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 1948 احملتلة راضيالوسط الفلسطيين يف األ اجلرمية يف 

 والسياسيةاألبعاد االجتماعية   يف قراءة 

 1صعبحممد حسن 

 
 : توطئة

 

ليست فلسطني، وابخلصوص األراضي اليت  
استثناًء عن    ، 1948حتتّلها "إسرائيل" منذ سنة  

بقّية الدول أو الكيا�ت جلهة حصول جرائم  
قتل فيها، وألسباب ودوافع خمتلفة، وتصاعدها  
يف مراحل معّينة إىل حّد هتديد الكيان الوطين  
والسياسي واالجتماعي ملن ُيسّمون حىت اليوم  

 ". 48لسطينيو  "عرب أو ف 

وحتليًال،   توثيقاً  نتناول،  البحث  هذا  يف 
قضية ابتت تُعّد من أخطر القضا� اليت تواجه  

، وهي تزداد  48الشعب الفلسطيين يف أراضي  
قضية   وهي  أال  األ�م،  مرور  مع  خطورة 
الفلسطيين   اجملتمع  داخل  اجلرمية  استفحال 

ة هلا من ِقبل العشائر واحلمائل والفعاليات  اجلذريّ هناك، مع عجز شبه اتم عن مواجهتها وإجياد احللول  
حصرها  العمل على  أو    لز�دة حّدة هذه األزمة، الفلسطينية، مقابل تواطؤ إسرائيلي، علين ومسترت،  

 
ماجستري يف العلوم السياسية. مدير التحرير يف مركز ابحث للدراسات الفلسطينية واالسرتاتيجية. كاتب مقاالت    1

  . حمّرر ومدّقق لغوي   .دراسات وصحف وجمالت ومواقع إلكرتونية عديدةوأحباث (ومراجعات كتب) يف مراكز  
 حمّلل سياسي يف عّدة قنوات إعالمية. 
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اهلش، يف ظروف احلرب أو االشتباك  اهلجني و   فقط، حبيث ال هتّدد أمن الكيان اإلسرائيلي وجمتمعه 
مع املقاومة الفلسطينية أو مع حمور املقاومة، كما حصل بشكل موّسع يف أثناء انتفاضة األقصى 

أ�ر/  يف    "القدسسيف  "خالل معركة    ولكن مؤثّر،  ،وبشكل حمدود  ،2000يف أيلول/ سبتمرب  
   .2021مايو 

ولكنها حتمل مضامني سياسية وأمنية   ،األوىل ابلدرجة (سلبية)  وألن اجلرمية كظاهرة اجتماعية
هذه الظاهرة اخلطرية، وحتديد   تتعّدد مناهج حتليل  ،وثقافية، وهي ختتلف عن ظاهرة العنف ابلطبع

أسباهبا وظروفها، والوسائل املمكنة للقضاء عليها أو احلّد من تداعياهتا، وذلك حبسب األهداف 
 مباشرة هبا، من القوى السياسية  املعنيّني اليت يضعها املتابعون أو املهتّمون بتلك الظاهرة، سواء من  

أم من دول وقوى   ،داد أرض فلسطني التارخييةواالجتماعية املمثّلة للشعب الفلسطيين على امت
  ، يف سياق توسيع وتفعيل أُطُر املواجهة مع املشروع املعادي  تسعى،وفصائل حمور املقاومة، اليت  

فلسطني ابخلصوص،   داخل  املقاومة، سواء يف  إىل  يف  بيئة  الضعف يف  ونقاط  الثغرات  حتديد 
، متهيداً حلصر تداعياهتا السلبية يف مرحلة  1948تلك احملتلة سنة    مأ   1967األرض احملتلة سنة  

أو لتوجيه "زمخها" حنو الكيان اإلسرائيلي،    ،أوىل، وللقضاء عليها يف مرحلة الحقة إن أمكنها ذلك 
 ة منذ عقود. املستمرّ العامل األساس يف معا�ة الشعب الفلسطيين 

بل معاجلتها، وأبرزها:  مناهج لتحليل الظواهر االجتماعية ووضع سُ   وكما أسلفنا، هناك عّدة 
 املنهج التارخيي، واملنهج الوصفي، واملنهج االستقرائي، واملنهج التجرييب. 

الوصفي املنهج  إىل  االستناد  البحث سيتم  لتحليل التحليلي  يف هذا  ، وهو أسلوب وطريقة 
 القيامدقيقة، مث    الستنتاجات والتوّصل    دة،حمدّ زمنية  مراحل  خالل  معّينة  قضية    املعلومات حول

مع االلتزام بتكثيف أو توسيع املعطيات    حمّددة؛التفسري املوضوعي، بُغية اخلروج خبالصات    بعملية
لكن من دون التقّيد ابلشكلّيات أو املصطلحات    ،وضوابطه  ذات الصلة حسب منهج البحث

 اليت تعيق وصول فكرة البحث وغايته بشكل سِلس ومباشر.  
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 : أّوًال: معطيات دميوجرافية
 

بقّوة يف األراضي احملتلة سنة   الراسخ  الفلسطيين عموماً، وذلك  الوجود    1948لطاملا شّكل 
ابألخص، هاجساً مؤرقاً لكيان االحتالل، أّوالً ألّن هذا الوجود ما زال يرفض ويقاوم كّل حماوالت  

التدجني   أو  التذويب  أو  التهجري 
حٌي   وجود  ألنه  واثنياً  الصهيونية، 
داخل  ابستمرار  ويتنامى  وفاعٌل 
وجوده   يهّدد  ومبا  الكيان،  جسد 

ابلبُ  االسرتاتيجي وبقاءه،  عدين 
 معاً.  والدميوجرايف

عد الدميوجرايف حتديداً، قّدر مركز اإلحصاء الفلسطيين أعداد الفلسطينيني حول العامل يف البُ 
 : عال عوض، رئيسة املركز، إند. وقالت  .2021  سنةمليو�ً مع �اية   14بنحو 

مليون يف دولة    5.3مليو�ً؛    14  حنو بلغ    2021عدد الفلسطينيني املقّدر فـي �اية سنة  
الغربية    2  .3فلسطني (بواقع   مليون نسمة بقطاع غزة)،   2.1ومليون نسمة يف الضفة 

مليون   6.3ماليني يف الشتات (  7، وما يقارب من  1948مليون يف أراضي    1.7  حوايل و 
 2ألفاً يف الدول األجنبية). 750يف الدول العربية وحنو 

يف  يف  العرب  الفلسطينيون  يقيم   اجلليل   5"إسرائيل"  هي:  رئيسية    ، واملثّلث   ، مناطق 
وحسب قانون املواطنة اإلسرائيلي، حاز املواطنَة كلُّ من    ومشايل النقب.   ، والقدس   ، واجلوالن 

، ما أغلق الباب أمام الالجئني الفلسطينيني الذين  1952/ 7/ 14أقام داخل اخلط األخضر يف  
ا التاريخ، حيث مينعهم من الدخول إىل "إسرائيل"  مل يتمكنوا من العودة إىل بيوهتم حىت هذ 

كما رفضت "إسرائيل" منح حق ملّ الشمل لكّل من هو أو هي    كمواطنني أو سكان حمليّني. 

 
 ، انظر: 2021/ 30/12مليون شخص، موقع العني اإلخبارية،  14  بتعداد يصل لـ 2021فلسطني تودّع    2

https://al-ain.com/article/palestinian-numbers-2021-year     

https://al-ain.com/article/palestinian-numbers-2021-year
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وتزّوج أو تزّوجت بفلسطيين أو عريب، ما أبقى مئات العائالت مشّتتة ما بني   48من فلسطينيي 
 3الضفة و"إسرائيل". 

% من السكان 50ويعيش حنو    ،% من السكان العرب 82ويشّكل املسلمون يف "إسرائيل" حنو  
بلدة    122ويف اجململ، هناك    مدينة وبلدة وقرية خمتلفة جبميع أحناء "إسرائيل".   114العرب يف  

، كانت مدينة  2017ويف سنة    يزيد عدد سكا�ا على ألفي نسمة.   89"إسرائيل"، منها  ـعربية ب
مسلمون والبقّية   ألف  40نسمة، منهم حنو    76,551أكرب مدينة عربية، وبلغ عدد سكا�ا  الناصرة  

أما الدروز، فيتمركزون يف كٍل من بلدة   من املسيحيني، علماً أ�ا تضم أكرب جتمُّع للمسيحيني.
  4وعسفيا. ،واملغار  ،ويركا  ،دالية الكرمل

  
 :: عوامل عديدة أّوهلا االحتالل48اثنياً: اجلرمية يف أراضي 

 

على  املدّمرة  ابنعكاساهتا  بثقلها كما  تُلقي  وهي  وتداعياهتا؛  وأنواعها  اجلرائم  أسباب  تتعّدد 
الذي يؤطّر ذلك اجملتمع   الكيان  أو  الدولة  إىل  فيه، بكّل مكّو�ته، وصوالً  اليت حتصل  اجملتمع 

يف دول العامل، ابستثناء الكيان اإلسرائيلي الذي يستهدف اجملتمع الذي  وحيميه؛ هذا ما حيصل  
 . 1948سنة  يُفرتض أن "حيتضنه" أو "حيميه"، أي اجملتمع الفلسطيين يف الداخل احملتل منذ 

ومن ضمن أساليب االستهداف اإلسرائيلي هلذا  
  اجملتمع، تشجيع جرائم القتل بني أفراده أو شرائحه 
املختلفة، عرب محاية العصاابت اليت تنشط داخله،  
ومنها تلك املرتبطة ابلعصاابت اإلسرائيلية املنظّمة،  

ابنتشار السالح بني    إضافة إىل اإلسهام اإلسرائيلي 

 
 ، انظر:12/5/2021 ، موقع عريب بوست،اإلسرائيلية األراضي ضمن "48عرب "التوزيع اجلغرايف لـ  3

https://arabicpost.net/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/2021/05/13/%D8%B9%
D8%B1%D8%A8-48                                                                                                                               

 املرجع نفسه.  4

https://arabicpost.net/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/2021/05/13/%D8%B9%D8%B1%D8%A8-48
https://arabicpost.net/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/2021/05/13/%D8%B9%D8%B1%D8%A8-48
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الناس، وعدم مالحقة املرتِكبني جبديّة، وحىت غّض الطرف عن اجلرائم املتصاعدة بني املواطنني يف  
ل يف بلد آخر؛ �هيك عن االحتالل اإلسرائيلي، والذي يُعّد حبّد ذاته بيئة  ، وكأ�ا حتص 48أراضي  
 قود.  ع وتصاعد اجلرمية يف الداخل الفلسطيين منذ    لنموّ مالئمة  

 

 : 48دراسة إحصائية حول ضحا� القتل من عرب .  1
 

بني   القتل  جرائم  نسبة  ارتفاع  املاضية  السنوات  مدى  على  اإلحصائية  الدراسات  تؤكد 
، أو داخل  1967سنة  ، مقارنة ابلنسب العادية أو املقبولة يف املناطق احملتلة  1948فلسطينيي  

 العامل.    ابإلضافة إىل دول   ، الكيان اإلسرائيلي 
"بلد�   أصدرت  والسالم    – فقد  الثقة،  أجل  من  "املركز  مع  ابلتعاون  العريب"  الشباب  مجعية 

االجتماعية" يف جامعة كوفنرتي   إحصائية    Coventry Universityوالعالقات  دراسة  الربيطانية، 
"، رصدت معلومات إحصائية عن ضحا� جرائم  years of blood 9سنوات من الدم    9شاملة لـ" 

 ، ألول مرّة منذ تفّشي هذه الظاهرة اخلطرية. 2019- 2011ل الفرتة  القتل خال 

جرمية،    64ووفقاً للدراسة، يرتفع املعّدل السنوي جلرائم القتل يف اجملتمع الفلسطيين يف الداخل إىل  
ويف اجملتمع الصهيوين من جهة   ، وهو معّدل مرتفع جداً ابملقارنة مع نظريه يف الضفة الغربية من جهة 

 تفيد الدراسة أن: و  أخرى. 

