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تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة 
على  التركيز  تأسيسه  منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام 
تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد 

إلى حتقيق هذا  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة  واملؤمترات  الندوات 
الغرض.يعتمد املركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض املوضوعي املوثّق 

للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث العلمي املتبعة في 
واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم 
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منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد الندوات واملؤمترات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  املركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى حتقيق  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض املوضوعي املوثّق للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم  في  املتبعة  العلمي 
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٢٠ تشرين الثاني )نوفمبر( 2021

 إحصائيــات ومؤشــرات 
ً
يتنــاول المقــال االرتفــاع المتســارع لمعــدل جرائــم القتــل فــي أوســاط فلســطينيي الداخــل، مســتعرضا

رســمّية، كمــا يناقــش العوامــل التــي أّدت إلــى ذلــك، مــع إبــراز أوجــه الجــدل حــول جــدوى الحلــول التــي اضطلعــت بهــا 

ــق بزيــادة عناصــر الشــرطة فــي األوســاط العربيــة أو 
ّ
الســلطات اإلســرائيلية لمعالجــة هــذه المشــكلة، وال ســّيما فيمــا يتعل

ــال: ــة للمق ــة الكامل ــي الترجم ــا يل ــابك«. فيم ــرائيلي »الش ــي اإلس ــن الداخل ــاز األم ــى جه ــوء إل اللج

 للشــرطة اإلســرائيلية. تــم تدشــين قســم جديــد، برئاســة أول مفــوض 
ً
كان الحــادي عشــر مــن آب/ أغســطس يومــا مشــهودا

شــرطة مســلم فــي إســرائيل، ليتولــى مهمــة »إحبــاط الجريمــة فــي المجتمعــات العربيــة اإلســرائيلية وإعــادة األمــن إلــى 

الشــوارع«. فــي الشــرق األوســط، حيــث ال تكتمــل مراســم االحتفــال دون أســلحة، ُعرضــت أســلحة تــم ضبطهــا فــي غــارات 

علــى أحيــاء عربيــة. وعــد رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي، نفتالــي بينيــت، بتمويــل كاٍف لمضاعفــة عــدد الضبــاط العــرب ثــاث مــرات 

فــي الســنوات القليلــة المقبلــة.

تــل مــا ال يقــل عــن 109 مــن عــرب إســرائيل هــذا العــام، معظمهــم علــى 
ُ

لكــن فــي األشــهر التــي تلــت ذلــك، تصاعــد العنــف. ق

ــا فــي  ــد الجديــد فــي كفــر كن ــزل القائ ــار علــى من ــات، ولتأكيــد ســيطرتهم علــى الشــوارع أطلــق مجرمــون الن أيــدي العصاب

الجليــل.

غالًبــا مــا يتركــز االهتمــام اإلســرائيلي واألجنبــي علــى االشــتباكات العنيفــة بيــن اإلســرائيليين والفلســطينيين فــي الضفــة 

ــة المتزايــدة التــي يعانــي منهــا عــرب إســرائيل. الغربيــة وقطــاع غــزة، يتــم التغاضــي عــن موجــة الجريم

 فــي حــوادث إجراميــة، وقــد تــم تجــاوز هــذا الرقــم بالفعــل هــذا العــام، مــع 98 حالــة 
ً
-عربيا

ً
تــل 96 إســرائيليا

ُ
فــي عــام 2020، ق

وفــاة فــي األشــهر التســعة األولــى.

ــا القتــل فــي البــاد، تعتقــد الشــرطة أن  80% مــن   يشــكل العــرب اإلســرائيليون 21 % مــن ســكان إســرائيل وثاثــة أربــاع ضحاي

الجرائــم المتعلقــة بالســاح فــي البــاد بيــن عامــي 2015 و2019 وقعــت فــي أحيــاء عربيــة، حيــث تــم إخفــاء عشــرات اآلالف مــن 

األســلحة غيــر القانونيــة، فــي 9 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، تــم اعتقــال 65 مــن عــرب إســرائيل وصــودرت عشــرات األســلحة فيمــا 

وصفتــه الشــرطة بأنهــا أكبــر عمليــة مــن نوعهــا فــي إســرائيل.

هــذا العــام، قامــت الشــرطة بحــل 71% مــن قضايــا القتــل التــي كان الضحيــة فيهــا يهوديــا، لكــن معــدل النجاح هــذا ينخفض 

إلــى 22% فقــط عندمــا يكــون الضحايــا مــن العــرب )جميــع جرائــم القتــل غيــر السياســية تقريبــا هــي مــن اليهــود ضــد اليهــود 

ــى الرغــم مــن وعــود  ــى الشــرطة، عل أو مــن العــرب ضــد العــرب(. إحــدى المشــاكل الرئيســية هــي، فــي الواقــع، االفتقــار إل

ــاط  ــة، إال أن 13% فقــط مــن ضب ــاء العربي ــد مــن المــوارد لمثــل هــذا العمــل فــي األحي الحكومــات الســابقة بتخصيــص المزي

الشــرطة هــم مــن العــرب، وثلــث مراكــز الشــرطة المخطــط لهــا فــي البلــدات العربيــة لــم يتــم بناؤهــا قــط.

