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د .نــهـــاد عـــلـــي

إرهاب مدني:
الجريمة والعنف فـي المجتمع
العربي الفلسطيني فـي اسرائيل
ان ما نرى ونشاهد من مظاهر للعنف فـي المجتمع العربي
الفلسطيني فـي اسرائيل يدعو الجميع منا للبحث عن ماهية هذا
السلوك وحجمه وخصائصه واسبابه فهل هو وليد اللحظة ام

انه فطري وغريزي فـي طبيعة الكائن البشري وسلوكه يتولد
وينفجر لحظة ما ،ألسباب ضاغطة ودافعة لدى الفرد.

العنف كأي ظاهرة مجتمعية ،هو بحاجة إلى تعريف دقيق،

وتحديد علمي ومعرفـي لمسبباته وعوامله وموجباته ،وذلك

ألننا ال يمكن أن نحدد طبيعة الجذور والعوامل التي أفرزت هذه
الظاهرة دون تفسيرها تفسير ًا علمي ًا دقيق ًا.

وفـي ولوجنا لتعريف العنف أعجبني تعريف يقول  :العنف هو

«سلوك عمدي موجه نحو هدف ،سواء لفظي أو غير لفظي
ويتضمن مواجهة اآلخرين مادي ًا أو معنوي ًا ومصحوب ًا بتعبيرات
تهديدية ،وله أساس غريزي.

وهناك من يعرف العنف بأنه :اإليذاء باليد أو باللسان ،أو بالفعل

7

الجريمة والعنف في
المجتمع العربي

أو بكلمة ،فـي الحقل التصادمي مع اآلخر ،وال فرق فـي ذلك بين
أن يكون فعل العنف واإليذاء على المستوى الفردي أو المستوى
الجماعي .فالعنف سلوك إيذائي ،قوامه إنكار اآلخر كقيمة
متماثلة لألنا أو للنَّحن ،كقيمة تستحق الحياة واالحترام ،ومن
مرتكزه استبعاد اآلخر عن حلبة التغالب ،إما بخفضه إلى تابع،

وإما بنفـيه خارج الساحة (إخراجه من اللعبة) وإما بتصفـيته
معنوي ًا أو جسدي ًا.

إذن

معنى

العنف األساسي

فـي المنظور

االجتماعي

والسوسيولوجي هو عدم االعتراف باآلخر ،رفضه وتحويله

إلى الشيء (المناسب) للحاجة العنفـية ،إذا جاز الكالم .عدم
االعتراف ال يعني عدم المعرفة ،بل يعني معرفة معينة (مقولبة)
هنا الفاعل العنفـي يراقب المقابل ،يتصوره بالطريقة المناسبة
لرسم صورته (الضحية) وللتحكم بصيرورته.

هذا الكتاب« ،إرهاب مدني :الجريمة والعنف فـي المجتمع
العربي-الفلسطيني فـي اسرائيل»

يتناول توصيف وتنظير

وتحليل ومحاولة بحث حلول لوضع الجريمة والعنف المستفحل

فـي المجتمع العربي .فـي هذا الكتاب ندرس حاالت العنف التي

يكون بها الجاني والمجني عليه او المجني عليها ،كالهما من
أبناء المجتمع العربي فـي إسرائيل .هذا التاطير ال يعني بأي

حال من األحوال أن لدولة اسرائيل ،لشرطتها ولسائر وسائل
تطبيق القانون فـيها ال يوجد دور أو مسؤولية عن استفحال
وتغول العنف والجريمة فـي المجتمع العربي .على العكس تمام ًا,

لهذه قضية خصصنا مساحات واسعة فـي هذا الكتاب .إال انه،

هذا الكتاب ال يتناول عنف الدولة والشرطة اتجاه المواطنين
العرب وال حاالت العنف المستشرية خارج الخط األخضر .هذه

المواضيع تمت دراستها فـي ادبيات اخرى.

«إرهاب مدني» هو االسم الذي اخترناه لهذا الكتاب بمحاولة منا
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لتوصيف استفحال العنف فـي المجتمع العربي .هذه التسمية لم
تأت من فراغ ولم تهدف إلى تسويق الكتاب .لقد بدأنا استعمال

هذا المصطلح منذ أربع سنوات ،قبل أن تولد فكرة إصدار
هذا الكتاب .هنا المكان الذي ننوه به ونؤكد أننا واعون جد ًا
لحساسية المجتمع العربي -الفلسطيني والمسلم منه بشكل

خاص الستعمال المصطلح إرهاب .على الرغم من ذلك قررنا

استعمال المصطلح «إرهاب مدني» لألسباب التالية:

∗

∗من ناحية امبيريقية-تجريبية وتعريفـية ،العنف
فـي المجتمع العربي بغالبيته موجه ضد مواطنين،
وفـي بعض الحاالت هدفه التاثير على اتخاذ قرارات
فردية أو جماعية او الثني عن مثل هذه القرارات
وهذا يتالءم مع التعريفات العامة لالرهاب.

∗

∗رصد الظاهرة فـي عشر السنوات األخيرة يدلنا أن
حجمها المستفحل قد اجتاز رصدها فـي عشرات
السنين األخيرة .ان التوصيف او استعمال المصطلح
عنف أو جريمة ال يدلل على خطورة الظاهرة وال
يدلل بشكل كافـي على دورها بزعزعة االمان
وخلخلة النسيج االجتماعي المحلي والعام.

∗

∗وأيضا استعملنا هذا المصطلح بهدف زعزعة دوائر
ومراكز اتخاذ القرار بالمجتمع العربي على وجه
التحديد وبالمجتمع اإلسرائيلي على وجه عام.

المعلومات الواردة فـي هذا الكتاب هي خالصة لدراسات عديدة

بعضها أجراها مؤلف الكتاب وحده وبعضها االخر شارك فـي

أجراها .لقد أجريت ثالثة استطالعات رأي فـي السنوات ، 2005

 2011، 2007كذالك األمر لغرض كتابة هذا الكتاب قمنا بتجميع
معطيات ميدانية منذ سنة  2009حتى منتصف سنة  2014وكذلك
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األمر تم استعمال معطيات من شرطة إسرائيل.

يهدف الكتاب إلعطاء صورة عامة عن وضع الجريمة فـي

المجتمع العربي فـي إسرائيل وكذلك مقارنة المعطيات بالمجتمع
اليهودي .ويهدف الكتاب كذالك لدراسة إسقاطات هذا الوضع
على المجتمع العربي ونسيجه االجتماعي وعلى تاثير ذلك على

عالقته بالدولة .وبالتالي ,نعرض مجموعة من النظريات العلمية
التي تحلل اسباب العنف والجريمة ومجموعة نظريات اخرى
لمعالجة الظاهرة .زد على ذلك اننا تبنينا احدى تلك النظريات

«نظرية النوافذ المكسرة» كنظرية «عالج وقائي» وعالج عملي

مالئمة لمعالجة جزء من انواع العنف والجريمة لمالئمتها لحال
مجتمعنا كاقلية.

يستدل من الكتاب أن استمرارية استفحال العنف فـي المجتمع
العربي وانحساره وتراجع نسبته فـي المجتمع اليهودي فـي
نفس أنواع الجريمة أثارت ردود فعل وتفسيرات ونظريات
بدايتها حاكت مكانة العرب المنخفضة والهامشية فـي اسرائيل
وخاصة على سلم أولويات الحكومة والشرطة; تمييز إقصاء

وإهمال مقصود من قبل السلطات فـي إسرائيل ونهايتها فـي
تبني «نظرية المؤامرة» .بين المواطنين العرب هنالك شعور
متزايد بان شرطة إسرائيل أعطت المواطنين العرب «إدارة

ذاتية» فـي إدارة الجريمة .من ناحية أخرى نجد أن عند العديدين

فـي المجتمع اليهودي وخاصة ضباط كبار فـي الشرطة طوروا
تفسيرات ويصورات مناقضة لتلك الرائجة فـي المجتمع العربي
ومفادها أن مهما استثمرت الدولة والشرطة من جهود لمكافحة

الجريمة فلن تأتي بالنتائج المرجوة العتقادهم أن الجريمة
متواجدة عميق ًا فـي ثقافة العرب .هؤالء تبنوا عملي ًا نظرية
«العنف الثقافـي».

سواء صحت النظرية ام ال ،استفحال العنف فـي المجتمع العربي

د .نــهـــاد عـــلـــي

يلزم جميع من له صلة ببذل الجهود وشحذ الهمم والمشاركة

بعدة خطوات منها :استحداث تفسيرات بنيوية شمولية لمعالجة
هذه الظاهرة; بناء خطط حكومية شاملة لمواجهة العنف وفـي
نفس الوقت هنالك حاجة إلى خطة شاملة تأخذ بعين االعتبار

مميزات الثقافة العربية الفلسطينية فـي إسرائيل; استحداث

وسائل واليات عالجية تأخذ بعين االعتبار طبيعة العالقة
الحساسة جدا بين المواطنين العرب وشرطة إسرائيل وخاصة

اإلساءة التي حصلت فـي هذه العالقة فـي إعقاب انتفاضة
األقصى أكتوبر  .2000هذه الحلول ال تعفـي من المسؤولية دور
المجتمع العربي وقيادته فـي مواجهة هذه الظاهرة

هذا الكتاب هو األول من نوعه الذي يعالج قضية العنف والجريمة
فـي المجتمع العربي من منظار بحثي وأكاديمي وميداني .لهذا
الكتاب خصائص عديدة وعلى مستويات عدة ولكن احد أهم هذه

الخصائص هو الشراكة الفعالة بين األكاديمية ممثلة بالمركز

اليهودي العربي فـي جامعة حيفا وبين العمل الميداني الممثل
بمركز أمان *،المركز العربي لمجتمع امن .استغل هذه الفرصة

ألقدم شكري للشيخ كامل ريان رئيس مركز أمان واألستاذ

الدكتور راسم خماسيي رئيس المركز اليهودي العربي.

العنف هو احد الظواهر الخطيرة التي يعاني منها المجتمع
اإلسرائيلي فـي السنوات األخيرة .الخوف من هذه الظاهرة و
زيادة خطورتها على المجتمع ولدت إجماعا واسع ًا بين اليهود

والعرب.

علينا أن ننوه أن المعطيات االحصائية وبعض النظريات المتعلقة
نشرناها فـي كتاب لنا باللغة العبرية بنفس الموضوع.

* نشكر مركز أمان -المركز العربي للمجتمع اآلمن على دعمه

السخي فـي إصدار الكتاب
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تقديم
التمدن والتخطيط
الحيزي وتبعاتهم على
واقع العنغ االجتماعي

يشهد مجتمعنا العربي الفلسطيني وتشهد قرانا ومدننا ارتفاعا

حادا فـي حاالت العنف وفـي ظواهر العنف االجتماعي ,والذي
تجاوز العنف الكالمي إلى حاالت االعتداء والذي ُي َعبَّر عنه بالعنف
الفـيزيائي واالعتداءات الجسمانية ،حتى يصل األمر فـي بعض

األحيان إلى القتل ،االقتتال والنزاعات فـي الطرق بين الحمائل،

الجيران ،اإلخوة والشباب .أصبح هذا العنف ،الذي اطلق علية
الدكتور نهاد علي فـي كتابة هذا «إرهاب مدني»ُ ،يش ِغل بال

الكثير من أهلنا ،حتى وصل األمر إلى حال يهاب فـيه بعض
أبناء مجتمعنا ،فـي بعض بلداتنا وأحياء مدننا وقرانا ،على

أمنهم الشخصي وأمن أبناء عائلتهم ذكورا وإناثا .ظاهرة العنف
علي أنواعها ليست جديدة ،بل يعود وجودها مع نشوء المجتمع
اإلنساني ,ولكنها فـي ارتفاع طردي وأصبحت تقلق بال الكثير

وتهدد وجودهم واستقرارهم فـي بيئتهم القروية والمدنية .هذه

الظاهرة المتزايدة ال تأتي من فراغ .هناك أسباب ودوافع متعددة
تقف وراء نشوء وارتفاع العنف الذي تحول فـي بعض األحيان

إلي إرهاب مدني .حيث يعرض هذا الكتاب ظاهرة العنف من
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خالل تناولها من جوانب مختلفة .كما ان هناك اجتهادات تفسر

ارتفاع ظاهرة العنف هذه .ويتركز تفسير ظاهرة العنف المتزايدة
فـي مجتمعنا على الجوانب االجتماعية ،االقتصادية والنفسية،

باإلضافة إلى المناخ الجيوسياسي الذي يعيشه مجتمعنا والذي
يتأثر كذلك من مجتمعات يهودية مجاورة ،رغم الفروقات

بينهم من حيث االصالنية ،المنبت ومنظومة القيم واألعراف
التي توجه سلوك وتصرفات كل مجتمع .ال أريد أن ادخل فـي
مناقشة االجتهادات فـي تفسير ظاهرة العنف التي نراها ترتفع

فـي مجتمعنا يوما بعد يوم ،ونعاني منها كلنا .بل اترك ذلك إلى
أخوة علماء ومتخصصين فـي علم االجتماع ،علم اإلنسانيات
وعلم النفس االجتماعي وآخرون .ونود ان نضيف ونضيئ جانب
إضافـي لظاهرة العنف فـي المجتمع العربي نتناوله فـي مقدمتنا

لهذا الكتاب الهام .هذه االضافة تشمل مركبين ،االول متعلق
بعملية التمدن والمدينة التي يمر بها المجتمع العربي الفلسطيني
فـي البالد ،والثاني متعلق بعملية التخطيط القروي والحضري

ودورهم فـي نشوء أو على األقل المساهمة فـي ارتفاع العنف
االجتماعي على أشكاله المختلفة التي يحددها علماء االجتماع

وعلماء النفس الشخصي واالجتماعي.

أود أن القي الضوء أوال على عملية ال َت َم ُدن وال َمديَنَة ،والتي
ّ
تشكل حسب رأيي احد أسباب ومسببات العنف االجتماعي،

وهي حالة التي نعيشها ونمر ّ فـي سيروراتها ،ولكننا لم نلق باال

كافـيا إلسقاطاتها وتبعاتها وأثرها االجتماعي علينا ،بما فـي
ذلك تَ وليد ظواهر عنف اجتماعي .وكثيرا ما نحاول إخفاء حالة
التم ُّدن وال َمديَنة بادعاء أننا ما زلنا مجتم ًعا قرويًا ،وبلداتنا ما

زالت قرى ،كجزء من عملية الحنين إلى الماضي دون معايشة

حقيقية كافـية للواقع ،وطبعا تجنبًا أو ربما خوفا من االستعداد
للمستقبل ،وما سوف يحمله من احتماالت زيادة العنف
االجتماعي إذا لم ندرك السيرورات التي نمر ّ بها والصيرورات
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التي نصل إليها والتي تؤدي إلى كينونات مجتمعية واستيطانية
حضرية/مَدينّة تكون منبتًا ربما لزيادة العنف االجتماعي.

هذا التجنب أو الخوف مردّه ربما الستعدادنا المحدود لدفع

مستحقات يمكن أن تؤمن لنا المستقبل رغم كثرة حديثنا عن

االستدامة البيئية متجاهلين االستدامة االجتماعية .ووقعنا فـي
فخ ُيم ِكن أن ُا َلخص تشخيصه بثالث ميزات رئيسة :صراع بقاء
فردي ،إقصاء ذاتي من المشاركة الفعالة فـي الحيز العام ،وقبول

غير معلن لحالة الوصاية والبقاء فـي الظل تخوفا من المشاركة،

بادعاء البعض أن المشاركة بمؤسسات الدولة والتوافق مع
بعض أهدافها كجزء من تحقيق المواطنة المنقوصة ،ربما تمنح
الشرعية أو قبول غير معلن ألمور وسياسات مفروضة من قبل
الدولة علينا ومرفوضة من قبلنا .واقع الورطات والتناقضات التي

نعيشها ،كو ّنت لدينا صفات يمكن إيجازها بحاالت شبه انفصام

شخصية فردية ومجتمعية .وألجل خروجنا من هذا الفخ ،تقع
على عاتقنا مسؤولية مواجهة حالة االنفصام وتحول من رعايا
إلى مواطنين نمارس المواطنة بجدارة مقاومين الظلم والفساد

وما يحمله من عنف اجتماعي مباشر وغير مباشر.

برايي امامنا سؤال ملح حول طبيعة العالقة بين هذه المفاهيم
والسلوكيات الناتجة عنها وبين زيادة العنف االجتماعي؟

إليضاح األمر ال بد من وصف حالنا فـي المجتمع القروي الذي

يتوق إليه البعض وكأنه كان ضابط األمان من آفات العنف
االجتماعي ،رغم أنني ال اتفق مع هذا الرأي ،بل اقول ان داخل

المجتمع القروي ُوجدت بعض ظواهر عنف اجتماعي ،ولكنها
كانت اقل مما هو اآلن بعد التم ُّدن وال َمديَنة ،وكذلك تبدلت

أنماطه وأشكاله .ورغم ذلك فان اإلنسان فـي المجتمع القروي

كان ينتمي إلى مجموع قبلي ،عشائري وطائفـي على أسس
عظامية تحميه .وليس سرا أن احد مركبات المدينة العربية

اإلسالمية هو الحمى ،وان الحمي فـي النظام القبلي – البدوي أو
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الصحراوي هي المنطقة التابعة لعشيرة معينة ،محددة بحدود
متعارف عليها وال يجوز دخولها إال بموافقة أصحاب الحمى.

وان للجار حق سابق ومفضل على آخرين شراء بيت جاره إذا
أراد بيعه ألجل حفظ الحمى .أي أن نظام الحمى ،كان جزءًا من
تركيبة البيئة والنسيج الحضري واألعراف المعمول حسبها فـي

المدينة اإلسالمية ،وحتى اآلن نسمع ونشاهد مسلسالت تشير

إلى «الحارة» كمركب عضوي فـيزيائي واجتماعي وتضامني
داخل المدينة ُيساهم فـي تخفـيف العنف االجتماعي .هذا النظام
وحمى أبناءه ضمن نظام
كان موجودا داخل القرية الصغيرة َ

أبوي عشائري ،ضبط أبناءه وتكفل بهم وكانت للكبير المختار،

أبو العيلة ،الشيخ كلمة وتصرفا يسودان على كل أبناء القبيلة أو
الحمولة ،تمثلهم وينطق باسمهم .هذا النظام ساد وما زال يسود
فـي بعض المواقع والقرى فـي بلداتنا .رغم انه فـي بعض الحاالت

أدى أو ساهم فـي خلق اعتداءات وصراعات بين حمائل وعشائر
رافقها قتل وتخريب ،وفـي بعض القرى والبلدات العربية ما زلنا
نشهدها حتى اليوم خاصة بعد «معارك» انتخابات محلية،

والتي تتمثل فـي بعض األحيان كجزء من صراع على السيطرة أو
التمثيل داخل بلداتنا وليس بالضرورة توفـير الخدمات والحياة
الكريمة ألبناء البلدة .ولكن الصراع بين الحمائل شكلها وحجمها

تبدل بعد تحول قرانا إلى مدن صغيرة ومرورها فـي سيرورات
ظاهرة التمدن وال َمديَنة .ونشأ بدلها انفالت اجتماعي نظرا الن

دور النظام األبوي «البطركي» قد تبدل وتحول وضعف نتيجة

لعدة أسباب ألخصها فـيما يلي:

زيادة السكان السريعة خالل العقود األخيرة أدت
إلى تحوالت فـي مبنى العشائر ،الحمائل والعائالت
الموسعة .وان التدرج التقليدي فـي المجتمع العظامي
القبلي والقروي وحتى المَديني التقليدي تحول من
اسر أو عائالت عدد أبنائها صغير نسبيا إلى عدد كبير،
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أصبح تباعد فـي القربى بينهم ،حتى أن األسرة
النووية فـي سنوات  1950أصبحت حاليا بطن/فخد
أو حمولة أو على األقل عائلة موسعة عدد أبنائها
كبير .هذا االزدياد السكاني ال يمكن استمرار ممارسة
الضبط التقليدي عليه ،بل وزعت مركبات القوة بين
مجموعات عائلية مختلفة ،وحتى بينها أصبح تنافس
على موارد القوة داخل البلدة.
بالموازاة مع زيادة السكان والتمدن السريع حدثت تغيرات فـي
مبنى االقتصاد ،من االقتصاد الزراعي التقليدي الذي كان يعتمد

على الدعم األسري والعائلي فـي القوى العاملة وفـي توفـير
موارد القتناء خدمات وتوفـير حلول سكنية ،إلى اقتصاد صناعي
تجاري وخدماتي يعتمد المبنى االقتصادي الرأسمالي والذي

يعتمد على مبادرة الفرد ،صراع بقائه ،قدراته التنافسية ومهاراته
الشخصية التي تتعدى حدود البلدة وال تقف عن حدود المجتمع
المحلي كما كان فـي عهد االقتصاد الزراعي التقليدي .هذا يعني

أن التبعية االقتصادية التي شهدها المجتمع الزراعي الذي كنا

نعيشه فـي قرانا قد تحول إلى اقتصاد السوق والذي يعتمد على
الفرد مما خفف التبعية داخل الحمولة أو العائلة الموسعة وبين
أبنائها ،وأصبح يركز على األسرة النووية والفردانية.

كما أن ارتفاع مستوى التعليم وتبني عالقات تعتمد على الندية
وليس التبعية ،خاصة وان ارتفاع مستوى التعليم هو مصدر
خلق حراك اجتماعي اقتصادي وسياسي .شمل ارتفاع مستوى
التعليم الذكور واإلناث مما طور سلوكيات جديدة ال تقبل النظام

األبوي التقليدي ،وتدعو إلى التحرر منه وما زالت تتجنب أو
حائرة وتترد فـي قبول أو تبني منظومة بديلة واضحة.