جرائم القتل منتشرة "يف كافة مناطق تواجد الفلسطينيني"، ولكن نسبة الضحا� أعلى يف  
يف هذه املنطقة،   112عدد القتلى يرتفع إىل  إن  منطقة "املركز" (�فا، اللد والرملة)، حيث  

 100نسمة، ما يعين أن عدد القتلى لكّل    71,000ـ  رغم أن عدد سكا�ا ال يتجاوز ال 
منطقة  ، وهو األعلى بني املناطق الفلسطينية. ارتفع عدد القتلى يف  156ألف شخص هو  

%  24ضحّية، ما يشّكل    138الشمال (من عّكا على الساحل إىل بلدات وقرى الداخل) إىل  
، فعدد  نسمة   464,700من مجوع الضحا�؛ ولكن بسبب عدد السكان الذي يصل إىل  

 . .... 30ألف شخص هو    100القتلى لكّل  
 



 7      الز�تونة للدراسات واالستشارات مر�ز         

تشري اإلحصائيات إىل أن جيل الشباب هو املستهدف األول جبرائم القتل، إذ إن "حوايل  
عاماً"، ونسبة فئة الشباب من الضحا�    30عاماً حىت    15نصف القتلى هم شباب من عمر  

ضحّية)، إالّ أن نسبة   24مرتفعة يف كّل املناطق. ورغم تدّين عدد الضحا� يف منطقة حيفا ( 
   5. املنطقة % من جممل الضحا� يف هذه  79الشباب الذين سقطوا من جرّاء القتل متّثل  

 

 : حتّوالت بنيويّة فاقمت العنف واجلرمية.  2
 

  واألخالقية   الفردية   العوامل   حمّصلة   عن   تعّرب   اجتماعية   ظاهرة   عن   عبارة   هو   اإلجرامي   السلوك   إن 
  مع   األفراد   تفاعل   نتاج   هي   اجلرمية   أنّ   أي .  والعاملية   احمللية   واالقتصادية،   والسياسية   والثقافية   واالجتماعية 

  الدولة   مع   التفاعل   وكذلك   أخرى،   جهة   من   االجتماعية   البيئة   مع   وتفاعلهم   جهة،   من   البعض   بعضهم 
 6. اجتماعية   الال   التواصل   ووسائل   اإللكرتونية   والتقنّيات   العوملة   ظل   يف   العاملية   البيئة   ومع   وسياساهتا، 

األستاذ    ، يقول1948وحول دوافع انتشار اجلرائم بني الفلسطينيني يف األراضي احملتلة سنة  
 املركز العريب للمجتمع اآلمن:  -رضا جابر، مدير مركز أمان 

أصبح الشعب الفلسطيين يف الداخل "أقلّية قومّية يف حالة صراع وهامشية دائمة داخل  
ا". مث جاءت "مرحلة ما بعد أوسلو، وقد رافقتها دولة تعتربها جسماً غريباً، بل عدواً هل

عملية برت �عمة وغري مرئّية، يف الوعي، عن القضية األم. وقد أحدثت حتّوالً يف عمق  
ومتاسكه".   اجملتمع  هذا  أتثري انتماء  أن  متواصل    فيستخلص  (النكبتني)  احلدثني  هذين 

واألمهية   ابملعىن  وشعوره  الفرد ابالنتماء جملتمعه  عميقة على شعور  أبعاد  وله  وتراكمي، 
وتشّظت   اجلامعة  بوصلتها  آتكلت  اليت  اجملتمعات  يف  والعنف  اجلرمية  تتفّشى  داخله. 

   7هويّتها.

 
، انظر:  10/6/2020 وكالة القدس لألنباء،  ،: األسباب واملعاجلات48العنف واجلرمية يف فلسطني  راغدة عسريان،    5

https://alqudsnews.net/post/154472 
الفلسطيين يف أراضي   6 العنف واجلرمية يف جمتمعنا  لتفسري  ،  5/2021/ 7،  موقع اجلرمق،  48راوية الشنطي، حماولة 

   https://aljarmaq.net/?p=3585 : انظر
 . 10/6/2020 وكالة القدس لألنباء، ،: األسباب واملعاجلات48العنف واجلرمية يف فلسطني راغدة عسريان،  7

https://alqudsnews.net/post/154472
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ا العلوم  يف  الباحث  أعّده  مدين"،  "إرهاب  بعنوان  فّكك ويف كتاب  علي،  �اد  الجتماعية 
التمّدن   لعملية  أن  "إسرائيل"، موضحاً  الفلسطيين يف  العريب  اجملتمع  العنف يف  الكاتب ظاهرة 
األقل  على  أو  نشوء،  يف  أساسي  دور  اجملتمع،  هذا  هبا  مّر  اليت  واَحلَضري  القروي  والتخطيط 

 اإلسهام، يف ارتفاع العنف االجتماعي على خمتلف صوره. ووفق علي: 

املدينة يف ختفيف   داخل  واجتماعي تضامين  فيز�ئي  "احلارة" كُمرّكب عضوي  سامهت 
ظاهرة العنف، ألن النظام الذي كان سائداً داخل القرى الفلسطينية قبل االحتالل هو نظام  
أبوي "بطركي"، الكلمة فيه لكبري العائلة/ املختار الذي ميثّلهم وينطق ابمسهم، علماً أبن هذا  

ى يف بعض احلاالت إىل خلق اعتداءات وصراعات بني محائل وعشائر رافقها قتل  النظام أدّ 
وختريب، وخصوصاً بعد "معارك" االنتخاابت اليت تتمثل يف الصراع على السيطرة أو التمثيل  
داخل البلدات الفلسطينية؛ لكّن شكل الصراع وحجمه بني احلمائل تبّدال بعد حتّول القرى  

ْديَنة. الفلسطينية إىل مدن صغ 
َ
 8رية، ومرورها يف سريورات ظاهرة التمّدن وامل

، حيث  48اليت يعانيها فلسطينيو الـ    "العجز الدميوقراطي"ُتضاف إىل تلك األسباب، حالة  
يوجد خلط بني مفاهيم الدميوقراطية وممارستها من جهة، واستغالهلا لنيل قّوة متثيلهم بواسطة ذوي  

، فإن هذا  2015سنة  املصاحل الّضيقة من جهة أخرى. ووفق الكتاب الصادر عن جامعة حيفا  
تطوير  يف  أسهم  العجز 
اجتماعي من  ظواهر عنف 
نوع جديد مل يشهده اجملتمع 

من قبل،   الفلسطيين 
على  الصراع  وخصوصاً 
 رائسة وإدارة السلطة احمللية. 

 
 ، انظر: 2016/ 6/10، بريوت، األخبارصحيفة  منط احلياة الفلسطينية: من القرية إىل "املدينة املشّوهة"،   8

https://al-akhbar.com/Palestine/220427 

https://al-akhbar.com/Palestine/220427
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اليهودي   اجملتمع  اجلرائم داخل  اخنفاض عدد  الرمسية تشري إىل  أن اإلحصاءات  وابلرغم من 
اآلخر  مع  اليومي  واالحتكاك  املعايشة  أسهمت  الفلسطيين،  ابلعريب  مقارنة   اإلسرائيلي، 
مباشرة يف   أثّرت  معّينة  ومنظومات  سلوكيات  فرض  أحيا�ً، يف  عليه  واالنفتاح  (اإلسرائيليني)، 

قطيع اجملتمع العريب، خالل االتصال املباشر معه يف العمل أو مناطق احلّيز العام، مثل: شرذمة وت
 9.السهراجلامعات، والدوائر الرمسية، وأماكن 

 
 

 : الفقر عامل رئيس للعنف.. وعوامل أخرى.  3
 

وأبرزها األزمة    ، 48عديدة تقف وراء تصاعد معّدالت اجلرمية بني فلسطينيي    هناك أسباب أخرى 
االقتصادية واالجتماعية اليت تصاعدت حّدهتا بعد تفّشي وابء كورو� على مستوى فلسطني والعامل  

قبل أعوام، وما نتج عنها من تداعيات  
اجملاالت  خمتلف  أزمة    ، يف  ومنها: 

البلدا  أو  املدن  يف  احلاّدة  ت  السكن 
بني   البطالة  نسب  وتزايد  املدينية، 
الشباب الفلسطيين، وإفالس الشركات  
حمدودة   أو  الصغرية  واملؤسسات 

التّجار وأصحاب  (كبديل عن    لالقرتاض وغريهم،    األعمال   التمويل، حيث اضطّر أصحاهبا، كما 
تديرها مافيات عربية مالية مر  اليت  السوداء  السوق  تبطة أو حممّية من  البنوك اإلسرائيلية)، ممّا ّمسي 

  ومعروفةٌ مافيات إسرائيلية، ليست بدورها بعيدة عن مظّلة األجهزة األمنية واالستخبارية اإلسرائيلية.  
يف أي بلد أو جمتمع:    املالية   أو املافيات   النتائج الكارثية ملن يسري يف خيار االقرتاض من العصاابت 

   10القتل، أو االنتحار!   اإلفالس، 

 
 املرجع نفسه.  9

،  4/2020/ 21،  األخبار  ،: املافيا ليست يف اَحلجر!48كورو� "يُنعش" اجلرمية يف أراضي الـ  محود،    بريوت  انظر:  10
 https://www.al-akhbar.com/PDF_Files/4031/alakhbar20200421.pdf انظر: ، 12ص 
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 :االحتالل يُفّعل مشروعه التفتييت أبيٍد فلسطينيةاثلثاً: 
 

بتفعيل مشروعه القدمي لتفتيت مقّومات بقاء وصمود    2000شرع الكيان اإلسرائيلي منذ سنة  
الشعب الفلسطيين يف الداخل احملتل، بعدما استشعر خطراً دامهاً بسبب ما ُمسّي حينها بـ"هّبة  

شاابً فلسطينياً من املثّلث واجلليل، يف مطلع   13يها  األقصى" أو "هّبة أكتوبر"، واليت سقط ف
، برصاص الشرطة اإلسرائيلية؛ وهم كانوا يتظاهرون احتجاجاً على  2000تشرين األول/ أكتوبر  

، حلُرمة املسجد Ariel Sharonتدنيس زعيم املعارضة اإلسرائيلية حينها، اإلرهايب أريل شارون  
ثره انتفاضة األقصى (االنتفاضة الثانية) يف الضفة الغربية  األقصى املبارك، والذي اندلعت على إ

 احملتلة وقطاع غزة، واليت استمّرت قرابة مخسة أعوام.