، علــى مــدى العقديــن الماضييــن، شــنت الشــرطة 
ً
النقــص ليــس فقــط فــي األرقــام، ولكــن فــي األهــداف التشــغيلية أيضــا

حملــة ناجحــة ضــد مجموعــات الجريمــة المنظمــة اليهوديــة الرئيســية، ممــا أتــاح المجــال للنقابــات العربيــة الســيطرة علــى 

ــم. مضاربه

بعــد أن تجاهلتهــا الشــرطة، لجــأت بعــض الســلطات المحليــة العربيــة إلــى اســتئجار شــركات أمنيــة خاصــة بهــا، لكــن بعــض 

هــؤالء توســطوا فــي صفقــات جانبيــة مــع جماعــات الجريمــة ويحاولــون اآلن منــع الشــرطة مــن إجــراء اعتقــاالت.
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يدخــل الســؤال عــن أفضــل الســبل للتعامــل مــع موجــة الجريمــة في صلــب المــأزق العربــي اإلســرائيلي، كمواطنين إســرائيليين، 

يريــد معظــم العــرب أن يعاملــوا علــى قــدم المســاواة مــع اليهــود، لكن الكثيرين يعتبرون أنفســهم في األســاس فلســطينيين 

ويشــعرون أن التعــاون مــع الشــرطة اإلســرائيلية أو العمــل معهــا مــن شــأنه أن يخون هــذه الهوية.

تطــرح جهــود كبــح جمــاح المجرميــن العــرب معضــات خاصــة. علــى أمــل تحقيــق نتائــج ســريعة، تخطــط الحكومــة أيضــا 

ــع  ــارات جم ــي ومه ــس اإللكترون ــن أدوات التجس ــتفادة م ــري، لاس ــاباك الس ــرائيلي، الش ــي اإلس ــن الداخل ــاز األم ــد جه تجني

ــة القبــض علــى صانعــي القنابــل الفلســطينيين. المعلومــات االســتخبارية التــي تــم شــحذها خــال عقــود مــن محاول

ال يســعد الجميــع برؤيــة وكالــة التجســس وهــي تحــول أعينهــا إلــى جرائــم العصابــات، يــرى العديــد مــن العــرب اإلســرائيليين أن 

الشــاباك وكالــة للقمــع السياســي ويخشــون مــن أن ينظــر ضباطــه إلــى العــرب اإلســرائيليين كعناصــر طابــور خامــس محتمليــن، 

كمــا يضــر الشــاباك بشــعبيته مــن جــّراء حمايتــه للمجرميــن العــرب الذيــن يعملــون كمخبريــن لديــه.

ــاس، زعيــم حــزب راعــم، وهــو حــزب إســامي محافــظ وجــزء مــن االئتــاف الحاكــم، علــى أن تســتخدم  يوافــق منصــور عب

الحكومــة »جميــع األدوات التــي لديهــا، وجميــع األجهــزة التــي لديهــا« لمحاربــة الجريمــة، من خــال االنضمام إلــى الحكومة، 

حصلــت منظمــة راعــم علــى تمويــل بقيمــة 16 مليــار دوالر للمناطــق العربيــة، ســيذهب جــزء منــه إلــى حفــظ األمــن، رد 

منافســه أيمــن عــودة، زعيــم القائمــة المشــتركة، وهــو تحالــف عربــي معــارض، بغضــب قائــا: »بعــد عقــود تعاملــت فيهــا 

ــه: شــرطة لليهــود  ــد مــن الشــيء ذات ــاء الخلفــي، فــإن آخــر مــا نحتاجــه هــو المزي ــا الفن ــى أنن ــا عل الحكومــة والشــرطة معن

وشــاباك للعــرب«.

يقــول ثابــت أبــو راس مــن »مبــادرات إبراهيــم«، وهــي مؤسســة خيريــة مؤيــدة للتســامح بــأن »المشــكلة تتجــاوز النقــص فــي 

ضبــاط الشــرطة«. يثيــر االفتقــار إلــى تصاريــح البنــاء فــي المناطــق العربيــة نزاعــات عائليــة حــول قطــع األرض الصغيــرة التــي 

يمكــن البنــاء عليهــا، تــرك قلــة اإلقــراض المصرفــي الكثيــر مــن المواطنيــن العــرب يعتمــدون علــى المرابيــن الحيتــان، ويســّهل 

ــن  ــرب الذي ــادة الع ــى »الق ــوم عل ــو راس بالل ــيد أب ــي الس ــلحين، يلق ــن والمس ــد المراقبي ــات تجني ــى العصاب ــة عل ــار البطال انتش

يعرفــون مــن هــم زعمــاء الجريمــة وال يســتدعونهم، والقــادة اليهــود الذيــن لــن يعالجــوا المشــاكل الجوهريــة للمســاواة«، 

ويقــول: إن مجــرد إضافــة المزيــد مــن رجــال الشــرطة »لــن يغيــر ذلــك«.