فرض نظام حكم يعتمد على الفرد وليس على المجموع/العائلة

العشيرة فـي دفع مستحقات/التزامات/متطلبات الدولة .حيث
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أن نظام الضرائب القديم كان يفرض ضريبة على األراضي
ويتم جمعها من العائلة/العشيرة .وحاليا كل شخص تقع

عليه مسؤولية شخصية فردية فـي دفع مستحقات الدولة .وان
مبنى النظام الديمقراطي الحر يعتمد على الفرد .وان حالة
العجز الديمقراطي التي نمارسها حيث يوجد خلط بين مفاهيم

الديمقراطية وممارساتها وبين استغاللها لنيل قوة وتمثيلنا

بواسطة ذوي مصالح على الغالب ضيقة ،وفـي بعض األحيان ال
يجلبون لنا المنافع ،ساهمت فـي تطوير ظواهر عنف اجتماعي

من نوع جديد لم نشهده من قبل ،خاصة فـي حاالت الصراع
على رئاسة وإدارة السلطة المحلية.

إن االنكشاف واالنفتاح السريع على العالم خاصة الغربي
الجديدة،

وسائل

االتصال

الرأسمالي ،نظرا للتقنيات
والمواصالت والتي تَ ُ
نقل منظومة سلوكيات جديدة نجد قبوال

لها فـي المجتمع الذي يعرض نفسه لفظيا كمجتمع تقليدي ولكن

يمارس عمليا منظومة سلوكيات مقلدة مستهلكة مما تؤثر ليس
فقط على شكله ومظهره الخارجي بل تدخل إلى داخله وتساهم
فـي تغيير أعرافهِ ،قيمه ومثله.

ساهمت المعايشة اليومية مع المجتمع اليهودي اإلسرائيلي،
واالنفتاح على العولمة بنقل وبفرض على المجتمع العربي
سلوكيات ومنظومات ،لو ُخيِّر َ المجتمع العربي لربما تجنبها.

يجب اإلشارة فـي هذا السياق أننا ال نعني هنا بمنظومة التمييز

اإلقصاء ،الهيمنة ،التبعية والتجزئة التي تمارسها سلطة الدولة
نحو المجتمع العربي والتي لها أثر مباشر على شرذمة وتقطيع

مجتمعنا ،بل نقصد الممارسات التي يمارسها المجتمع اليهودي
المديني والمنقولة من خالل االتصال المباشر مع المواطن

العربي بواسطة العمل/وااللتقاء فـي مناطق الحيز العام ،اللهو،
الجامعة ،مكان العمل....الخ.

18

د .نــهـــاد عـــلـــي

كما أن الضائقة االقتصادية التي أصبحت تعاني منها كثير من
األسر والتي أصبحت تتعلق بفرص اقتصادية محدودة ونظام

استهالك وتكاليف حياة مَدينيّة عالية وال يوجد مصادر دخل
كافـية متوفرة فـي البلدة التي أصبحت مدينة .االنتقال السريع
من نظام اقتصادي قروي ومن نظام استهالك كفافـي يعتمد على

الزراعة ويشمل مصاريف محدودة ،إلى نظام اقتصاد مديني
استهالكي و َّل َد صراع بقاء من نوع جيد ،به توفـير متطلبات
الحياة تتطلب جهدا كبيرا ،خلق توترات كثيرة داخل األسرة
وبين أشخاص يتنافسون على فرص محدودة داخل البلدة ،ومع

ذلك أدى إلى انشغاالت أرباب األسر عن أبنائهم لكي يوفروا لهم
لقمة العيش ،ومتطلبات الحياة العصرية مقللين أهمية اإلشراف،
سرِ هم ،طور بعض االنفالت داخل األسر.
التربية والعيش مع ُأ َ
هذه األسباب المذكورة أعاله وأخرى لم تُ ذكر فـي هذه العجالة،

وال نريد اإلسهاب فـيها بهذه المقدمة الموجزة أدت إلى تحويل
بلداتنا العربية من قرى صغيرة بقيت فـي الوطن بعد النكبة

إلى بلدان كبيرة .وحاليا يمكن أن أشير إلى أن ما يزيد عن
 94%من المواطنين العرب يعيشون فـي بلدات تعرف حسب

دائرة اإلحصاء المركزية كبلدات مَدينيّة ،أي يزيد عدد سكانها
عن  2000نسمة .وان ما يزيد عن  65%من المواطنين العرب
يعيشون فـي بلدان تعرف بانها مدينة وسطية « Intermediate

 ”Townأو قرية-مدينية أو مدينة-قروية .وهذا يعني أننا لم

نبق كما نريد مجتمعا قرويا ،بل أصبحنا مجتمعا مدينيًا نمر
بمرحلة تم ّدن ونمارس حالة من ال َم ْديَنة ال ُمشوهة .هذا الواقع
أدى إلى مظاهر َق َّل فـيها الضبط االجتماعي ،زادت بها الفردية،

نشأ فـيها الحيز العام غير المرشد والمدار بشكل الئق ومنسجم

مع احتياجات السكان المتطورة ،زاد بها التنافس على الفرص
المحدودة ،خاصة تلك التي تُ و َلدها السلطات المحلية بصفتها
اكبر مشغل فـي البلدة .وكذلك زادت المشاحنات على األراضي
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نتيجة زيادة الورثاء ،ارتفاع سعر األراضي وزيادة الطلب على

السكن وشحة األراضي السكنية وارتفاع أسعارها .والراصد لما
يحدث فـي مجتمعنا ُ
صم الشخصية بين القروية والمدنية،
من َف ِ

يعيش االزدواجيات فـي سلوكه وأنماط استهالكه للحيز العام،
ويتعايش مع التناقضات فـي تعامله مع المؤسسات العامة

القطرية والمحلية ،يستطيع أن يجد تفسيرا أساسيا لظواهر
العنف االجتماعي التي نعاني منها.

والسؤال المطروح فـي هذا الشأن ،كيف يمكن تخفـيف ظواهر

العنف هذه التي تقض مضاجعنا؟ .ال شك بان اإلجابة على
هذا السؤال ليست سهلة ،مع ذلك اود أن اطرح بعض األفكار
التي ربما تساهم فـي زيادة وعينا وإدراكنا لالستعداد لتخفـيف

المشاكل والعنف االجتماعي الذي يزداد مع تطور التم ّدن
والمديَنة ،وهي ليست مقصورة على مجتمعنا بل نشهدها فـي
مجتمعات أخرى ،ويمكن أن نستفـيد من تجاربها ونأخذ العبر

والدروس من وقايتها منها.

نقبل القول الذي يؤكد أن فهم المشكلة تشكل نصف الحل .وهذا

يعني أننا بحاجة إلى الخروج من حالة التناقضات واالزدواجيات
التي نعيشها فـي واقع جيوسياسي فرض علينا وحال دون تطور
حالة تمدن طبيعية لدينا وتشكيل تدرج حضري فـيه أنماط

استيطان بشري يشمل المضارب البدوية ،القرى ،البلدات
والمدن .إن نكبة  1948أدت إلى نكبة المدينة .وحاليا نحن فـي

مرحلة استئناف بناء مدننا وبلداتنا التي انطلقت من واقع قروي
َكبُرت ديموغرافـيا ،انتفخت حيز ّيا ،تغيرت وظائفـيا وتحولت
اجتماعيا وثقافـيا .واعني هنا فـي بناء مدننا ليس فقط بالمعنى
الفـيزيائي ،بل بالمعنى الذهني ،السلوكي ،الثقافـي واالجتماعي.

ونحن فـي هذا السياق نسير كما هو شأن ما يحدث فـي أماكن

متعددة فـي العالم .حيث أن اإلحصائيات والتوقعات العالمية
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تشير إلى انه حتى عام  2025حوالي  75%من السكان فـي العالم

سوف يسكنون المدن .وأصبح القول بان القرن التاسع عشر
كان عهد اإلمبراطوريات ،وان القرن العشرين كان عهد الدول
الوطنية/القومية وان عهد القرن الواحد والعشرين هو عهد المدن.

ونحن نسير فـي هذا المسار الذي يشمل التمدن والمدينة وتحول
بلداتنا من قرى صغيرة أو كبيرة إلى مدن وسطية .وان المدن
مكونة من أحياء يمكن أن تكون مبنية/مسكونة على أساس طبقي

أو على أساس تمايز انتماء اجتماعي ،وليست حارات تقليدية.

داخل هذه المدن يحدث حراك سكاني ليست بالضرورة على
أساس انتماء عظامي ،بل على أسس عصامية ،قدرات اقتصادية
وميول اجتماعية ثقافـية .كما أن السكن فـي أحياء المدن ،التي
تعرف باسم ُ
م َطو َع باسم “مدن مختلطة” وهي ليست كذلك،
يرافقه ظواهر هجرات داخلية وانتقال سكني ودخول سكان من

أصول اثنيه وانتماءات ثقافـية مختلفة .هذا الواقع بدأنا نشهده
فـي بلداتنا .فانا على سبيل المثال ابن كفركنا ،كنت فـي صباي

اعرف تقريبا معظم أهالي بلدي ،وحتى عندما انظر إلى شخص
أستطيع أن أ َ
ميّز على الغالب من أي أسرة هو ومن والده .ولكن
حاليا أسير فـي طرق بلدي ،والتقي فـي الطريق بشباب وفتيان

ال استطيع إن أميزهم “حسب الدم” كما يقولون ،أو حسب “اسم
العائلة”؛ الن بعضهم قدموا إلى بلدي ويسكنون فـيها ،ومع مزيد

األسف هناك من يطلق عليهم أنهم “غرباء” قدموا إلى البلدة.
هذه الهجرة الداخلية الوافدة ،مع أنها محدودة ولكنها بازدياد،
ويجب أن نقر بوجودها ونتعامل معها كأمر طبيعي وجزء من

عملية التمدين التي تمر بها بلداتنا العربية ،رغم محاوالت
تجنبها أو حتى توريتها لفظيا .كذلك فان سلوك الشباب وقضاء

أوقات فراغها ،وما أكثرها ،تتطلب توفـير حيز عام مناسب

يحضنها ويشكل دفـيئة موجهة لهم مستثمرة طاقتهم لمركبات

بناءة .إن مبنى هرم األجيال لدينا يظهر أننا مجتمع شاب ما يزيد
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عن  50%منه دون سن العشرين .وهذا يعني أن هذا المجتمع

سوف يواجه إشكاليات كبيرة مع هؤالء الشباب إذا لم نعمل

بقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه “اعدوا أبنائكم إلى زمان
غير زمانكم” .وهذا يعني أننا نحن النخب الثقافـية األكاديمية
السياسية واالقتصادية واالجتماعية تقع علينا مسؤولية توجيه

وخلق فرص لشبابنا لدرء دخولهم إلى مأزق وورطات تدفع بهم

إلى ممارسة بعض ظواهر العنف االجتماعي المختلفة والمتعددة.

وان مسؤوليتنا هذه تنطلق من قاعدة أنهم أبناء شعبنا وبلدنا
وأهلنا وليس أبناء عشيرتنا أو حمولتنا فقط .أي أن النخب يجب
أن تغير خطابها وسلوكها الذي يعتمد على بناء مجتمع وليس

استخدام االنتماءات العظامية لنيل بعض المصالح التي ربما

تكون فائدة شخصية ولكنها ال تساهم فـي الفائدة والمنفعة
المجتمعية.

وهنا ال بد من االشارة إلى دور الحكم المركزي والدولة
اإلسرائيلية التي مارست وتمارس ض ّدنا سياسة ُ
م َمنهجة
إلقصائنا من الحيز العام وتهجين شخصيتنا وتحويلنا من

مجتمع له مكوناته ومميزاته االجتماعية والثقافـية إلى أشالء من

الطوائف ،القبائل والحمائل .لقد واجهنا هذه السياسات ،ولكنها
فـي بعض الحاالت كانت أقوى منا ،وفـي حاالت أخرى لم نضع
اآلليات المناسبة لمواجهتها ومقاومتها بشكل يؤمن تنميتنا

كمجتمع .وحاليا ارتفعت األصوات التي تطالب تدخل الدولة

لحفظ النظام العام فـي بلداتنا المتمدنة ،ألننا عجزنا كمجتمع
عن توفـير األدوات التي تقاوم العنف االجتماعي .وان الخطاب
ّ
فض الخالفات وحفظ النظام العام
بشان تدخل الشرطة فـي

فـي الحيز العام فـي بلداتنا ما زال خجوال مترددا ومتناقضا.

حتى أن الشرطة نفسها أصبحت تدعي بأننا نحن نعيق عملها

فـي حفظ النظام العام ،وبذلك ال تقوم بدورها بشكل الئق ،وان
أدته تقوم بأدائه بشكل عنيف ُ
منَفر مؤكدا بعض أقوالها الذي
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ينطبق عليهم القول “كلمة حق يراد بها باطل” .إن موقفنا من أداء

الشرطة كمؤسسة ،دورها حفظ النظام العام وخدمة المواطن،

كان بأنها ذراع سلطة غاشمة تسعى إلى مصادرة أراضينا،
هدم بيوت ،وضبط حراكنا .عندما كنا مجتمعا قرويا تسيطر
عليه منظومة الضبط االجتماعي التقليدية المبنية على البطركية،
كانت هناك أمكانية استغناء جزئي عن خدمة الشرطة ،إال فـي

حاالت نزاعات بين حمائل .ولكن حاليا بعد تحول بلداتنا إلى
مدن وزيادة الفردانية وضعف الضبط االجتماعي واالحترام
لممثلي المجتمع ونخبه ،فال بد من دخول عنصر يؤمّن األمن فـي

الحيز العام فـي بلداتنا ،الن هناك عجز عن توفـير بديل مناسب.
وفـي هذا السياق علينا نحن كمجتمع التدارس وتطوير حلول

تمكن التوفـيق بين دور الشرطة ودورنا كمجتمع.

يجدر القول بأنني لستُ من مناصري منظومة المجتمع البطركي
التقليدي ،وكذلك لست من المنادين بدخول مطلق وإطالق

العنان للشرطة بالتدخل فـي أي صغيرة وكبيرة فـي فض العنف

االجتماعي؛ بل علينا تطوير أدوات واليات ومؤسسات مجتمعية

تتناسب مع ظروفنا وسياقنا ،تمكن من توفـير األمن الشخصي
والمجتمعي فـي مرحلة التمدن والمدينة التي نعيشها وسوف

تتطور وتتسع فـي مجتمعنا.

ونظرا الن القرن الواحد والعشرين هو عهد المدن ،وان المدن
تدار بواسطة بلديات وسلطات محلية تقع عليها مسؤولية بصفتها

“حكومات محلية” توفـير الخدمات العامة ،توفـير الحيز العام

وإدارة شؤون مواطنيها ،مما يتطلب إعادة النظر بشكل كلي فـي
كيفـية إدارة سلطاتنا المحلية ،بلدياتنا ومجالسنا المحلية .نحن

نعرف أن من أسباب العنف االجتماعي فـي بلداتنا هو الصراع
على السلطة المحلية وعلى الموارد التي تديرها والفرص التي
يمكن أن نفتحها وتوزعها .ونحن مقبلون على انتخابات محلية
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دورية ،ربما تدفع فـي بعض األحيان إلى نشوء مشاحنات

ونزاعات وتشعل ثأرا سابقا فـي بلداتنا .لذلك فان وعينا لدور

السلطة المحلية فـي خلق البيئة والظرفـية لتقليل ودرء العنف
االجتماعي ،يتطلب منا التعامل مع إدارات السلطة المحلية
بجدية ،وعلى المرشحين والمنتخبين تقع مسؤولية كبيرة لتطوير

أدوات تدير بلداتنا المدينيّة بشكل الئق وتوفر الفرص والتخطيط
الحضري الذي يساهم فـي تخفـيف العنف االجتماعي .باإلضافة
الى الحكم المحلي ،فان المسؤولية تقع على مؤسسات المجتمع
المدني التي بدأت تظهر مع عملية التمدن وال َمد ّينة .هذه

المؤسسات والنخب المختلفة لها دور يجب أن تؤديه ألجل
خفض العنف االجتماعي.

وأخيرا أود أن أقول بان العالقة بين ظواهر التمدن وال َمديَنة كشفت

عنها دراسات كثيرة ،وحتى أن دراسات جغرافـية الجريمة أظهرت
أن الجريمة والعنف داخل المدن له أنماط ومسببات ،ال يمكن

القضاء عليها بل تخفـيفها .ولذلك فان رصدا حقيقيا لمشهد حياتنا
وقراءة ناقدة لواقعنا ومستقبلنا يتطلب منا االستعداد المناسب،

صنون .وان
ُح ّ
وليس االكتفاء بالقول بان ذلك ال يحدث لنا ،ونحن م َ

الحقيقة أننا نشهد تحوال فـي بلداتنا من القروية إلى المدينة وهذا
يتطلب االستعداد والمعالجة المناسبة ،بما فـي ذلك درء العنف

االجتماعي الذي يرافق هذا التحول من خالل تخطيط حضري
منسجم مع متطلبات واحتياجات البلدان العربية القروية والمدنية.

ولكن التخطيط لبلداتنا والبناء بنا هو احد أسباب العنف االجتماعي

علي أشكاله المختلفة كما سنبين فـيما يلي؟

إن مجتمعنا يعاني من حالة «العنف التخطيطي» والذي يتضح
من خالل دور التخطيط الهيكلي لقرانا ومدننا فـي زيادة وخفض

ظاهرة العنف.

أستطيع أن ادعي بان عدم تخطيط مدننا وقرانا العربية بشكل
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الئق ومنسجم مع ظرفـية ،طموحات رغبات واحتياجات
المواطنين ,هو عنف بحد ذاته .وهذا يعني أن عدم التخطيط

أو فرض تخطيط مستورد غريب من قبل السلطات الحكومية
على نسيج البلدة العربية التي تطورت بشكل عضوي هو اعتداء

مبرمج له تأثير ليس فقط على المدى القصير بل على المدى البعيد
ويزيد من ظرفـية تكون منبت ومنشأ لظواهر عنف مختلفة ,والتي
تتمثل ليس فقط بهدم بيوت ،أو نزاعات بين جيران على حدود ارض

أو تقليص الحيز العام واالعتداء عليه ،بل يتجاوز ذلك األمر إلى

خلق حالة غربة بين المواطن وبيئته ويؤدي به األمر إلى نزع الراحة
والطمأنينة من حاضره ومستقبله.

كثيرا ما شاهدنا وسمعنا عن نزاع بين سائقين تقابال فـي نفس

الطريق الذي ال يتسع إال لسيارة واحدة؛ وكل واحد ال يستطيع أوال

يرغب أن يتنازل لآلخر ,أو نزاع على موقف سيارات ,مما أدى األمر

إلى شجار بينهم وصل إلى حد القتل .وان عدم إعداد واستعداد
شبكة الطرق فـي بلداتنا التي تكبر وتنو الستيعاب زيادة السيارات
وزيادة حركة الناس وغياب شبكة مواصالت عامة ،واعتداء على
أرصفة الطرق ،هذا إذا توفرت ،وعدم فصل واضح بين حركة
السيارات والحركة الراجلة التي تخدم األوالد والنساء ,هو عنف
مستشري فـي بلداتنا ,يجب إجراء عملية جراحية للبلدة من خالل

تخطيط وإدارة حضرية سليمة الجتثاثه.

كما أن غياب الحيز العام؛ مثل الساحات العامة ،الحدائق العامة
والمالعب تدفع السكان فـي بعض األحيان مكرهين الستخدام
الطرق ،المدارس رغم ضيقها لغايات لم تعد لها مثل أعراس

وأتراح مما يخلق خلال فـي استخدام األراضي فـي داخل بلداتنا
العربية .هذا االعتداء والذي يتمثل فـي شح الحيزات العامة من

ناحية؛ واستخدام قسري وغير مناسب للحيزات العامة المحددة

القلية المتوفرة هو اعتداء على بيئتنا ،مما يخلق حاالت مرضية فـي
بلداتنا تدفعنا إلى حالة الغربة واالغتراب فـي مدننا وقرانا أو تؤدي
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إلى امتعاض متواصل من تصرفات شاذة أصبحت شبه مقبولة
ومبررة؛ وهي تشكل منبت وبيئة فاسدة إلنتاج العنف .ومرد ذلك

باألساس إلى تخطيط سيئ؛ إذا توفر أصال لمدننا وقرانا.

والسؤال الذي يطرح ما هي أسباب ودوافع ظاهرة العنف
التخطيطي فـي بلداتنا؟ .هناك أسباب متعددة والتي يمكن أن

اقسمها إلى قسمين:

األول أسباب خارجية غير متعلقة بالمجتمع ,بل بسياسات
وممارسات المؤسسات الحكومية ,الثاني أسباب داخلية

متعلقة بالمجتمع المحلي .تكونت بين هاتين المجموعتين من
األسباب والدوافع جدلية و»تآزر»؛ ساهم فـي إنتاج حالة العنف

التخطيطي .يجب أن أشير وأؤكد أن دور العوامل الخارجية
هي اكبر فـي إنتاج العنف التخطيطي؛ وهي كذلك مولدة

ومنشأ للعوامل الداخلية ودافعة لها فـي ظرفـية البلدات العربية

الفلسطينية.

العوامل الخارجية متعلقة بسياسة الدولة اإلسرائيلية بمجمل

مؤسساتها التي تعمل أو تؤثر على التخطيط والتنمية فـي البلدات
العربية .سياسة الدولة المعلنة والمبطنة هي استخدام التخطيط

الحيزي كأداة ضبط وحصر االمتداد العمراني للمواطنين العرب.