القدس   سيف  معركة  وبعد 
أ�ر/   يف  غزة  يف  املقاومة  مع 

واحلركة  2021مايو     الشعبية ، 
اليت   (العنيفة)  االعرتاضية 
غزة   مع  للتضامن  انطلقت 
بعض   يف  األقصى  واملسجد 

سنة   احملتلة  األرض  ضمن  "االسرتاتيجية"  وحصول    1948املناطق  وحيفا)،  واللد  (عّكا 
التواطؤ    ابلسالح" مواجهات "  مع املستوطنني والشرطة اإلسرائيلية، عاد الكيان إىل سياسة 

، ملعاقبة فلسطينيي الداخل، وإلشغاهلم عن الدفاع  48مناطق  أو غّض الطرف عن اجلرائم يف  
للقدس  التهويدية  خمططاته  وتطّور  االحتالل  وجود  مقّدمها  ويف  األساسية،  قضا�هم    عن 

 ولكّل فلسطني.    وللنقب 
 

 : اجلرمية الفلسطينية بسالح إسرائيلي.  1
 

لسنوات طويلة، أغمضت "إسرائيل" وأجهزهتا األمنية أعينها عن السالح املنتشر بصورة  
عارة   بلدة  من  ملحم  نشأت  الشهيد  نّفذ  عندما  لكنها  الفلسطينيني.  بني  عرعرة    - مرعبة 
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  Disengoff Streetعملية إطالق �ر يف شارع ديزينغوف  
مطلع  يف تل أبيب وقتل إسرائيليني اثنني وجرح عدداً آخر ( 

وعرابً  2016سنة   حرب  ساحات  هناك  أن  اكتشفت   ،(
حيملون أسلحة، مصدرها األساسي من جنود جيش العدو  
املعنية، كما   للدوائر  فقدا�ا  عن  يبّلغون  مث  يبيعو�ا  الذين 

أردا  جلعاد  الداخلي  األمن  وزير  بذلك   Giladن  صرّح 

rdanE .11 

ووفق املعطيات اليت تقّدم هبا أردان يف إحدى جلسات الكنيست، تبّني أن جنود اجليش ال  
بنادق أو مسّدسات فقط، بل قنابل يدوية وعبوات �سفة وقنابل صوتية    48يبيعون فلسطينيي الـ  

ملف ُمتعلق بقضا� الوسائل    2,500فُتح    2015و   2014وأسلحة أخرى أيضاً. كما أنه بني سنيت  
 القتالية وفقدان أسلحة.

الـ   فلسطينيو  انتشار  48يرفض  "إسرائيل"،  القانون يف  تطبيق  أجهزة  ادعاءات  ، خبالف 
ال  اجملرمون  ظاهرة  يستخدمه  الذي  املرّخص،  غري  املافيا  وجتّ سالح  وجمموعات  املخّدرات  ار 
ل الشرطة اإلسرائيلية، لكو�ا شرطة  تدخّ مة؛ لكنهم يف الوقت نفسه يرفضون  املنظّ واجلرائم  

احتالل ومتحّيزة إىل طرف دون اآلخر، وتعمل وفق أجندة سياسية معادية هلم؛ ابإلضافة إىل  
 أروقتها وارتباطاهتا املشبوهة مع منظمات اجلرمية. ودوماً، حّذر املسؤولون  انتشار الفساد يف 

الفلسطينيون يف الداخل من استغالل حاجة جمتمعهم إىل األمن الفردي واجلماعي من أجل  
كقضية التجنيد اإلجباري، أو اخلدمة املدنية، أو استغالهلم يف هدم  ،  تنفيذ أجندات مرفوضة 

 12املرّخصة". البيوت العربية "غري  
 

 
 ، انظر:2016/ 6/10،  األخبار ،: ساحات حرب من نوع آخر48اجلرمية بني فلسطينيي الـ بريوت محود،  11

https://al-akhbar.com/Palestine/220424     
 املرجع نفسه.  12

 جلعاد أردان

https://al-akhbar.com/Palestine/220424
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 : ارتفاع حاد يف مستوى ارتكاب اجلرائم بني الفلسطينيني.  2
 

  مجال   الدكتور  الدميقراطي  الوطين  التجّمع  حزب   رئيس  يقول
، يف السنوات األخرية،  48اجملتمع الفلسطيين يف أراضي    إنّ   زحالقة،

ارتفاعاً حاداً ومتواصالً يف مستو�ت العنف واجلرمية بشكل عام، 
  1980بني سنيت    الفرتة املمتّدة ويف جرائم القتل بشكل خاص. ففي  

قتيل،  2000و مئة  من  أقل  جنائية  جرائم  يف  القتلى  عدد  ، كان 
منذ بداية األلفّية الثالثة حىت    قتيل  1,500وارتفع هذا العدد إىل حنو  

 13. ضعفاً  15، مبا يزيد عن ) 2021اليوم (

عاماً، وحتديداً نتيجة    20يقول د. وليد حّداد، أحد املختّصني العرب يف علم اإلجرام، قبل  
 : أكتوبر اليت رافقت االنتفاضة الثانية من الداخل الفلسطيين /هّبة تشرين األول

أبرق الفلسطينيون يف الداخل رسالة واضحة إىل الدولة، مفادها أّن شعبنا صاحب  
وعي وطين ويريد حقوقه السياسية. واشتعل الضوء األمحر لدى األجهزة احلكومية، فمّيزت  

، وقّررت وضع ملف اجلرمية يف اجملتمع  هذه األجهزة بني السالح اجلنائي والسالح األمين
 14العريب على الرفوف. وعلى حسابه، �خذ اجلانب األمين كّل احلّيز على الطاولة. 

 Knesset Researchويقول التقرير الذي قدَّمه مركز األحباث واملعلومات التابع للكنيست

and Information Centre (RIC)    مستوى اجلرمية إن  "  :2010للجنة الداخلية الربملانية يف سنة
يف اجملتمع العريب يتفاقم مقارنة ابخنفاض مستواه يف اجملتمع اليهودي، وإنَّ أحد أسباب هذا التفاقم  

؛ ولكنه يف الواقع مل �خذ بعني االعتبار أسباابً أخرى، مثل  "هو حالة الفقر املستعصية واملستمرة
الشر  سنة  احلملة  منذ  اليهودية  اجلرمية  عصاابت  على  الناجعة  آنذاك  2004طية  ُمسّيت  واليت   ،

 
زحالقة،   13 األبرهتايدمجال  دفيئة  يف  والعنف  اجلرمية  تنامي  الداخل:    لندن،   ،العريبالقدس  صحيفة    ،فلسطينيو 

 https://www.alquds.co.uk، انظر: 13/10/2021
 ، انظر:21/1/2021؟، موقع امليادين نت، 48ملاذا تستفحل اجلرمية املنظّمة داخل مناطق الـ أليف صّباغ،  14

 https://www.almayadeen.net        

 مجال زحالقة

https://www.almayadeen.net/
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بـ"اإلرهاب اجلنائي". ومل ُيِشر التقرير إىل أن أيتام هذه العصاابت من اجملرمني العرب انتقلوا للعمل 
من دون    يف املدن والقرى العربية، ليعيثوا هبا فساداً وينشروا فيها ظاهرة "اخلّوة" والقتل الرخيص،

رادع حكومي. كما مل ُيشر إىل الضائقة السكنية اليت توّلد العنف والصراعات على كّل صغرية 
هذا  "معاجلة"  احلكومة حتاول  أن  إىل  يشري  لكنه  العنف؛  لتفاقم  أخرى كثرية  وأسباب  وكبرية، 

 الشباب  امللف، من خالل "ز�دة عدد أفراد الشرطة العرب". هذا يعين أ�ا تستثمر اجلرمية لزجّ 
العرب يف اخلدمة األمنية، شرطية كانت أو عسكرية، بدالً من مقاومة اجلرمية ابلوسائل الشرطية  

 15. هبدوءوالقضائية وتوسيع احلّيز العام حىت يستطيع املواطن أن يعيش 
 

 ُيصّعدها!  48قرار إسرائيلي مبكافحة اجلرمية يف أراضي  .  3
 

وخالهلا، قادهتا بعض وسائل اإلعالم العربية   2016يف أعقاب محلة إعالمية مكثّفة قبل سنة 
قراراً خاصاً مبحاربة    Benjamin Netanyahuومجعيات أهلية، اختذت حكومة بنيامني نتنياهو  

، صادقت  1402العنف واجلرمية يف اجملتمع العريب، وّمسي ابلقرار 
حملارب  حكومية  خطّة  على  ملياري  مبوجبه  تبلغ  مبيزانّية  اجلرمية  ة 

ولكنَّ مضمون اخلطّة عاد    16.مليون دوالر)  529شيكل (حنو  
، ومنها ضرورة جتنيد  2010إىل البنود نفسها اليت ذُِكرت يف سنة  

سنة    2,600 حىت  عريب  الدور�ت  2020شرطي  وز�دة   ،
، وفتح حمطّات شرطة جديدة يف القرى واملدن العربية؛  الشرطية

وُعّني لذلك مفّوض خاص من ِقبل الشرطة، عريب من سكان  
  17قرية كفركنا، هو الضابط مجال حكروش. 

 
،  الشرق األوسط، صحيفة  48املرجع نفسه؛ وانظر أيضاً: تفاقم مذهل يف معّدالت اجلرمية بني صفوف فلسطينيي    15

   https://aawsat.comر: ، انظ24/6/2020لندن، 
،  4/2016/ 11املركزي يف    "ئيلاإسر "  ئيلي وفق معطيات بنكاسر اإلصرف الدوالر مقابل الشيكل    سعر   مت اعتماد 16

 .3.782 الصرف بسعر الذي حدد
 . 21/1/2021؟، امليادين نت، 48ملاذا تستفحل اجلرمية املنظّمة داخل مناطق الـ أليف صّباغ،  17

 بنيامني نتنياهو

https://aawsat.com/
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مرور   للجنة   10بعد  للكنيست  التابع  واملعلومات  األحباث  ملركز  األول  التقرير  على  أعوام 
مواطن عريب إضايف على أيدي جمرمني   800)، وبعد مقتل أكثر من  2010الداخلية الربملانية ( 

ب من عصاابت وأفراد مسّلحني، قّدم مركز األحباث نفسه تقريراً آخر للجنة مكافحة اجلرمية  عر 
، والذي شارك يف جلستها نتنياهو شخصياً، فعاد ليؤّكد استمرار  2020/ 9/11يف اجملتمع العريب يف  

تمرار.  تصاعد دالّة اجلرمية املنّظمة، مع أرقام أكرب بكثري لعدد الضحا�، وبوترية متصاعدة ابس
، وفق اإلحصائيات الرمسية، أصبح  2012قتيالً يف سنة   67ففي حني كان عدد الضحا� العرب  

 18. قتيالً  113بـ    2020، وانتهت سنة 11/2020/ 9قتيالً حىت  101عددهم 

 
 : 48رابعاً: املواقف الفلسطينية واإلسرائيلية من تصاعد اجلرمية يف أراضي 

 

 :والتحرّكات الفلسطينيةاملواقف .  1
 

 متييز عنصري حىت يف مكافحة اجلرمية! أ. 

تتصاعد املواقف والتحركات الصادرة عن هيئات سياسية مؤثّرة مثل جلنة املتابعة العليا للجماهري 
الـ   أراضي  األهلي    48العربية يف  اجملتمع  أو �شطة يف  أو جهات حزبية  فاعليات عشائرية  أو 

، وهي تتوّجه إلدانة السلطات اإلسرائيلية، 48سب اجلرمية يف أراضي نِ الفلسطيين، كّلما ازدادت 
األمنية والعسكرية واملدنية، ابلتواطؤ أو غّض الطرف عن التصّدي للعصاابت العربية (أو األفراد)  

ة شبه اتمة يف املناطق العربية، مقابل تقييد كامل حلركتها اإلجرامية يف أراضي ما  اليت تتحّرك حبري
يسّمى "الدولة اإلسرائيلية"؛ والغاية واضحة من هذا املسار اإلسرائيلي املزدوج واملشبوه: تفتيت  
التذويب  أو  والرتانسفري  الطرد  حماوالت  وقاوم كّل  رفض  ألنه  الداخل،  من  الفلسطيين  اجملتمع 

سرائيلية طيلة العقود املاضية. لكن سيتم الرتكيز فيما �يت على املواقف أو التحركات "املؤثّرة"  اإل
 فقط، واليت تفيد السياق العام للبحث وهدفه. 

