم بشــكل مباشــر. فوفًقــا للتحالفــات داخــل أحــزاب احلكومــة، ســوف تتوســع صاحيــات 

ــف  ــي عن ــادة ف ــي زي ــي(، ممــا يعن ــن الداخل ــر األم ــي )ســابًقا وزي ــن القوم ــر األم ــر، وزي ــن غفي ــار ب إيتم

الشــرطة وعدائيتهــا وزيــادة فــي املاحقــات السياســية نتيجــة حتويــل أي نضــال سياســي إلــى قضيــة أمنيــة، 

ال ســيما فــي منطقــة النقــب التــي تعانــي مــن التهجيــر اليومــي.  يأتــي هــذا بالتــوازي مــع مطالبــة األحــزاب 

املتدينــة بلجــم جهــاز القضــاء الــذي مــن املفــروض أن يشــكل ضابًطــا للســلطة التنفيذيــة والتشــريعية األمــر 

الــذي ســيؤثر بالضــرورة علــى حقــوق املواطنــني الفلســطينيني، وبشــكل خــاص علــى حقــوق املعتقلــني جــراء 

املاحقــات السياســية. 

كمــا أن حــزب "عوتســما يهوديــت" بقيــادة بــن غفيــر حصــل علــى وزارة تطويــر اجلليــل والنقــب ليتمكــن مــن 

الســيطرة علــى مشــروع تهويــد اجلليــل والنقــب والتحكــم فــي قضايــا التخطيــط واإلســكان وفــق أجندتــه.2 

ــود  ــى وج ــى عل ــرة حت ــة واخلط ــات العنصري ــن السياس ــد م ــن العدي ــة ع ــات االئتافي ــفت االتفاقي ــد كش وق

الفلســطينيني كمواطنــني. ففــي قراءتــه لاتفاقيــات احلكوميــة، يــرى مركــز عدالــة بأنهــا تكــرس التفــوق العرقــي 

اليهــودي والفصــل العنصــري كمبــدأ ناظــم للدولــة: سياســة شــرطية عرقّيــة، إلغــاء توصيــات جلنــة أور بشــأن 

إطــاق النــار، اســتخدام أدوات فتاكــة للقتــل وإعطــاء الشــرطة واجلنــود حصانــة مــن املســاءلة، ترســيخ قانــون 

منــع لــم الشــمل، تعميــق سياســة التهويــد، التمييــز فــي اخلدمــات، تقليــص صاحيــات احملكمــة العليــا وغيرهــا 

مــن اإلجــراءات العنصريــة والتمييزيــة.3 وفــي خطــوة تعلــن بهــا احلكومــة عــن متيزهــا عــن ســابقاتها، أصــدر 

املفتــش العــام للشــرطة اإلســرائيلية، يعقــوب شــبتاي، أوامــر لقــادة اجلهــاز مبنــع رفــع العلــم الفلســطيني فــي 

"األماكــن العامــة"، بعــد تلقيــه أمــًرا مــن وزيــر األمــن القومــي فــي احلكومــة اإلســرائيلية، بــن غفيــر، الــذي 

اعتبــر رفــع األعــام الفلســطينية "تعبيــًرا عــن الدعــم ملنظمــة إرهابيــة وحتريًضــا ضــد دولــة إســرائيل". جــاء 

ذلــك رًدا علــى رفــع العلــم الفلســطيني فــي اســتقبال األســير احملــرر كــرمي يونــس.4 جتــدر اإلشــارة إلــى أن 

حكومــة بــن غفيــر لــم تكــن الســباقة فــي األمــر، حيــث صادقــت الكنيســت خــال فتــرة حكومــة بنيت-البيــد، 

بتاريــخ 2022/6/1، فــي قــراءة متهيديــة، علــى مشــروع قانــون مينــع رفــع العلــم الفلســطيني فــي مؤسســات 
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متولهــا احلكومــة وبضمنهــا اجلامعــات، بدعــم وتأييــد 63 عضــو 

كنيســت ومعارضــة 16عضــًوا فقــط.5 

فــي مقابــل التطــرف اإلســرائيلي وتراجــع النضــال الفلســطيني 

داخــل اخلــط األخضــر، نشــهد بــروز مواقــف وتقاريــر مؤسســات 

حقوقيــة دوليــة مثــل منظمــة العفــو الدوليــة أمنســتي، وإســرائيلية 

مثــل مركــز املعلومــات اإلســرائيلي حلقــوق اإلنســان فــي املناطــق 

احملتلـّـة "بتســيلم"، اللتــني أصدرتــا تقاريــر وصفــت إســرائيل بأنهــا 

نظــام أبارتهايــد جتــاه الفلســطينيني فــي املناطــق احملتلــة عــام 67 

وكذلــك داخــل اخلــط األخضــر.

ا:  عام على هبة الكرامة في أيار: المالحقات والتحريض مستمّران
ً
ثالث

 مــّر عــام ونصــف عــام علــى أحــداث هبــة الكرامــة فــي أيــار التــي شــارك فيهــا الفلســطينيون علــى طرفــي اخلــط 

األخضــر وفاجــأت األجهــزة السياســية واألمنيــة فــي إســرائيل، واتســعت لتشــمل 250 موقــع اشــتباك بــني اليهــود 

والعــرب فــي تلــك الفتــرة، وأدت إلــى ســقوط الشــهيدين موســى حســونة مــن اللــد ومحمــد كيــوان مــن أم الفحــم. 

وقــد شــنت األذرع األمنيــة اإلســرائيلية، الشــرطة والشــاباك، الحًقــا للهّبــة حمــات عقابيــة ضــد فلســطينيي الداخــل 

حتــت مــا يســمى "حملــة النظــام واألمــن" اعتقلــت خالهــا وبعدهــا آالف الفلســطينيني وقّدمــت لوائــح اتهــام ضــد 

املئــات منهــم.6 

تشــير املعطيــات الصــادرة فــي أيــار 2022 بــأّن 2700 مواطــن عربــي اعتقلــوا خــال أحــداث هبــة الكرامــة، 

وقــد ُقّدمــت 548 الئحــة اتهــام ضــد مواطنــني عــرب )بنســبة 89% مــن اللوائــح املقدمــة فــي أعقــاب الهبــة(.7

ومــا زال املجتمــع الفلســطيني داخــل إســرائيل بعــد ســنة ونصــف الســنة مــا بعــد هبــة الكرامــة يعانــي العنصريــة 

ويقاومهــا مبســتوياتها املختلفــة، بــدًءا بالسياســات العنصريــة واملاحقــات السياســية والتمييــز في املاحقات البوليســية 

واألحــكام القضائيــة، مــروًرا بالتحريــض السياســي بــني النخــب واإلعــام واجلمهــور العريــض فــي إســرائيل، والتمييــز 

والتحريــض فــي أماكــن العمــل. ناهيكــم عمــا تعــد بــه حكومــة اليمــني الفاشــي املتشــكلة حديًثــا.  فقــد أشــار االســتطاع 

الــذي أجــراه "مركــز ضحايــا العنصريــة" التابــع للمركــز اإلصاحــي للديــن والدولــة فــي إســرائيل فــي الربــع األول لعــام 

2022 بــأّن النســبة األعلــى مــن التحريــض والعنصريــة فــي املجــال العمومــي كانــت مــن نصيــب املواطنــني العــرب فــي 

إســرائيل، حيــث أجــاب 94% مــن املســتطلعني العــرب بأّنهــم واجهــوا وصًمــا عنصرًيــا فــي احليــز العــام، وأفــاد %69 

منهــم بــأّن مقــدار التحريــض كان عالًيــا. وقــد تصــّدر مطــار بــن غوريــون، مــن وجهــة نظــر املســتطلَعني، املــكان األكبــر 

ملواجهــة العنصريــة والتمييــز )41%(، تليــه املؤسســات األكادمييــة )%26(.