وان التخطيط الهيكلي الحيزي هو جزء أو مركب من مركبات
مصفوفة الضبط والتبعية التي تفرضها السلطات الحكومية
على المواطنين بإشكال متعددة .هكذا فان العنف التخطيطي
واالعتداء على المواطنين من قبل الدولة يبدأ بمصادرة أراضي

خاصة ونقلها لصالح الدولة وتحويلها بعد ذلك إلى منفعة

ومصلحة مواطنين يهود .هذه المصادرات قلصت حيز المواطنين

العرب .وطورت حالة أن كل مالك يسعى لحفظ أرضه لمصلحة

ومستقبل أبنائه ويعارض بشدة تخصيص جزء من أرضه
للمرافق العامة .كما أن عدم تخصيص أراضي عامة/دولة بشكل
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كاف وبسعر مناسب ومريح الستخدام المواطنين أو رصدها
للمرافق العامة هو اعتداء مباشر وغير مباشر على المواطنين.
كذلك فان تقليص مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية هو

اعتداء من قبل الدولة على المواطنين وعلى السلطات المحلية
العربية لعدم تخصيص أراضي يمكن تخطيطها وتطويرها
لصالح المواطنين .أما مركب االعتداء الثالث بعد مصادرة
األرض ،وتقليص مناطق النفوذ ،فهو إعداد تخطيط ضابط ومانع

لتطور مناسب للمواطنين العرب .إن االعتداء التخطيطي التي
قامت وتقوم به الدولة على المواطنين والذي يشمل جر مواطنين
أبرياء إلى المحاكم بحجة بناء بدون ترخيص ,فرض غرامات

علية ,وقمة األمر يصل عند هدم البيت ,ساهم كثيرا فـي خلق

ونشوء ظاهرة العنف التخطيطي والذي كان له دور فـي نشوء
وزيادة العنف االجتماعي .أما االعتداء التخطيطي الذي تقوم به

مؤسسات التخطيطي الرسمية مشكل من:

1.1عدم إيفاء الدولة بالتزاماتها نحو مواطنيها بإعداد
تخطيط هيكلي يلبي احتياجاتهم .فان الدارس
للمبادرات الحكومية إلعداد مخططات هيكلية
للبلدات العربية يجد أنها جاءت متأخرة ،وأنها انطلقت
من منطلقات مخالفة لمنطق التخطيط الذي يسعى
إلى توجيه التطور وتمكينه وليس استخدامه كأداة
سيطرة وضبط ومحاربة توسع البلدات العربية.
2.2إعداد تخطيط سيء هو اعتداء ومنشأ سيء
للعنف االجتماعي .ال نستطيع أن نقول بان الدولة
ومؤسسات التخطيط لم تعد مخططات للحيزات
التي يعيش بها المواطنين العرب وكذلك لمعظم
القرى والمدن العربية المعترف بها .ولكن االعتداء
والعنف التخطيطي يكمن فـي إعداد مخططات
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تتجاهل احتياجات ومتطلبات العرب على المستوى
القطري واإلقليمي .ان تقليص مساحات البلدات
العربية المعترف بها يطبق من خالل تعيين مناطق
محاذية للبلدات العربية كمناطق أحراش ،حدائق
وطنية ،مناطق آثار ،أراضي بملكية يهودية....الخ.
هذا التقليص يؤدي إلى تحقيق سياسة تخطيطي
لتكثيف البناء فـي المسطحات القائمة ،واإلعالن عن
بيوت قائمة خارج المسطحات وكأنها مقامة بدون
ترخيص ،وال يمكن ترخيصها ،بل يجب هدمها .هل
يوجد عنف أكثر من هدم بيت أقيم إليواء أسرة ال
يوجد لديها حل سكني بديل؛ خاصة وان هدم البيت
يعتمد على ادعاء بأنه أقيم بدون ترخيص وخارج
حدود المخطط الهيكلي المعد؛ أي أن التخطيط
الهيكلي الذي يجب أن يكون مصدر الحل ،تحول إلى
مصدر المشكلة والعنف ،نظرا الستخدامه بشكل
غير مناسب.
3.3إعداد مخططات مفروضة من قبل مؤسسات
التخطيط؛ تعتمد على ذهنية ،لغة ،ومضامين
تخطيط مستوردة ومنقولة من بيئات مختلفة
وتطبق ألجل تسريع عملية التغيير االجتماعي
والحيزي .يجب أن نشير انه خالل العقدين األخيرين
أعدت مخططات هيكلية كثيرة للبلدات العربية ،هذه
المخططات بادرت إليها وزارة الداخلية ومؤسسات
حكومية أخرى؛ وان دور السلطات المحلية والمجتمع
كان متلقي ويعالج األمور كرد فعل.
4.4إن إقصاء العرب من المشاركة الفعالة فـي مؤسسات
التخطيط وإعداد المخططات وإقرارها فـي بلداتهم؛
هو جزء من سياسة إقصاء مبرمجة وممنهجة تسعى
إلى إبقاء العرب خارج اللعبة التي تصيغ وتنتج
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حيزهم العام والخاص؛ والذي يشكل التخطيط احد
األدوات المركزية فـي توزيع الموارد أي موارد األرض
والحقوق التخطيطية التي تشكل أسس ترخيص
وإقامة المشاريع السكنية ،االقتصادية والخدماتية.
بالمقابل وبالموازاة مع العوامل الخارجية فان عوامل داخلية

متعددة تتعلق بالمجتمع العربي؛ أصحاب األراضي ،مستهلكي
التخطيط والسلطات المحلية ,له دور فـي نشوء وتعميق العنف

التخطيطي؛ ويمكن إيجاز هذه العوامل بالنقاط التالية:

1.1قلة المبادرة التخطيطية من قبل السلطات المحلية.
حيث أن معظم السلطات المحلية تعي أهمية
وجود مخططات هيكلية وتخطيط تنموي للمدن
والقرى ،ونجدها كثيرا ما تتحدث عن التخطيط
كرافعة أو معيق تنموي؛ بالرغم من الحديث
الكثير إال أن الفعل هو نسبيا قليل؛ أي أن ترجمة
األقوال إلى أفعال محدود .وان مرد قلة الترجمة
هذه مرده إلى شح موارد مالية إلعداد التخطيط،
خبرة قليلة بفهم كيفـية التعامل مع لغة التخطيط
ومركبات عملية التخطيط ،التخوف من المواجهة
مع أصحاب األراضي ،ممثلي الحمائل فـي حالة
اخذ قرارات تخطيطية يكون بها تعارض مصالح
وتخصيص أراضي للمرافق العامة ،حضور محدود
فـي مؤسسات التخطيط ،بما فـي ذلك مؤسسات
التخطيطي المحلية ،مثل اللجنة المحلية للتخطيط
والبناء ,حيث ان لرئيس السلطة المحلية دور مهم
فـي عملها.
2.2تخوف جزء من أصحاب األراضي استخدام أدوات
تخطيط تؤدي إلى استمالك وتخصيص جزء من
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أراضيهم للمرافق العامة ،مثل الطرق ،الساحات
العامة...الخ .وان شكل قسائم األرض وتوزيعها
غير المتساوي بين المالكين من حيث الموقع،
المساحة وكمية المالكين المسجلين والمتصرفـين,
تخلق إشكاليات ومعيقات أمام إجراء عملية تخطيط
منظمة دون اعتراضات كثيرة وممارسة ضغوطات
على رؤساء السلطات المحلية والمخططين .كذلك
فان الفردانية فـي التعامل مع التخطيط واستخدام
أدوات قانونية تؤمن ربما حقوق الفرد ،ولكن تعيق
عملية تخطيط المجتمع ككل ,تساهم فـي إعاقة
التخطيط وربما تؤدي إلى صراعات بين مالكي
ارض على توزيع موارد األرض وموارد التخطيط
المخصصة للتطوير.
3.3رغم الحاجة إلى التخطيط ودوره فـي حل مشاكل
التنمية والدفاع على المواطنين ،ما زال معظم
المواطنين يتحرجون من المشاركة فـي عملية
التخطيط؛ ويحاولون تجنب المشاركة فـي إنتاج
التخطيط الحيزي الذي يلبي احتياجاتهم.
4.4اعتداء المواطنين على الحيز العام مثل الطرق،
المباني العامة ،األرصفة ،كل ذلك هو عملية
عنف ،فـي بعض الحاالت مبرر لضيق المساحات
المعدة الستخدام المواطنين ،وفـي حاالت أخرى,
وعلى الغالب ,يكون نتيجة غياب الردع المجتمعي
والمؤسساتي .فـي كال الحالتين تنشا حالة بها
يتكون أساس عنف حيزي ومصدر لعنف اجتماعي.
ال شك أن العنف التخطيطي كما حاولنا عرضه بإيجاز يساهم
فـي زيادة العنف االجتماعي .وان الضائقة التخطيطية التي
تعاني منها بلداتنا العربية سوف تزيد من ضائقة الحيز العام
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والخاص وتحول دون توفر موارد تخطيطية تلبي احتياجات

المواطنين .إن زيادة السكان وارتفاع مستوى الحياة والذي
يتمثل بزيادة السيارات فـي البلدات العربية وارتفاع سعر

األراضي وتفتت ملكية األراضي بين الورثاء ،وضيق شبكة
الطرق ،وإشكاليات إدارة األراضي المخططة بما فـي ذلك تطبيق

أدوات تخطيط جديدة مثل إعادة توحيد وإفراز األراضي ,كل
ذلك يشكل مصدر توتر داخل بلداتنا التي تعاني من أمراض
بيئية وتخطيطية وتشكل منبت لزيادة العنف االجتماعي .لذلك

يجب علينا أن نعي دور العنف التخطيطي ومواجهته ليس فقط
بالحديث عنه بل بالمبادرة إلى إعداد مخططات والمشاركة

الواعية والفعالة فـي عملية التخطيط وزيادة وعي المواطنين بدور

التخطيط للخروج من الحالة المرضية التي تعاني منها بلداتنا،
وبالموازاة خلق وسائل ضغط وائتالفات داخل بلداتنا تقاوم

وتواجهه المؤسسات لتغيير واقعنا ألجل خلق بيئة ينسجم بها

التخطيط والتطوير .وإنا مع الذين يقولون أننا نستطيع أن نغير
بقوم حتي
حالنا إذا أردنا ,عمال بقولة تعالى»:ال يغير الله ما
ٍ
يغيروا ما بانفسهم» .ويجب علينا أن نقوم بدورنا فـي مقاومة
العنف بواسطة االستعداد له .وان التخطيط الواعي لمجتمع يمر

عملية تمدن ومدينة مشوه يشكل أداة طبيعية وجيدة لالستعداد
له وتخفـيفه.

ال شك أن موضوع العنف الذي اصبح نوع من اإلرهاب المدني،
فرض نفسة علي جدول أعمال مجتمعنا ،وان المركز اليهودي

العربي فـي جامعة حيفا يعمل واجبة فـي إثارة موضع العنف

االجتماعي .وان إصدار هذا الكتاب الذي يعتمد علي بحث
اكاديمي هو جزء من عملية فهم ظاهرة العنف فـي مجتمعنا
ألجل معالجته وتخفـيفه.

أود أن اقدم شكري للدكتور نهاد علي على إجرائية لهذا البحث

31

الجريمة والعنف في
المجتمع العربي

الهام ،كما إنني أود أن اقدم شكري لجمعية امأن والقائمين عليها،

الشيخ كامل ريان والمحامي رضا جابر علي عملهم الدؤوب من
اجل القضاء علي ظاهر العنف علي أشكالها المختلفة .نتمنى
يان تعم الفائدة من هذا الكتاب الهام ،ونأمل أن يكون فاتحه

إلصدارات أخري فـي موضوع العنف خاصة وفـي مواضيع
تتعلق فـي المجتمع العربي عامه.

بروفـيسور راسم محيي الدين خمايسي
رئيس المركز اليهودي العربي
– جامعة حيفا

* بروفـيسور راسم محيي الدين خمايسي :مخطط مدن وجغرافـي -رئيس
المركز اليهودي العربي ،وأستاذ التخطيط والجغرافـية الحضريه ،جامعة حيفا
ورئيس طاقم التخطيط فـي مركز التعاون والسالم الدولي فـي القدس ،ومدير
مركز التخطيط والدراسات -كفركنا
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تقديم
رئيس مركز امان
اذا ,ماذا االن؟ ماذا بعد أن اتضح لنا بصورة جلية ومفجعة
أيضا حجم الكارثة والخطر الوجودي الذي يسببه العنف
والجريمة لتماسك وصمود مجتمعنا أمام التحديات الكبرى

التي تفرضه علينا ظروفنا الغير عادية كأقلية قومية تعيش بحالة

دائمة ,متواصلة ومتصاعدة ,من التوتر مع االغلبية والدولة
المركزية ,وبنفس الوقت التوتر البنيوي الموجود داخل مجتمعنا

كمجتمع عربي شديد التنوع فـي بنيته وانتماءاته ,فهو مرحلي
وانتقالي يتجاذبه الماضي والمستقبل ,الشرق والغرب فـي آن

واحد ,منفتح على التغييرات التي تجتاح العالم ,الوطن العربي

والمجتمع االسرائيلي أيضا ,فهو مجتمع متغير بسرعة هائلة,
ومنغلق ومنكفئ على ذاته ,تقليدي وغيبي وبنفس الوقت متجدد
وعلماني.

فـي مثل هذه الحالة المجتمعية وبظل هذه التناقضات نما

وينمو العنف فـي مجتمعنا ,فـي فترة وصل التقصير الواضح

والمتراكم لسنوات للدولة ومؤسساتها بالتعامل مع مسببات
العنف والتي بجوهرها تتعلق بعوامل الفقر والوضع االقتصادي

وانعدام فرض القانون وضبط االنفالت فـي مجتمعنا وتعامل
هزيل للشرطة فـي هذا المجال ,وتدهور جهاز التربية والتعليم

وانعدام االطر الالمنهجية للشباب والشابات وانعدام فرص سد
ثغرة الفراغ وانعدام االفق لهم ,كل هذا بتزامن مع تغييرات هائلة
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فـي مبنى العائلة النواة وتتداعي المنظومة االخالقية والقيمية فـي

مجتمع فقد بوصلته وغابت قيادته على كل اشكالها.

فـي ظل هذه الظروف ,وبظل هذا االجماع بوجوب التحرك

والتحرك السريع النقاذ مجتمعنا يسأل كل عربي فـي هذه البالد,
ماذا االن؟ ما يمكن ويجب عمله؟ أوال ,ال توجد وصفة سريعة
لحل هذه المشكلة وهنا مربط الفرس ,وهو التزام العمل وبخطة
منهجية واضحة المعالم ولسنوات للتعامل الجريئ مع مسببات

العنف التي ذكرتها وباالساس وضع بوصلة أخالقية وقيمية
ملزمة لمجتمعنا تأخذ هذه التناقضات من تناقضات تهدم الى
تناقضات تبني وتدفع مجتمعنا الى التقدم والرقي.

نحن قادرون لتخطي هذه االزمة بل واستثمارها الحداث تغيير
فـي مسار عجلة مجتمعنا التي تسير الى الوراء الى عجلة تسير

الى االمام وتدفع بنا الى البناء .وهذا يأتي بحالة خلق حراك

شعبي ومؤسساتي ولفترة طويلة ,يؤطر قوة الجميع ويسخرها
باتجاه مسار واضح ومتناغم لمواجهة العنف عن طريق معالجة
مسبباته باالساس ولكن أيضا مناهضة ظواهره .امكانية التغيير

كامنة بامكانية حشد الجهد والعمل المتواصل وااللتزام به.

مركز أمان-المركز العربي للمجتمع اآلمن انطلق من ألم ومرارة
التجربة الشخصية الى العمل وبمنهجية وقناعة مطلقة بأمكانية

احداث التغيير الحقيقي لمناهضة العنف فـي مجتمعنا وبصورة
ناجعة وبناء مجتمع آمن فهذا شرط تقدم المجتمعات ونهوضها.

هذا الكتاب يأتي فـي سياق عمل المركز للتركيز أيضا على البعد
البحثي لظاهرة العنف ليشكل االرضية المعرفـية لبناء البرامج

والخطط لمناهضة العنف وآمل ان يكون بمثابة الدليل لكل

العاملين فـي هذا المضمار .

الشيخ كامل ريان
رئيس مركز أمان-
المركز العربي للمجتمع اآلمن
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تقديم مركز امان

نأخذ مصيرنا بأيدينا
إن مناهضة العنف فـي المجتمع العربي هي حصيلة عمل
متواصل ومتشابك لسنوات وليست عملية قصيرة االمد وعليها
أن تكون وفق خطة مدروسة ومحكمة االعداد تعالج مسببات
العنف وال تكتفـي بالتعامل مع ظواهره وذلك بصورة جريئة

وعميقة ,بعيدا عن السطحية واالنفعالية التي يتسم بها تعاملنا

كمجتمع مع هذه الظاهرةحتى االن االمر الذي ادى الى تفشي

هذه الظاهرة واستفحالها.

إن التعامل مع هذه الظاهرة بعمقها ونتائجها يجب ان يرتقي

من ناحية التخطيط والتنفـيذ الى مستوى اخر اكثر جدية واكثر
التزاما .ولعل االمر االساسي والبديهي ايضا بهذا المضمار

هو اتخاذ القرار السياسي لمناهضة العنف بمستوى الدولة,

ان قرارا كهذا لم يتخذ بعد ,حيث بقي التعامل رهن رد الفعل
على حوادث القتل عندما تكون قاسية والتعامل مع بعض ظواهر
العنف وبصورة انتقائية وغير فعالة.

قرارا سياسيا بحجم هذه الظاهرة يجب ان يبدأ بتغيير كلي لعقلية

وتوجه المؤسسات الحكومية ذات الصلة اتجاه هذا الموضوع
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وايضا رصد الميزانيات المطلوبة والكبيرة للتعامل مع مسببات
العنف وظواهره بصورة جدية وحازمة والتزامها ايضا بالنتائج.

إن قرارا كهذا يجب ان يتزامن ايضا مع قرار داخلي فـي مجتمعنا
العربي بكل قياداته وأطيافه لوضع حد لهذه الظاهرة عبر االلتزام
باتخاذ المواقف الجريئة لوضع حد للتدهور االخالقي والقيمي

وحالة االنحالل فـي مجتمعنا ورص كل الجهود لذلك .وايضا
اتخاذ موقف موحد يدفع الدولة القيام بواجباتها بالمتابعة
والمطالبة والمسائلة.

كلنا مسؤولون وكلنا مطالبون بالعمل بجدية وبتعاون كامل
وبتناغم مع هذا الموضوع :عضو البرلمان مسؤول ,ورئيس

البلدية والمجلس المحلي ,ورئيس القسم والموظف ,ومدير

المدرسة والمعلم ,واالمام فـي المسجد ورجل الدين ,والقاضي
فـي المحكمة ,واالب واالم ..الكل مسؤول الحداث حراك

اجتماعي متواصل وعميق يغير من قيم مجتمعنا ويعيدنا الى
المسار الصحيح.

إن مسببات الجريمة عديدة وظهورها بهذه الحدة هو نتيجة
عملية تراكمية الَثار هذه المسببات على مجتمعنا والجيال

ولعل السبب األهم هو الفقر بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معان
فهو الفقر المادي بسبب البطالة النعدام فرص العمل والتأهيل
وخصوصا فـي جيل الشباب حيث أظهرت الدراسات أن ما

بقارب  40%من الشباب العرب ما بين  18عام حتى  24عام
موجودون بحالة فراغ عميقة ,فهم ال يعملون وال يدرسون ,ان

هذه الفئة هي االكثر عرضة لدخول عالم الجريمة والعنف وهي
المستقصدة من مجموعات االجرام المنظم واالكثر استغالال

بسبب ظروفها .ان البطالة هذه والتي تأتي مع الحاجة الى

استهالك ما تفرضه الحياة اليوم من كماليات ومغريات يقف
الشباب والشابات أمامها عرضة لالنزالق للجنوح.
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ان االستثمار فـي معالجة الفقر المادي فـي مجتمعنا وخصوصا

اعطاء الفرصة للشباب فـي هذه االجيال الحرجة ,فرصة العمل
والتعليم والتأهيل هي بمثابة تجفـيف مستنقع العنف وهي شرط

اساسي الي برنامج لمناهضته.

الفقر ليس فقط فقرا ماديا وانما فقرا فـي المؤسسات التعليمية

والمؤسسات الالمنهجية ,الفقر فـي منظومة قيمية واضحة
المعالم وملزمة لمجتمع كمجتمعنا موجود بصورة دائمة بمواجه

مع االخر وبضغط متواصل بين متناقضات وتيارات كبيرة
متناحرة .ان الفقر لهذه المنظومة القيمية هو الذي يعطي الشعور

بالضياع الجيال تتخبط بدون بوصلة واضحة.

نحن اليوم بحاجة الى هذه البوصلة القيمية اكثر من اي وقت
سبق وذلك عبر حراك فكري متواصل يوصلنا الى توافق على

االتجاه الصحيح.

والمسبب االخر هو انعدام الرادع المؤسساتي الذي يمنع
العنف والجريمة .لقد تعاملت وما زالت الشرطة معنا كتهديد
امني وليس كمواطنين يحق لهم تلقي خدمات مدنية متساوية

وناجعة ,لذلك اقتصر عملها برصد ما يحدث فـي البلدات العربية
ومعالجة بعض الحوادث ولكنها لم تقم بعمل جدي للجم العنف

واضفاء األمان فـي مجتمعنا بل ترك مجتمعنا لنفسه ,االمر الذي

ادى الى الفوضى وتنامي العنف .إننا كأي مجتمع اخر بحاجة
الى قوة ردع وفرض للقانون فـيها وبانعدامها تزداد الفوضى

والشعور بإمكانية التصرف بعنف دون رقيب أو محاسب .لم

نتمكن كمجتمع ايجاد بدائل لقوة الردع هذه ,بل تراجعت واختفت
تلك المؤسسات المجتمعية التي شكلت قوة ردع اجتماعية وقوة
فك النزاعات والخالفات .لذلك ومع كل التوتر واالشكالية فـي
موضوع الشرطة وعالقتها معنا كأقلية هنا ,هي المؤسسة التي

يجب ان تأخذ دورها فـي لجم العنف والجريمة واعادة الشعور
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باالمان فـي الحيز العام والخاص ,للمواطن العربي ,وهذا لن

يكون اال عن طريق مكاشفة الشرطة ورصد عملها والتأثير عليها
بتغيير سلوكها وعقليتها اتجاهنا .لذلك يجب ان نحدد ونرسم

نحن كمجتمع صورة هذه العالقة ومضمونها وأن نضعها فـي

السياق الذي يخدم مجتمعنا.

نحن نرى فـي مركز أمان بأن تشبيك ورص الجهود فـي اتجاه

واحد ومعروف المالمح هو الطريق الذي يجب أن ننتهجه من
اجل مناهضة العنف فـي مجتمعنا :التربية والتعليم ,الرفاه
االجتماعي ,السلطة التشريعية ,وزارة القضاء ,المحاكم
الشرعية ,الشرطة ,المساجد ودور العبادة ,أولياء امور الطالب,

الوزارات المختلفة ,المجتمع المدني ,المشاريع المختلفة مثل
مدينة بال عنف ,السلطات المحلية وأقسامها المختلفة.