 
 املرجع نفسه.  18
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يف الكنيست، مجال زحالقة، إن الفلسطينيني يف   السابققال النائب العريب    هذا اإلطار،  يف
ئيلي، ميارس التمييز يف كافة جماالت احلياة، مبا فيها  الداخل يعيشون يف ظّل نظام عنصري إسرا

يهودية،   دولة  إسرائيل  جيري؛  ملا  األساسية  اخللفية  هي  "العنصرية  وأضاف:  اجلرمية.  مكافحة 
بنيوي   متييز  وهناك  لليهود،  فيها  واألولوية 
ال   نظام  قضية  والقضية  العرب،  جتاه 
سياسة؛ وموضوع العنف واجلرمية ال خيتلف  

يتعلق جوهر�ً   فيما  إسرائيل  سياسات  يف 
مبوضوع التعليم، والتشغيل، والبىن التحتية،  

زحالقة وشّدد  ذلك".  أن:   وغري  على 
"إسرائيل تّدعي أ�ا حتارب اجلرمية يف اجملتمع العريب يف الداخل، لكن احلقيقة على العكس متاماً.  

إلجرام اليهودية، مشرياً  الشرطة سامهت يف تقوية املنظمات العربية، بعد أن سحقت منظمات ا
إىل أن هذه املنظمات حتظى حبالة ازدهار غري مسبوقة، فيما الشرطة تتفرّج". واتبع: "إسرائيل  
مارست سياسة التجاهل، وغّض الطرف عن موضوع العنف واجلرمية يف اجملتمع العريب. لكن اآلن 

شارح اليهودي"؛  اجملتمع  إىل  وصلت  أل�ا  معها،  التعامل  إىل  "ّجتار  ستضطر  ابلقول:  ذلك  اً 
املخّدرات العرب يبيعون بضاعتهم اآلن يف املدن اليهودية؛ وهذا أطلق إشارات محراء قوية لدى  

أكثر من   عن مقتل  ة" ابملسؤوليةم زحالقة "املؤسسة اإلسرائيليواهتّ املؤسسة األمنية اإلسرائيلية".  
  19. ) 2019(  اليومإىل  2000شخص منذ سنة   300,1

 ! 48ألف قطعة سالح يف أراضي  450ب. 
سياسة     تّتبع  اإلسرائيلية  احلكومة  أن  جابر،  إبراهيم  اإلسرائيلية،  الشؤون  يف  اخلبري  كشف 

الرتاخي وغّض الطرف عن متابعة قضا� اجلرمية يف الوسط العريب، يف إطار سياسة عامة هدفها 

 
،  5/10/2019  ،21موقع عريب    ،" ابجلرمية.. وغياب للردع والعقاب48االحتالل يُغرق أراضي "   حسني مصطفى،   19

 https://arabi21.com انظر:
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اليت من املفرتض أن يهتم هبا املواطن  إشغال اجملتمع الفلسطيين بنفسه، بعيداً عن القضا� اجلوهرية  
"إن عدداً من املافيات والعصاابت العربية يعمل يف الداخل، مشرياً إىل أن   : العريب. وقال جابر

احلديث يدور عن مثانية من عصاابت اإلجرام تعمل يف القتل واالبتزاز يف الوسط العريب، وسط  
غياب اتم لدور الشرطة، حيث إن الكثري من اجملرمني طلقاء، دون ردع أو عقاب". ولفت إىل  

اليهود" يرّوجون بضاعتهم يف الوسط العريب، مشرياً إىل أن احلديث يدور عن أن "ّجتار السالح "
ألف قطعة سالح منتشرة يف اجملتمع الفلسطيين، سامهت يف تروجيها عصاابت إجرام   450حنو  

 يهودية". 

عزا جابر انتشار اجلرمية إىل "حالة االنفتاح على اجملتمع اليهودي اليت أّدت إىل حدوث وقد  
ض االجتماعية يف اجملتمع العريب"، الفتاً يف هذا الصدد إىل أن "شرحية من الشباب  بعض األمرا

الفلسطيين يف الداخل أتثّروا بعصاابت اإلجرام يف اجملتمع اليهودي، وابتعدوا عن العادات والتقاليد  
 20يف اجملتمع الفلسطيين، ما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع حّدة قضا� العنف واإلجرام".

 تعاقب فلسطينيي الداخل بسالح اجلرمية: ."إسرائيل"ج

يقول مدير معهد مسار لألحباث االجتماعية يف أراضي   
  United Nationsخالد أبو عصبة إن األمم املتحدة    48الـ  

قتلى/ مليون شخص كحٍد طبيعي، وإن    10حّددت مقتل  
قتيالً/ مليون شخص.   11املعّدل يف األراضي الفلسطينية  

إىل سقوط   األرقام  أراضي    46وتشري  داخل  مليون  قتيًال/ 
. وأشار إىل أن تصاعد أعداد القتلى نتيجة اجلرائم املتالحقة يف الداخل جزٌء من حالة  48العام  

ئيل" من أجل إغراق اجملتمع العريب يف أتون اجلرمية اليت جتعل  مقصودة ختّطط هلا دوائر يف "إسرا
 21الفلسطيين يف الداخل يفقد أمانه الشخصي.

 
 . نفسهاملرجع  20
،  10/10/2019.. جرائم ال ختلو من املؤامرة اإلسرائيلية، موقع املركز الفلسطيين لإلعالم،  48القتل يف أراضي    21

 https://www.palinfo.net/261213انظر: 
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مواطناً    1,350، قُِتل أكثر من  2000ويشري احملامي يف الداخل رضا جابر، إىل أنه "منذ عام  
  2017وأضاف: "ويف عام    . امرأة"  14منهم    ، عربياً   75قُِتل    2018؛ ويف عام  48عربياً يف أراضي  

. كما كشف أنه منذ مطلع العام احلايل 58فُقِتل    2015. أما يف  64قُِتل    2016، ويف  72قُِتل  
. وأكد  "لقاءطُ  لةوالقتَ عربياً، الفتاً إىل أن األغلبية الساحقة من هذه اجلرائم ما تزال لغزاً    25قُِتل  

ة ابلسالح يف الشارع العريب منذ هّبة القدس  أن "إسرائيل تغّض النظر عن العنف واجلرمية والتجار 
واألقصى واالنتفاضة الثانية، بعدما تنّبهت للدور اخلطري لفلسطينيي الداخل، كشكٍل من أشكال 

 22". الوطنية العقاب لفلسطينيي الداخل ملواقفهم 

 واإلسرائيلية: العربية د. ترابط عضوي بني العصاابت

خالل  ومن  استقصائية،  دراسة  يف  عرّاف،  سهى  والصحافية  السينمائية  املخرجة  تكشف 
صني يف شأن اجلرمية، أن منظمات اإلجرام الكبرية وِلدت بداية  املتخصّ املقابالت اليت أجرهتا مع  

الثمانينيات يف الشارع اليهودي، و"أصبحت تشّكل خطراً على اقتصاد وأمن "إسرائيل". عملت  
مات يف "املدن اليهودية مثل نتانيا، كرمئيل و�ار�. كانت منظمات اإلجرام "العربية"  هذه املنظ

مبثابة مقاول اثنوي هلا وكانت تتوّىل التنفيذ". وبعد ا�يار املنظمات اليهودية اليت ّمت حماربتها من  
الظاهرة إىل   انتقلت  الرمسية،  السلطات  ِقبل 
  الوسط العريب، و"شرعت يف تطوير ذاهتا". 
مل حتارهبا الشرطة اإلسرائيلية، فتوّسع نشاطها  
احمللية   اجملالس  على  سيطرهتا  حّد  إىل 

سلطة حملية    15والبلد�ت، و"تعّرض رؤساء  
املنصرمة ( السنة  مباشرة، خالل  النار،  يؤّشر على منحًى خطري...  2019إلطالق  ما  )، وهو 

 23خالل املناقصات واالبتزاز.  اهلدف من وراء هذا كّله هو تبييض أموال هذه املنظمات" من

 
 . نفسهاملرجع  22
 . 10/6/2020 وكالة القدس لألنباء، ،: األسباب واملعاجلات48العنف واجلرمية يف فلسطني راغدة عسريان،  23
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حممد بركة، إّن "منظمات اإلجرام    48يقول رئيس جلنة املتابعة العليا للجماهري العربية يف أراضي الـ  
... وتعّززت  1998سنة، يف االنتخاابت احمللية اليت جرت يف العام    20اخرتقت السلطات احمللية قبل  

الدولة ال تدافع عن القانون    . عليه من الدولة (الصهيونية).. قوة هذه املنظمات ابلدعم الذي حتصل  
 24يف القرى واملدن العربية... وحتظى (هذه املنظمات) برعاية الدولة والشرطة ومحايتها". 

 ه. "أم الفحم" تنتفض ضّد التواطؤ اإلسرائيلي مع اجملرمني: 

العربية  للمدن  الفلسطينية   كنموذج 
وسياساته   لالحتالل  والرافضة  الصامدة 

تربز   الفحماإلجرامية،  وهيأم  مدينة    ، 
، افتُتح فيها مركز  48فلسطينية يف أراضي الـ  

، ذلك عقب التحامها 2004الشرطة سنة  
القدس   انتفاضة  يف  الفلسطيين  ابمتدادها 

  وازداد منذ ذلك   . 2000واألقصى يف سنة  
ة خالل الفرتة  ضحي  32قتل اجملتمعية يف أم الفحم حىت وصل إىل  الوقت عدد ضحا� جرائم ال

2011-2019 . 
  وآلّيةإن وجود مركز الشرطة يسلب أهايل أم الفحم السيادة على مكا�م، ويشّوه عالقاهتم  

إال   وأعراف.  ِقَيم  من  تتضّمنه  مبا  اجملتمعي  تظاهرات  أن  الضبط  من  الفحم  أم  يف  حيدث  ما 
 واحتجاجات هو حماولة الستعادة السيطرة الذاتية والضبط اجملتمعي وإرجاعهما إىل نصاهبما.  

، وحىت يومنا هذا، مل حتدث أّي 2021يف بداية سنة    ومنذ انطالق هذه التظاهرات الضخمة
عرّفه   الذي  األمر  إطالق �ر،  أحداث  أو  الفحم  أم  قتل يف  املوّحد" أبنه جناح جرمية  "احلراك 

 25"للضغط الشعيب" لوقف اجلرمية.
 

 املرجع نفسه.  24
مؤسسة الدراسات  موقع    ،1948جملتمعي واجلرمية اجملتمعية يف األراضي الفلسطينية احملتلة سنة  اضبط  ال أسرار كّيال،  25

 https://www.palestine-studies.org/ar/node/1651125  ، انظر:1/4/2021 الفلسطينية،
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   :48و. "إسرائيل" تستهدف نسيج وهوية فلسطينيي  
يؤّكد رئيس جلنة احلرّ�ت ابلداخل الفلسطيين الشيخ كمال اخلطيب، الذي كان �ئب رئيس  
املسؤولية   وحتميلها كامل  اإلسرائيلية"  لـ"املؤسسة  اهتاماته  إسرائيلياً،  "احملظورة"  اإلسالمية  احلركة 

ن مشهد  ، مبّيناً أ48عن مشهد العنف واجلرمية الذي يعكس مشهد االغتيال اجلماعي لفلسطينيي  
ز عرب االستهداف اإلسرائيلي املمنهج للثقافة الفلسطينية واإلعالم والتعليم والرتبية يرتكّ االغتيال  

 26. 48والقومية والدينية لفلسطينيي   ةوالنسيج اجملتمعي، مع حماولة مسخ وتشويه اهلوية الوطني

وحّذر اخلطيب من اخلطة اإلسرائيلية لالغتيال اجلماعي للفلسطينيني، وهي اخلطة اليت أفرزت  
أشخاصاً اختطفتهم "إسرائيل" بعد أن جنحت بتشويه هويتهم وسلخهم عن انتمائهم وشعبهم؛  
أضيف إليهم عنصر آخر وهو سهولة الوصول للسالح، علماً أنه مبوجب اإلحصائيات الرمسية 

% من األسلحة ابلبلدات العربية ابلداخل، هو خمازن  70ة األمن الداخلي، فإن مصدر  وإقرار وزار 
  27اجليش اإلسرائيلي. ومستودعات  مقرّات الشرطة

 
،  13/1/2021 اجلزيرة.نت،، موقع ضحّية للعنف واجلرمية 48.. فلسطينيو 2000منذ عام قتيل  1700حممد وتد،   26

 https://www.aljazeera.net  : انظر
 املرجع نفسه.  27

https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/13/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88-48-%D8%B1%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85-1700-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84
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 ز. مواقف فلسطينية تدين االحتالل:

إىل رفع مستوى الوعي بشأن تصاعد معّدالت جرائم العنف يف جمتمعاهتم   48يسعى فلسطينيو  
حتت وسم "حياة العرب مهّمة". ولكن على عكس محلة مماثلة يف الوال�ت املتحدة، يطالب 

 28هؤالء ابملزيد من العمل الشرطي، ال خفضه. 
"إسرائيل"، جلرائم عنف يف  % من سكان  20الذين يشّكلون حنو    48وتعّرض فلسطينيو  

السنوات األخرية، مبعّدالت يف جرائم القتل تتجاوز بكثري حّصتها من السكان، ويؤّججها  
وقال نشطاء إن السلطات اإلسرائيلية جتاهلت    نفوذ العصاابت اإلجرامية واخلالفات العائلية. 