اإلســرائيلية،  للشــرطة  العــام  المفتــش  أصــدر 

بمنــع  الجهــاز  لقــادة  أوامــر  شــبتاي،  يعقــوب 

رفــع العلــم الفلســطيني فــي »األماكــن العامــة«، 

القومــي  األمــن  وزيــر  مــن  أمــًرا  تلقيــه  بعــد 

الــذي  غفيــر،  بــن  اإلســرائيلية،  الحكومــة  فــي 

عــن  »تعبيــًرا  الفلســطينية  األعــام  رفــع  اعتبــر 

ــا ضــد دولــة 
ً

الدعــم لمنظمــة إرهابيــة وتحريض

إســرائيل.«
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االزدواجية: معاقبة الضحية وحماية الجالد

ــني  ــى املواطن ــاب عل ــي إســرائيل - العق ــة ف ــات القضائي ــع الهيئ ــل م شــددت الشــرطة اإلســرائيلية - بالتكام

الفلســطينيني الذيــن شــاركوا فــي أحــداث هبــة أيــار بالتــوازي مــع إغــاق امللفــات ضــد األفــراد اليهــود الذيــن 

شــاركوا فــي قمــع العــرب، وقــد توســعت سياســة اإلفــات مــن العقــاب لتشــمل املســتوطنني وحملــة الســاح مــن 

غيــر عناصــر األمــن. ويشــير بيــان مركــز عدالــة حلقــوق األقليــة العربيــة فــي ذكــرى 22 عاًمــا لـــ "هبــة أكتوبــر" أن 

إســرائيل ال تــزال تتقــدم علــى ســلم القمــع الوحشــي، وتســتعمل العنــف املفــرط واألدوات غيــر القانونيــة لتفريــق 

ــى رأس وســائل القمــع  ــر، وعل ــي التعبي ــات وتنتهــك حــق االحتجــاج، وحــق الفلســطينيني ف املظاهــرات والتجمع

وأخطرهــا، سياســة عــدم احملاســبة واإلفــات مــن العقــاب حــني يكــون املتهــم يهودًيــا.8 

)أ( المجرم اليهودي واإلفالت من العقاب

 أغلقــت النيابــة العامــة فــي تشــرين األول  2021ملــف املشــتبهني اليهــود بقتــل الشــهيد موســى حســونة مــن اللــد 

الــذي استشــهد إثــر تعرضــه إلطــاق نــار مــن مســتوطنني فــي أيــار 2021، ليقــدم مركــز عدالــة فــي نهايــة نيســان 

ــدمي املجرمــني  ــة جــًدا لتق ــة كافي ــاك أدل ــأن هن ــف كاشــًفا ب ــة الشــهيد ضــد إغــاق املل 2022 اســتئناًفا باســم عائل

للمحاكمــة وإدانتهــم بتعمــد القتــل، وأن إغــاق مئــات امللفــات كان ناجًتــا عــن ضغــط سياســّي وتدخــل جهــات 

بالشــرطة إضافــة لتقاعــس بعــض موظفــي الشــرطة.9 وبالتــوازي قــام قســم حتقيقــات الشــرطة )ماحــاش( فــي وزارة 

ــد،  ــوان محامي ــار محمــد كي ــة  أي ــي فــي هب ــف الشــهيد الثان ــول عــام 2022 بإغــاق مل العــدل اإلســرائيلية فــي أيل

الــذي  استشــهد بعــد أن أطلقــت  الشــرطة اإلســرائيلية النــار باجتاهــه.10  وفــي دليــل إضافــي علــى اتبــاع القضــاء 

ــر مــن الضغــط السياســي، كشــفت تصريحــات  اإلســرائيلي التوجــه نفســه فــي سياســة عــدم احملاســبة وفــي التأث

النائــب الســابق لرئيــس قســم التحقيــق مــع عناصــر الشــرطة )ماحــاش(، موشــيه ســعدة، فــي متــوز 2022 عــن تــورط 

مســؤولني إســرائيليني ســابقني فــي الضغــط علــى )ماحــاش( إلغــاق ملــف الشــهيد يعقــوب أبــو القيعان،11الــذي قتــل 

برصــاص الشــرطة فــي كانــون الثانــي 2017، أثنــاء اقتحامهــا قريــة أم احليــران وهــدم منازلهــا.12  

 )ب( الشاب العربي  والعقاب السياسّي 

منــذ شــهر أيلــول 2022 أصــدرت احملاكــم اإلســرائيلية مجموعــة مــن األحــكام بحــق شــباب شــاركوا فــي أحــداث 

هبــة الكرامــة فــي أيــار 2022 ، متيــزت بقســوتها ووصلــت فــي أقصاهــا إلــى الســجن 15 عاًمــا وأخــرى إلــى 10-7 

أعــوام إضافــة إلــى الغرامــات التــي فرضــت.13 واعتبــرت األطــر السياســية واملؤسســات احلقوقيــة بــن هــذه األحــكام 

ــد"  ــة ترســيخ "روح نظــام حكــم عســكري جدي ــا محاول ــة، وفيه ــة والسياســية واألمني ــة القانوني ــرة مــن الناحي خطي

ينعكــس فــي األجهــزة املختلفــة: الشــرطة والقضــاء، وبــأن املنظومــة القضائيــة فــي إســرائيل تهــرول نحــو التطــرف، 

وتتعامــل بازدواجيــة وتنصــاع للتوجيهــات السياســية ولألجــواء التحريضيــة والعنصريــة.14 
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في مواجهة المالحقات 

ــا فــي مدينــة عــكا  وقــد عقــد أهالــي املعتقلــني مؤمتــًرا صحافًي

ــون األول 2022 إلســماع صرختهــم ضــد  فــي اخلامــس مــن كان

األحــكام، وللمطالبــة بوقــف اعتقــال أبنائهــم، كمــا عبــروا عــن 

شــعورهم بـ"الوحــدة فــي هــذه املعركــة دون دعــم مــن القيــادة 

احملليــة السياســية والوطنيــة الفلســطينية".  هــذا فــي الوقــت الــذي 

ــون  ــن يقذف ــات املســتوطنني الذي ــم حاف ــى احملاك ــه إل حتضــر في

املعتقلــني وأهاليهــم بالشــتائم.15  وقــد عّبــر أهالــي املعتقلــني عــن املشــاعر نفســها فــي ســياقات مختلفــة أخــرى، 

حيــث مــن ناحيــة يدعــون اجلميــع والقــوى السياســية للتحــرك مــن أجــل دعــم املعتقلــني ويعبــرون عــن اســتيائهم 

مــن اقتصــار املشــاركة الشــعبية علــى أهالــي املعتقلــني وبعــض النشــطاء السياســيني.16 وفــي مبــادرة مــن نشــطاء 

سياســيني مبشــاركة صحافيــني وحقوقيــني وأهالــي املعتقلــني، أقيــم اجتمــاع بهــدف طــرح أفــكار ملســاعدة املعتقلني 

وأهاليهــم ودعــم تنظمهــم، وانبثــق عنــه جلنــة مكونــة مــن أهالــي معتقلــي هبــة الكرامــة وأخريــن قانونيــة وإعاميــة، 