إن دور الوزارات المختلفة والتي لها صلة فـي موضوعنا يجب
ان يمر بتغيير جذري .فوزارة التربية والتعليم -يجب ان تضع

خطة بهذا الشأن تعالج فـيها فئة الطالب والطالبات المعرضين
للجنوح خالفا للحالة اليوم التي يتم فـيها التنازل مسبقا من

قبل المدرسة وطاقمها عن انقاذ هؤالء الطالب ووصمهم داخل
المدرسة على انهم «مشاغبون» ,بدل ذلك يجب العمل على

استقطاب هؤالء الطالب واعادتهم الى المسيرة التعليمية بصورة
تتالئم ومتطلباتهم وأيضا ربط اولياء االمور بالعملية هذه كلها

وعدم استثنائهم .يجب االستثمار بهؤالء الطالب وبأهاليهم
ببرامج واضحة ومتابعتهم ليس فقط داخل المدرسة بل ايضا
خارجها عن طريق ايجاد اطر بديلة للشارع والفراغ الذي

يعيشون فـيه ,لقد باتت المدرسة فـي مجتمعنا اطارا للتحصيل

فقط وليس للتربية والتربية للقيم واالخالق لذلك ال يستثمر
الجهد الكافـي فـي هذا المضمار ولذلك يجب اعادة المسيرة
التعليمية الى اساسياتها واعطاء االهل والمجتمع الدور الحقيقي

وليس الصوري فـي هذه المسيرة.
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وزارة الرفاه االجتماعي :إن دورها فـي مجتمعنا هش وغير
ملموس وهي ال تعالج الفقر والعائالت الفقيرة بصورة حقيقية

ودور العاملين االجتماعيين يقتصر على معالجة عينية فقط وليس

لهم أي دور لمعالجة أكثر جماهيرية ,لذلك يجب إعادة النظر
فـي عمل العاملين االجتماعيين وعمل وزارة الرفاه االجتماعي

فـي البلدات العربية وباالساس اعداد خطة بعيدة المدى النقاذ

العائالت المنكوبة بالفقر وتاهيلها وخصوصا فئة الشباب.

من المهم إعادة النظر فـي القوانين الجنائية والقوانين األخرى
ومالئمتها لتكون أكثر نجاعة لمناهضة العنف دون المساس
باسس حقوق االنسان والمواطن .ان االجرام المنظم اليوم اكثر

تطورا ودهاءا من السابق ولذلك يجب تطوير االليات القانونية
لهذا التطور وخصوصا فـي موضوع االدلة وقبولها ,شهادة
الشهود والحفاظ على سالمتهم وايضا امكانية قبول شهادتهم
دون الكشف عن هويتهم فـي ملفات معقدة وخطيرة ,وأيضا

موضوع تشديد العقوبات فـي قضايا العنف .ان تجنيد اعضاء

البرلمان عربا ويهودا لحراك برلماني دائم ووضع موضوع
العنف والجريمة على جدول اعمال الكنيست هو أمر مهم لخلق

جو عام داعم ومناهض للعنف وأيضا دافعا المؤسسة لرصد
الميزانيات المطلوبة لذلك.

إن السلطة المحلية ,رئيسها واعضائها ,هم السلطة الشرعية
والمنتخبة التي يجب أن تحمل أكبر قسط من المسؤولية فـي

مناهضة العنف والجريمة فـي بلدها فهي تركز بيدها الموارد
وبيدها امكانية المطالبة فـي الموارد المطلوبة وأيضا بيدها

الشرعية الجماهيرية والقانونية للقيام بالفعاليات والمشاريع
المطلوبة مثل جهاز التربية والتعليم والتعليم الالمنهجي وتفعيل

المشاريع المختلفة مثل مدينة بال عنف ومشاريع اخرى بصورة
ناجعة لتحقق الهدف الدي اقيمت من أجله وليس االكتفاء

بالملكات فقط.
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إن رئيس المجلس المحلي هو الشخص المحوري فـي عملية
مناهضة العنف وهو الشخص الذي يجب أن يحرك ببلده كل

المؤسسات واالطر المختلفة وادارتها باتجاه واحد الحداث
تغيير ملموس بهدا المضوع ,لذلك عليه متابعة العمل فـي
هذا الموضوع يوميا وال يكون ذلك من صالحية االخرين او

ال يكون فـي أول سلم افضلياته .هنا االشارة الى ان رئيس

المجلس المحلي هو الشخص الدي يستطيع ان يطالب الشرطة
القيام بواجباتها وذلك ما اذا تعامل معها بصورة مهنية وليس

لالستفادة منها عينيا وغالبا ليس لمصلحة البلد ,لذلك عليه

تشكيل لجنة من اطياف البلد لتلتف حوله فـي تعامله مع الشرطة
بالذات.

المجتمع المدني هو ايضا عنصرا هاما فـي مواجهة العنف
ونشاطه يجب ان ينصب فـي نشر الوعي حول هذه الظاهرة,

اسبابها وطرق عالجها والعمل على خلق جو عام مناهض
للعنف وحشد الوعي الجماهيري لذلك.

للمسجد ودور العبادة ,ورجاالت الدين ,دور هام فـي حل

النزاعات والخالفات بين الناس وتهدئة النفوس وأيضا دور هام
فـي نشر الوعي وحشد الناس لمناهضة العنف وحث الناس على

التعامل باالخالق والتسامح بينهم .يجب أن تتحول دور العبادة

الى مراكز اشعاع وتغيير اجتماعي فـي المنطقة التي تتواجد
فـيه ويجب أن تكون مركز التقاء للتشاور ومرجعية للناس فـي
حل النزاعات بينهم ونشر التسامح بينهم وليس فقط للقيام
بالشعائر الدينية.

كذلك دور القضاء الشرعي والمحاكم الشرعية فـي فك الخصومة

والنزاعات بين الناس وايضا النظر الى البعد االجتماعي
والجماهيري للخالفات الشخصية التي يمكن أن تشعل نار الفتنة
حتى حدوث حاالت العنف والقتل .ولعل المحاكم الشرعية هي
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اكثر المؤسسات التي تنظر فـي قضايا ذات حساسية فائقة تكون

لها تبعات يجب النظر فـيها ومعالجتها مسبقا.

بدون شك أن تأثير الصحافة ,المكتوبة ,المسموعة والمرئية,
وايضا شبكات التواصل االجتماعي ,تأثير كبير على موضوعنا,
وللصحافة دور يجب ان يكون ايجابيا وليس فقط نقل االخبار

واحيانا يكون جزئيا ومثيرا للمشاعر ,بل على الصحفـي أن يعي
دوره وأن يراعي فـي تغطية االخبار الى االبعاد االجتماعية لدلك.
وتبقى العائلة بعموديها االساسيين ,االب واالم ,المحور

االساسي للتنشئة الصحيحة ,واغنائها بالقيم واالخالق

والتفضيل بين الخير والشر لمواجهة االغراءات الكبيرة خارج
البيت وهنا يجب ان نبحث عن السبل الثراء االهل وتأهيلهم فـي
تربيتهم الوالدهم واعطائهم االدوات للتعامل معهم .عملية تربية

االوالد اليوم ليست بالهين بل هي عملية معقدة وتزداد تعقيدا.

إن نظرة شمولية ومتكاملة لكل هذه العوامل والمؤسسات عبر

برنامج مدروس ومترابط مع رصد الميزانيات له ,هو الكفـيل
لمناهضة العنف والجريمة فـي مجتمعنا ,هذا ليس مستحيال

حيث ان تجربة المجتمعات االخرى التي خاضت ذات االزمة,
تؤكد هذه االمكانية .ان مركز امان – المركز العربي للمجتمع

االمن يرى ان رسالته االساسية هي دفع مجتمعنا بهذا االتجاه
لذلك لنا نشاط مع وفـي كل هذه الروافد الحداث هدا الزخم

من العمل للوقوف بصالبة امام الجرف الذي يهدد بتقويض
مجتمعنا من الداخل ,ونعمل من منطلق  :نأخد مصيرنا بأيدينا.

المحامي رضا جابر
مدير مركز امان
المركز العربي للمجتمع االمن
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مقدمة

ما هو العنف؟
يشكل العنف إحدى الظواهر األكثر انتشار وقلقا

بالنسبة

للجمهور فـي اسرائيل بكل أطيافه وحولها يتصاعد الجدل فـي

اإلعالم داخل المجتمع اإلسرائيلي بشكل عام والمجتمع العربي
على وجه الخصوص .فـي األدبيات نجد القليل من استطالعات
الرأي التي فحصت مواقف ومخاوف الجمهور فـي إسرائيل
وفحصت مدى انتشار العنف وهناك استطالعات قليلة فحصت
موضوع ضحايا العنف لدى الجمهور فـي إسرائيل .تفـيد

معطيات ثالثة استطالعات رأي تمت فـي 20051و  20072و 20113

تدلل بوضوح كبير على أن األغلبية الساحقة من المستطلعة

ارائهم فـي اسرائيل يروون ظاهرة العنف األكثر خطورة حتى
عندما تتم مقارنتها مع ظواهر مقلقة جدا كحوادث السير،
المخدرات ،الفقر والبطالة .من المهم أن نذكر أن المواقف حيال

العنف ،فـي استطالعات الراي المذكورة  ،تظهر أن هناك إجماعا
حولها يتجاوز الحدود الطائفـية ،الدينية والقومية .ينعكس هذا

اإلجماع فـي عدد من القضايا المركزية من أهمها  :الوعي
والشعور بأن منسوب العنف داخل المجتمع اإلسرائيلي فـي
1
2
3

اجرى البحث بروفسور ارية رطرن والدكتور بادي حسييس
اجرى البحث بروفسور ماجد الحاج والدكتور نهاد عيل
اجرى البحث الدكتور نهاد عيل
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ارتفاع ،ازدياد الوعي بان الظاهرة خطيرة جدا تهدد مستقبل

المجتمع فـي إسرائيل ،االجماع العام بين العرب واليهود على
أن العقوبات المفروضة ضد منفذي مخالفات األمن الشخصي
خفـيفة جدا وأن هناك حاجة لتشديد العقوبة على المتورطين
بالعنف .من المهم ان ننوه على ان نتائج األبحاثتبعث على القلق

البالغ ,ال سيما إزاء االرتفاع الكبير بالوعي ،بالقلق وبمخاوف

الجمهور الواسع من تفاقم ظاهرة العنف وأيضا تضاعف نسبة
الذين يبلغون عن أنفسهم أو أقربائهم بأنهم وقعوا ضحية

العنف ( مقارنة بين استطالعي رأي  2005و  .)2007واألكثر

خطورة ,الحقيقة أنه حتى بفارق عامين هناك ارتفاع بمشاعر
القلق وبالتبليغ عن الوقوع ضحية العنف فـي الواقع (علي ;2008

.)2012

فـي السنوات األخيرة بلغت ظاهرة العنف داخل المجتمع العربي
فـي إسرائيل ذرى جديدة لدرجة اننا نعتقد بان نعتها بـ “ إرهاب

مدني “ رغم حساسية استخدام هذا المصطلح ,هو التوصيف

االدق لهذه الحالة.

من الواضح لنا بان المجتمع العربي يقف عاجزا إزاء تعاظم
ظاهرة العنف او االرهاب المدني ولم يجد حتى االن وسائل
ناجعة لمحاربة الظاهرة وحتى لووجد وسائل فال يستطيع لوحده

مواجهتها .كذلك االمر ,واضح للعيان بان السلطات فـي اسرائيل
لم تكثف جهودها لحل المشكلة ولم تضعها على الدرجات
العليا فـي سلم اولوياتها .هذا الوضع جعل كثيرون من العرب

الفلسطينيين مواطني اسرائيل يتبنون نظرية المؤامرة ويعتقدون

أن هناك تواطئا مؤسساتيا مقصودا مفاده أن دولة إسرائيل
وسلطات تطبيق القانون غير معنية أو غير راغبة بمكافحة

العدوانيين والتغلب على العنف وذلك من أجل صرف أنظارهم

عن القضايا الوطنية وقضية المساواة .لدى أوساط المؤسسة
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الحاكمة  ,خاصة الشرطة هناك تبنى نظرية العنفالثقافـي والتي
تزعم أن العنف لدى المجتمع العربي هو ظاهرة ثقافـية والعنف

متغلغل بالسلوك الجماعي لدى العرب اينما كانوا.عليه ,وبغض

النظر عن كم الموارد التي ستستثمر لمواجهتها يبقى من غير
الممكن معالجتها.

فـي القسم األول من هذا الكتاب سنتطرق للعنف كظاهرة عامة

ونكرس مساحة واسعة لفحص جذورها فـي المجتمع العربي.
نتداول األنواع المختلفة لظاهرة العنف،ضدالنساء،ضد األطفال
وضد المسنين .فـي القسم الثاني نورد تقارير عن الجريمة فـي

إسرائيل بشكل عام وفـي المجتمع العربي على وجه الخصوص
ونقدم أمثلة عما جرى فـي  2005-2007وفـي السنوات -2013

 .2011ونختتم بتوصيات بخفض الجريمة وبوسائل الدفاع
والحماية من الظاهرة.
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تعريفات
العنف هي واحدة من تجليات العدوانية .المصطلح « أجريسيا»
باللغة الالتينية تعني مهاجمة أما العدوانية فهي مصطلح أوسع

مسا باآلخر .يتم تعريف العنف عادة كاستخدام القوة
ويشمل
ّ

بشكل غير شرعي وينطوي على مخالفة للقانون ومساسا
بالمعيارية االجتماعية .ويعتبر العنف نهج حياة كسلوك عدواني
يمس باآلخرين مس ّا جسمانيا أو لفظيا وحتى االغتصاب والقتل

هي من انواعه (هوروفـيتس  .)1993تعريف السلوك كعدوانية
أو عنف وترسيم حدود ,الظاهرة كغير اعتيادية وال معيارية

وكخطيرة هي أمور تختلف من فترة لفترة ومن مجتمع لمجتمع.
يصعب صياغة تعريف يشمل كل مظاهر العدوانية والعنف ألنه
فـي ثقافات معينة وبظروف معينة ينظر لهذه المظاهر كإيجابية
وليس كمدمرة بالذات .تشمل أغلبية التعريفات مزايا البلطجة،

االنقضاض ،الشغب ،االضطهاد ،االستفزاز والتعسف .مع ذلك

هناك باحثون يعزون السلوك العنيف للطبيعة البشرية كجزء
من مخزون سلوكيات إنسانية ويرون به كأمر ذي وجهين :هناك

من يرى بها إيجابية وبناءة وهناك من يراها مدمرة ومضرة

(أيالون والهد .)1990

ينبع السلوك العنيف من أسباب كثيرة وتشارك فـي تبلورها

عوامل تطور داخلية (الجهاز العصبي ،الغدد الصماء وعوامل
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فسيولوجية ونفسية) وعوامل خارجية مثل  :توفر السالح
ووسائل قتالية جديدة ،تأثير المجتمع القريب وتأثير البيئة

(جيبوروغرانياك  .)1996العنف ظاهرة عالمية تتجاوز حدود
الدول ،المجتمعات ،الثقافات واألديان .لكن الفارق بين مجتمع
آلخر وبين ثقافة وأخرى ينعكس فـي مدى انتشار العنف،

مدى شرعية العنف بعيون الناس وبالرغبة وبالطرق لمواجهة
الظاهرة.

ليس هناك مجتمعا يقر بشكل مطلق متى يكون العنف سيئا

وغير محتمل ومتى يكون مسموحا فقط فـي هذه األطر وليس

بغيرها .هناك إقرار أساسي وقبول عنصر العنف كمركب حتمي
لكيان اجتماعي منتظم وكضرورة فـي أوقات الحرب .هكذا على

سبيل المثال فإن سلوك رجل الشرطة عندما يستخدم العصا
لتفريق مظاهرة يعتبر عمال عنيفا لكنه مباح .بالمقابل فإن من
يستخدم العصا مع المحيطين به بشروط مشابهة كما هو الحال

مع الشرطي يعتبر سلوكه نوعا من العنف .باإلضافة لذلك فإن
جنديا يستخدم العنف القاسي خالل معركة ويقتل أشخاصا من
شأنه أن يحظى بوسام امتياز بينما الشخص الذي يطلق النار

من بندقية فـي شارع مزدحم فهو حسب كل التعريفات مجرم
(فـيشمان .)2009

التناقض فـي مفهوم العنف ينعكس أيضا فـي التعامل مع العنف
بإيجابية عندما يوظف للدفاع عنا أو خدمة هدفنا بهذا الشكل أو

ذاك ،وبسلبية عندما يوجه العنف ضدنا (أيالون والهد .)1990

كثير من ضحايا العنف يعانون أيضا من سيطرة الشخص
العنيف على مواردهم االقتصادية وهذه حالة تؤدي لقلة
استقالليتهم ولتبعية بالمعتدي .أفراد أسرة يقعون ضحية عنف
أسري من شأنهم أن يعانون من نوع واحد أو أكثر من العنف

خالل فترة طويلة قبل توجههم طالبين مساعدة ما .كثيرون منهم
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ال يعرفون إمكانية تلقي المساعدة من جهات الدعم المختلفة أو

أنهم يفضلون عدم االستعانة بجهات خارجية (علي .)2008

شكل آخر للعنف هو العنف الكالمي .يعر ّف قاموس أبن شوشان

السلوك العدواني -العنيف ليس كمهاجمة الخصم بقوة الذراع
بل بشكل كالمي .ينعكس العنف الكالمي بإطالق أوصاف

ازدرائية نحو اآلخر تتعلق باسمه واسم عائلته ،أصله ،ثيابه،
مظهره ،والديه وأبناء أسرته .عنف لفظي عادة غير موجه سلفا

ويمكن حدوثه فـي كل مكان وبظروف مختلفة (هوروفـيتس

.)1993

وتعاني اللغة أيضا من تعابير مرتبطة بالعدوانية حتى فـي

مجاالت ليس لها عالقة مباشرة بها .نحن «نهاجم» الموضوع،
«ندير صراعا ضد فكرة جديدة» « ،نحارب» الكسل والتعب»
و «نضرب» لب المشكلة (أيالون والهد  .)1990المس الكالمي

مسا من العنف الجسدي حتى
من شأنه أن يكون مهينا وال يقل ّ
لو لم يقصد المهاجم ذلك (كلم اللسان أصعب من كلم السنان).
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نظريات فـي العنف
هناك نظريات مختلفة تحاول شرح ظاهرة العنف وهناك
توجهات مختلفة فـي تفسير عوامل تفجرها .بين التوجهات

األساسية يمكن اإلشارة لتوجه « الدينامية النفسية « الذي

يرى بالعنف والعدوانية وبمشاكل السلوك صفة مولودة تنبع

من غرائز .حسب هذا التوجه العدوانية هي محفز موروث هدفه
المحافظة على الحياة وتفجره غير قابل للمنع بل هو مرغوب

(فرويد  .)1920وهناك نظرية اإلحباط التي تربط بين العدوانية

وبين اإلحباط النابع من كبح الدافع العدواني الكامن فـي

المخزون الوراثي لدى كل إنسان (أيالون والهد  )1990وهناك
نظرية التعلمي -االجتماعي التي تدعي إن السلوك العنيف هو
عملية مكتسبة وتتأثر بالبيئة (.)Prins ,1986

هناك نظريات بيولوجية ترى بوجود عالقة بين مبنى وراثي
معيّن و/أو عوامل بيولوجية مثل التوصيلة الكهربائية للجلد-
مصدرها خلل فـي عمل الجهاز العصبي الذاتي -وبين سلوك
عنيف لدى الفرد.

هذه النظريات التي بحسبها العدوانية هي دافع كامن بيولوجيا
ّ
التدخل والتغيير.
وغير خاضع لحكم اإلنسان تقلص قدرة
مقابلها هناك نظريات تعزو معنى أكثر للبيئة مثل  :نظرية التعلم
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االجتماعي التي تفترض أن اكتساب السلوك العنيف مثله مثل
اكتساب أي سلوك آخر منوط بوجود نموذج فـي البيئة المحيطة

ينطوي على قدوة يحتذى بها (.)Bandura and Walters, 1959
وأخيرا نذكر النظرية االنتقائية -البيئية التي تنص على أن

السلوك العنيف هو نتاج تقاعل ثالثة عوامل :الفرد ،البيئة
وحالة عدوانية .حسب هذه النظرية فإن عوامل بيئية معينة تدفع

اإلنسان لسلوك عنيف .والحديث يدور عن درجات الحرارة،
حيزالحياة ،أنواع غذاء يتناولها األشخاص .هذه العوامل خارج

شخصية اإلنسان وخارج نطاق سيطرته (هوروفـيتس .)1993

التوجه النفسي –
الدينامي أو نظرية الغريزة
مؤسس هذه النظرية هو زيغموند فرويد .لقد افترض أن هناك
غرائز موروثة مركزية توجه سلوك اإلنسان :غريزة الحياة Eros
وغريزة الموت  Thanatos. Erosالذي يجسد الحياة وحب

البقاء يدفع المرء نحو البناء والتجدد بينما  Thanatosوالذي
يجسد الموت يؤدي لعمليات تدمير ،عنف وعدوانية .ينقسم

الدافع العدواني لقسمين :عدوانية موجهة للخارج وتتسبب
بالمساس باآلخر ،وعدوانية نحو المرء نفسه وتؤدي لتدمير

ذاتي (.)Freud, 1920

أحيانا تكون العدوانية التي تحرك اإلنسان نحو أفعال تدمير
وكراهية ،سواء نحو الذات أو نحو اآلخرين ،تكون خارج نطاق

الوعي .العدوانية الالواعية متراكمة وتحتاج لطرق تتيح تفريغ

الضغوط .فـي ظل فقدان مثل هذه الصمامات من شأن النتيجة

أن تكون انهيارا .فـي هذه الحاالت فإن صرف الطاقات العدوانية
لقنوات العطاء للفرد وللمجتمع على حد سواء يتيح وقف العنف
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ويحول دون حالة االنهيار (نويمئير .)1992

نظرية الدافع والغريزة تتماهى مع افكار فلسفـية ودينية رائجة

بأن “ غريزة اإلنسان شريرة من فترة فتوته” .هذه نظرية
متشائمة لكن فرويد نجح بتهذيبها باقتراحه طرقا لتخفـيف
العدوانية وتصريفها لقنوات ووسائل إيجابية مثل وسائل اإلبداع
(التسامي) .أحال فرويد التحكم بالعدوانية على ضمير اإلنسان

وبذلك نقل المسؤولية للنظام االجتماعي -التربوي (أيالون

والهد . )1990

نظرية اإلحباط
االدعاء المركزي لهذه النظرية هو أن كل كبح لدافع ما تتسبب
بإحباط ألن رد الفعل العدواني طبيعي وعالمي .يشعر المرء
باإلحباط عندما تسد طريقه نحو الهدف ولذا من شأنه أن يرد
بعنف .تجارب اإلحباط تتكرر خالل الحياة  ،تتراكم وتتسبب

بتوليد دافع عدواني وعنيف (.)Dollarel, Doob & Miller,1939

تحلل هذه النظرية العنف بواسطة مصطلحات الرغبات.
وبحسبها فإن العامل المتغيّر المركزي المولد سلوكا عدوانيا
هو اإلحباط -حالة عاطفـية غير لطيفة مردها رغبات غير قابلة

للتحقيق .تمنع عوامل خارجية

محاوالت الفرد من تحقيق

أهدافه .اإلحباط يوقظ العدوانية المتأصلة باإلنسان ولذا طالما
شعر المرء باإلحباط ستنم عنه سلوكيات عنيفة.

