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مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
رغم حادثة اط�لاق الرصاص الطائش قبل اربع
اي��ام ال��ذي اص��اب ال�س�ي��دة ن��ادي��ة ب��ران�س��ي (55
عاما) واودى بحياتها عندما كانت جالسة في
س��اح��ة منزلها م��ع قريباتها ،اال ان ال�ظ��اه��رة ال
تزال مستمرة ،وهنالك حالة من التذمر الشديد
جراء هذه التصرفات .وسط تكرر احلادثة دون
حسيب او رقيب ،وهذه املرة جاءت باملمتلكات ،إذ
تعرض زجاج سيارة مواطن من الطيبة الضرار،
حيث تبني فيما بعد بان رصاصة طائشة كانت
سببًا في ذلك.
قريب صاحب السيارة قال ":مع االسف الشديد
هنالك من يضرب بعرض احلائط ويقوم باطالق
الرصاص دون ان يعير اي اهتمام للنتائج التي قد
حتصل ،فلو كان هناك شخص جالس في السيارة

لوقعت كارثة كبيرة ،لكن احلمد لله ان احلادث
انتهى على خير وبدون اي اصابات" .يشار الى
ان عددا ً كبيرا ً من سكان الطيبة ناشدوا مبحاربة
ظاهرة اطالق الرصاص على كافة اشكالها ،مبا
فيها مقاطعة األعراس التي يطلق فيها الرصاص.
تعقيب الشرطة
م��ن ج��ان �ب �ه��ا ص��رح��ت ال �ش��رط��ة مل��وق��ع العرب
وصحيفة كل العرب  ":حتى االن لم نتلق التقرير
الطبي من ابو كبير للكشف عن اسباب مصرع
السيدة نادية برانسي ،اذ ال تتوفر معلومات فيما
اذا اصيبت املرحومة برصاصة ،والتحقيقات ال
تزال جارية مبا فيها فحص فيما اذا قام شخص
ب��اط�ل�اق رص� ��اص ف��ي ي ��وم احل � ��ادث .ح��ال �ي��ا ال
نستطيع ان ن�ح��دد ش��يء اال بعد االط�ل�اع على
التقرير الطبي".
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رص��اص��ة طائشة تصيب س�ي��ارة ف��ي الطيبة
وم�ن��اش��دة حمل��ارب��ة ظ��اه��رة اط�ل�اق الرصاص
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يقولون اذا أردت أن تدفن قضية ما فشكل حللها جلنة ،وهذا ما ينسحب على قضية العنف الذي
يدك مجتمعنا العربي ،فبدال من وضع البرامج املهنية يتسابق السياسيون على تبني احللول من
خالل تصريحات نارية ووقفات احتجاجية ومشاركات في اجتماعات تعقبها تصريحات اعالمية
كلها تستنكر اآلفة الدخيلة على مجتمعنا.
هذه التحركات لم تخل من العنف أو أحد أشكاله  ،كما أن املتحرك ضد العنف ال يخلو من ممارسته
في عمله وقيادته وتصريحاته دون أن يتساءل عن انعكاس ممارساته على الشارع الذي بدأ
يتعود تدريجيا على تكريس ثقافة العنف.
جلنة املتابعة لشؤون العرب في اسرائيل وضعت نصب عينيها آفة العنف وتتفرع منها جلنة
خاصة مبحاربة العنف ،ومجرد االسم ان كان جلنة مكافحة العنف أو محاربته أو وأده فهي
أسماء عنيفة ،كما أن كافة املتحدثني من املتابعة يعترفون ان اللجنة غير قادرة على محاربة العنف
أو القضاء عليه  ،وان الشرطة هي القادرة على ذلك لكنها ال تفعل.