بهــدف العمــل عــن كثــب فــي ملــف معتقلــي هبــة الكرامــة.17 

رابًعا: الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي

مــا زالــت قضيــة العنــف تتصــدر جميــع القضايــا التــي أقلقــت املجتمــع الفلســطيني داخــل اخلــط األخضــر هــذا 

ــام شــرطة إســرائيل ببعــض احلمــات التــي داهمــت خالهــا مســتودعات أســلحة  ــى الرغــم مــن قي العــام.18 فعل

ومواقــع وبيــوت عائــات أشــخاص مرتبطــني باجلرميــة، فــإن املخططــات والقــرارات والوعــود التــي قّدمتهــا حكومــة 

إســرائيل بهــذا الصــدد، لــم ترتــق ملســتوى عــاج الظاهــرة. ومــع تعيــني بــن غفيــر وزيــًرا لألمــن الداخلــي مت حتويــل 

القضيــة لقضيــة "أمــن قومــي" بشــكل كامــل، وبالتالــي التعامــل معهــا مــن منطلقــات تثبيــت الســيادة اليهوديــة التــي 

يتوقــع لهــا فــي الســنة القادمــة – فــي أعقــاب تشــكيل حكومــة نتنياهــو التــي تضــم بــن غفيــر وســموتريتش - أن 

تشــتبك مــع سياســات أكثــر عنصريــة وأكثــر ارتباًطــا مبنظومــة األمــن اإلســرائيلية.    

في حجم الظاهرة، وفي سياسات إسرائيل حولها 

قتــل خــال العــام 2022، 112 مواطًنــا مــن داخــل اخلــط 

األخضــر19 وقــد كان بــني املقتولــني 13 امــرأة و69 شــاًبا أصغــر 

مــن ثاثــني عاًمــا، وســبعة قتلــى أصغــر مــن 16 عاًمــا.20 وفــي مــا 

لــم ترتفــع أعــداد القتلــى مقارنــة بالعــام 2021، فــإن العنــف شــهد 

صحافًيــا  مؤتمــًرا  المعتقليــن  أهالــي  عقــد 

كانــون  مــن  الخامــس  فــي  عــكا  مدينــة  فــي 

األحــكام،  ضــد  صرختهــم  إلســماع   2022 األول 

وللمطالبــة بوقــف اعتقــال أبنائهــم، كمــا عبــروا 

عــن شــعورهم بـــ »الوحــدة فــي هــذه المعركــة 

السياســية  المحليــة  القيــادة  مــن  دعــم  دون 

الفلســطينية«. والوطنيــة 

ــا مــن داخــل 
ً
قتــل خــال العــام 2022، 112 مواطن

 13 المقتوليــن  بيــن  كان  وقــد  األخضــر  الخــط 

امــرأة و69 شــاًبا أصغــر مــن ثاثيــن عاًمــا، وســبعة 

ــا.   ــن 16 عاًم ــر م ــى أصغ قتل
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ــا عبــر تزايــد اســتهداف أطفــال وأحــداث وتصاعــد إطــاق النيــران فــي بيــوت عــزاء  ــًدا نوعًي هــذا العــام تصعي

ومراكــز املــدن واألحيــاء الســكينة. ولــم تقــم الشــرطة بحــل إال 20.6% مــن حــاالت القتــل.21

.. في موقع جرمية في اللد.  )أرشيفية(

يشــير التقريــر الــذي أعدتــه صحيفــة هآرتــس22 مبناســبة مــرور عــام علــى إقامــة "قســم القضــاء علــى اجلرميــة 

ــى  ــا يجِمعــون عل ــار مســؤولي الشــرطة تقريًب ــع كب ــأن جمي ــي" )ســيف( داخــل الشــرطة،23 ب ــي املجتمــع العرب ف

ــار فــي  ــال أحــد املســؤولني الكب ــد ق ــل واحــدة. فق ــة قت ــو عملي ــاط ول التشــكيك فــي جنــاح هــذا القســم فــي إحب

الشــرطة حســب مــا جــاء فــي التقريــر "مــا زلنــا غيــر ناجحــني فــي إحبــاط عمليــات القتــل وال نســتطيع أن نحــدد 

العمليــة القادمــة". وقــد أشــارت، بنــاء علــى مــا ورد فــي التقريــر، بعــض املصــادر فــي الشــرطة أنــه منــذ البدايــة 

كان واضًحــا أن هــذا القســم لــم يعــَط إال صاحيــات شــكلّية، وأنهــم يرونــه ملجــًأ لضبــاط لــم يجــدوا لهــم أماكــَن 

فــي وحــدات أخــرى. وقــد شــّككت أوســاط فــي وزارة األمــن الداخلــي بأهميــة وجــوده أصــًا. وجتــدر اإلشــارة 

إلــى أن مــن تــرأس هــذا القســم عنــد إقامتــه كان الضابــط جمــال حكــروش، الــذي اســتقال فــي أعقــاب انتشــار 

ــت  ــى املــوت.24 وكان ــه إل ــذي أدى ب ــز فــوق الشــاب غــازي أمــارة بعــد تعرضــه للطعــن ال ــه وهــو يقف ــو يوّثق فيدي

حكومــة بينيت-لبيــد قــد أقــرت فــي تشــرين األول 2021 خطــة ملعاجلــة اجلرميــة فــي املجتمــع العربــي للســنوات 

2022-2026 شــملت ضمــن أهدافهــا التقليــل مــن اجلرميــة وتفكيــك منظماتهــا ورفــع اإلحســاس باألمــان وزيــادة 

احلصانــة املجتمعيــة، وقــد رصــدت لهــا مبلــغ 2.4 مليــار شــيكل.25

تــرى شــخصيات سياســية وأكادمييــة فلســطينية أن اســتفحال اجلرميــة مرتبــط بشــكل جــذري بالسياســيات 

اإلســرائيلية املســتمرة واملتصاعــدة منــذ العــام 2000 وبعــد االنتفاضــة الثانيــة.26 وقــد أشــار رئيــس جلنــة املتابعــة 
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العليــا للجماهيــر العربيــة داخــل اخلــط األخضــر محمــد بركــة فــي إحــدى مقاباتــه إلــى أّن نســبة املتورطــني فــي 

اجلرميــة بــني الفلســطينيني داخــل اخلــط األخضــر ال تتعــّدى الـــ 1% وهــم معروفــون، لكــن مــا يقويهــم هــو احلصانة 

التــي يحصلــون عليهــا مــن املؤسســة اإلســرائيلية.27 ويوافقــه الــرأي رضــا جابــر، مديــر املركــز العربــي ملجتمــع 

آمــن، الــذي يشــير إلــى أّن اخلطــة التــي أطلقــت منــذ ســنة ونصــف الســنة لــم تنِتــج إال ازديــاد الوضــع ســوًءا مــن 

حيــث الضحايــا، ومــن حيــث تطــّور اقتصــاد جرميــة داخــل املجتمــع العربــّي. ورأى جابــر بــأّن اجلهــاز التنفيــذي 

يتعامــل مــع احلــاالت انتقائًيــا بنــاء علــى الغضــب اجلماهيــري فــي كل حالــة، لكــن دون أن يشــتبك مــع أســبابها 

أو مــع عناصــر اإلجــرام بشــكل مباشــر.28 ويــرى 75% مــن الفلســطينيني فــي الداخــل بحســب اســتطاع مركــز 

مــدى الســنوي الــذي نشــر فــي آذار 2022 أن أداء املؤسســات اإلســرائيلية فــي مواجهــة اجلرميــة والعنــف ســيء 

وســيء جــًدا.