من املبادرات يف السنوات    اترخيياً معّدالت اجلرائم بني العرب. ورّوج مسؤولون إسرائيليون لعدد 
األخرية، بينها ضّخ ميزانيات أكرب لقوات إنفاذ القانون يف اجملتمعات العربية، لكن الشرطة  
قالت إنه مبقدور قادة اجملتمع بذل املزيد من اجلهد ملساعدهتم. ووفقاً للتقارير، قُِتل ما ال يقل  

جرمية قتل على مستوى    93ايل  من إمج   ) 2021فلسطينياً حىت اآلن (أيلول/ سبتمرب    78عن  
 29إسرائيل". " 

بينيت  نفتايل  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس   Naftali  وكان 

Bennett   منها تعاين  اليت  العنف  جرائم  مبكافحة  تعّهد  قد 
بعد سنوات من اإلمهال. وكان ذلك أحد  العربية،  اجملتمعات 
خالل   من  التاريخ"  "دخل  صغري  عريب  حزب  مطالب  أهم 
العربية   القائمة  ويُدعى  احلكومي،  االئتالف  إىل  االنضمام 

 30املوّحدة. 

 
موقع  العنف  تصاعد   مسؤولية   إسرائيل  ُحتّمل  ومحاس  48  فلسطينيي  بني  اجلرمية  لوقف   دعوات  28  ،TRT    ،عريب

 /https://www.trtarabi.com، انظر: 28/9/2021
 . نفسهاملرجع  29
 . نفسهاملرجع  30

 نفتايل بينيت
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السياق أ،  نفسه  يف  األول/  تشرين  العليا    ، 2019وبر  كتيف  املتابعة  جلنة  قيادة  عضو  م  اهتَّ
الـ   العربية يف أراضي  الصانع  48للجماهري  سلطات االحتالل اإلسرائيلي ابلعمل على  ،  طلب 

. وقال الصانع: إن "سلطات االحتالل متنح  1948تعزيز اجلرمية يف اجملتمع العريب داخل أراضي  
ة واضحة"، مؤكداً أنه "سيتم نقل اإلضراب  الضوء األخضر للتصعيد يف اجلرائم، وتتعامل ابزدواجي

 واتبع يف تصريح عرب تلفزيون فلسطني: 31إىل الشوارع اإلسرائيلية".

أعلنت اإلضراب الشامل احتجاجاً على جرائم العنف    48جلنة املتابعة يف أراضي عام  
معنّية هبدف   اجلرائم صدر من جهة  التصعيد يف  والقتل. فهناك إدراك عميق أبن هذا 
الصراع،   من  بدّوامة  الداخل  الفلسطيين يف  اجملتمع  وإدخال  االجتماعي  النسيج  تدمري 

الضروري دّق �قوس    وعدم االستقرار، وعدم االطمئنان الشخصي والعام. هلذا كان من 
اخلطر؛ فنحن نواجه عصاابت منّظمة حّولت السالح إىل مصدر رزق وترتكب اجلرائم  

 32يف وضح النهار. 
 

%  60وأوضح أنه وحسب اإلحصائيات، فإن  
يشّكل   الذي  العريب  اجملتمع  يف  تتم  اجلرائم  من 

جرائم  20 أن  أي  اإلسرائيلي؛  اجملتمع  من   %
القتل يف اجملتمع العريب ثالثة أضعاف القتل يف  

% من  80اجملتمع اإلسرائيلي. كما أن أكثر من  
% من  90اجلرائم تُنّفذ بسالح �ري، وأكثر من  

والشرطة   اجليش  مصدره  السالح  هذا 
 33. اإلسرائيليان 

 
 ، انظر:3/10/2019احملتلة، موقع إرم نيوز،  48تعّزز اجلرمية يف أراضي  إسرائيلطلب الصانع:  31

https://sahafaa.net/show6491929.html 
 املرجع نفسه.  32
 املرجع نفسه.  33
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 :املواقف واإلجراءات اإلسرائيلية.  2
 

اضطّرت "إسرائيل" بعد طول مماطلة ومعاجلات سطحية لقضية اجلرمية يف األراضي احملتلة  
، وبعد انكشاف تواطؤ أجهزة الشرطة واالستخبارات اإلسرائيلية يف ز�دة حّدة  1948سنة  

هذه األزمة املستمرة منذ سنوات طويلة، ولغا�ت سياسية وأمنية معروفة، التدّخل مبستو�ت  
األوضاع يف الداخل الفلسطيين احملتل، خشية من انفالت زمام األمور من يد  معّينة لضبط  

الكثر،   الكيان  أعداء  مع  املتصاعد  التوّتر  أو  احلرب  يف ظروف  الكيان، خصوصاً  حكومة 
 داخل وخارج فلسطني. 

اإلجرامية  العصاابت  ملكافحة  "متكاملة"  خطة  وتطبيق  إقرار  مسألة  جمّدداً  برزت  هنا،  من 
واليت كان قد ّمت اإلعالن عنها قبل سنوات (يف عهد نتنياهو)، هبدف "هتدئة" اجلمهور  العربية،  

اإلسرائيلي  الداخل  ابجتاه  العصاابت  هذه  ممارسات  متّدد  وملنع  �حية،  من  الفلسطيين،  العريب 
 "اليهودي"، من �حية أخرى.  

، واليت صدرت يف 48اضي  أبرز املواقف واإلجراءات اإلسرائيلية حيال تفاقم اجلرائم يف أر ومن  
 ، حسب التسلسل الزمين هلا: 2021  سنة

 :العدو يعرتف: العرب مشكلة أمنية وحنن شركاء يف اجلرائم ضّدهمأ. 
ن املسؤولني عن اجلرائم اخلطرية يف اجملتمع العريب يف الداخل أباإلسرائيلية    مسؤول يف الشرطة  أقرَّ 

 Israel Security Agency—ISA)  الشاابك(  األمن العامهم يف معظمهم متعاونون مع جهاز  

(Shabak)  ليخلص إىل أن وضعاً كهذا ُيكّبل أيدي الشرطة ومينعها من املّس هبؤالء املتعاونني ،
اإلسرائيلية مساء األربعاء   12جاء هذا االعرتاف حبسب تقرير بثّته القناة    الذين يتمّتعون ابحلصانة.

ِقد الحقاً بني  للشرطة، حتضرياً الجتماع عُ   يِقد يف املقّر الرئيس عُ ، خالل اجتماع  30/6/2021
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للشرطة يعقوب شبتاي العام  الداخلي عومر  Yaakov Shabtai  املفّتش    ابرليف   ووزير األمن 
Omer Barlev .34 

ت هذه االجتماعات يف سياق تقييم األحداث وحماوالت اخلروج ابستخالصات من نتائج  جاء 
يف عدد    ، ومجاعات إسرائيلية يهودية متطرفة   ، املواجهات العنيفة اليت وقعت بني الفلسطينيني العرب 

من املدن والبلدات العربية واملختلطة، وبشكل خاص يف مدن اللد و�فا وعّكا، ارتباطاً ابملواجهات  
يف القدس واملسجد    وخصوصاً ،  2021أبريل    / اليت عّمت األراضي الفلسطينية احملتلة منذ أواسط نيسان 

 . 2021مايو    / األقصى، وتزامنت مع احلرب اإلسرائيلية الرابعة على قطاع غزة يف أ�ر 
وشهدت الفرتة مواجهات عنيفة، وإضرام  
الطرق، ما دفع اجلماعات  احلرائق وإغالق 
اليمينية املتشددة لالستنفار، وجلب املئات  
الضفة  مستوطنات  من  عناصرها  من 

يف املواجهات. تبعت ذلك محالت   لإلسهام
محالت  إىل  ابإلضافة  واسعة،  اعتقال 

وأشعلت هذه األحداث أضواء اإلنذار لدى األوساط السياسية    التحريض على القيادات العربية.
واألمنية اإلسرائيلية، اليت ابت بعضها يقّر بفشل مشاريع دمج العرب وأسرلتهم وفصلهم عن بقّية 
يف   العرب  ميثّله  الذي  اخلطر  من  قلقها  األمنية  األوساط  وأبدت  الفلسطيين؛  الشعب  أبناء 

 35داً من السالح يف أيديهم. ، ووجود كمّيات كبرية ج"إسرائيل"
ووصف متحدث ابسم    ، وقد سارع جهاز الشاابك لنفي االهتامات اليت أطلقها ضابط الشرطة 

  12اجلهاز االدعاء ابلكاذب، وليس له صلة له ابلبيا�ت الواقعية للوائح االهتام األخرية. ونقلت القناة  

 
بعد اعرتاف الشرطة مبسؤولية جهاز "الشاابك": العريب مشكلة أمنية واجلرمية أداة لسيطرة الدولة!، املركز الفلسطيين   34

 https://www.madarcenter.org، انظر: 5/7/2021مدار،   –للدراسات اإلسرائيلية 
 . نفسهاملرجع  35
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عن رّد اجلهاز أن "نشاط الشاابك يف األشهر األخرية أّدى إىل اعتقال مئات املشتبه الرتكاهبم جرائم  
 36إرهابية خطرية بدوافع قومية". 

 ل تقّر خطة جديدة ملكافحة اجلرمية العربية!  ب. حكومة االحتال 

انكشاف زيف   املواقف اإلسرائيلية اليت التصرحيات و بعد 
أن   وتزعم،  48تدين منذ سنوات تصاعد اجلرائم يف أراضي  

بكافة فئاته من "املواطنني" اليهود  و اجملتمع اإلسرائيلي موّحد،  
ض اإلجرامية،    دّ والعرب،    الكيان   لرئيس  وأبرزها العصاابت 

رئيس    Reuven Rivlin ،37  ريفلني  رؤوفني)  السابق( أعلن 
نفتايل بينيت رمسياً عن إطالق اخلطة احلكومية وزراء الكيان  

ملكافحة اجلرمية داخل البلدات العربية، فيما رأى وزير األمن  
اجلرمية   تفّشي  أن  يشّكل الداخلي عومر ابرليف  العرب  املواطنني  بيد  اجلنائي  السالح  وانتشار 

 38هتديداً قومياً على "إسرائيل"، وأن مكافحتها خيدم مصلحة عليا هلا. 

"سيف"   جناح  إقامة  منها  والعالجي،  الوقائي  اجلانبني  يف  برامج  احلكومية  اخلطة  وتتضّمن 
يقّدم استشاري عريب  اجملرمني، وأتسيس جملس  الوحدة،    كوحدة رأس حربة ضّد  نصائح هلذه 

االجتماعي   التواصل  منتد�ت  واستخدام  ُقطرية،  برؤية  والصراعات  للخالفات  شامل  ومسح 
اخلدمة  ذلك  مبا يف  للشرطة،  املتطّوعني  نسبة  ورفع  مبّكراً،  والتواصل  لإلرشاد  العربية  واملدارس 

 
 . نفسهاملرجع   36
فرانس  انظر  37 موقع  واليهود،  العرب  بني  املواجهات  جرّاء  أهلية  حرب  من  حيّذر  اإلسرائيلي  الرئيس   :24  ،

 https://www.france24.com/ar ، انظر:13/5/2021
، القدس العريبشرطة االحتالل: استخدام السالح بيد العرب يف هّبة أ�ر أخطر من التهديدات اخلارجية،    38

12/8/2021 . 