يمكن احتساب العدوانية لحالة فردية لنموذج يتعلق بالرغبات
أكثر شمولية  :نموذج اإلحباط  :اإلحباط = انفعال عاطفـي =

عنف .ينبأ هذا النموذج بأن حاالت غير لطيفة ومضرة ،بما فـي
ذلك ظروف محبطة ،تفضي للعدوانية .هذه العوامل ّ
تولد يقظة

عاطفـية عالية تجري العادة على نعتها بالغضب .هذه اليقظة
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وحالة الغضب الناجم عنها هي الدافعية التي تدفع الفرد لسلوك

عنيف (نويمئير .)1992

نظرية التعلم االجتماعي
بندورا وزمالئه ميزّوا بين الرغبة والقدرة على الرد بعدوانية

وبين القيام بردود عدوانية فعال .إن مجرد دمج السلوكيات

العنيفة فـي  Repertoireاو ذخيرة من المسرحيات ال يكفـي من

أجل التنبؤ بسلوك عنيف :هذا منوط بشروط بيئية وبمتغيرات

إضافـية .استنتاج الفت لهذه النظرية هو أن العقاب الذي يعتقد

عادة أنه رادع وكابح للسلوك العنيف يمكن أن يؤججه بالذات
ألن منفذ العقاب يتحول لقدوة يحتذى بها .هناك عدة عوامل
تتسبب لإلنسان باستخدام القوة عنوة بدال من طريقة أكثر

اعتداال للتأثير :

∗

∗
∗
∗

∗
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∗انعدام األمن ،النابع من قلة الموارد االقتصادية ،من
فقدان الثقافة والخبرة المهنية ومن مكانة اجتماعية
متدنية وغيرها.
∗عدم القدرة لتقدير ثمن السلوك العنيف مستقبال،
النابع من ضيق الرؤية الزمنية لإلنسان.
∗“صورة الذات” ،الحاجة لبناء نوع معيّن من الهوية،
كصورة الذكورية لدى فتيان فـي أحياء الفقر.
∗تمييز وتقسيم المكافآت بشكل غير عادل -فرد
يشعر بالظلم من ناحية الموارد المالية التي بحوزته
سيكون قلقا على الحالة االقتصادية لعائلته أو على
مستقبله االقتصادي ( .)anduraand Walters, 1959

∗

د .نــهـــاد عـــلـــي

النظرية االجتماعية
تستند النظرية االجتماعية على الشروط االجتماعية مثل الحالة

االقتصادية المتدنية ،الفقر والعوز كعوامل تتسببب أنماط

سلوكية عدوانية .عندما تشعر مجموعة سكانية معينة بالظلم
مقابل مجموعة أخرى من شأنها القيام بخطوات عنيفة من أجل

تعويض نفسها .بدال من قواعد نزيهة للمحافظة على الوجود

تظهر عادات الجريمة والمخالفات الجنائية .مس باآلخر ،ملكه أو
جسده يؤدي لتفريغ مشاعر الغضب واإلحباط المتراكمة .عندما

يشعر المرء أو مجموعة أشخاص بالغضب من شأنهم تفريغ

غضبهم نحو أشخاص آخرين -بشكل عام نحو شخص يسهل

المساس به -بوسائل عنيفة ( .أيالون والهد .)1990

ضغط جماعي
وطاعة عمياء ألصحاب الصالحية
ننهي هذه المقدمة لالستعراض الخاص بالعنف بأحد أنواعه
القاسية جدا – العنف النابع من ضغط جماعي وطاعة عمياء

للصالحية العليا .ليس فقط الطواغيت أمثال هتلر وستالين الذين

قاموا بتفعيل جهاز فعال لقتل جماعي فمعلم كريزماتي وصاحب
قدرة على التأثير يستطيع قيادة الطالب لطريق األعمال العنيفة
دون رقابة ومسؤولية شخصية كما طرحت األمور فـي فـيلم «

 .“ The Waveمن ال يتعاون مع الضغط الجماعي ويحاول
التمرد عليه ,يتعرض بالضرورة للنبذ والمقاطعة.

إن وهم الشراكة التي تجلبها المجموعة

تخفف المسؤولية

الشخصية ومعها الرقابة الذاتية .الحماس ألن تكون جزءا

فعاال ضمن المجموعة تجر أشخاصا ليسوا عنيفـين بطبيعتهم

عادة ليكونوا شركاء فـي عمليات عنيفة تقوم بها المجموعة .تم
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الكشف عن ذروة هذه المسيرة فـي دراسة نشرت بالستينيات

وجه المشاركون على يد الممتحن للتسبب بصعقة
وفـيها
ّ

كهربائية موجعة أو مميتة إلنسان لم يعرفوه أبدا ووافقوا على

ذلك من باب الطاعة لتعليمات الممتحن (أيالون والهد .)1990
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1
الفصل األول :

العنف كظاهرة عالمية
العدوانية بكل أنواعها موجودة فـي كل العالم .تبدأ كعنف

داخل العائلة ،بين األشخاص القريبين جدا ،ثم تنتشرللشارع،
بصورة عنف بين مجموعات شبيبة أو منظمات إجرامية وتصل،
بأشكالها األكثر قسوة ،لحروب بين قبائل داخل البالد ذاتها
وبين دولة ودولة .حتى الدول الهادئة جدا غير نظيفة من مضار

العدوانية والعنف.

مع ذلك هناك فوارق كبيرة بمستوى العنف بين دولة ودولة.
تالحظ هذه الفوارق من معطيات صندوق  UNIFEMالتي أقيمت

فـي األمم المتحدة عام  1976من أجل رعاية حقوق النساء وتعزيز

المساواة بين الجنسين فـي أرجاء العالم .الصندوق الذي يعمل
لرعاية مشاريع هادفة لتقليص ومنع عنف ضد النساء أجرى

استطالعات فـي  86دولة حول معطيات الجريمة فـيها.

ان نتائج االستطالعات المتعلقة بالعنف ضد النساء تثير
الغضب فعالفهي تظهر أنه فـي جنوب إفريقيا تقتل إمرأة كل

ست ساعات بيد زوجها .فـي الهند تقتل  22سيدة كل يوم .وفـي

غواتيماال تقتل سيدتان كل يوم وفـي اإلكوادور تتعرض % 37
من الفتيات العتداءات جنسية من قبل معلميهن .وفـي الدول
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األوروبية تتعرض  40%إلى  50%من النساء العتداء جنسي

فـي أماكن عملهن .فـي الواليات المتحدة تتعرض  83%من

الفتيات بجيل  12 - 16عاما العتداء جنسي داخل مدارسهن.

وفـي رحاب العالم عام  2002تعرضن  150مليون فتاة دون جيل

الـ  18العتداء جنسي (ريجف وشيري  .)2012كما ذكرنا سابقا,

الظاهرة منتشرة فـي العالم كله .لكن تحليل االستطالعات يظهر

فوارق واسعة بين الدول من ناحية الجريمة بشكل عام وبالنسبة
النتشار ظاهرة العنف ضد النساء على وجه الخصوص.

من أجل تقديم أمثلة على حجم الظاهرة والفوارق بين الدول
والجتمعات ,اخترنا التطرق لدولتين من جهتين مختلفتين من
العالم :الهند وكندا.

حجم العنف فـي الهند
تنتشر ظاهرة العنف فـي الهند على مساحة واسعة  :بسبب
كثرة األديان والطوائف هناك عنف روحاني وديني من قبل أبناء

هذه الطائفة ضد الطائفة األخرى :هنود ضد مسلمين وبالعكس

وكافتهم ضد النصارى .لكن العدوانية األكثر قسوة هي تلك
الموجهة ضد النساء داخل العائلة وخارجها على حد سواء.

فـي االونة االخيرة أفزعتنا أنباء فـي الصحافة عن اغتصاب
جماعي تعرضت له فتاة ( 23عاما) داخل حافلة فـي نيوديلهي.
عندما رغب صحفـيون بسماع رأي الجمهور ,سمعوا عن حادثة

اعتبرت غير شاذة إنما عن ظاهرة تكاد تكون يومية .تبين ان فـي

كل يوم تتعرض نساء فـي الهند لالغتصاب والقتل على خلفـية
جنسية أو عنصرية .مع ذلك أثارت الحادثة ضجة فـي الهند
وفـي العالم ألن الفتاة التي تدعى نيرابيا لم تنج من الهجوم

عليها وماتت متأثرة بجراحها .تسببت الحادثة بتحقيق عن كثب
حول حالة المرأة فـي الهند ونظرة التحقير لها وقد قامت حركات
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وجمعيات من أجل مكافحة الظاهرة.
)http//:www.newsweek.com/violence-against-women-andgang-rape-indias-continuing-shame.227 -229

سمات العنف فـي كندا
الصحيفة الناطقة بلسان

المنظمة الحكومية الكندية New

 foundkand Labradorتحذر من العنف المتصاعد فـي الدولة

وتقترح طرقا لمكافحته .تحت عنوان “ حسب أقواله هناك من

يحاول رؤية العنف نمطا سلوكيا يتطلب من أجل السيطرة على
العائلة ،البيت ،العمال فـي المصنع ،شركاء وزمالء العمل .هذا

النوع من السلوك رائج فـي المجتمع ويفهم كأمر إيجابي أو على
األقل كأمر سليم .معظم أعمال العنف فـي كندا تتم على يد أبناء

العائلة أو المعارف أو األقرباء أو الزمالء والقليل منها على يد
جهات غريبة.

العنف واالستغالل يمكنهما الحصول مرة واحدة أو التحول

لنهج حياة من قبل شخص عنيف يستخدمهما بتكتيكات مختلفة
من التالعب واالضطهاد وفرض الرأي على اآلخرين .يؤثر العنف
على صحة ورفاهية من يقع ضحيتها .وجذور السلوك العدواني،

وفق الصحيفة الحكومية ،مغروسة بالالمساواة األساسية

القائمة فـي المجتمع الكندي.

وتحت عنوان « كافحوا العنف واالستغالل «تنهي الصحيفة

القول« :العنف هو خيار ،ويمكن منعه»http://www.gov. .
nl.ca
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حالة العنف فـي إسرائيل
تشير المعطيات الرسمية الرتفاع متواصل لإلرهاب المدني فـي

إسرائيل وللحاجة الملحة بإيجاد طرق لمواجهة م ّد اإلجرام.
هكذا على سبيل المثال يزداد عدد أبناء الشبيبة المتورطين
بمخالفات عنف داخل مؤسسات تعليمية فـي عام  1994بنسبة

 20.9%مقارنة مع  1993وهناك ارتفاع بنسبة  12.3%بمجمل

حوادث العنف التي تورط بها قاصرون فـي .1992-1993

والحديث ال يقتصر على ارتفاع بنسبة الجريمة لدى القاصرين.
وحسب تحقيق بحثي نهائي -تحليل ميكرو وماكرو للعنف
فـي إسرائيل بالسنوات  1980-2007والذي تم تقديمه لجامعة

حيفا عام  ،2009فإنه منذ بداية سنوات التسعين ساد االعتقاد

فـي إسرائيل بأن المجتمع اإلسرائيلي صار أكثر عنفا ،وأن

نسبة الجريمة العدوانية تتضاعف والعنف يتفشى بالشوارع
(ريتنروفـيشمان .)2009

تجد هذه المشاعر الرائجة لدى الجمهور دعما فـي وسائل

اإلعالم المكتوبة واأللكترونية -

التي تسارع للتذكير بكل

مناسبة تقريبا عند حدوث مخالفة عنف خطيرة بأن «العنف
يتفاقم» و « اإلرهاب يغطي الشوارع « و «وأمن الداخل بأسوأ

حال» .تصرخ هذه العناوين الصحفـية بعد كل حادثة أو حوادث

مهاجمة المسنين ،النساءأو األوالد.
مصدر إضافـي الزدياد

الشعور بأن العنف فـي إسرائيل

يتصاعد هو لوائح اإلحصاءات الرسمية الخاصة بالجريمة فـي
إسرائيل التي تنشر مرة كل عام على يد الشرطة .تكفـي نظرة
للرسوم البيانية التي تعكس اتجاهات الجريمة فـي إسرائيل طيلة

سنوات من أجل التأكد من أن التوجه العام هو االرتفاع الحاد
(ريتنر وفـيشمان  .)2009إذن فالموجود ليس شعور رائج لدى

الجمهور إنما بمعطيات مقلقة لإلرهاب المدني المتصاعد.
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لغرض البحث المذكور تم تعريف العمليات التالية على انها

اعمال عنف :

مهاجمة وعرقلة شرطي ،مهاجمة شرطي بظروف
خطيرة ،قتل ومحاولة قتل ،التسبب بالموت ،تهديد
بالقتل وبالتسبب بالموت ،أذى جسماني بالغ ،مهاجمة
موظفـي جمهور خالل أداء عملهم ،خطف ،اعتقال
تعسفـي ،اغتصاب عنوة أو تحت التهديد ،عمل مشين
بالقوة وسطو بشروط خطيرة ،مهاجمة من أجل
السرقة ،التسبب بضرر لألمالك عمدا وخطف حقائب.
هذه األحداث التي تم تعريفها كحادث عنيف تسببت
بفتح الملفات التالية ضد المتهمين.
فـي السنوات  1970-2008فتح فـي إسرائيل  100،000ملف ضد

مخالفـين (ال يشمل عمليات عدائية ،نسبة المخالفات العنفـية

بلغت نحو  1400على  100،000شخص (حوالي  )4%وطرأ

ارتفاع بـ  67%بعدد حوادث القتل التي شهدتها إسرائيل (ريتنر
وفـيشمان .)2009

هذه صورة محزنة جدا .ربما ما يخفف من وطأتها الحقيقة هو

كون الظاهرة عالمية .فالمقارنة بين ما يجري فـي إسرائيل وبين

دول أخرى نجد أن نسبة العنف فـيها ليست أعلى بل أقل من

النسب فـي دول أخرى طيلة سنوات .فـي الواليات المتحدة ,غلى
سيل المثال ,تتراوح نسبة مخالفات القتل فـي السنوات األخيرة
بين  7و  8حاالت لكل  100،000مواطن .وفـي دول غربية أخرى

تبلغ النسبة  1.62فـي بريطانيا 1.64 ،فـي فرنسا1.74 ،

فـي

كندا مقابل  18حالة لكل  100000مواطن فـي روسيا بالسنوات
األخيرة (ريتنر وفـيشمان .)2009

ربما يؤدي ازدياد مخالفات العنف لتشدد سلوك الشرطة .على
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كل حال فإن رجال الشرطة أنفسهم ليسوا نظيفـين من سلوك

عنيف .ذكرنا فـي المقدمة أن سلوك رجل الشرطة الذي يرفع

عصا نحو أشخاص آخرين خالل تفريق مظاهرة يعتبر سلوكا
سليما ومع ذلك يبدو أنه فـي إسرائيل يتم استخدام واسع وأكثر

من الالزم للقوة من قبل الشرطة.

نورد كمثال تقرير نشر فـي “ هآرتس” حول عنف الشرطة :

أيتاي أنجيل هو صحفـي يعرف بتوجهاته المناهضة
للمؤسسة الحاكمة ،يروي عن شقيقه الذي بخالف
إيتاي هو إنسان لطيف يبتعد عن الصراعات
واالحتجاجات ويقول إنه تواجد عرضا فـي مظاهرة
فـي شارع ابن غفـيرول وشاهد رجل شرطة يجر
فتاة فـي الشارع ويشبعها ضربا على رأسها .دعا
إيتاي الشرطة صارخا كي يخجل .كرد فعل ترك
الشرطي الفتاة وركض نحوه بشكل مجنون وعندما
شاهد رجال شرطة آخرون زمالئهم انضموا له .قام
ستة رجال شرطة من وحدة “اليسام“ وانقضوا على
أخي وقيدوه بالسالسل وركلوه بكل أنحاء جسده
وسحبوه لقارعة الطريق لداخل بنك تم فـيه تجميع
المعتقلين وقاموا بضربهم .وإذا كان أشخاص آخرون
فـي المنطقة وعبروا عن استيائهم من مشاهدة ذلك
وتجرأوا على الصراخ نحو رجال الشرطة فقد لقوا ذات
المصير.
«المشهد كان مجنونا .كانوا بالمئات .بالمرة األخيرة التي

شاهدت بها قوات بهذه الضخامة كانت عندما شاركت فـي حرب
الجدار الواقي فـي جنين وفـي بلدة حورة اللبنانية خالل حرب

لبنان الثانية .أذكر حورة ألن أحد المقاتلين من وحدة الناحل

 931الذي التقيته وقتذاك فـي لبنان شارك فـي تفريق المظاهرة.
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خالل الحرب انقض مهاجما على عشوش حزب الله وجرح رفاقه
وقتل إثنان منهم الحقا .وبما يشبه االنتحار تقريبا اقتحم بيتا

من أجل تخليص زميل له فـي الوحدة كان ملقى على األرض
جريحا رغم رصاص وقنابل عناصر حزب الله ولم يتردد للحظة.
(אנג’ל איתיeducation/news/il.co.haaretz.www :
يذكر إيتاي هذه الحادثة ألن نفس المقاتل الذي امتاز بالبطولة
فـي المعركة هو الذي طارد الفتاة المتظاهرة وهي هاربة ،مسك

بها وجرها على الشارع .وهو مثال على ما قلناه  :سلوك يعتبر
بطولة بظروف معينة يتحول لسلوك عنيف بظروف أخرى أو غير

سليم عندما يكون فـي إطار آخر .وماذا مع أولئك الذين يقفون
جانبا ،يشاهدون ويصمتون ؟ أليس هذا نوع من العنف ؟ بعد
ما حدث مع أخيه يقول كاتب هذا المقال  ”:فـي حال يرى مجددا

رجال شرطة يجرون فتاة صغيرة على الشارع ويوسعونها ضربا
بلكمات على رأسها فهو لن يفعل شيئا .سيصرف النظر وينتحي
جانبا”( .אנג’ל איתי.)/www.haaretz.co.il/news/education ,

العنف فـي المجتمع العربي،
جذوره ومميزاته
المعطيات الخاصة بحجم العنف وأشكاله فـي المجتمع العربي

قاسية جدا .يشكل العرب  18%من مجمل سكان إسرائيل بينما
نسبة جرائم القتل التي تتم على أيدي عرب او بمشاركتهم بلغت

 50%فـي  2012وقد ارتفعت النسبة حتى  70%تقريبا سنة 2013

(علي  ;2013معطيات الشرطة .)2013

ما يسمى بالجريمة الثقافـية نجدها بحالة م ّد وهي بجوهرها
نتيجة الحالة االجتماعية -االقتصادية .هناك تالؤم بين ارتفاع

معطيات الجريمة فـي المجتمع العربي وبين معطيات تعمق الفقر

داخل هذا المجتمع كما يتجلى فـي معطيات الشرطة وتقارير
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دائرة اإلحصاء المركزية .تعي المنظمات والجمعيات األهلية فـي

المجتمع العربي المشاكل الناجمة عن تفشي الجريمة وتجري
مداوالت حول الطرق لمواجهة الظاهرة (يانيف .)2010

منذ عام  1948وحتى يومناهذا انكشف العرب فـي إسرائيل على

األغلبية اليهودية وثقافتها الغربية المهيمنة .ونتيجة لذلك فقد
مروا بتغييرات كبيرة بكل مناحي الحياة تقريبا ،على المستوى
االجتماعي ،الثقافـي ،االقتصادي والسياسي .ازداد مستواهم
الثقافـي وانخرطوا فـي مسيرة حداثة وتسييس مكثفة وشهدوا
مسيرات تغيير فـي الهوية الشخصية والجماعية ومن بينهم نمت

قيادة جديدة تمتاز بوعيها السياسي وتناضل من أجل المساواة
بالفرص والحقوق .مع ذلك لم يفعل المجتمع العربي االنتقال

المطلوب من مجتمع تقليدي لعصري (علي  ;2009علي وعنبر

.)2011

ولذا فإنه عندما يتحدثون عن حالة العرب الفلسطينيين فـي

إسرائيل علينا أن نأخذ بالحسبان عدة عوامل  :العامل السياسي،
الوضع االقتصادي ووضع الثقافة باألساس لدى جيل الشباب.
كل هذه العوامل تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بتطور حالة
العنف داخل المجتمع العربي.

العامل السياسي
أحد المزاعم الرائجة الموجهة ضد الحكومة فـي إسرائيل أن
الفوارق االجتماعية -االقتصادية الواسعة بين العرب واليهود-

فوارق كانت منذ قيام الدولة ولم تتقلص كثيرا خالل السنوات-
تأتي على خلفـية قومية.