وفــي مقاربــة لتفاقــم ظاهــرة العنــف واجلرميــة مــن زاويــة انخــراط الشــباب الفلســطيني داخــل اخلــط األخضر 

فيهــا،29 يخلــص البحــث الــذي أجرتــه جمعيــة بلدنــا للشــباب العــرب، اعتمــاًدا علــى حتليــل 74 مقابلــة معمقــة، 

ــة  ــل مركزّي ــة عوام ــك ثاث ــى أّن هنال ــت مــع شــباب مــن داخــل اخلــط األخضــر،30 إل ــة أجري ومجموعــات بؤري

ــة أي  ــة الفردي ــو املكان ــعي نح ــا الس ــل، أّوله ــي الداخ ــباب الفلســطيني ف ــا للش ــاًرا جاذًب ــة إط ــت اجلرمي جعل

احلصــول علــى اعتبــار، حيــث فــي ظــل قمــع املســارات الصحّيــة للحصــول علــى املكانــة وجــد بعــض الشــباب 

ــأدوار فــي السياســة  ــدور اإلصــاح وب ــام ب ــة التــي "تؤهلهــم" للقي ــى هــذه املكان اجلرميــة مســلًكا للحصــول عل

احملليــة واملناســبات االجتماعّيــة، ليشــّكل  الشــاب املنخــِرط فــي اجلرميــة منوذًجــا يحتــذى، وأمــا الســبب الثانــي 

ــم اجلرميــة املجــال  ــح عال ــار وفت ــي ظــل سياســات اإلفق ــه ف ــدت أهميت ــذي تصاع ــد االقتصــادّي ال ــو العائ فه

لهــؤالء الشــباب  للربــح الســريع ال ســّيما فــي ســياق تشــابك السياســات النيوليبراليــة مــع  تهميــش املجتمــع 

الفلســطيني اقتصادًيــا ممــا أنتــج حاجــات اســتهاكية مبالــغ فيهــا  كان لهــا وطــأة علــى شــريحة الشــباب كونهــم 

ــا. ولتشــّكل الســوق الســوداء جتســيًدا للعاقــة بــني اجلرميــة واالقتصــاد واملجتمــع. وأمــا  األضعــف اقتصادًي

العامــل الثالــث بنــاء علــى البحــث، فهــو األجــواء التــي يصبــح فيهــا العنــف مصــدًرا لتوليــد العّنــف، حيــث فــي 

الواقــع الــذي يعيــش فيــه األشــخاص فــي ظــل انعــدام األمــن يتجــه البعــض إلــى البحــث عــن األمــان املفقــود 

مــن خــال االنخــراط فــي عالــم اجلرميــة والعنــف.31 

ــاج  تواطــؤ الشــرطة  ــى أن اجلرميــة هــي "نت ومــا زال املوقــف الفلســطيني  داخــل اخلــط األخضــر يشــير إل

املتآمــرة مــع منّظمــات اإلجــرام".32 ولكــن دون مبــادرة جدّيــة لتغييــر األدوات القدميــة فــي التعامــل مــع الشــرطة، 

التــي مــن الواضــح أنهــا لــم جتــد نفًعــا مــع منظمــات اجلرميــة، حيــث لــم تقــم جلنــة املتابعــة أو أي مــن األحــزاب 

الفاعلــة أو الســلطات احملليــة مبراجعــة أدوات عملهــا فــي مواجهــة اجلرميــة أو تقــدمي أي مقتــرح لتحــرك مختلــف 

ــل بضعــة أعــوام،  ــة املتابعــة قب ــى طاول ــك االقتراحــات وضعــت عل ــل تل ــى الرغــم مــن أن مث ــل الشــرطة، عل مقاب

ــنوات  ــي الس ــع ف ــل أن ترتف ــًا )2007-2015(، أي قب ــي 70 قتي ــع العرب ــي املجتم ــل ف ــبة القت ــت نس ــني كان ح
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األخيــرة إلــى مــا متوســطة 120. أي أن نســبة اجلرميــة اســتفحلت 

لتــزداد بنســبة70%   خــال الفتــرة التــي تصــدرت فيهــا األجنــدة 

السياســية واهتمــام النــاس!  

وفــي  واقــع اجلرميــة  فــي  التصعيــد  هــذا  يأتــي  و/بالتالــي، 

التفــكك املجتمعــي الــذي يرافقــه، بالتــوازي مــع الضعــف البــارز فــي 

اخلطــوات النضاليــة ذات البعــد القطــري اجلماعــي واإلســتراتيجّي، 

وال ينعكــس فــي ضعــف اخلطــوات النضاليــة فحســب، بــل األهــم فــي 

عــدم وجــود خطــاب وموقــف موحــد حــول خطــورة الشــرطة وخطــورة 

التعامــل معهــا، وضــرورة مقاطعتهــا مثــًا. حيــث يؤمــن بعــض السياســيني بــأّن املشــكلة ليســت فــي الشــرطة، هنالــك 

ــوا احلكــم بفضــل مســاندة عصابــات اجلرميــة.  ممــا جعــل هــذه  مــن يتعــاون معهــا، هنالــك رؤســاء ســلطات وصل

العوامــل "بنيويــة"، لكــن يتــم إعــادة إنتاجهــا بســبب ضعــف اإلرادة الازمــة ملواجهتهــا ودفــع الثمــن. فــي ظــل هــذا 

التعاطــي املجتمعــي مــع اجلرميــة الفاقــد لــرد مركــزّي موّحــد وتعبــوي وبغيــاب ســردية جماعيــة ملزمــة جتــاه الشــرطة 

وجتــاه عصابــات اجلرميــة مًعــا، يقتصــر الــرد علــى مظاهــرات وبيانــات اســتنكار غيــر خاضعــة إلســتراتيجية فعــل 

ــتفحال  ــة اس ــي مواجه ــعبية ف ــراكات الش ــة احِل ــر متابع ــي، ُتظِه ــها. وبالتال ــتنفد نفس ــث أن تس ــا تلب ــدّي فم تصاع

ــة، نّظمــت فــي أعقــاب أحــداث قتــل عينيــة، دعــا لهــا  ــة عفوّي ظاهــرة اجلرميــة، بأنهــا اقتصــرت علــى مبــادرات محلّي

ــى  ــي القتل مــت هــذه النشــاطات مــن قبــل أهال ــة.33  ُنظِّ ــدة ومؤسســاتها احمللّي ــب أهــل البل ــى الغال وشــارك فيهــا عل

أو جلــان شــعبية محليــة وســاهمت فــي تنظميهــا الســلطات احملليــة أو قــوى دينيــة أو شــبابية محليــة. وشــارك فيهــا 

ــن جلــان  ــا أو ع ــة العلي ــة املتابع ــن جلن ــون ع ــة مندوب ــات ثقافي ــام اعتصــام أو فعالي ــرات أو خي ــت مظاه ســواء كان

إفشــاء الســام التــي انبثقــت عنهــا فــي العــام املاضــي. لكــّن هــذه الفعاليــات، وعلــى الرغــم مــن اســتنفارها وهّبتهــا 

ــي  ــا، ال ف ــى مســتوى التعامــل مــع خطــورة الظاهــرة قطرًي ــرَق إل ــم ت ــا، فل ــة اجلرميــة محلّيً ــة ملواجه ــة والقلق امللتزم