 رؤوفني ريفلني
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وحدات بوليسية    قّوةة، وتعزيز  ة لظواهر اجلرمية االقتصاديعينيّ املدنية، وز�دة عدد الّضباط، ومعاجلة  
 39.احلدودذات صلة بقوات من حرس 

 ! 48ج. وحدة "سيف" إسرائيلية ملكافحة اجلرمية يف أراضي 
قال مفّتش عام شرطة االحتالل كوابي   احتفالية تدشني وحدة "سيف"،  يف كلمته خالل 

إن عشرات آالف قطع السالح غري املرّخص يف الشوارع، خصوصاً يف   Kobi Shabtaiشبتاي  
شوارع البلدات الفلسطينية يف الداخل، هو خطر وجودي، وهتديد داخلي، ال يقل خطورة عن 

 دولة ومواطنيها. وأضاف: هتديدات خارجية هتّدد ال

منذ تولّيت منصيب اعتربت أن اجلرمية يف الشارع العريب هي يف رأس سّلم أولو�تنا، 
%) وضبط أسلحة. كما  30وهناك نتائج على األرض: ز�دة يف اعتقاالت ولوائح هتم (

وحدتني إضافيتني ملكافحة اجلرائم االقتصادية. هناك عالقة    "433أقمنا يف قسم "الهف  
مباشرة بني عصاابت اإلجرام وبني املال األسود، ومصدره جتارة سالح، ومسوم، وفواتري  
السوداء، وأتثري على عطاءات وابلرها�ت؛ وقمنا مبسح هذه   مزّورة، وقروض ابلسوق 

يف البلدات العربية، وأقمنا وحدات  شرطي لدور�ت ميدانية    300األموال. سبق وحّولنا  
حتقيق جنائية يف املناطق املتفشية فيها اجلرمية، وتعزيز وحدات بوليسية ميدانية، كـ"يسام"، 

 40وحرس احلدود، لز�دة تواجد� وتعزيز الردع.

 : مارسنا متييزاً بنيو�ً ضّد العرب: يقرّ د. وزير أمن االحتالل 

يف كلمته خالل    ،) Labor Partyابرليف (حزب العمل  اعرتف وزير األمن الداخلي عومر  
منذ   مارست  "إسرائيل"  "سيف"، أبن  تدشني وحدة  بنيو�ً ض  1948احتفالية  منهجياً    دّ متييزاً 

 قال خماطباً القيادات العربية الفلسطينية يف الداخل: ،املواطنني العرب. ويف هذا املضمار
 

كان النّواب العرب يطالبون بلّم السالح؛ ولألسف مل حيدث. منذ قيام الدولة هناك  
عدم مساواة بُنيوي بني الوسَطني اليهودي والعريب، وأخذ يتزايد مع الوقت نتيجة تطور 

 
 . نفسهاملرجع  39
 . نفسهاملرجع  40
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ا املواطنني  ضّد  التمييز  وتكريس  اليهودي  يف  اجملتمع  قّلة    كلّ لعرب  والنتيجة  اجملاالت؛ 
ممّن   الشباب  هم  األساسيون  واملتضّررون  هزيلة،  حتتية  وبىن  مرّخص  غري  وبناء  ختطيط 

. كل هذه تربة خصبة  24-18% لدى الفئة العمرية  44يتوّرطون ابلبطالة: نسبة البطالة  
تصرخون يف كل االجتاهات  للمرارة والغضب، ولألسف للجرمية. اجملتمع العريب ينزف وأنتم  

هي  الواقع  ويف  إسرائيل،  حكومات  جتاهلته  الذي  اجلواب  سيوّفر  "سيف"  أنقذو�. 
تتجاهلكم. لكن الشرطة وحدها، بل احلكومة وحدها ال ميكنها معاجلة املشكلة؛ ومن  

  41هنا حيوية اجمللس االستشاري. أنتم املنتخبون، ومبساعدتكم نستطيع مكافحة اجلرمية. 
 أربعة مسارات وإشراك "الشاابك" واجليش:  خلطة احلكومية:ه. ا

تدفع اخلطّة احلكومية اإلسرائيلية اجلديدة ملواجهة العنف واجلرمية يف البلدات العربية، ابجتاه  
القوانني اجلنائية، على أربعة مسارات، حبسب ما كشف احملّلل  العقوابت يف عدد من  تشديد 

 : Nahum Barnea، �حوم برنياع  Yedioth Ahronothالسياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت  
األّول؛ تسعى احلكومة اإلسرائيلية إىل تعديل قانون حيّدد عقوبة دنيا على حيازة وبيع    املسار

% منه يف اجملتمع العريب،  90السالح، ابدعاء أّن "إسرائيل غارقة ابلسالح غري القانوين. أكثر من  
 لك، احملاكم تكتفي أحيا�ً بعقوابت مثل خدمة اجلمهور. مبا يف ذلك صواريخ وقنابل. ورغم ذ

أما املسار القضائي الثاين، وفق برنياع، فهو "توسيع صالحية احملاكم االقتصادية. وهذا التعديل  
 موّجه ضّد منظمات اجلرمية"؛ ومن أجل حتقيق ذلك "ّمتت املصادقة على تعيني سّتة قضاة إضافيني". 

ث "بتوسيع صالحيات الشرطة للتفتيش يف منازل املشتبهني دون أمٍر بينما يقضي املسار الثال
من احملكمة". ومن املتوقع أن ُيالقي هذا البند معارضة شديدة من ِقبل العرب واجلمعيات احلقوقية 

 خصوصاً. 

 
 . نفسهاملرجع  41
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أما املسار الرابع، فيتيح "االعتقال حىت انتهاء املسار 
. ومن املقّرر القضائي للمشتبهني حبيازة السالح أو اخلاوة"

ساعر جدعون  اإلسرائيلي،  القضاء  وزير  يطرحه   أن 
Gideon Saar42. ، على اللجنة الوزارية للتشريع 

"الوضع   أحرونوت:  يديعوت  لصحيفة  ساعر  وقال 
من  غيض  فقط  هو  اليهودي  اجلمهور  يراه  ما  كارثي. 

أي أعمال القتل. وراء جزء كبري من القتل تقف  —فيض
حملّية،   سلطات  على  يسيطرون  جمرمون  املنّظمة.  اجلرمية 
وأصحاب  مجهور  منتخيب  التهديدات  عرب  ويبتّزون 

 مصاحل".

وشّبه ساعر، وفق الصحيفة، ما جيري يف البلدات العربية ببارون جتارة املخّدرات الكولوميب 
ه أقوى من احلكومة. ، قائًال: "يف مرحلة معّينة، شعر أنPablo Escobarالشهري، اببلو إسكوابر  

وصل حىت قتل قضاة، شرطّيني وسياسيني. رّمبا يف املواجهة مع عصاابت اجلرمية سنصل إىل هذا  
 الوضع". 

 43. اجلرميةوتقضي اخلطّة احلكومية إبدخال جهاز الشاابك واجليش للبلدات العربية ملكافحة 

هذا القرار، وأّكدت أنه "ال   48وقد أدانت جلنة املتابعة العليا للجماهري العربية يف أراضي الـ  
مجاهري�   قمع  على  متّرسا  اللذين  القمعَيْني  اجلهاَزين  هَذين  إلدخال  الفلسطيين  مكان  وشعبنا 

 عموماً، وعلى ارتكاب جرائم مطروحة للتداول يف األوساط الدولية". 

 
 

 
احمللية، موقع عرب    42 والسلطات  للعقوابت  األولوية  ،  10/2021/ 8،  48تفاصيل جديدة خطة مكافحة اجلرمية: 

 https://www.arab48.com: انظر
 . نفسهاملرجع  43
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 وأكدت كذلك:

أن جهاز الشاابك واجليش متوّرطان كلياً ابستفحال اجلرمية. فقبل أسابيع، قالت مصادر 
يف قيادة الشرطة اإلسرائيلية إن عصاابت اإلجرام حتظى حبصانة من جهاز الشاابك، ألن  

هذا، غال وقبل  (الشاابك).  املخابرات  جهاز  مع  يعملون كمتعاونني  اإلجرام  رؤوس  بية 
% من السالح املنتشر  90صدرت العديد من التقارير اإلسرائيلية الرمسية، تقول إن حوايل  

يف جمتمعنا العريب مصدره "عمليات هتريب من اجليش اإلسرائيلي"، واحلديث جيري عن  
يوجد ما يُقنعنا أبن املؤسسة احلاكمة عاجزة عن وقف  مئات آالف قطع السالح. وال  

السالح هو  أن  طاملا  هبا،  هلا مصلحة  احلاكمة  املؤسسة  يبدو  اليت  التهريب،  عمليات 
لغرض اجلرمية وقتل العرب لبعضهم. إن األساس "القانوين" لعنصرية الدولة جتاه اإلنسان 

القرار إبدخال اجليش واملخابرات    الفلسطيين، وهو قانون القومية اليهودية، إذا أضيف له
النظام   وبقرار معلن، إىل حياتنا وإىل قرا� ومدننا، إمنا يعين ذلك اكتمال مالمح  رمسياً 
العنصري والفاشي، األمر الذي يتطلب موقفاً دولياً من األمم املتحدة، ومن كّل املؤسسات  

  44. العنصرية  مبكافحة واملعنّية املعنية حبقوق اإلنسان 
 : صادق على اخلطة اخلمسية: تنمية وقمعتُ و. حكومة بينيت 

اإلسرائيلية، يف   احلكومة  بينيت، 2021/ 10/ 24صادقت  نفتايل  يرأسها  اليت  على خطّتها   ، 
اخلمسية ملكافحة العنف واجلرمية يف اجملتمع العريب، واليت كانت مسوّدة مسرّبة عنها قد كشفت 

وخصوصاً حول الزّج غري املسبوق لقوات اجليش وعناصر الشاابك  عن تفاصيل جديدة حوهلا،  
 إىل احلّيز املدين.

كما صادقت احلكومة على اخلطة اخلمسية للتنمية االجتماعية واالقتصادية يف اجملتمع العريب،  
 45. 2026- 2022يف األعوام  مليار دوالر)  4.9مليار شيكل (حنو  30بقيمة جتاوزت  
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"، واليت وافقت  922اجلديدة حمّل اخلطة اخلمسية السابقة املعروفة برقم "  وستحّل اخلطة اخلمسية
نتنياهو يف �اية سنة   بنيامني  التعليم2015عليها حكومة  التحتية،    ،، وتشمل ميزانيات  والبنية 

 46والنقل، والتعليم، والرعاية االجتماعية، والتكنولوجيا، والر�ضة. 

سّمى ابلعربية) للشرطة يف مدينَيت عكا   "وّمتت املصادقة على خطة "األخ األكرب
ُ
(ترمجة عن امل

و(نشر) مسّريات (مزّودة   ،، تركيب "عشرات الكامريات 2022واللد، واليت سيتّم مبوجبها يف سنة  
 بكامريات كذلك) ستبّث للشرطة، يف حماولة للتصّدي للجرمية يف املدينتني". 