بعد حرب  , 1948والتي تعرف بالنكبة بحسب الرواية الفلسطينية,

غادرت البالد عنوة طبقة القيادات السياسية واالقتصادية
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العربية سوية مع الطبقات المتوسطة .قلتهم غادر من تلقاء نفسه

وغالبيتهم طردت وهجرت منها .السكان المتبقون اضطروا
لالندماج باالقتصاد اإلسرائيلي من نقطة متدنية.

كرستها الدولة لتطوير البلدات العربية أصغر
الموارد التي
ّ
بكثير من تلك التي استثمرتها لتطوير البلدات اليهودية .نتيجة

سياسة فقدان التطوير االقتصادي والنقص فـي خرائط هيكلية

فإن المبادرون العرب ال يستفـيدون بشكل مباشر من سياسة
تشجيع االستثمار االقتصادي بل بشكل غير مباشر فقط،

بواسطة أعمال كمقاولين ثانويين .كذلك تكاد البلدات العربية
ال تندرج ضمن الخطط الحكومية فـي مناطق التطوير .نتيجة

لهذه السياسة

ينتج نقص فـي البنى التحتية المالئمة لبدء

مشاريع استثمار اقتصادية باإلضافة للنقص فـي الرغبة من

قبل مستثمرين عرب فـي مشاريع تطوير (علي  ; 2009ريخس

.)2009

فـي إسرائيل هناك تمييز خطير وبارز لصالح اليهود وضد

العرب – فـي مجاالت كثيرة ومختلفة بما يتعلق بحقوق الفرد،
مثل شؤون الهجرة والمواطنة ،بالحق بانتخاب مكان السكن

والعمل ،شؤون الملكية على األرض ،باالمتيازات المختلفة التي
تعطي أو ال تعطى من قبل السلطات وفـي ألف مجال ومجال من

مجاالت الحياة اليومية .السكان العرب هم مجموعة مضطهدة
ولذا فهي تتطلع لمأسسة خصوصيتها القومية ،منح مكانة خاصة

ومعترفة للغتهم الوطنية الخاصة ،الحصول على حكم ذاتي
ثقافـي وبحكم ذاتي .أما السلطات اليهودية فترفض االعتراف
بالكيان الوطني للشعب المضطهد وبخصوصيته وتحاول منعه
من التعبير بحرية عن ثقافته الوطنية المميزة وتسلبه الحق بحكم

ذاتي أو دولة خاصة به (علي .)2012

تشير األبحاث فـي السنوات األخيرة حول مكانة األقلية العربية
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إلى كونها أقلية ينتهج التمييز ضدها فـي عدة ساحات اجتماعية.
تقريبا فـي كل واحدة من دوائر الحياة (التعليم ،التعليم العالي،

العمل ،جهازتطبيق القانون وغيره) يمكن اإلشارة للفوارق
والتمييز بين العرب وبين اليهود (علي .)2013 ,كما أن منالية

الدخول لمؤسسات الدولة ومواردها أمام المواطنين العرب ما

زالت محدودة وتأثيرهم فـي صياغة السياسات العامة ضئيل

جدا وميزانياتهم زهيدة وبلداتهم تحتل الصدارة فـي قوائم
البطالة والفقر (سموحة  Ghanem, 2001 ;1999ريخس .)2003

العرب هم أقلية تعارض الطابع اليهودي الحصري للنظام الحاكم

فـي إسرائيل وتعتبر التمييز وتدنيها االجتماعي نتيجة التمييز
العرقي من قبل الدولة .يحافظ العرب فـي إسرائيل على الصلة
واالنتماء مع المحيط الجيو -سياسي فـي المنطقة وارتباطهم

هو مع الكيان الوطني الخارجي (الفلسطينيون) وهو كيان بحالة
نزاع عنيف مع إسرائيل.

هذا الموقف يضع العرب فـي إسرائيل بحالة يتجلى فـيها تأثير
مباشر للعامل الخارجي غير خاضع لسيطرة األقلية ،وهذا

االرتباط يعزز الشكوك لدى األغلبية اليهودية حيال والئها

وهناك من يرى بها عدوا.

يمكن القول إن العرب الذين يعيشون فـي إسرائيل يعانون من

اضطهاد قومي وتمييز عنصري (سموحة )2012

العامل االقتصادي
العرب فـي إسرائيل هم مواطنون فقراء .وحسب معايير الدخل
االقتصادي فإن نسبة الفقر بلغت لديهم سنة  56.8% 2013من
العائالت 59.1% ،من االفراد 72.9% ،من األوالد .أغلبية السكان

العرب هم من العمال.
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حتى بعدما طرأ تحسن واضح بمستوى معيشتهم ما زال العرب

الفلسطينيون فـي إسرائيل يكابدون فوارق اقتصادية -اجتماعية

كبيرة بينهم وبين المواطنين اليهود.

والمعطيات األولية فـي المجال االقتصادي -االجتماعي لدى

المواطنين العرب فـي إسرائيل متدنية بالمقارنة مع معطيات
المواطنين اليهود .وأحد أسباب ذلك أن العرب الفلسطينيين
الذين تبقوا بعد  1948كانوا بمعظمهم فالحين اعتمدوا على

الزراعة .المرافق االقتصادية لدى العرب لم تستند على اقتصاد
رأسمالي – صناعي ،واستصعبت إيجاد طريق لالندماج فـي

االقتصاد الحديث (علي .)2012

ويبدو أن هناك اقتصادين فـي إسرائيل بنفس الحيز  :اقتصاد

يهودي متطور ومتقدم والثاني عربي متخلف وغير متطور يعاني
من التمييز المؤسساتي طيلة سنوات كثيرة .وقسم من النتائج
الخطيرة جدا تكمن بمستوى الفقر المرتفع لدى العرب ،فوارق
واسعة بين اليهود والعرب ،شعور العرب باالغتراب حيال

الدولة ومؤسساتها وكل هذه عوامل خطيرة ،تهدد ليس فقط

المجتمع العربي بل دولة إسرائيل كلها (علي .)2012

العامل البنيوي
وضع الثقافة فـي المجتمع العربي

حالة الثقافة فـي المجتمع العربي منوط أيضا بأعمار أبنائه.
العرب مجتمع شاب جدا 41.2% .منهم ينتمون للفئة العمرية

حتى  14سنة أما الشبيبة الذين تتراوح أعمارهم حتى  19سنة

فهم  50%من مجمل السكان .والمسنون أبناء  65عاما فما فوق

فـيشكلون  3.2%من السكان (مقابل  11.3%لدى اليهود).

متوسط سنوات التعليم لدى المجتمع العربي من جيل 15
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فصاعدا هو  10سنوات ( 12.6سنة لدى المجتمع اليهودي).
 6.3%من المجتمع العربي تعلموا  16سنة فما فوق (مقابل
 18.8%لدى اليهود) ( 20%لدى الفلسطينيين فـي الشتات).

 54%من العرب التابعين للقوى العاملة هم من أصحاب الثقافة
الثانوية ( جزئيا أو بشكل كامل) و  28.5%أصحاب ثقافة

أكاديمية مقابل  40%لدى اليهود أصحاب ثقافة ثانوية و 57.3%

أصحاب ثقافة أكاديمية .جدير بالذكر أنه منذ قيام اسرائيل طرأ

ارتفاع ملحوظ بمستوى الثقافة لدى المجتمع العربي الفلسطيني
فـي إسرائيل.

فـي  1961كان نصف العرب فـي إسرائيل تقريبا عديمي الثقافة،

وبسنوات السبعين تقلصت نسبتهم لحد الربع وفـي التسعينيات

أصبحت النسبة  % 10فقط .فـي  2007بات أكثر من نصف

العرب ( )51.8%أصحاب ثقافة ثانوية .فـي السنوات األخيرة

بات خمس المجتمع العربي من أصحاب الثقافة فوق الثانوية
واألكاديمية (ريخس .)2009

حالة العمل
عامل آخر من شأنه دهورة المجتمع العربي الذي يشكل 18%

من السكان نحو العنف يكمن بظاهرة فقدان العمل المناسب.

هذه مشكلة مركبة جدا تشكل تحديا حقيقيا القتصاد إسرائيل.
نسبة المشاركين العرب فـي سوق العمل ليست متدنية مقارنة

مع بقية السكان فـي إسرائيل بل فـي العالم.

تظهر المعطيات أنه فـي  2007بلغت نسبة المشاركين فـي القوى
العاملة المدنية لدى

المجتمع العربي الفلسطيني ( 15سنة

فصاعدا) ( 41.4%مقابل  59%لدى اليهود) وهذه تشكل 12.3%

من مجمل القوى العاملة المدنية فـي إسرائيل.

فـي السنوات  1995-2007طرأت تغيرات بمستوى البطالة
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لدى العرب واليهود على حد سواء .فـي  1995وفـي خضم

مسيرة السالم وتزامنا مع ازدهار االقتصاد اإلسرائيلي بلغت
نسبة البطالة لدى المجتمع العربي  6.2%مقابل  6.3%لدى

اليهود .بنهاية التسعينيات وكنتيجة حالة التباطؤ فـي االقتصاد
اإلسرائيلي ارتفعت نسبة البطالة بشكل عام ولدى المجتمع
العربي بشكل خاص .فـي اكتوبر  2000ومع نشوب االنتفاضة

الثانية ,انتفاضة االقصى ,ونتيجة عدم االستقرار السياسي فـي

المنطقة استمرت نسبة البطالة باالرتفاع حتى بلغت ذروة لدى

المجتمع العربي ( )13.4%عام  .2002فـي السنوات األخيرة
تراجعت نسبة البطالة فـي إسرائيل ولدى المجتمع العربي فـيها

حيث استقرت النسبة فـيه على  11%لكن باحثين واقتصاديين

يقدرون أن حجم البطالة غير الرسمية فـي البلدات العربية أكبر
بكثير .المصطلح “ بطالة غير رسمية “ يعني أن مستخدمين عرب

يئسوا من محاوالت إيجاد عمل نتيجة نقص بفرص عمل مناسب
لمستوى ثقافتهم أو بسبب معاملة تميز ضدهم من قبل مشغلين

يهود (علي .)2012

تمييز بين رجال ونساء
فـي إطار جذور العنف داخل المجتمع العربي ينبغي أن نرى
عدم المساواة الجوهرية القائمة فـيه .رغم التحوالت التي تمت
فـي مجال االقتصاد والثقافة وقليال فـي مجال المرأة ما زال
المجتمع العربي مجتمعا أبو ّيا فـيه يتمتع الرجل –الذي يشغل

رئاسة العائلة -بحقوق زائدة .وهو ينبغي أن نحترمه ونطيعه.
المرأة ،األخت ،البنت ،تأتي بالدرجة متدنية أكثر بكثير فـي
السلم العائلي.

تمر كل موارد القوة والهوية عبر الخط الرجولي .يصعب تجاهل
الحقيقة أنه حتى عندما تمتلك المرأة ثقافة وتعمل وتتمتع بحرية
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حركة كبيرة نسبيا تبقى الهيمنة الرجولية قائمة .كما أنه ورغم

ازدياد مشاركة النساء فـي سوق العمل ما زالت الفوارق بينهن
وبين مشاركة

النساء اليهوديات بالعمل على حالها .نسبة

النساء العربيات بجيل العمل اللواتي ال يعملن ما زالت 85%

وحتى التقدم نحو الحياة العصرية تتم من خالل أدوات تقليدية:
نساء بالغات ما زلن لموافقة الرجال كي يواصلن تعليمهن
العالي ،الخروج للعمل خارج البيت أو ممارسة حقهن بالعمل

السياسي (أبو بكر .)2006

كما رأينا أعاله من المألوف توجيه إصبع االتهام للحالة

االقتصادية المتدنية ،لفقدان األمن السياسي ولالمباالة داخل
المجتمع حيال أعمال العنف داخله .لكن المشكلة أوسع بكثير.
تدلل دراسات على أنه حتى فـي مجتمعات متوازنة أكثر فإنه

داخل أسرة تمتاز بعالقات انسجام بين الزوجين من الممكن أن

يقع عنف (حاج يحيى .)2005

وإحدى تجليات العنف القاسية داخل المجتمع العربي هي
المعاملة االستبدادية مع المرأة التي تنعكس عدة مرات داخل

المنزل وبضربها ويبلغ ذلك الذروة بقتلها على خلفـية ما يعرف
ظلما بـ “ شرف العائلة “.

من تصنيف حاالت القتل حسب الجيل والذي سنتناوله فـي

الفصل الثالث ،يستدل أن نسبة حاالت القتل األوسع انتشارا

هي لدى نساء شابات وأحيانا فتيات بنات  18حتى ( 24ريجف
وشيري .)2012

حول هذا القتل الذي ال شرف معه وحول الجريمة ضد النساء
داخل المجتمع العربي ،سنزيد البحث فـي فصل حول العنف
ضد النساء.

نوجز بالقول إن خلف تصاعد العنف داخل المجتمع العربي والم ّد
فـي الجريمة عوامل موضوعية وذاتية – عوامل تتعلق بمكانة
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العرب فـي إسرائيل كأقلية ،وعوامل مرتبطة بطبيعة المجتمع
العربي .لجانب العوامل الموضوعية هناك عوامل اجتماعية –

ثقافـية ،اجتماعية -اقتصادية واجتماعية -سكانية تميز المبنى
االجتماعي لمجتمعات معينة وثقافات معينة .وللمجتمع العربي

الفلسطيني فـي إسرائيل أيضا سمات خاصة يمكن مالحظة

وجود صلة مباشرة أو غير مباشرة بينها وبين نسب العنف
والجريمة لدى األقلية العربية الفلسطينية فـي إسرائيل.

ويمكن تلخيص العوامل العميقة المركزية التي تؤثر على زيادة
العنف فـي المجتمع العربي كالتالي :

العامل األول :هو تفكك الخلية الحمائلية واالنتقال ألسرة نووية.

من نتائجه  :ضعف صالحية رئيس العائلة الموسعة وضعف

صالحية المديرين والمربين فـي المؤسسات التعليمية .دون
بديل مناسب لهذه المؤسسة ضعفت الصالحية وبسببها خلقت

فتحة لظاهرة العنف والجريمة.

العامل الثاني هو ازدياد مشاعر االغتراب داخل المجتمع العربي
تجاه المجتمع اإلسرائيلي اليهودي والشعور بالتمييز واألقصاء

من قبل المؤسسة والشارع وهي مشاعر نابعة من صعوبة

االندماج والقبول فـي المجتمع اليهودي .هذه المشاعر تتعاظم

عقب نسبة عمل متدنية ومنالية متدنية للعمل فـي المدن الكبرى
وسد طريق الطبقة الوسطى العربية ومصادرة األراضي وغيرها.
العامل الثالث الزدياد العنف فـي المجتمع العربي فـي إسرائيل
مرتبط بتعريف المجتمع العربي – الفلسطيني كمجتمع بمرحلة

انتقالية  :توقف المجتمع عن كونه تقليديا وهكذا ضعفت منظومة
القيم والمعايير التي تؤسس لسلوك مناسب لكن هذا المجتمع
لم يتحول لعصري وهذا يعني عدم نشوء أنماط سلوكية بديلة
لتلك التي ضعفت .بمعنى ان عملية الحداثة التي مر بها هذا

المجتمع كان جزئية فـي بعضها ومشوهة فـي بعضها االخر.
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يشار الى أن هذا االنتقال وهذه التغييرات لم تقفز عن الدين.

اليوم من الصعب تعريف المجتمع العربي -الفلسطيني كمجتمع

ديني ،ومع ذلك فهو ليس مجتمعا علمانيا.

العامل الرابع هو دبلوماسي -بنيوي -سياسي .بدأ المجتمع
العربي الفلسطيني طريقه كمجتمع مقطوع الرأس .أغلبية القيادة

الوطنية ،الدينية ،االجتماعية والثقافـية تم طردها من البالد عام

 .48ويبدو أن رأسا جديدا لم يتبلور بعد  .يقف المجتمع العربي
فـي هامش مزدوج  :تهميش مدني فـي دولتة وتهميش وطني من
ناحية الشعب الفلسطيني.هذا المجتمع يمكن وصفه بالمجتمع

اليتيم اال ان يتمه مزدوج .فهويتيم من جهة امه ,دولة اسرائيل,
الرافضة التعامل معه كابن ولو حتى كابن غير شرعي ويتيم من

جهة ابوه ,الشعب الفلسطيني ,الذي لواراد فهو غير قادر ان يقوم

بدور االبوة.

العامل الخامس مرتبط بسلم أولويات قومي  :الجريمة لدى

المجتمع العربي فـي إسرائيل ال تحتل مكانا متقدما فـي سلم

األولويات القومي لدولة إسرائيل ،الشرطة وبقية أجهزة تطبيق

القانون .هناك

ثقافة صرف النظر عن الجريمة طالما أنها

تحدث داخل المجتمع العربي ،ثقافة عدم التعاون مع الشرطة

واالستنكاف عن تقديم شكاوى ضد أقرباء وجيران (علي 2008

.)2011،

العامل السادس مرتبط بعالقة عدم الثقة البارزة بين الشرطة

وأجهزة تطبيق القانون وبين المجتمع العربي .لدى العرب

فـي إسرائيل هناك إحساس بوجود حكم ذاتي بإدارة شؤون
الجريمة .تدلل معطيات دراسة تمت فـي  2011-2005على وجود

اتجاه تراجع عن االستعداد لتقديم شكوى فـي الشرطة خاصة
على خلفـية هجوم عنيف كما يمكن أن نرى فـي الالئحة التالية

(علي .)2008 ;2011
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عرب

يهود
20051

20072

2005

2007

20113

أصيبوا من مخالفات
أمالك باألساس سرقة
واقتحام وتدمير أمالك

83.6

81.9

68.8

71.6

59.3

من مخالفات عنف/
مهاجمة أو تهديد
بالمهاجمة والتسبب
بأذى وطعن وإطالق نار

84.4

83.7

72.2

71.6

63

تفـيد المعطيات أنه بين  2005و  2007لم تطرأ تغييرات حقيقية
فـي االحتماالت لتقديم شكوى فـي الشرطة بخصوص أنواع

المخالفات الثالثة 79.9% .من مجمل السكان فـي إسرائيل

سيتقدمون بالشكوى للشرطة

باحتماالت كبيرة فـي حال

أصيبوا جراء مخالفات األمالك (مقابل  76.3%فـي استطالع

 .)2005هناك اتجاه

متشابه لدى العرب واليهود.

هناك

احتمال كبير بأن يقدم  81.3%من مجمل الجمهور شكوى فـي

الشرطة فـي حال تضرروا جراء مخالفات عنف (مقابل 78.3%

فـي استطالع  .)2005واحتمال كبير أن يقدم  82.5%شكوى

فـي الشرطة بحال تضرروا جراء مخالفة جنس (مقابل 82.5%

فـي استطالع  .)2005يذكر أن النتائج كانت

مشابهة لدى

اليهود والعرب وأيضا بالمقارنة بين السنوات  2005و .2007
فـي  2011طرأ تغيير جوهري لألسوأ على األقل فـي احتماالت

االشتكاء لدى الشرطة فـي نوعي االعتداء األوليين .فـي 2011

يقول  % 60على األقل من المجتمع العربي إن هناك احتمال

معقول بأن يقدموا شكوى فـي الشرطة فـي حال تعرضوا ألذى
نتيجة مخالفة أمالك /باألساس سرقة ،اقتحام أو تدمير أمالك.

وفـي النوع الثاني من اإلصابة أيضا هناك احتمال بأن يقدم

 63حوالي  %تقديم شكوى فـي الشرطة بحال تعرضوا لمخالفة

عنف/مهاجمة أو تهديد بمهاجمتهم والتسبب لهم بأذى/طعن/
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إطالق نار .هذه شارة حمراء خطيرة جدا للشرطة .أشخاص ال
يرغبون بتقديم شكوى أو ليس لديهم ثقة بالشرطة أو يرغبون

أخذ القانون أليديهم .الفجوة باالستعداد لتقديم شكوى بين

العرب واليهود هي كبيرة جدا.

العامل السابع مرتبط بالمنالية السهلة نسبيا لحيازة السالح :

المجتمع العربي غارق بالسالح .فـي األفراح والشجارات وبكل
مناسبة بات السالح جزءا من مشهد األحداث اليومية داخل
المجتمع العربي .والسالح ليس جزءا فقط من االستعراض بل

هو أداة للتهديد بالقتل وللقتل .فـي السنوات  2010-2012بلغ

معدل عدد أحداث إطالق النار غير القانوني فـي العام الواحد

 850حادثة .وبنظر الجمهور العربي هناك متهم مركزي ،شرطة

إسرائيل .بالنسبة للمجتمع العربي فإن الشرطة لو كانت معنية

لكان بمقدورها جمع هذا السالح.

هذا ما يؤكده استطالع رأي جرى فـي 2011 ،2007 ،2005
( فـي  2011لم يتم استطالع اراء اليهود لدى اليهود).
عرب

يهود
2005

2007

2005

2007

2011

فـي إسرائيل يمكن
الحصول على سالح
بسهولة

49.7

41.5

25.3

27.2

39.7

بالسنوات األخيرة ازداد
استخدام السالح فـي
منطقة سكني

11.9

12.9

33.5

33

53

تدلل المعطيات على أنه لم يطرأ ارتفاع لدى مجمل السكان التي

تعتقد أنه من السهل الحصول على سالح بل طرأ اعتدال على

المعدل .فـي استطالع  2005ذكر  45.4%أنه يمكن حيازة سالح
بسهولة فـي إسرائيل ،فقط  38.6%قالوا ذلك فـي استطالع .2007
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هذا االتجاه هو نتيجة انخفاض لدى المجتمع اليهودي بنسبة
الذين قالوا فـي  2007إنه يمكن الحصول على سالح بسهولة
مقارنة مع  49.7%( 2005و  41.5%بالتناسب) .بالمقابل فإنه

لدى المجتمع العربي طرأ ارتفاع بنسبة أولئك الذين يقولون إن

حيازة السالح اليوم أسهل مما كانت عليه قبل سنتين .عندما طر

ذات السؤال على المستطلعين العرب فـي  2011أجاب نحو 40%

منهم بالقول إنه يمكن الحصول على سالح بسهولة.