مــا يتعلــق باســتفحال حــاالت القتــل والعنــف وال فــي مــا يتعلــق بخطــورة الظاهــرة علــى النســيج االجتماعــي وعلــى 

التكافــل بــني أبنــاء املجتمــع وبناتــه. وأمــا جلنــة املتابعــة العليــا، فقــد اكتفــت بإصــدار البيانــات التــي حتّمــل احلكومــة 

ــز الشــرطة ومبناشــدة  ــام مراك ــرات أم ــم مظاه ــى تنظي ــوة إل ــن اجلرميــة وبالدع ــة ع وسياســاتها املســؤولية الكامل

اجلماهيــر املشــاركة فــي الفعاليــات احمللّيــة وإرســال مندوبــني عنهــا.34 ذلــك دون أن يكــون لهــذه النــداءات أي صــدًى 

داخــل املجتمــع، ممــا يؤكــد علــى اإلحبــاط املجتمعــي مــن ناحيــة وتدنــي مكانــة اللجنــة وغيــاب عمقهــا الشــعبّي مــن 

ناحيــة أخــرى، وغيــاب اإلســتراتيجية والتعبئــة السياســية حــول هــذه القضيــة. 

ــاق الســلم  ــة إفشــاء الســام التــي أقيمــت عــام 2021 ويرأســها الشــيخ رائــد صــاح بتوقيــع ميث قامــت جلن

األهلــي، الــذي يدعــو حلــل النزاعــات بطــرق ســلمية، فــي أكثــر مــن 50 بلــدة، وأقامــت منــذ تأسيســها جلــان إفشــاء 

ســام فــي ســبعني بلــدة وجلاًنــا إقليميــة ونــدوات توعويــة وورشــات فــي املــدارس ومســيرتني للدراجــات الناريــة.35 

ــي  ــة وف ــع الجريم ــي واق ــد ف ــذا التصعي ــي ه يأت

بالتــوازي  يرافقــه،  الــذي  المجتمعــي  التفــكك 

النضاليــة  الخطــوات  فــي  البــارز  الضعــف  مــع 

الجماعــي واإلســتراتيجّي،  القطــري  البعــد  ذات 

وال ينعكــس فــي ضعــف الخطــوات النضاليــة 

فحســب، بــل األهــم فــي عــدم وجــود خطــاب 

الشــرطة  خطــورة  حــول  موحــد  وموقــف 

وخطــورة التعامــل معهــا، وضــرورة مقاطعتهــا.
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وبينمــا تشــدد جلــان إفشــاء الســام علــى أهميــة الســلم األهلــي، وعلــى أهميــة التوعيــة لارتقــاء مبجتمــع خــال 

مــن العنــف فإنهــا ال تشــتبك مــع القضيــة املركزيــة وهــي سياســات الدولــة، وال مــع ضــرورة العمــل علــى مواجهــة 

منظمــات اجلرميــة أو مقاطعــة أفرادهــا. وركــزت عملهــا فــي إقامــة فــروع محليــة وباملشــاركة فــي أو املبــادرة لعقــد 

رايــات صلــح فــي بعــض البلــدات العربيــة فــي أعقــاب أحــداث قتــل. 

ــام احلكومــة نتنياهــو  ــرة وقي ــات األخي ــج االنتخاب ــى ظهــور نتائ ــه حت ــى أّن ــا بشــكل الفــت للنظــر إل نشــير هن

السادســة، وتعيــني بــن غفيــر كوزيــر لألمــن الداخلــي وتوســيع صاحياتــه، لــم يســتنهضوا أي فعــل سياســّي جــدي 

ال مــن قبــل املتابعــة وال مــن قبــل األحــزاب السياســّية إلــى حــني كتابــة هــذا الفصــل فــي كانــون الثانــي 2023. 

جتــدر اإلشــارة إلــى أن بعــض األطــر النســوية والنســائّية التــي تعمــل علــى مناهضــة العنــف اجلنــدري، بــادرت 

إلــى تنظيــم مســيرات ووقفــات احتجاجيــة ذات طابــع قطــري ملناهضــة العنــف اجلنــدري، باشــتباكه مــع اجلرميــة 

داخــل املجتمــع العربــي. فقــد قامــت جمعيــة نســاء ضــد العنــف فــي نهايــة كانــون تشــرين الثانــي وبدايــة كانــون 

ــا  ــي دعــت خالهــا أطــًرا نســوية وأحزاًب ــة دمــي ع كفــي" الت ــة36 حتــت شــعار" بكفــي حامل ــادرة حلمل األول، باملب

ــى مفــرق  ــى عل ــة للمشــاركة فــي مســيرتني متزامنتــني ضــد اجلرميــة والعنــف، األول ــة وإعامي ومؤسســات حقوقّي

عكا-صفــد والثانيــة أمــام مركــز شــرطة وادي عــارة. وقــد حملــت املســيرة مقولــة "نرفــع صوتنــا عالًيــا ضــد العنــف 

واجلرميــة، ضــد العنــف ضــد النســاء، ضــد قتــل النســاء فــي الداخــل، وضــد انتشــار الســاح، حقنــا بحيــاة آمنــة 

ليــس مطلًبــا موســمًيا، بــل نضــال علينــا مواصلتــه".37 وبالتــوازي قــام التنظيــم النســوي "كيــان" بفعاليــات نســوية 

ــى  ــا مــن خــال نشــاطات هدفــت إل وضعــت نصــب أعينهــا مناهضــة العنــف اجلنــدري واجلرميــة وتقاطعهمــا مًع

ــال  ــى إدخ ــات إل ــة، داعي ــي الســلطات احمللي ــرار ف ــع الق ــاب صن ــات اجلرميــة وأصح ــني منظم ــة ب ــك العاق تفكي

األصــوات النســوية فــي مواجهــة هــذه املنظومــات املتواطئــة وحتديــًدا مــن خــال تشــديدها علــى الفســاد فــي احلكــم 

ــة فــي تشــرين األول أمــام مقــر شــرطة حيفــا  ــي وقفــة احتجاجي ــي.38 وقــد نظمــت مجموعــة األمهــات الثكال احملل

احتجاًجــا علــى تفشــي اجلرميــة ومطالبــة الشــرطة بالتحــرك وعــدم التقاعــس فــي محاربتهــا.39 

الجريمة وحكومة نتنياهو الجديدة

عكســت االتفاقيــات االئتافيــة للحكومــة اجلديــدة التــي أقيمــت مؤخــًرا التعامــل السياســي مــع قضيــة اجلرميــة 

والعنــف داخــل املجتمــع العربــي والدفــع باجتــاه مواجهتهــا علــى أســاس قومــي، وانعكس ذلك بشــعارين أساســيني 

رفعهمــا بــن غفيــر عشــية االنتخابــات: األول هــو "ســنظهر مــن هــو صاحــب البيــت"، والثانــي "ســنعيد إلــى احليــز 

العــام احلكــم والســيطرة". وعليــه ال بــد مــن اإلشــارة إلــى اآلتــي:

أقــّرت تعديــات قانونيــة بتوســيع صاحيــات وزيــر األمــن الداخلــي بــن غفيــر وإخضــاع الشــرطة بشــكل   .1

كامــل لسياســاته. وقــد قــام الكنيســت بتمريــر هــذه التعديــات بشــكل نهائــي بالقراءتــني الثانيــة والثالثــة 

ــون األول 2022. 40  فــي كان
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ــة مــن خــال إقامــة  ــا اجلنائي ــى الســماح جلهــاز الشــاباك بالتدخــل فــي القضاي ــات عل نّصــت االتفاقي  .2