ويف هذا الصدد، ذكر املدير العام لوزارة األشغال العامة، أن "الرب�مج التجرييب سيتيح أيضاً  
مان العملي للحّد توفري استجابة أولّية للجرمية، إىل جانب التعزيز العمليايت للحدود، ومها الض

ووفق اخلطة، سيتم ختصيص ميزانية مببلغ   من اجلرائم اليت تتسّرب إىل "إسرائيل"، على حّد قوله.
، على أن تكون اخلطة "متعددة السنوات"، ليستمّر  مليون دوالر)  780(حنو    مليار شيكل  2.5

 . 2026و  2022العمل هبا بني سنَيت  
األ "مزيج من  اخلطة  العرب كما سُيستخَدم يف  للشّبان  والوقاية...  للمعاَجلة  "اللّينة"  دوات 

الذين مل يكونوا لوقت طويل، يف إطار عمل دائم، أو دراسة، أو تدريب مهين... واستمرارية إعادة  
التأهيل، وتعزيز قدرة اجملتمع على الصمود... وز�دة التعاون بني الوزارات ومراقبة تنفيذ اخلطة عن  

 47كثب".

، عومر ةاحلكومة اإلسرائيلي  الداخلي يف  وقال وزير األمن
ابرليف، إّن "القرار الذي اختذ�ه اليوم هو سابقة، ويشري إىل  
أنه من الواضح للحكومة أبكملها أن العنف واجلرمية يف الشارع  

وأضاف أن "ُأَسر  .  العريب يشّكالن خطراً على دولة إسرائيل"
سك حبنجرته (ختنقه)... وسيكون  متُ يب  اجلرمية يف اجملتمع العر 

 
 ،48صادقة على اخلطّتني احلكوميتني للمجتمع العريب للتنمية االقتصادية ومكافحة اجلرمية، عرب امل 46
 24   /10/2021 . 

 . نفسهاملرجع  47
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ر احلكومة   ُملقىً اجلزء األكرب من املهمة التنفيذية   على عاتق وزارة األمن الداخلي؛ لكن القرار يسخِّ
وذكر ابرليف أنّه "صحيح    .أبكملها من خالل العديد من اآلليات املوجََّهة حنو هذا اهلدف املهم" 

،  2022االحتواء والتقليص (تقليص عدد اجلرائم) يف عام ة، لكن إذا مل يبدأ مخسيّ أن هذه خطة 
 48". وسننجح، 2022فلن حيدث حىت بعد ذلك. لذلك، سيكون اختبار� مجيعاً يف عام 

 
 : للرؤيتني الفلسطينية واإلسرائيليةخامساً: خالصة حتليلية 

 

،  48تكشف القراءة الفاحصة لألحداث واملواقف املرتبطة بقضية استفحال اجلرمية يف أراضي  
واليت وردت بشكل منهجي وموجز آنفاً، أن كيان االحتالل يبدو جد�ً هذه املرّة يف تنفيذ خطة  
جديدة ملواجهة العصاابت الفلسطينية اإلجرامية، ولو على مدى طويل نسبياً (مخس سنوات)،  

ستفاقة ضمري إسرائيلية أمام صرخات الغضب واألسى املتصاعدة من األّمهات الثكاىل ليس ال
قد   الكيان  وخنب  قادة  ألن  بل  عموماً،  احملتل  الداخل  يف  الفلسطيين  اجملتمع  ومن  خصوصاً، 
استشعروا خطراً دامهاً من وراء ترّسخ وتوّسع اجلرمية يف قلب هذا الكيان، واليت ابتت هتّدد ما  

خطري برز حني انتفضت مجوع فلسطينية   مؤّشر من خالل    واالجتماعي،   القومي منه  أ يسّمى  
غاضبة يف عدة مناطق أو مدن عربية، يف أثناء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة يف أ�ر/  

الـ  (   2021مايو   عن    ، حينها، بشكل عنيف   48معركة سيف القدس). وقد عّرب فلسطينيو 
م للتحّرر، يف أي فرصة  تعاطفهم الكامل مع إخوهتم يف غزة والضفة الغربية احملتلة، وتطّلعه 

 .  متاحة، من سلطة االحتالل العنصري، مثل أقرا�م داخل فلسطني احملتلة وخارجها 

،  48الفلسطينية واإلسرائيلية حول مكافحة اجلرمية يف أراضي    واتلياً خالصة حتليلية للرؤيتني
احملاوالت    على الرغم من  ذكره،(تنفيذ�ً)، بشكل واضح، كما مّر    وإجرائياً   سياسياً   تتناقضان،  ومها

اإلسرائيلية لتحجيم األزمة وإبعاد املسؤولية عن الكيان يف التأسيس للجرمية الفلسطينية يف األراضي  

 
 . نفسهاملرجع  48
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لعّدة مقرتحات  عام  واإلسهام يف تصاعدها طيلة عقود مضت؛ وأخرياً، عرض  ،  1948احملتلة سنة  
 ذات صلة مباشرة ابلقضية املطروحة. أولّية) (أو أفكار 

 

 : 48. حتليل الرؤية الفلسطينية ملكافحة اجلرمية يف أراضي 1
 

تصّر الفعاليات الفلسطينية، السياسية واالجتماعية واالقتصادية، على أن ما جيري من عمليات  
هو   طويلة،  سنني  منذ  احملتل،  الداخل  يف  الفلسطينيني  من  عصاابت  تنّفذها  بتدبري  إجرامية 

إسرائيلي، سياسي وعسكري وأمين، وعلى أعلى املستو�ت، هبدف تفتيت اجملتمع الفلسطيين من  
خيار   سلوك  على  وإجباره  داخله، 
الدولة   الكامل يف  الذوابن  أو  االخنراط 

نفسه العنصرية    الصهيونية الوقت  (ويف 
والدميوقراطية" حتّمل   ")، اليهودية  أو 

الفلسطيين   الشعب  مناصرة  يف عواقب 
سنة   احملتلة  وحمور  1967األراضي   ،

املقاومة يف املنطقة عموماً، من خالل مراكمة أزمات هذا اجملتمع الصامد يف خمتلف اجملاالت، 
 الوطنية والعربية. بصبغتها ومنها جمال اجلرمية 

ال تتم ابملزيد من عمليات أو    48وترى الفعاليات الفلسطينية أن مكافحة اجلرمية يف أراضي  
ات القمع اليت تتضّمنها اخلطط اإلسرائيلية املتعاقبة حتت عنوان مواجهة العصاابت العربية  سياس

(أغلب أفرادها   ، بل تتم فقط عرب توسيع وتعزيز صالحيات الشرطة يف املناطق العربيةاإلجرامية
والعصاابت يف  وضّباطها عرب)، وقطع الصالت بني تلك العصاابت وأجهزة األمن اإلسرائيلية  

وابجملتمع الفلسطيين على    الداخل اإلسرائيلي نفسه؛ وذلك مبوازاة مضاعفة االهتمام ابملواطنني
الوطنية    اهلويّةوصوالً إىل أزمة    ،الصعد، وأمهها معاجلة أزمة البطالة بني الشباب وأزمة السكن  كلّ 

للتاريخ   كيان حسم خيارهضمن   فيه  "دولة يهودية ودميوقرا  أبنه  املزّور  ت  هلو�ّ طية"، وال مكان 
 أخرى.
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قّدر تلك الفعاليات أن "إسرائيل" غري جديّة يف خطّتها اجلديدة ملكافحة اجلرمية، ألهداف وتُ 
معروفة وأمنية  أراضي    ،سياسية  يف  املبادرة  بزمام  اإلمساك  هو  احلقيقي  هدفها  أمنياً    ، 48وأن 

املمارسات اإلجرامية العربية من جهة،    وسياسياً واجتماعياً، وذلك حلماية الكيان من تداعيات 
، أو مع  1967وملنع أي تواصل حمتمل لفلسطينيي الداخل مع فلسطينيي األراضي احملتلة سنة  

دول وشعوب املنطقة الرافضة لالحتالل اإلسرائيلي ومشاريعه العدوانية والتوسعية، يف أي مرحلة،  
 وحتت أي ظرف من الظروف. 

 

 : 48. حتليل الرؤية اإلسرائيلية ملكافحة اجلرمية يف أراضي 2
 

(السياسية، والعسكرية، واألمنية) ُجتمع على أن    تكاد املكّو�ت األساسية يف كيان االحتالل
"حّل" معضلة استفحال اجلرمية يف املناطق العربية (أو املختلطة) داخل الكيان ابت أمراً ضرور�ً،  

مسار  األسوأ يف  عقود، كما  لتفادي  منذ  الفلسطينيني  والعرب  الكيان  بني  امللتبسة  العالقة  ات 
العربية  األقلّية  يسّمى  ما  إبدماج  القدمي  اإلسرائيلي  اهلدف  حتقيق  هبدف  الفرصة  هذه  الغتنام 

 واإلكراه، يف خمتلف اجملاالت.  ابلقّوة "املتمّردة" يف جسم الكيان، وضمن شروطه وأطره املفروضة 

كّو�ت أبن ما حصل من تضامن وتعاطف من ِقبل فلسطينيي الداخل مع غزة وتقّدر تلك امل
، ومعركة سيف القدس  2000والضفة الغربية والقدس يف حمطتني أساسيتني؛ االنتفاضة الثانية سنة  

، أثبت فشالً إسرائيلياً يف دمج األقلّية الفلسطينية اليت تعيش منذ عقود ضمن الكيان  2021سنة  
ومبا يشّكل خطراً دامهاً أو حمتمالً بقّوة لتحّول هذه األقلّية إىل "خنجر مسموم" يف خاصرة  احملتل،  

 الكيان يف زمن احلروب أو املعارك اإلسرائيلية املتوقعة مع احلركات املقاومة، داخل فلسطني احملتلة
جملتمع  ؛ مع التوقف هنا عند تصرحيات لشخصيات سياسية وإعالمية إسرائيلية وصفت اوخارجها 

اليت   املواجهات  على  تعليقاً  وذلك  و"متوحش"،  "عنيف"  جمتمع  أبنه  الداخل  يف  الفلسطيين 
حصلت مع املستوطنني والشرطة احتجاجاً على العدوان اإلسرائيلي على غزة واملسجد األقصى،  

 خالل معركة سيف القدس.  
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فهم مغزى مسارعة صانعي   وعليه، ميكن 
ل  ضبط أزمة اجلرمية  القرار يف "إسرائيل" أخرياً 
أراضي   يف  خطة 48املستفحلة  عرب   ،

األمنية   اجلوانب  تلحظ  "متكاملة"، 
مالية   وبكلفة  واالقتصادية،  واالجتماعية 
مرتفعة (نسبياً)، هبدف "جتفيف" بيئة اجلرمية  

الفلسطينية، أو منع ترّسخها وحتّوهلا إىل خطر مميت، موضعي أو اسرتاتيجي، على الكيان، كدولة  
رات األحداث األخرية بني الفلسطينيني واملستوطنني الصهاينة  مؤشّ اد، كما كشفت بعض  أو كأفر 

إاّبن معركة سيف القدس. ويف حّدها األعلى، تسعى خطة الكيان اجلديدة الستكمال حماوالت 
هذه املرّة، هبدف حتييد طاقات    معاً   تذويب األقلّية العربية، لكن بوسائل قاسية ولّينة (�عمة)

 ع الفلسطيين الغاضب أو جتيريها ملصلحة سياسات االحتالل وأهدافه، داخل فلسطني احملتلةاجملتم
 . وخارجها 

 

 : فكار ذات صلةأ :خامتة
 

،  48يف مواجهة اخلطة اإلسرائيلية اجلديدة الستهداف الشعب الفلسطيين الصامد يف أراضي 
وهذا أمٌر    ،جيدر أبّي مشروع أو خطط مقابلة أن تلحظ معاجلة القضية املطروحة بعمق ومشولية

ت  كما هي حال اخلطة املعادية، مع اإلقرار بفقدان التكافؤ معها من �حية اإلمكانيا  ،متاٌح نسبياً 
املسّخرة للتنفيذ واملتابعة، وأبن سيطرة االحتالل املباشرة سوف تعيق أي خطط مضادة، سواء  
جنح العدو يف فرض خطته اجلديدة أم فشل. والقصد هنا أن تتضّمن اخلطط الفلسطينية التصّدي  

)، وذلك  واألمنية  ،والرتبوية  ،واالجتماعية   ، (السياسية   ة للمشكلةيلكافة اجلوانب أو األبعاد الرئيس 
وأسباهبا    ، 48حبسب اإلمكا�ت املتوافرة والظروف املوضوعية؛ وأبرزها: نشأة اجلرمية يف أراضي  

األدوار   ووسائلها؛  املتشّعبة  املعاجلة  أطر  تطّورها؛  البنيوي يف  االحتالل  عامل  وأتثري  وظروفها، 
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واملسؤوليات املطلوبة من اجلهات املعنّية بشكل مباشر وغري مباشر؛ ابإلضافة إىل تقومي احتماالت  
النجاح والفشل، وتقدمي اقرتاحات بديلة ملواجهة اخلطة اإلسرائيلية، حىت مع عدم القدرة على  

 تنفيذ أي خطط مضاّدة هلا.  