من جهة ثانية تظهر المعطيات أنه بالذات حصل ارتفاع بنسبة

الذين يقولون إن استخدام السالح فـي مناطق سكناهم ازداد
بالعامين األخيرين 16.8% .قالوا إن ازديادا حصل فـي استخدام

السالح عام  2007مقابل  15.8%فـي  .2005بهذه النقطة هناك
معطيات مشابهة بين العرب واليهود .فـي العام  2011طرأ ارتفاع

كبير فـي نسبة المستطلعين العرب الذين يعتقدون أن استخدام

السالح زاد وبلغت نسبتهم .53%

العامل الثامن مرتبط بالمميزات االجتماعية -االقتصادية
واالجتماعية – السكانية فـي المجتمع العربي فـي إسرائيل .تدلل
دراسات كثيرة على وجود صلة قوية بين االرتفاع بنسبة الفقر
وبين ارتفاع بنسية العنف والجريمة .المجتمع العربي الفلسطيني
فـي إسرائيل هومجتمع فقير جدا .بلغ حجم الفقر حسب الدخل
االقتصادي  56.8%من العائالت 59.1% ,من األنفس و 72.9%
من األطفال .معظم المجتمع العربي هم من العمال .وهو أيضا
مجتمع شاب جدا .يشكل األطفال حتى جيل  14من المجتمع
العربي ،41.2%وشبيبة حتى جيل  19تشكل  49%من مجمل
المجتمع .متوسط عمر السكان العرب هو  19.4سنة (مقابل
 30سنة لدى السكان اليهود) .هذا العمر الصغير للسكان يزيد
مجموعة األشخاص المرتبطة باآلخرين ويزيد العنف.
العامل التاسع مرتبط بفقدان األطر التربوية فـي المجتمع
العربي .النقص باألطر التربوية غير الرسمية ،الورشات ،المراكز
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الجماهيرية ،مؤسسات الرياضة وغيرها يؤدي النتشار شبيبة
ّ
هشة
فـي الهوامش ترتبط بالمجتمع ومؤسساته بصالت
وانتقامية.

العامل العاشر مرتبط باإلجرام المنظم .هناك فـي المجتمع
العربي فـي إسرائيل عائالت إجرام تجبي األتاوات من مصالح

اقتصادية معينة وتلقي بإرهابها على الجمهور.
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2
الفصل الثاني :

أنواع من العنف
للعنف وجوه كثيرة ومن شأنه أن يظهر بصور مختلفة .الصحيفة

الناطقة بلسان المنظمة الكندية New foundk and Labrador
التي تأسست بهدف منع العنف تعدد عدة أنواع له:

العنف العاطفـي  :يحدث العنف العاطفـي عندما يفعل أو يقول

شخص شيئا ما من شأنه إهانة اآلخر والتسبب له بالشعور بقلة
القيمة.

العنف الجنسي :العنف الجنسي يعني أن الشخص ،رجل و مرأة،

يضطر أن يشارك فـي عمل جنسي دون رغبته.

العنف الجسماني  :يعرف العنف الجسماني كعمل شخص واحد

ضد اآلخر وخالله يستخدم قوة الذراع أو أداة ما.

العنف الثقافـي  :يعني العنف الثقافـي مسا بالفرد لكونه ينتمي
لثقافة مغايرة ،ديانة أو تقاليد أخرى.

العنف الديني  :عنف ديني أو روحاني يتم عندما يستخدم

شخص بدين شخص آخر أو حياته الروحية واعتقاده كي
يهاجمه والسيطرة عليه.

العنف النفسي  :يهدف العنف النفسي للسيطرة على شخص آخر
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بواسطة ترهيبه وتهديده.

اإلهمال :عندما تلقى على عاتق شخص مسؤولية رفاهية شخص

آخر -مسن أو طفل – وهو ال يساعده فها إهمال.

العنف االقتصادي  :عندما يسيطر شخص على أمالك أو أموال

شخص آخر ويستغله لألسوأ دون أن يوافق أو يعرف عن ذلك.

العنف اللفظي  :عنف كالمي يعني استخدام الشخص باللغة من

المس واإلهانة أو االزدراء شخص آخرhttp://www.gov. .
أجل
ّ
/nl.ca

اضافة لهذه االنواع العامه هنالك انواع عنف موجهة نحو
جماعات اجتماعية بعينها ومنها:

العنف لدى األطفال والشبيبة:
ينبغي التمييز تمييزا أساسيا بين سلوك عنيف لبالغين وبين عنف

األطفال والشبيبة .عدوانية الكبار يمكن أن تتبلور من خالل طابع
البيئة االجتماعية التي ترعرعوا فـيها أو أنهم موجودون فـيها
اآلن ،بواسطة مكاسب الفرد التي تمت نتيجة تصرفه العدواني
بالماضي .أحيانا كثيرة يتضح أنه فـي العائالت التي تشهد

أعمال عنف من قبل الوالدين مع أوالدهم يكون األهل أنفسهم
قد تربوا فـي عائالت كهذه وتعودوا منذ طفولتهم هذا النمط

من العنف .دراسات مختلفة تظهر أن عائالت تعيش بظروف
اكتظاظ وشروط اقتصادية -اجتماعية متدنية تزداد احتماالت
تفاقم العنف وسيطرته على حياتها داخل المنزل .يزداد العنف
بحاالت اإلحباط أيضا وفـي بعض الحاالت يوجه نحو أبناء

العائلة نفسها (جيبوريوغرانياك  .)1996تشير األدبيات المهنية

نحو أنماط سلوكية داخل األسرة تقود الولد لسلوك عنيف.
هناك صلة بين أطفال عنيفـين وبين أهاليهم الذين استخدموا
العنف جسماني كعقاب وهكذا أهالي عانوا بأنفسهم من روابط
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اجتماعية ذات إشكالية فهم ال يقدمون ألوالدهم تشجيعا ودعما

وينظر لهم من قبل أبنائهم كال مبالين وباردين
وجد

باحثون

(and

(SHiffrin

;)1988

Huesmann,

 )Schnieder,1977أن سلوكا عنيفا اعتياديا يرافقه سيناريو،
يستدعي رد فعل عنيف .السيناريو منوط باألحداث التي تقع

فـي البيئة ،برد فعل الفرد لهذه األحداث ولنتيجة السلوك.
كذلك يعتقد أن الصغار والكبار يختلفون عن بعضهم البعض

بالكم وبالتنوع وبطابع سيناريوهات رد الفعل المتوفرة لديهم،

وبخطورة أو منفعة تنبع منها.

للحالة العنيفة المطروحة هناك ديناميكية خاصة بها .معظم

حاالت العنف يتم شرحها بعناصر بيئية  ،بشكل عام بعد أن
تكون الحالة العنيفة قد انطلقت .تبين أن الحاالت العنيفة األكثر
انتشارا لدى أبناء الشبيبة فـي إسرائيل تنجم عن تعديات،

ظهور غريب ينتمي لطائفة أخرى ،عدم إعادة دين ،عن صراع
مس لفظي .تشكيلة األسباب هذه
على موارد محدودة أو عن
ّ
لتطور حاالت عنف مشتركة لثقافات كثيرة (هوروفـيتس وفرنكل

.)1990

ّ
يشكل وسيلة
هناك باحثون يدعّ ون أن التصرف العنيف
للحصول على هدف خارجي أو داخلي عندما يحرز الهدف

بواسطة سلوك عنيف ،يحصل الولد أو الفتى على تعزيز لتصرفه
فـيتم تعلم ذلك كنمط مهيمن يميز سلوكه مستقبال .حاالت عنف
إضافـية تقع عند :

1.1عندما يحصل احتكاك بين فرد وفرد أو بين فرد
ومجموعة.
2.2عند تجاهل معاناة اآلخر أو وجود رغبة بالتسبب له
بأذى وألم.
3.3عند تضامن مع المعتدي.
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4.4عند قولبة اآلخر تزداد الشرعية للمساس به.
5.5عند تهديد الحيز الشخصي ،على المكانة أو الكرامة.
6.6عند تولد ضغوط اجتماعية.
7.7عند استعباد ،اغتراب (هوروفـيتس  ،1993أيالون
والهد )1990
المصطلح “ جيل المراهقة “ يتطرق للفترة االنتقالية من الطفولة
لمرحلة الرشد .حدود الجيل تعرف بين عشر وأحد عشر ،فترة

ما “ قبل النضوج والرشد “ وحنى سنوات العشرين األولى .من
المألوف أن نتعامل مع جيل النضوج كفترة تمتاز بصراعات

ومصاعب تأقلم تنعكس أحيانا بطفرات عنف ،عدم الهدوء ،توتر
عاطفـي ،قلة مسؤولية ،فقدان االستقرار ،الخوف والتوتر .فترة

المراهقة هي فترة االنتقال والتغيير بكل مناحي الحياة .فـي

هذه السنوات يشعر أبناء الشبيبة بتغييرات جسمانية ونفسية
وهم بحالة البحث عن هوية شخصية واجتماعية .تنعكس عملية

التفتيش هذه فـي العالم الداخلي للمراهق كما فـي السلوك نحو
الخارج .التوتر الناجم عن التغيرات الجسمانية والمخاوف من

عدم تلبية توقعات المجتمع من المراهق من شأنها أن التسبب
بسلوك عدواني وعنيف .أريكسون وفرويد يصفان جيل المراهقة

كفترة بلوغ جنسي ،تزعزع التوازن الداخلي وتنتج الصراعات
بين الضمير وبين اإلغراء بالدائرة الداخلية األسرية وفـي هذه

الفترة ينتج توتر بين المراق وبين والديه أو فـي الدائرة الخارجية،

فـي المدرسة والمجتمع .ومع ذلك فإن تطور التفكير بهذا الجيل
متقدم ومركب جدا وبذلك يتيح الفهم األخالقي الضرورية من

أجل مراعاة اآلخر وعدم المساس به (هوروفـيتس .)1993
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العنف ضد األوالد
التمثيل الجسماني أو النفسي بالطفل ،استخفاف أو إهمال من
طرف الوالد أو المعالج هو أحد التجليات القاسية للعنف .تسبب
هذه ضررا نفسيا يستمر سنوات وأحيانا لكل أيام العمر .أحيانا

يكون التمثيل الجسماني نتيجة طريقة تربية قاسية أو عقوبات

المس الجسماني.
جسمانية تدهورت نحو
ّ

طفل تعرض لتمثيل جسماني يبدي إشارات يمكن التعرف عليها:

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

∗هو خائف ،مهدد ومتوتر
∗حزين ،محبط وقلق
∗ال مبالي ،سكوت وسلبي
∗انطوائي أو يبكي كثيرا
∗ال يستجيب للمتعة وال لأللم
∗يبدي قلة أمل ورغبة بالموت
∗يشعر بقلة قيمة ذاتية
∗يتهم ذاته بكل ما يحدث
∗يبدي عدوانية وغضبا
∗يتصرف بعنف وبنوبات غضب
∗يميل للمضرة بالبيئة أو بنفسه
∗خوف من بالغين وال يقيم اتصال بالعيون
∗يرفض أو يتهرب من اإلجابة على أسئلة حول
عالمات أو خدوش
∗يميل للتأخر أو التغيّب أو يتلكأ بالعودة للمنزل
∗يخشى المساعدة الطبية ومن فعاليات جسمانية
ومن استبدال الثياب بحضور أصدقاء (علي .)2008

81

الجريمة والعنف في
المجتمع العربي

العنف داخل المدرسة
المدرسة هي انعكاس للمجتمع ،وفـي المجتمع العنيف يمكن
توقع سلوك عنيف حتى داخل المدرسة .ينتج هذا السلوك
كتطور ثقافة فرعية تقول إن»كل عنيف رجولي وكل عنف مرجلة»

 .القيم التي تقدم فـي المدارس وأنظمتها ومبانيها الفـيزيائية
واإلنسانية -كل ذلك من شأنه المساهمة فـي استقرار الطالب أو

العكس ،تشجع على مظاهر العنف والزعرنة .على عاتق المدرسة
إذن ملقاة مسؤولية كبيرة جدا سواء من ناحية تبلور سلوكيات
عنيفة ومن ناحية توفـير طرق لحلها .تظهر دراسة حول العنف
لدى الطالب فـي المدارس أجراها بروفسور بينبينشتي ()2005

من كلية العمل االجتماعي فـي القدس أن  54.3%يعترفون بأنهم

استخدموا عنفا جسمانيا % 47.6 ،قالوا إن هناك جو عنيف فـي

المدرسة 23.4% ،تحدثوا عن أن المدرسة هي مكان خطير أن

تكون فـيه وهذا مقابل  11%فـي بحث قديم من  .2002هذا يعني

أن كل ولد رابع تقريبا يخاف أجواء العنف فـي المدرسة.

االنكشاف على التلفاز والصحافة
من جملة أسباب العنف عند هذه الفئة من الشبيبة والصغار

ينبغي ذكر االنكشاف للتلفاز والصحافة واالنترنت .تشمل معظم
أنواع البرامج التلفزيونية مركبات عنيفة ،ظاهرة أم خفـية .كل
القناالت تبث أفالم حرب ،أفالم توتر ورعب .العنف قائم فـي

األفالم التسجيلية أو المصورة ،بالفـيديوهات والدعايات .أطفال
وأبناء شبيبة يشاهدون منذ جيل ّ
مبكر جدا أفالما ودعايات عنيفة
وينكشفون على تشكيلة من التعابير العنفـية التي يبثها التلفاز.

العنف الذي ينكشف عليه الصغار تنتج ظواهر سلوكية عنيفة
داخل المدارس إن كان بمحاكاة برامج المصارعة التلفزيونية
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المعروفة بـ  , WWEأو بمحاكاة أعمال العنف التي شوهدت فـي

الفـيلم -طعن ،اغتصاب وقتل أيضا .هذه ظاهرة مركبة تتسع من

سنة لسنة ،وأكثر فأكثر يتعرض أبناء الشبيبة لمخاطر االنكشاف

على األفالم العنيفة (هوروفـيتس .)1993

مثال مرعب على ذلك شاهدناه مؤخرا عندما خططت مجموعة
بنات  12عاما لقتل واحدة من صديقاتهن طعنا ودفنها .وقد

نسخوا “ الخطة “ بالدقة من فـيلم شاهدوه بالتلفاز.

العنف ضد المرأة
العنف ضد النساء هي ظاهرة عالمية ،تجتاز الحدود وتطال كل

الشعوب .تحدث مر العصور وفـي رحاب الدنيا .العامل الرئيسي
خلف انتشار الظاهرة هو فقدان المساواة بين الجنسين .هناك

ثقافات متسامحة مع الظاهرة وهناك ثقافات تؤدي أن تتم
الظاهرة تحت سجادة سميكة حتى تنفجر للخارج بسيل جارف

من الدم والدموع.

هنالك مجتمعات تعددية وثقافـية ينصاع فـيها األشخاص
للشارات الضوئية ،مؤدبين على الشارع وتصرفهم العام مه ّذب
ولطيف نحو الخارج ومع ذلك تجد بينهم رجاال يضربون
نسائهم .وفـي مجموعة الرجال المعتدين فـي منطقتنا هناك

مثقفون توجهاتهم إنسانية ،متسامحون فـي توجهاتهم حيال

االحتالل ،متسامحون بمنهج حياتهم ومستهلكو ثقافة وكل

ذلك نحو الخارج .لكن معاملتهم داخل االسرة للمرأة داخل
الغرف الموصدة مختلفة تماما .ضف الى ذلك ان هناك رجال

يعتدون على نسائهم من مختلف أطياف المجتمع (فوروم تبوز

http://www.tapuz.co.il/forums2008/viewmsg. )27.11.01
aspx?forumid=68&messageid=1990806
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العنف الجنسي
عمليات اغتصاب واعتداء جنسي
يتجسد العنف الجنسي عندما تتم عملية فرض مطالب جنسية
غير مرغوب بها بسياق عالقات جنسية بين أصحاب قوى
غير متكافئة .بشمل العنف الجنسي أيضا مضايقات جنسية-
جسمانية ولفظية واستغالل جنسي .التحرش الجنسي الجسماني

يشمل مالمسات  ،لسعات وتربيتات بمواقع حساسة .وتفهم
المضايقة اللفظية على أنها لفت غير مرغوب لألنظار تشمل

مالحظات ،نكات ،تهديدات ،ومحادثات هاتفـية أو إرسال رسائل
ألكترونية وكل ذلك على أساس جنسي .ي ّعرف االستغالل

الجنسي كفرض عالقة جنسية  ،كاملة أو جزئية عنوة أو لقاء يتم
بموافقة المرأة لكن وسط استغالل المركز األقوى للرجل ،وعود

بمكافآت أو تهديد بالحرمان منها أو مالحقة مطولة ومضنية.

ونتائج االستغالل الجنسي يمكن أن تكون خطيرة جدا والتسبب

بأذى للثقة بالنفس لدى ضحية االستغالل ولتدني تعليمها ،عملها

وحتى فـي نشاطها الرياضي ويتشوش نومها جراء كوابيس

إضافة إلحباط (هوروفـيتس  .)1993العنف الجنسي هو الفئة

الوحيدة التي تبلغ نسبة النساء الضحايا فـيها ثالثة أضعف
ونصف الضعف مقابل الضحايا من الرجال .يستدل من تقسيم

المعطيات حسب الجندر أنه بين العام  2000و  2011بلغ عدد

حاالت العنف الجنسي  60حالة لكل  100ألف مرأة .من تقسيم

المعطيات حسب الوضع العائلي للضحية يستدل أن نسبة
االعتداء الجنسي لدى النساء المطلقات ،كما هو لحاالت السطو
والقتل ،هي النسبة األعلى وإن كان هناك انخفاض منذ .2004

بالمقابل فمنذ  2003طرأ ارتفاع متواصل فـي نسبة االعتداءات

على العزباوات مقارنة مع استقرار نسبي فـي مقاييس فئات
أخرى .معطى مقلق هو أن نصف ضحايا االعتداءات الجنسية
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هن من القاصرات وأكثر من  40%من مخالفات الجنس تتم داخل

بيت الضحية أو فـي بيت المعتدي من قبل أشخاص تعرفهم

الضحية وتثق بهم (ريجف وشيري .)2012

فـي دراسته الواسعة حول عدم المساواة بين النساء والرجال

والعنف ضد النساء داخل العائلة يدعي محمد حاج يحيى أن
المبنى األبوي التقليدي للمجتمع العربي فـي إسرائيل والعالم
كله هو جذر المشكلة لكن هناك عوامل أخرى كثيرة أهمها عجز

المرأة وربما عدم استعدادها للتوجه للجهات ذات الصلة بغية

الحصول على مساعدة.

اإلمكانية لتقديم مساعدة للمرأة وألوالدها الذين يعانون من

العنف داخل المجتمع الفلسطيني محدودة جدا ،ويكاد ال تقوم

فـيها جهات يمكنها تقديم المساعدة للمرأة فـي ضائقتها .على
الغالب تستطيع المرأة التوجه لعائلتها فقط وهذه تميل عادة

لتوجيهاللوم على الضحية وليس على المعتدي (حاج يحيى

.)2005

جهات أخرى تحول دون طلب المرأة المساعدة هي الخوف من
الوصمة االجتماعية ،إيمانها العميق منذ طفولتها بأنه ينبغي

عليها تضحية ذاتها لصالح أبنائها ،وأيضا الخوف من تزايد
العنف الجسدي ضدها فـي حال علم زوجها أنها قدمت شكوى

عليه .مخرجها الوحيد إذن توجهها للعائلة الموسعة على أمل أن

تدعمها (علي  .)2009كذلك حتى عندما تجرؤ المرأة الفلسطينية

على التوجه لجهات المساعدة الخارجية فإنها تواجه عادة
معاملة استخفاف ومهين هي نتاج التوجهات الذكورية داخل

المجتمع .حتى عندما تبلغ المرأة للعالج الطبي عقب عنف قاس
فهي تصطدم بعظات وحض على العودة لبيتها وأسرتها بل إلقاء

اللوم عليها لجانب مظاهر التسامح مع الرجل العنيف ( حاج
يحيى .)2005
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النابلسي

( )2013تشير إلى عوامل هامة فـي المستوى

االجتماعي والسياسي .فـي رأيها ،وبناءا على شهادة سبع نساء

من عينة النساء المقابالت فـي البحث .النساء المقابالت وصفن

أذى وإهانة واستخفاف من قبل ممثلي المؤسسات وسلطات

الدولة ،عند توجههن من أجل طلب مساعدة من مؤسسات الدولة
ومن مهنيين يهود (مثل المحققات ورجال الشرطة واألخصائي
االجتماعي ،والممرضة بالمستشفى) .لقد وصفت هؤالء النسوة
تجربة مريرة كشفت عن تصرفات مهينة ،صراخ ،وازدراء،

وموقف متغطرس وعدوانية واراء نمطية تجاههن من قبل ممثلي

الخدمات االجتماعية والشرطيين ومقدمي الخدمات ،والذي
يتمثل دورهم باالساس بتقديم المساعدة للنساء المحتاجات.