ــر  ــي. األم ــع العرب ــل املجتم ــة اجلرميــة داخ ــة محارب ــن الشــاباك بحج ــاز األم ــي جه ــدة خاصــة ف وح

الــذي رفضتــه القــوى السياســية واحلقوقيــة الفلســطينية داخــل اخلــط األخضــر ورأت بأّنــه يهــدف فــي 

األســاس إلــى مراقبــة وماحقــة املواطنــني العــرب، مؤكــدة بــأّن الشــاباك متــورط فــي اجلرميــة ويحمــي 

ــد  ــة ض ــة موجه ــدة ممارس ــذه الوح ــة ه ــة إقام ــز عدال ــر مرك ــه. واعتب ــون مع ــن يتعاون ــني الذي املجرم

مجموعــات ســكانية مختلفــة علــى أســاس عرقــي، ممــا يخلــق بشــكل متعمــد نظامــني قانونيــني منفصلــني 

وعــودة إلــى أيــام احلكــم العســكري".41 ويجــدر التنويــه إلــى أن هــذا التوجــه لــدى حكومــات إســرائيل 

وأجهزتهــا التنفيذيــة ليــس جديــًدا وليــس وليــًدا حلكومــة نتنياهــو بــن غفيــر، حيــث دعــت لهــذا االقتــراح 

وأيدتــه وبــدأت بالتهيئــة لــه فــي الســنة املاضيــة أوســاط حكوميــة وسياســية ومهنيــة مختلفــة، منهــا رئيــس 

احلكومــة فــي حينــه نفتالــي بينيــت ووزيــر األمــن الداخلــي عومــر بــار ليــف والقائــد العــام للشــرطة كوبــي 

شــبتاي. وجــاء االقتــراح علــى خلفيــة فشــل الشــرطة فــي ماحقــة اجلرميــة، وكذلــك بذريعــة أن الســاح 

ــدر  ــة".42 وجت ــات "قومجي ــى خلفي ــات عل ــي عملي ــتخدامه ف ــم اس ــد يت ــة ق ــي اجلرمي ــتخدم ف ــذي يس ال

اإلشــارة فــي هــذا الســياق إلــى أنــه ســبق واعتــرف مســؤول فــي الشــرطة بــأن معظــم املســؤولني عــن 

اجلرائــم اخلطيــرة فــي املجتمــع العربــي متعاونــون مــع جهــاز املخابــرات ممــا يعطيهــم احلصانــة ويكبــل 

الشــرطة ومينــع إمكانيــة املــس بهــم.43 

إقامــة ميليشــيا مدنيــة - برئيــل وهــي "حراســة مدنيــة"، مببــادرة مــن أملــوغ كوهــني )شــرطي ســابق،   .3

ومركــز حــزب "قــّوة يهوديــة" )عوتســما يهوديــت( فــي اجلنــوب، وحالًيــا نائــب فــي الكنيســت الـــ 25 

ــذ  ــر الســبع من ــة بئ ــع بلدي ــاون م ــا، وبالتع ــم منه ــع الشــرطة، وبدع ــد مشــاورات م ــه، بع ــن حزب ع

تشــرين األول 2021، بهــدف جتنيــد متطوعــني ومســلحني44  لـــ "إعــادة األمــن للنقــب"، كمــا جــاء علــى 

موقــع الوحــدة اإللكترونــي. 45 جــاءت تســمية الوحــدة علــى اســم برئيــل حداريــا شــموئيلي، جنــدي 

ــوغ  ــق ألمل ــة تعلي ــه كتاب ــب موت ــي آب 2021، وأعق ــزة ف ــى حــدود قطــاع غ ــل عل "حــرس حــدود" قت

ــاة، األمــر بينكــم  ــى احلي ــد عل ــون أمــام تهدي ــى املقاتلني/املســلحني: "حــني تكون ــا إل كوهــني متوجًه

وبــني املخــرب. أنتــم الشــرطة، القاضــي، واجلــاد...".46 شــارك فــي إالعــان عــن تأســيس امليليشــيا 

ــس  ــى رأســهم رئي ــب عل ــي النق ــة ف ــدات اليهودي ــن رؤســاء البل ــة م ــخ 2022/3/20، مجموع بتاري

بلديــة بئــر الســبع. بينمــا انســحبت الشــرطة عشــية التأســيس فــي ادعــاء أن الوحــدة جتمــع أمــوااًل 

بشــكل غيــر قانونــي.47 يشــار إلــى أن الوحــدة تتعــاون مــع  جمعيتــي "رجافيــم" و"إم ترتســو"، اللتــني 

تعمــان بشــكل منهجــي ودائــم علــى التحريــض علــى الوجــود الفلســطيني فــي النقــب، وتدعــوان إلــى 

هــدم آالف البيــوت العربيــة هنــاك.48 وأدانــت جلنــة املتابعــة العليــا للجماهيــر العربية إقامــة الوحــدة 

وعّرفتهــا بأنهــا ميليشــيا مســلحة ميينيــة وعنصريــة ستشــعل النقــب.49 يســتمر نشــاط الوحــدة فــي 
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النقــب، وتعلــن بلديــة بئــر الســبع عــن اقتــراح منــح دراســية للمتطوعــني فــي الوحــدة بقيمــة 10،000 

شــيكل يشــارك فــي متويلهــا "مفعــال هبايــس".50

 ولإلجمــال، ميكــن القــول إن مجموعــات كبيــرة داخــل املجتمــع الفلســطيني تعــّدت مرحلــة املعانــاة مــن اجلرميــة، 

لتصــل إلــى مرحلــة جتعــل هــذه املجموعــات تســّير جــزًءا مــن أمورهــا عبــر اجلرميــة ومنظوماتهــا، لتحــّل جــزًءا مــن 

"إشــكالياتها" االقتصاديــة، ولتعــوض جــزًءا مــن إشــكالياتها االجتماعيــة كفقــدان املرجعيــة االجتماعيــة والوطنيــة 

عبــر االحتــكام لزعمــاء اجلرميــة. أي أن هــذه املجموعــات تدخــل لعالــم اجلرميــة كمنَفــذ مــن أجــل حــل إشــكاليات 

ــع  ــة م ــى متواطئ ــا إل ــد تتحــول تدريجًي ــات ق ــذه املجموع ــن ه ــة، لك ــا الســلطة الكولونيالي ــة تبنيه ــة عميق مجتمعي

عصابــات اجلرميــة وتســتدخلها لنظامهــا االجتماعــي واالقتصــادي!    

 إجمال 

ال تبّشــر القــراءة أعــاه بــأي مؤشــرات لنهضــة فلســطينية سياســًيا أو اجتماعًيــا، وال بعمليات مراجعة حســابات 

جديــة. كمــا ال مؤشــرات علــى وجــود وعــي لــدى الهيئــات السياســية واالجتماعيــة الفلســطينية الرســمّية بإعــادة 

ــًيا.  ــة سياس ــة واملرجعي ــدان البوصل ــي أو فق ــط االجتماع ــع والتخب ــا إزاء التراج ــي مســؤوليتها ودوره ــر ف النظ

بالتالــي فــإن اســتمرارية مــا يجــري هــي االحتمــال األكبــر، ســيما فــي ظــّل اســتمرار عــزوف املجتمــع بوكائــه 

املختلفــني عــن االعتــراف مبســؤوليتهم جتــاه مــا يحــدث، ناهيــك عــن التحــرك الفعلــي وأخــذ دور قيــادي، ممــا يــدل 

أن الفلســطينيني فــي الداخــل مرشــحون للبقــاء رهينــة التحــركات العينيــة احملليــة ورهينــة التطــورات السياســية 

إســرائيلًيا وفلســطينًيا فــي املناطــق احملتلــة عــام 67 أكثــر ممــا هــم رهينــة حتــرك سياســي وطنــّي وفعــل ذاتــي 

جماعــي كمــا كان األمــر فــي العقــد الــذي تــا أوســلو، الــذي كان لــه بعــض اإلســقاطات األطــول.