عند وصول خبر عن مصرع أحد ابنائنا جتري االتصاالت وتنعقد االجتماعات التي ال تخلو من
ما يشبه ثقافة العنف ،ويتسابق املجتمعون للفوز بتصريح اعالمي يزفون جلماهيرنا نتيجة اللقاء
الذي يأتي غالبا داعما ومؤسسا جلرمية العنف التالية ،من خالل الهروب الى اوالدنا وبناتنا
الذين ال عالقة لهم بالعنف والزج بهم في هذا املستنقع ،بإعالنهم القرار املجنون بتعطيل الدراسة
وإبقاء طالبنا في البيوت والشوارع وتعطيل االمهات عن عملهن للبقاء الى جانب ابنائهن.
املدارس التي تبعد األوالد عن العنف املتدفق في شوارعنا  ،يغلقها القرار غير املدروس والناجت
عن يائس وعاجز ورمبا مستفيد على حساب املأساة.
لم يتوقف األمر عند املدارس بل يطال احيانا احملالت التجارية التي يغلقها القرار ويدفع مبواطنينا
الى التدفق لألسواق االسرائيلية التي وكأني بأصحابها يضرعون الى الله أن يأخذ بيد املعلنني
عن االضراب ملزيد من هذه االعالنات ،وان يزداد العنف ويزدهر لينتعش اقتصادهم .
امللفت أن عجز القيادة التي من املفترض أن تعالج آفة العنف عن القيام بدورها  ،رمبا لنقص
األدوات كما تدعي أو ألسباب اخ��رى ،لم يجعلها تفتح املجال خلبراء أو عارفني باألمر وما
اكثرهم في مجتمعنا  ،ألخذ دورهم وطرح البرامج العملية واألخذ بهذه البرامج  ،ألننا ال نريد
تقييم اجلرمية ونتائجها والعمل على ابرام الصلح بني املتخاصمني فحسب  ،بل نريد أن نحاول
منع وقوع اجلرمية من خالل برنامج متكامل تتبناه تلك القيادة وتأخذ به حتى لو لم يأت لها
بالشهرة االعالمية .
من هنا نرى أن معاجلتنا آلفة العنف تندرج حتت عنوان ادارة املشكلة ال حلها ،ولو ابتعدنا عن
التقييم وجلأنا ملا كانت تؤمن به العرب من التطيّر والتشاؤم  ،فلنأخذ مبا كانت تؤمن به العرب
من باب اللجوء لكل الطرق حلماية مجتمعنا من هذا الوباء ،ولنقف مع الذات ونحاول التغيير ،
التغيير من الهرم وإسناد األمر ملن هو به خبيرا وليس من باب ارضاء احزاب وحركات في مواقع
متثيلية في املتابعة  ،حتى لو كانت تلك األحزاب ال حتمل من مفهوم األحزاب اال االسم .
ومن أجل التغطية على العجز يلجأون الى ما هو أسهل واملتمثل بالظاهرة التي متتد في معظم
قرانا ومدننا واملتمثلة بتشكيل جلان الصلح  ،ففي كل يوم تطالعنا املواقع والصحف عن تشكيل
جلنة صلح في هذه القرية أو تلك ،هذه التشكيالت تزيد الطني بلة ،وما هي اال شكلية تقتصر
مهمتها على املشاركة في اجلاهات وعقد رايات الصلح  ،تاركة اجلوهر وهو الوقاية ،ألن الصلح
له رجال وهم كثيرون وليسو بحاجة الى جلنة لتحركهم  ،بل احلاجة هي لبرامج توعوية عنوانها
أن العنف في مجتمعنا هو مبثابة حرب حقيقية تستهدف الوجود والثقافة.
ما نريده نهاية هو ان نتساءل عن جلان الصلح في املجتمع االسرائيلي  ،هل من جلان عندهم ؟
أم أن الشرطة هي العنوان وأن كل مواطن يتوجه اليها ألخذ احلق من املعتدي ،إال عندنا فال بد
أن نأخذ حقنا بأيدينا من ابن جلدتنا .
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