، وحتديد  48ة للقضاء على اجلرمية يف أراضي  اخلمسيّ مع افرتاض بدء الكيان بتنفيذ خطته  و 
ومع تقدير حصول جتاوب معّني مع متطلبات   لنجاحها،كمفصٍل    2022 للسنة  األمنيّني قادته  

اخلطة املذكورة من ِقبل العديد من اهليئات املمثّلة للشعب الفلسطيين يف الداخل، طوعاً أو كرهاً 
واليت  أو الصلة،  ذات  األفكار  أو  املقرتحات  بعض  تعداد  ميكن  إجناح  رمبا    طمعاً،  يف  ُتسهم 

، ويف نقل املشكلة 1948احملاوالت احمللية (الفلسطينية) ملكافحة اجلرمية يف األراضي احملتلة سنة  
كيان   أي  الرئيسي،  ُمسبّبها  إىل 
رمبا  األدىن  ابحلّد  أ�ا  أو  االحتالل، 

لإلطباق الكامل ُحتبط خطط العدو  
الفلسطيين يف الكيان،   على الشعب 
واهليمنة   عنه،  "اخلطر"  متايزه  وإ�اء 
فيه، كما   العامة  احلياة  مناحي  على 

 على مصريه السياسي، بذريعة القضاء على حاالت العنف واجلرمية املستشرية بني أفراده.

 أما املقرتحات أو األفكار ذات الصلة فهي: 

: توسيع دوائر البحث والتحليل يف خمتلف جوانب القضية قيد املعاجلة، هبدف  الفكرة األوىل
، ومنها تدهور األوضاع  48حتديد الثغرات أو مكامن الضعف اليت تتيح للجرمية النمو يف أراضي  
،  2019  سنة   يف   Covid 19االقتصادية واملعيشية للسّكان، وخصوصاً منذ نشوء أزمة جائحة كورو�  

انسداد األفق السياسي واالجتماعي    تطيح ابالقتصاد العاملي عموماً؛ ابإلضافة إىل   واليت كادت أن 
الفلسطيين يف  الشباب  بيئة مواتية  الداخل (   أمام  السكن،...)، ومبا يشّكل  اهلوية، والبطالة، وأزمة 

  لتصاعد أعمال العنف واجلرمية داخل اجملتمع الفلسطيين. 
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: ميكن حتديد تصّورات وإحصائيات دقيقة  الفكرة الثانية
إىل حدٍّ كبري، حول أسباب وظروف وتداعيات اجلرائم اليت  

كّل فلسطني الحقاً)، متهيداً  (ويف    48حتصل يف فلسطني  
هذه   معاجلة  ُسبل  حول  واقعية  خطط  أو  خطة  إلعداد 
أتمني  مع  األمد،  وطويل  ومتدرّج  مرحلي  بشكل  القضية، 

السياسي   وتقدير    والشعيبالغطاء  أو  الالزم،  األعباء 
الرصد  التكاليف   عرب  وذلك  التنفيذ،  مرحلة  يف  املتوقعة 

واملواقف والتصرحيات املنهجية للتقارير والدراسات  واملتابعة  
األطراف   خمتلف  من  منها  املعنيّ الصادرة  جزء  ورد  واليت  ة، 

 49هذا البحث.ضمن 

الثالثة اجلديدة  الفكرة  اإلسرائيلية  اخلطة  استهدافات  رفض  على  التأكيد  مع  القدمية    –: 
، وُسبلها األمنية واإلمنائية امللتوية، جيب السعي لبلورة خطط بديلة،  48ملكافحة اجلرمية يف أراضي  

الرافضة هليمنة   الفلسطينية  البيئة  العدو، تتالءم مع  أو نوعاً خلطة  وليست ابلضرورة موازية كماً 
لفلسطينيي    كيان املتطلبات األساسية  الوقت نفسه احلّد األدىن من  ،  48االحتالل، وتُلّيب يف 

ولو متدرّج،    ،خصوصاً على الصُّعد االجتماعية والرتبوية والثقافية (الدينية)، ومبا يؤّدي إىل جتفيف
احملتل إىل حمور لبيئة اجلرمية، ويُهّيئ رمبا املناخات املناسبة لضم "الكيان" الفلسطيين يف الداخل  

وقد تنقل اخلطط البديلة املشكلة إىل الطرف اآلخر (العدو)،    ؛املقاومة واملمانعة يف زمن احلرب 
لرؤوس، كما ملصادر متويل ومحاية عصاابت اجلرمية على  يف أحد احتماالهتا؛ وهذا يفرتض رصداً 

 
 انظر:  عطيات دراسة موّسعة حول اجلرمية يف فلسطني،مميكن االستفادة من  49

ئة هبا يف فلسطني،" اجمللة الدولية  املتنبّ ات  واملتغريّ أمحد خالد، ورشيد عرار، وتيسر عبد هللا، "جرائم القتل: األسباب  
العريب،   الدميوقراطي  املركز  والنفسية،  الرتبوية  العدد  برلنيللدراسات  أملانيا،  ،  40-10، ص  21/9/2021  ،14، 

   https://democraticac.deانظر:

https://democraticac.de/
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حىت خنقها وقطع   وأ  ،الضّفتني الفلسطينية واإلسرائيلية، والسبل األجنع لضبط تلك العصاابت 
 الصالت فيما بينها، أو توجيه مساراهتا املؤذية حنو كيان االحتالل يف مرحلة معّينة. 

الرابعة اجلهات الفكرة  تعيني  جيدر  الفعاليات    :  أراضي  املوثوقة  أو  اُألطُر  ضمن  ،  48يف 
أمشل وأعمق   إعداد رؤيةهبدف    ،من أجل التواصل معها  ،السياسية واالجتماعية والدينية خصوصاً 

أزمة اجلرمية، أببعادها السياسية  اليوم  ، ويف صدارهتا  48لألزمات واملشاكل اليت يعاين منها عرب  
املمكنة هلا، ضمن جهود مجاعية منّسقة  و واألمنية واالجتماعية الكارثية، واجرتاح احللول الواقعية  

وخارجها  فلسطني  داخل  متخصصة  دراسات  مراكز  مع    ،مع  سياسية  أو  قوى  كما  جهات 
  .وشخصيات أكادميية ممّيزة، من فلسطينيي الداخل احملتل ومن الشتات 

ومن اجلهات السياسية الفاعلة يف الداخل،  
تصدر   اليت  النشاطات  أو  املواقف  حسب 
عنها، تربز جلنة املتابعة العليا للجماهري العربية  

  يف كتلَيت  وأعضاء "وطنّيون" ، 48يف أراضي الـ 
ل مّرة يف حكومة  ألوّ (القائمة العربية املوّحدة، ممثّلة  اإلسرائيلي  النّواب العرب يف الكنيست  

نفتايل بينيت، والقائمة املشرتكة اليت تضم ثالثة أحزاب عربية)، واجلمعيات النسوية والشبابية  
إىل  وصوًال  اجلرمية،  أشكال  وكّل  العنصري  التمييز  ضّد    ة الجتماعي ا   لشخصيات ا   الناشطة 

الفاعلة يف املناطق احملتلة وخارجها (مثل الشيخ رائد صالح، والشيخ كمال    والفكرية   والدينية 
الدكتور عزمي بشارة املقيم يف قطر)؛ مع االنتباه هنا إىل أمهية تفعيل  و  اخلطيب، وحممد بركة، 

علماء    ثري وأت   محالت التوعية الدينية ضّد كّل أشكال اجلرمية أ�ً كانت دوافعها؛ وهنا يربز دور 
 والدعاة الواعني والنشطني، يف الداخل احملتل وخارجه.    الدين وأئّمة املساجد 
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اخلامسة:  دور    الفكرة  لإلعالم 
أو  خطري   مواجهة  أي  يف  ومؤثّر 

صراع؛ ومن هنا أمهية اإلعداد خلطط  
واثئقية   وأفالم  برامج  إجناز  تشمل 
وحتقيقات تتناول القضا� األساسية  

شعب الفلسطيين  وال   48لفلسطينيي  
فلسطني  وهتويد  "أسرلة"  وحماوالت  االحتالل  قضية  طليعتها  ويف  العدو    ومواجهة   ، عموماً، 

االجتماعية    ابخلصوص، وصوًال إىل األزمات   اإلسالمية، املقاومة منها املفتوحة مع احلركات  
الداخل   " النفسية " و   واالقتصادية  فلسطينيو  منها  يعاين  بيئة فضلى    ، اليت  تشّكل    لنموّ واليت 

؛ كما هي احلال يف أي بلد أو جمتمع إنساين. وكمثال،  48وتغلغل عصاابت اجلرمية يف أراضي  
والتداعيات   العصاابت،  أو حتقيقات مصّورة ومؤثّرة حول بعض ضحا�  أفالم  إعداد  ميكن 

وأقار  للجرائم على عوائل  الرتكيز  املأساوية  اجملتمع عموماً، مبوازاة  الضحا�، وعلى  ب هؤالء 
العائلية والعشائرية،    ات للعصبيّ واملمارسات، كما    االرتكاابت   على رفض اإلسالم القاطع هلذه 

املشني مع األعداء، وهتديد القرآن الكرمي الصريح أبقصى العقوابت على    ملوبقة التعامل وصوًال  
واجلرائم  العنف  أعمال  الشرف    ُمرتكيب  على  احلفاظ  (بذريعة  وجمتمعهم  بلدهم  أهل  ضّد 

 وغريها)، وكذلك على املتعاملني مع العدو، مهما كانت الظروف واملربّرات. 

بّد    ، أخرياً  مع خطورة  ال  واملتناسب  الكايف  االهتمام  إيالء  عدم  مغّبة  من  التحذير  من 
اح خطته اجلديدة ملكافحة اجلرمية  القضية املطروحة، ومبا يقّدم للكيان املعادي فرصاً أكرب إلجن 

، مبوازاة متّكنه من "تذويب" ما ُيسّميه األقلّية العربية يف بوتقة (الدولة اليهودية  48يف أراضي 
النقّية)، على قاعدة أنه جنح، ولو نسبياً حىت اآلن، يف االقرتاب من هذا اهلدف "احلضاري  

 الراقي"! 
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  لوثيق بني قضية مكافحة اجلرمية يف الداخل الفلسطيين ويف اخلتام، ال ميكن إنكار االرتباط ا 
والذي    ، واملرتبطة عضو�ً ابلصراع املفتوح مع الكيان الغاصب   ، الكربى األخرى   وقضا�ه   احملتل 

يُلقي حبمله الثقيل على الشعب الفلسطيين منذ عقود، كما على شعوب املنطقة اليت تعاين  
السرطان    بدورها من  األّمة منذ    الصهيوين مضاعفات تفاعل مرض  القرن  بدا�ت  يف جسد 

   . املاضي وما تزال 


	3. قرار إسرائيلي بمكافحة الجريمة في أراضي 48 يُصعّدها!