يعــود ذلــك إلــى أن الفلســطينيني داخــل اخلــط األخضــر  دخلــوا خــال العقــد األخيــر، ورمبــا بعــد برافــر، 

إلــى حالــة مــن النكــوص فــي التفكيــر والبقــاء علــى األدوات القدميــة علــى الرغــم مــن تغيــر التحديــات التــي 

فرضتهــا عليهــم الدولــة العبريــة منــذ واليــة نتنياهــو الثانيــة مؤخــًرا، والتــي بــدأت عــام 2013، ومــا لبــث هــذا 

التراخــي السياســي وعــدم رضــى تيــارات سياســية مركزيــة عــن ارتفــاع وتيــرة التحــدي واملواجهــة فــي الفتــرة 

املذكــورة، فــي اصطدامــه مــع ســياق إســرائيلي تهويــدي متصاعــد الشراســة والعــداء جتــاه الفلســطيني أن 

حتــول إلــى تراجعــات واضحــة جتســدت فــي انكمــاش الفعــل الشــعبي علــى األرض وحصــر السياســة فــي 

ــاط السياســة الفلســطينية بتطــورات  ــر فــي ارتب ــاد الكبي ــا فــي  االزدي الفعــل البرملانــي أواًل، وجتســدت ثانًي

تشــكيل احلكومــة فــي الدولــة العبريــة أكثــر ممــا فــي التطــورات السياســية، ولــم مينــع قيــام املشــتركة ذلــك، بــل 

علــى العكــس. مــا نــورده هنــا ضــروري لكــي نفهــم أن الفعــل السياســي الفلســطيني الــذي يحــدد التحديــات 

ــى  ــه عل ــا، فقــد مــن قدرت ــة وجتــاه املجتمــع الفلســطيني داخلًي ــة العبري ــل الدول ــة مقاب السياســية واالجتماعي
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اإلبــداع السياســي والفعــل الذاتــي، وازدادت تبعيتــه لتفاصيــل احتياجــات األحــزاب اإلســرائيلية وإشــكالياتها 

وصــراع القــوى بينهــا. 

بالتالــي يبــدو أن التطــورات فــي الداخــل تعتمــد علــى تطــورات خــارج املجتمــع الفلســطيني أكثــر بكثيــر 

ممــا تعتمــد علــى تطــورات وفعــل داخلــي، أي أن مــا ســيحصل ســيكون مرتبًطــا أواًل مبــدى حــدة الصــدام 

ــي  ــا بالتطــورات ف ــا ثانًي ــة، ومرتبًط ــن جه ــة اإلســرائيلية م ــذي ســتفرضه احلكوم ــق ال ــل والتضيي والتنكي

ــة غليــان وارتفــاع فــي املواجهــات فــي الســنة األخيــرة.  مــا يحــدث فــي الضفــة حتديــًدا التــي تشــهد حال

وبالتالــي، وممــا تقــدم، فإننــا نتوقــع مضــيّ  إســرائيل فــي سياســاتها نحــو فلســطينيي الداخــل التــي يتوقــع 

أن تنطــوي علــى:

تعميــق البعــد السياســي الواضــح للجرميــة واســتغال خطــط التدخــل احلكومــي فــي مواجهــة اجلرميــة   .1

ــة اجلرميــة. ــي مواجه ــن خــال إدخــال الشــاباك ف ــع الفلســطيني م ــي املجتم ــر ف ــل أكث للتغلغ

2.  تكثيــف اســتهداف املــدن املختلطــة وتنشــيط األنويــة التوراتيــة هنــاك واالســتعداد لــرد الفعــل الفلســطيني 

عبــر اســتمرار احلمــات األمنيــة والعقابيــة املكثفــة التــي بــدأت بهــا احلكومــة بعــد هبــة أيــار 2021.

ــة ســن مشــاريع  ــل صيف ــن أن يحم ــذي ميك ــي ال ــل البرملان ــة االســتهداف السياســي للتمثي توســيع قونن  .3

تقلــص مســاحات العمــل مــن جهــة، وترفــع ســقف الشــروط أمــام األحــزاب، وقــد ظهــرت بوادرهــا بطــرح 

قانــون ملنــع أي حــزب يبــدي تأييــًدا "لإلرهــاب" مــن خــوض االنتخابــات مــع العلــم أن املقصــود باإلرهــاب 

هــو املقاومــة الفلســطينية لاحتــال.

اســتغال الفتــرة املواتيــة - كمــا ســتراها احلكومــة احلاليــة - إلغــاق ملــف جتميــع الفلســطينيني البــدو   .4

فــي النقــب وتنفيــذ فعلــي ملخطــط برافــر.

5.  تركيــز احلكومــة احلاليــة علــى اســتخدام القمــع والعقــاب وعلــى االســتهداف السياســّي  أكثــر مــن 

تركيزهــا علــى سياســات االحتــواء. 

فــي النهايــة، وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود مبــادرات فلســطينية فــي الداخــل ســواء علــى مســتوى األحــزاب أو 

جلنــة املتابعــة ملواجهــة املســتجدات، وفــي ظــل الواقــع اجلديــد الــذي ينبــئ مبزيــد مــن املواجهــة، وفــي ظــل حالــة 

الشــرذمة بعــد تفــكك القائمــة املشــتركة، ميكــن اإلشــارة إلــى تصاعــد فــي األصــوات الشــبابية بشــكل خــاص التــي 

تدعــو ملقاطعــة الكنيســت والبحــث عــن ســبل نضــال جديــدة. تتقاطــع هــذه األصــوات مــع أصــوات محليــة ودوليــة 

تشــير إلــى أن إســرائيل دولــة أبارتهايــد، ومــع حتــركات فلســطينية عابــرة لكافــة اجلغرافيــات الفلســطينية. فــي 

ظــل هــذا كلـّـه، مــن املتوقــع أن يتعمــق االســتقطاب بــني تياريــن: تيــار يدعــو للعمــل واملواجهــة مــن خــال البرملــان 

ــة  ــار املقاطع ــه تي ــة وبضمن ــار املواجه ــل تي ــي مقاب ــة، ف ــة واخلصوصي ــى املواطن ــوات الرســمية ويشــدد عل والقن

ــة أبارتهايــد، وباعتبــار القضيــة الفلســطينية قضيــة واحــدة علــى الرغــم مــن  إلســرائيل وبرملانهــا باعتبارهــا دول

وقــوع الفلســطينيني مــن جغرافيــات سياســية فــي ظــل أشــكال قمــع مختلفــة.
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مركــز عدالــة. 1 تشــرين األول 2022. 22” عاًمــا علــى هبــة أكتوبــر وسياســة إفــات املجرمــني مــن العقــاب آخــذة بالتوســع. موقــع عدالــة: املركــز القانونــي حلقــوق   8

األقليــة العربيــة فــي إســرائيل.  https://www.adalah.org/ar/content/view/10707   )مت االســترجاع بتاريــخ 24 كانــون الثانــي 2023(

املصدر نفسه.  9

https://www.mawteni48.com/ar� .48 موقــع موطنــي 48. 15 أيلــول 2022. "ماحــاش يغلــق ملــف التحقيــق باستشــهاد محمــد كيــوان"، موقــع موطنــي  10 

الثانــي 2023( كانــون  بتاريــخ 24  االســترجاع  chives/212414  )مت 

 https://did.li/Ch4fT .48 مجادلــة، محمــود. 25 متــوز2022، "كيــف تآمــرت النخبــة القضائيــة فــي إســرائيل إلغــاق ملــف استشــهاد أبــو القيعــان؟". موقــع عــرب  11

ــي 2023( ــون الثان ــخ 24 كان )مت االســترجاع بتاري

وفــي أعقــاب ذلــك، قــدم مركــز عدالــة طلًبــا لــكل مــن املدعــي العــام، املستشــار القانونــي للحكومــة ورئيــس قســم التحقيــق مــع عناصــر الشــرطة )ماحــاش(، يطالــب فيــه   12

بإعــادة فتــح حتقيــق جنائــي. انظــر بيــان مركــز عدالــة للصحافــة فــي 26 متــوز 2022 ״مركــز عدالــة يطالــب بفتــح حتقيــق جنائــي شــامل فــي أحــداث قتــل الشــهيد 

يعقــوب أبــو القيعــان واألســباب التــي أدت إلــى إغــاق امللــف״.  https://rb.gy/udhecu   )مت االســترجاع بتاريــخ 24 كانــون الثانــي 2023(

فــي أيلــول حكمــت علــى الشــاب آدم إســكافي بالســجن ثمانيــة أعــوام، وعلــى الشــاب يــزن حــرب بالســجن ســبعة أعــوام بزعــم اعتدائهــم علــى إســرائيلي خــال الهّبــة.   13

وفــي تشــرين الثانــي فرضــت احملكمــة املركزيــة فــي مدينــة اللــد احلبــس مــدة ثــاث ســنوات بحــق الشــاب محمــد شــهاب حســونة، واحلبــس مــدة 18 شــهًرا بحــق 

الشــاب محمــد العــاوور مــن مدينــة اللــد، باإلضافــة إلــى فــرض غرامــة ماليــة تقــدر بـــ 10 آالف شــيكل علــى الشــاب محمــد حســونة. وقــد نســبت النيابــة العامــة للشــابني 

تهــم “إحــراق مركبــات، واإلخــال بالنظــام، واملشــاركة فــي أعمــال شــغب، وحيــازة ســاح". وأصــدرت احملكمــة املركزيــة فــي حيفــا حكًمــا بالســجن عشــر ســنوات 

علــى أدهــم بشــير، مــن مدينــة عــكا، علــى خلفيــة أحــداث هبــة الكرامــة كمــا فرضــت عليــه غرامــة ماليــة بقيمــة 150 ألــف شــيكل بتهمــة "القيــام بعمــل إرهابــي واإلخــال 

بالنظــام".  كمــا أصــدرت احملكمــة نفســها أحكاًمــا علــى أربعــة مــن معتقلــي الهبــة الشــعبية فــي أيــار مــن طمــرة، وُهــم: محمــد أبــو الهيجــاء ومحمــد أبــو رومــي وبهــاء 

أبــو الهيجــاء باحلبــس مــدة 7 أعــوام، وإبراهيــم مريــح باحلبــس مــدة 5 أعــوام. كمــا أصــدرت احملكمــة املركزيــة فــي حيفــا، قــرار احلكــم بحــق الشــاب محمــد عمــر 

إغباريــة مــن قريــة معاويــة بالســجن مــدة 15 عامًــا، وهــو احلكــم األعلــى الــذي صــدر مــن جهــاز القضــاء اإلســرائيلي بحــق معتقلــي الكرامــة.

ــة الكرامــة".  ــي هّب ــة معتقل ــت مقاســاتها خصيًصــا ملعاقب ــة بحــق الشــباب العــرب فّصل ــون األول 2022 "األحــكام العالي ــزان: 1 كان ــان مؤسســة مي ــًا بي انظــروا مث  14

مؤسســة ميــزان حلقــوق اإلنســان. https://bit.ly/3YJqDLC )مت االســترجاع بتاريــخ 24 كانــون الثانــي 2023(

   https://did.li/UsvTY  .دربــاس، ناهــد. 5 كانــون األول 2022. "مؤمتــر صحافــي لعائــات معتقلــي هبــة الكرامــة فــي عــكا ضــد األحــكام اإلســرائيلية".  العربــي اجلديــد  15

ــون الثانــي 2023( )مت االســترجاع بتاريــخ 24 كان

مريح، إيناس. 3 كانون الثاني 2022. "ماحقة معتقلي هبة الكرامة. من يساند حراك العائات في احملاكم؟". عرب shorturl.at/sISX6 48  )مت االسترجاع   16

بتاريخ 24 كانون الثاني 2023(                                                                                                                                                                   

أقيــم االجتمــاع فــي مقــر جمعيــة بلدنــا فــي حيفــا. وســابًقا وخــال العــام 2021 رعــت جمعيــة بلدنــا مبــادرة قــام بهــا مجموعــة مــن الشــباب والنشــطاء السياســيني   17

واحلقوقيــني إلقامــة صنــدوق لدعــم معتقلــي هبــة الكرامــة حتــت اســم "صنــدوق الكرامــة واألمــل للدفــاع عــن املعتقلــني" مــن أجــل ضمــان التمثيــل القانونــي للمعتقلــني. 

shorturl. .حــول االجتمــاع انظــروا اخلبــر. الصنــارة. تشــكيل جلــان ملتابعــة معتقلــي هبــة.. والــدة أحــد املعتقلــني: "أخبــروه أنــي توفيــت لتغييــر أقوالــه" موقــع الصنــارة

                                       /https://dignityfund�baladna.com    مت االســترجاع بتاريــخ 24 كانــون الثانــي 2023(. وحــول صنــدوق الكرامــة انظــروا( at/amnR4

تشــير إلــى ذلــك اســتطاعات الــرأي املختلفــة.  انظــروا: شــحادة، إمطانــس. 2022. "توجهــات الفلســطينيني فــي إســرائيل بشــأن احلالــة السياســية وآفــة العنــف" فــي مصطفــى،   18

مهنــد )محــرر(. الفلســطينيون فــي إســرائيل: مقاربــات نظريــة وتطبيقيــة حــول العنــف واجلرميــة فــي املجتمــع الفلســطيني فــي إســرائيل. حيفــا: مــدى الكرمــل- املركــز العربــي 

للدراســات االجتماعيــة التطبيقيــة، ص 19.  وانظــروا كذلــك املقابلــة مــع أســتاذ علــم االجتمــاع نهــاد علــي حــول املوضــوع والتــي يقــول فيهــا إن مــن بــني 15 قضيــة حارقــة 

ــات  ــة: عصاب ــول 2022 . "مقابل ــا. 7 أيل ــأن قلقهــم األول هــو اجلرميــة والعنــف. حســن، زكري طرحــت فــي أبحاثهــم أمــام اجلمهــور العربــي، أجــاب 82% مــن املســتطلعني ب

اإلجــرام تغــذت مــن غيــاب الشــرطة.. ونســبة اجلرميــة لــدى العــرب 68%. موقــع عــرب https://vanl.ink/MLLaT  .48 )مت االســترجاع بتاريــخ 20 كانــون الثانــي 2023(