الدراسات حول الضحايا النساء من العرب دللت على صعوبات
جمة حين توجههن للشكوى بمراكز الشرطة ،أو عند التوجه
للخدمات االجتماعية للحصول على المساعدة .هذه الصعوبات

ظهرت فـي الحواجز اللغوية ،والتمييز ،والتدخل أو عدم التدخل

تحت ادعاء الحساسية الثقافـية والتطبيع وقلة فـي تفعيل برامج
لمحاربة العنف واستعمال برامج تدخل على أساس النماذج

الغربية التي ال تتطابق مع الرموز الثقافـية للمجتمع العربي

(موكاري وريناوي2011 ،؛ شلهوب كيفوركيان2005 ،؛ شلهوب

كيفوركيان2000 ،؛ حاج يحيى وشحادة.)2005 ،

تظهر دراسة إسرائيلية أن العديد من ضباط الشرطة فـي
اسرائيل يعتقدون ان ظاهرة العنف فـي المجتمع العربي فـي
إسرائيل هي ظاهرة متغلغلة ،وهي سمة من سمات المجتمع
العربي .وباإلضافة إلى ذلك ،أظهرت نتائج الدراسة أن النساء
العربيات فـي إسرائيل ،الذين تعرضوا لسوء المعاملة ،وبعد
ذلك اتصلن بالشرطة ،ذكرت مشقة وصعوبة ،فـي حين كان

عليهم أن التعامل فـي وقت واحد مع المخالف الزوج وموقف

هجومي تجاههن من الشرطيين (شلهوب-كيفوركيان.)2004 ،
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النساء ضحايا العنف استنتجن منذ اتصالهن االولي مع

المؤسسات المختصة بانه يتم التعامل

معهن مبني على

اراء مسبقة ,عدوانية وعدم تفهم .وأشاروا إلى تأثير الصراع
السياسي من “الخارج” على نظام “الداخل” ،بكل ما يتعلق
بالعالقة تجاههم (النابلسي.)2013 ،

قتل على خلفـية
ما يسمى ظلما “ شرف العائلة “
القتل على خلفـية ما يعرف خطأ وظلما بـ “ شرف العائلة “ هو
أحد التجليات البارزة والخطيرة جدا للعنف ضد النساء بشكل

عام وفـي المجتمع العربي بشكل خاص على الرغم من الحظر
الديني لهذا القتل .فـي كل عام يقتلن نساء متزوجات وعزباوات
على يد أقاربهن بحجة “ المس بشرف العائلة “ .هذه المخالفة

أو الشبهة بمخالفة قواعد السلوك األبوي تعتبر تدميرا للسمعة
الطيبة للعائلة ولذا يتم تبرير معاقبة المرأة بأشكال شتى – بدءا

من سجنها فـي بيتها ،ضربها وإهانتها وحتى قتلها .هذا المفهوم
 المتج ّذر داخل المجتمع العربي ،الذي يضغط العائلة “ لتنظيف“ سمعتها الطيبة يبرر األفعال البشعة التي ترتكب الحقا بحق

المرأة بل يزكي القاتل ويظهره كضحية  -تفاقم المشكلة أكثر.
فـي حاالت كثيرة تتعاون العائلة مع القاتل من أجل صيانة البنية

األبوية السائدة ما يؤثر على الجهاز القضائي أيضا .عندما تطرح
حادثة القتل على خلفـية “ شرف العائلة “ يميل القضاة للتشديد

على المفهوم التقليدي بأن القتل شأن عائلي والقاتل ضحية
هذه التقاليد .وتصرف الجهاز القضائي فـي هذا الموضوع هو

مساس بحقوق المرأة حسب المواثيق الدولية الداعية لالمتناع

عن استخدام كل ادعاء خاص بالعادات والتقاليد كعذر للتهرب
من مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء وهذا ما زال أمرا مقلقا
جدا (علي .)2008
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عنف ضد المسنين
فـي كافة المجتمعات والثقافات العصرية هناك ازدواجية قيمية
بالتعامل مع المسن .من جهة أولى هناك اعتراف باحترام

المسن ومساعدته عند الحاجة .من جهة أخرى الوضع على

أرض الواقع مختلف وال يتم وفق هذه القيم .ينظر للمسنين فـي
المجتمع العصري عدة مرات كمشكلة وكعبء على المجتمع.

المشاكل المنوطة بالشيخوخة تتسع نحو المستوى االقتصادي
(انخفاض الدخل)  ،الصحي
والعزلة) (روزين )2003

واالجتماعي (قطع الصالت

يجب أن يؤخذ بالحسبان أن فئة المسنين تزداد سنة بعد سنة
وتتزايد حاالت التمثيل واالستغالل .إزاء قلة إنجاب األطفال

وتعمير األشخاص لسنوات أكثر فإن هذه الفئة تنمو وتكبر

بشكل سريع جدا أكثر من بقية الفئات السكانية ومن المتوقع أن

تزداد كثيرا حتى العام .)United Nations, 2010( 2050

فـي مرحلة الشيخوخة والتقاعد يشعر المسن بالفقدان بأشكال

مختلفة ويضطر لمواجهته ومواجهة ضمور أعضاء الجسم
وترهلها .عندما يضعف الجسم تضعف معه أحيانا القدرات

العقلية وعندها يتعرض المسن لجهات

استغاللية ومضرة

تهدف لسلبه أمالكه ،ماله ،بطريق السلب والنهب والتهديد
ّ
التذكر أن المسنين يشكلون شريحة
والتمثيل واالستغالل .علينا
مركزية فـي المجتمع وجزء جوهريا فـي حياتنا جميعا وعلى
الدولة أن تحدد قوانين للدفاع عنهم فـي وجه االستغالل والتمثيل

(.)Freitas, Cançado et al., 2006

أعمال التمثيل بالمسنين واستغاللهم يمكن أن تتجلى فـي فعل

واحد أو بسلوك متواصل يمس بواحد أو بأكثر من المجاالت
التالية  :جسماني ،جنسي ،اقتصادي ،عاطفـي ونفسي .هذه
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عملية تتم على يد شخص أو عدد من األشخاص المقربين للمسن

والذين يوليهم الثقة الشخصية .نتيجة التمثيل أو االستغالل

نشهد انتهاكا لحقوق الفرد المسن ،تغييرات لألسوأ فـي مناهج

حياته وانكشافه لضرر وارتفاع بمستوى المساس وتهديد أمن

وسالمة المسن.

كما اسلفنا ,يشمل التمثيل المجاالت التالية  :اإلهمال – تقنين
بالحاجات األساسية للمسن كالطعام ،الثياب والعالج الطبي.

اإلهمال -العزلة العائلية واالجتماعية.استغالل اقتصادي-
استغالل لألسوأ واستخدام غير قانوني وغير مناسب ألمالك
المسن وموارده ،بما يشمل سرقة ،احتيال  ،االستيالء على

أمالك واستخدام غير قانوني بشكل سيء للتفويض( كنيغ

وبن دافـيد www.piba.gov.il/FormsAndRegulations/(. )2007

Notice/Pages/02110211.aspx

يالحظ فـي السنوات األخيرة تغيير بنظرة المجتمع العصري

للمسن ،أقيمت تنظيمات علمية واجتماعية لمعالجة مشاكل
المسن والشيخوخة فـي المجتمع بل سنت قوانين مختلفة للدفاع

عن المسن بوجه اإلهمال واالستغالل .أوضح المجتمع الغربي

رأيها وقال مقولته فـي حالة إهمال المسنين أو التمثيل بهم بل

اعترفت بأعراض “المسن المضروب “ كما هو الحال مع أعراض

“ الطفل المضروب “ .دول مختلفة تشرع القوانين اليوم لحماية
المسنين فـي وجه مثل هذه الحاالت .فـي الواليات المتحدة يبلغ
عن أكثر من مليون مسن يعانون من العنف واإلهانة واإلهمال

ضدهم سنويا (روزين )2003
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3

الفصل الثالث:

تقارير عن معطيات
الجرائم فـي إسرائيل
عامة وبين العرب
خاصة

معطيات حول الجريمة بين األعوام 2005-2011
ّ
أن حاالت القتل ،االغتصاب والسطو العنيف
تدل األبحاث على ّ
ً
وأيضا
قد أصبحت أمر ًا روتينيًا فـي الحياة اليوميّة فـي إسرائيل،
حاالت االعتداء العنيفة على مواطنين دون أي سبب .وقد آل

األمر إلى تمادي اإلعالم بوصفه أعمال العنف باسم “إرهاب
داخل ّي” أو “إرهاب مدن ّي” ،والذي يعر ّض المجتمع ك ّله للخطر
(يناي :2004 ،علي :2013 ،معاريف .)13.12.2005

المخالفة األكثر عن ًفا وخطورة (والتي ُيعاقب ُ
مرت ِكبُها بأش ّد
درجات عقاب) هي القتل .هنالك اختالفات واضحة بين حاالت
القتل فـيما يتع ّلق بالرجال والنساء .من خالل تشريح معطيات
الشرطة ،ما بين الـ -2011 2003وفق الجنس يتّضح أنه منذ
ٌ
رجال أكثر بثالثة أضعاف من النساء .يظهر
الـُ 2003يقتل
ً
أيضا ،من توزيع حاالت القتل وف ًقا لفئات عمرية ،أنه فـي أوساط
النساء الالتي تبلغن  18حتّى  ،24نسبة حاالت القتل هي األعلى

من بين الفئات العمرية (ريجف وشيري.)2012 ،
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ّ
شكل العام  2005نقطة تحو ّل فـي بحث معطيات الجريمة فـي

إسرائيل .على ضوء الزيادة فـي نسبة العنف ،أقامت الحكومة

جلسة خاصة ( )05.06.2005لهذا الموضوع واتّ خذت ع ّدة
قرارات مه ّمة لتقليص ومنع اإلجرام .من بين القرارات التي
اتخذتها نذكر التالي:

1.1تتطلب ظاهرة العنف عالجًا مك ّث ًفا من جميع الهيئات
واألجسام العاملة على مكافحة العنف ،وتخصيص
كل الوقت والموارد الالزمة من أجل ذلك.
2.2هنالك حاجة لتوجيه شامل ولمتابعة عملية تنفـيذ
برامج كل األجسام التي تعنى بمكافحة العنف.
3.3منح صالحيات خاصّة لوزير األمن الداخلي للتعامل
مع هذا الموضوع ،ليصبح المشروع األهم (الوطني/
القومي) لوزارته.
4.4تخصيص موارد ماديّة وتعزيز القوى العاملة فـي
الشرطة.
5.5توجيه عناصر تطبيق القانون لوضع مشكلة العنف
واإلجرام على جدولها اليومي وعلى رأس سلم
أولوياتها.
كنتيجة لهذه القرارات والتوجيهات ،طرأ ثبات وانخفاض معين
بمستوى الجرائم فـي المجتمع اليهودي فـي إسرائيل من سنة

 2005وحتى سنة ( 2013رتنر ;2007 ،شرطة اسرائيل .)2013

عرضت شرطة إسرائيل خالل السنين  2009-2004معطيات عن

الجريمة فـي اسرائيل ،والتي تدل على ُوجهة ثابتة فـي االنخفاض

بأعداد الجرائم المبلغ عنها ،والتي تشمل جرائم الممتلكات
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وجرائم العنف .منذ سنة  2004انخفضت نسبة الجريمة لكل

 100،000مواطن فـي إسرائيل ِبـ  118.6%-فـي مجال جرائم
الممتلكات ،وبدءًا من سنة  2005انخفض عدد اقتحامات الشقق
ً
أيضا فـي مجال
بـ - 30%وعدد سرقات السيارات ِبـ ،34%

جل انخفاض والذي بلغ  .10.7%أما فـي نطاق
س ّ
جرائم العنف ُ

سجل انخفاض من 162
أعمال القتل على خلفـية جنائية فقد ُ

جريمة فـي سنة  2005لـ  122جريمة فـي سنة  2009بحيث أن

نسبة أعمال القتل لكل  100،000انخفض من  2فـي سنة 2006

ل 1.65فـي سنة ( 2009شرطة إسرائيل  ،2010شعبة التحقيقات
واالستعالمات ،قسم األبحاث ،تقدير االستعالمات).

طرأ انخفاض فـي جرائم الممتلكات بنسبة  42%بسنة – 2003
ً
أيضا
انخفضت نسبة سرقة السيارات بـ 41%بسنة  ،2006طرأ
انخفاض كبير بلغ  36%بنسبة اقتحام البيوت من سنة 2006

وانخفاض  2%بنسبة الجرائم المبلغ عنها فـي سنة  .2006يجدر

الذكر ،أنه فـي هذا المجال ،فإن نسبة العنف فـي إسرائيل هي من
ً
انخفاضا بين دول أوروبا.
األكثر
بالمقابل ،فقد طرأ ارتفاع بنسبة  10%فـي لوائح االتهام منذ سنة

 ،2006وارتفاع بنسبة  15%بتقديم لوائح االتهام على جرائم

خطرة .طرأ ارتفاع  11%بعدد االعتقاالت حتى تنفـيذ اإلجراءات.
ّ
وحل ملفات القتل.
فـي سنة  2010طرأ ارتفاع فـي الكشف عن
ً
وأيضا فـي مجال الكشف عن األسلحة فقد طرأ ارتفاع :منذ سنة

جل ارتفاع
وس ّ
 ،2006ارتفع عدد ملفات كشف األسلحة بـُ ،89%
بنسبة  80%فـي عدد المتهمين بهذه الجرائم ،بدءًا من سنة 2006
طرأ ارتفاع بنسبة  255%على حاالت حيازة سكين -فقد كانت ما
يقارب  85%من الملفات التي تتعلق بحيازة سكين ضد متهمين
ً
جل
أصحاب سوابق جنائية.
س ّ
وأيضا فـي أوساط الشباب فقد ُ
ارتفاع بنسبة  6%فـي كشف عن الجرائم ،يشمل جرائم السموم،
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االبتزاز وحيازة سكين (شرطة إسرائيل  ،2010شعبة التحقيقات

واالستعالمات ،قسم األبحاث.)http://www.gov.co.il ،

6.6بنا ًء على هذه النظرة العامّة النخفاض فـي الجريمة،
يمكن االفتراض أن المعطيات حول االنخفاض فـي
الجريمة ستنعكس أيضًا بنهج موازي برفع الشعور
باألمان لدى الجمهور والرفع من ثقة الجمهور
بالشرطة .لكن هذا لم يحصل .نتائج االستفتاءات
المختلفة للجمهور والتي عُقدت فـي السنين -2007
 2008تُشير إلى أنه لم يطرأ ارتفاع موازي على
منسوب ثقة الجمهور بالشرطة وقد بقيت كما كانت.
(شفـيرا-هيمن وآخرون.)2012 ،
معطيات حول الجريمة
بين المواطنين العرب فـي إسرائيل
تزامنًا مع معطيات االنخفاض بالجريمة بين اليهود فـي إسرائيل،
تُشير هذه األبحاث وأخرى إلى ارتفاع حادّ بمستوى العنف
والجريمة بين العرب-الفلسطينيين فـي إسرائيل .يزداد اإلحساس
بالضعف من تزايد العنف فـي المجتمع العربي-الفلسطيني وعلى
ضوء الفزع وانعدام األمان الشخصي المُتسَبّب فـي أوساط هذا
الجمهور.
تُ شير معطيات شرطة إسرائيل ،أنه فـي سنة  2009طرأ ارتفاع

بنسبة  8.4%فـي الجريمة فـي وسط المجتمع العربي مقارنة

بسنة  ،2007فـي سنة  2007طرأ ارتفاع بنسبة  0.9%فـي الجريمة
مقارنة بسنة  .2006أي أنه فـي األعوام الثالثة ال ُمب ّلغ عنها -2006

 2009قد طرأ ارتفاع متواصل فـي الجريمة فـي المجتمع العربي.
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إن االرتفاع بالجريمة فـي سنة  2009كان كبير ًا بشكل خاص
ّ
مقارنة بالسنين التي سبقتها.

من الجدير ذكره أن معطيات الجرائم فـيما يخص المواطنين
والسكان قد أخذت من الملفات المكشوفة .أي فـي الملفات والتي

عُ رفت بها هوية المتهم بتنفـيذ الجريمة .فـي سنة 2009-2007

طرأ ارتفاع بنسبة الملفات المكشوفة فـي ّ
كافة القضايا .بنفس
الوقت فقد طرأ انخفاض فـي ّ
كافة ملفات اإلجرام .أي أن االرتفاع
ً
بمعطيات الجريمة الخاصة بالمواطنين العرب هي أيضا نتيجة

الرتفاع بنسبة الكشف عن المتهمين بالجرائم (رونين.)2010،

باإلضافة لمعطيات الجريمة العامّة ،فإن قس ًما كبير ًا من مخالفات

العنف الخطيرة تخص السكان العرب.

فـي سنة  2009نشر تقرير حول تمثيل العرب بالجريمة كان

الجزء الخاص بالعرب من هذه المخالفات كبير ًا ج ًدا مقارنة
بالنسبة التي يشكلها العرب من كافة السكانُ .يعلمنا تقرير
مركز البحث والمعلومات الصادر عن الكنيست والذي ُيعنى

بالجريمة فـي الوسط العربي فـي إسرائيل ،أن العرب فـي سنة

 2009والذين كانوا يشكلون  18%من مواطني إسرائيل قد كانوا

يشكلون  41%من كافة المشتبه بهم فـي ملفات القتل36% ،

فـي ملفات محاولة القتل 36% ،فـي ملفات االعتداءات الخطيرة،

 40%فـي ملفات الحرق 36% ،فـي ملفات السرقة و 43%فـي

ملفات السرقة بظروف خطيرة .باإلضافة لذلك فإن هنالك أنواع
جريمة خاصة بالمجتمع العربي ،مثل الشجارات بين الحمائل،

بالغات عن العنف األسري ،شكاوى على جريمة ارتكبت بحق

عائالت عربية من قبل الشرطة (رونين ..)2010

ّ
شكل المجرمون العرب فـي السجون اإلسرائيلية فـي بداية

نوفمبر من عام  40% 2009من كافة المجرمين الذين اعتقلوا
ّ
األسري ،وهذا المعطى يبرز بشكل خاص
على خلفـية العنف
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نظر ًا لحقيقة أن نسبة الشكاوى المقدمة بخصوص العنف

األسري فـي المجتمع العربي قليلة ج ًدا مقارنة بالقسم الذي

يشكلوه من كافة السكان( .على سبيل المثال ،فـي األشهر كانون

ثان -أيلول فقط  11.8%من كافة الشكاوى المتعلقة بموضوع
العنف األسري قد قدمت على أيدي نساء عربيات).

ً
أيضا مكانة مخالفات االنتقام والقتل على خلفـية ما يسمى
تبرز

بشرف العائلة – (رونين :2010 ،الدائرة المركزية لإلحصائيات،

مركز البحث والمعلومات فـي الكنيست) تسمية والتي من
المفضل تحاشيها.

من نتائج هذه األبحاث واستمرارية ارتفاع العنف فـي المجتمع
العربي فـي اسرائيل ،تم عرض عدة تفسيرات ونظريات عديدة
ومتنوعة والتي ذكرنا قس ًما منها أعاله .يبرز من بين هذه

التفسيرات يندرج تدني مكانة العرب فـي سلم أولويات الدولة
والشرطة؛ التمييز؛ إقصاء وإهمال العرب بشكل مقصود من

جانب سلطات تطبيق القانون فـي إسرائيل ،وانتهاء بنظريات

المؤامرة .حتى وإن كانت هذه النظريات صحيحة أو لم تكن،
ّ
بنيوي وشام ًال
فإن االرتفاع فـي نسبة العنف يتطلب تعام ًال

ً
ّ
خطة قطرية حكومية شاملة
أيضا
لعالج هذه الظاهرة ،ويتطلب
وعامة لمحاربة الجريمة المتزايدة ،وبالمقابل نحتاج لخطة والتي
تأخذ بعين االعتبار خصائص الثقافة العربية-الفلسطينية فـي

إسرائيل ،إن كان بتمييز الظاهرة أو فـي منح وتصنيف طرق
ً
أيضا األخذ بعين االعتبار العالقة الهشة والمتوترة
عالجها .يجب
بين الشرطة وبين السكان العرب ،والتي وصلت الحضيض بعد

أحداث انتفاضة األقصى فـي أكتوبر ( 2000سانتو وعلي)2008 ،
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معطيات الجريمة فـي السنوات 2013-2012
رسم بياني 1

التعبير عن هذه المخاوف من التزايد فـي افة العنف والمحاوالت
ألن “يكونوا” جزء من الحل وليس فقط جزءًا من المشكلة ،ح ّفزت
ً
أيضا المجتمع المدني فـي إسرائيل .إحدى مراكز المجتمع

المدني الناشطة هو مركز أمان ،المركز العربي للمجتمع االمن
برئاسة الشيخ كمال ريان (المسؤول عن جمع المعطيات لبحثنا
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م ّ
هذا هو السيد صالح عاصي ُ
ركز بمركز أمان).

من معطيات مركز أمان والذي اعتمد على معطيات الشرطة
فـيما يخص حاالت إطالق النار والقتل التي حدثت فـي المجتمع
العربي فـي السنوات األخيرة اتضح أنه من الممكن أن نُ شير إلى

ارتفاع حاد فـي حاالت القتل منذ سنة  2007وحتى سنة .2013
لقد ُكبح هذا االرتفاع وحتّى انخفض فـي سنة  2013كما يمكننا

أن نرى فـي الرسم البياني فـي الصفحة السابقة .معطيات
الشرطة وف ًقا لما ب ّلغ عنه مركز أمان تُ شير إلى أنه فـي سنة 2007
كان فـي الوسط العربي  46حالة قتل .فـي سنة  2008بدأ ارتفاع

حاد والذي بلغ أوجه فـي سنة  73 ،2010حالة قتل فـي سنة
واحدة (فـيما بعد سنذكر تحليل هذه المعطيات وف ًقا للجنس،
الجيل ،أداة إطالق النار ،المناطق وأخرى) فـي سنة  2011كان

هنالك انخفاض على عدد القتلى إلى  62حالة قتل لكن فـي السنة
التي تليها طرأ ارتفاع بلغ  72حالة قتل .تُ شير المعطيات إال أنه
فـي سنة  2013كان هنالك انخفاض لـ 56حالة قتل فـي السنة

ولكن كما سبق وذكرنا فإنه من الصعب علينا أن نستنتج إن

كان هنالك تغيير فـي الُوجهَة/المنحى على ضوء التغييرات فـي

طرق العالج والتداول أو لعل التغيير هو ظرفـ ّي أو أن القتلة قد
أخطأوا الهدف.
يجدر الذكر أنه على الرغم من أن العرب يشكلون  18%من مجمل

السكان فـي إسرائيل ،فإن تمثيلهم بين القتلة تجاوز الـ 40%من

كافة القتلة فـي السنين المبلغ عنها .فـي الرسم البياني  1يمكننا
ً
أيضا حاالت إطالق الرصاص الح ّي والتي حدثت فـي
أن نرى
المجتمع العربي .النتائج صادمة .بين السنين  ،2012-2007فإن

حاالت إطالق النار الحي ارتفعت بشكل حاد بحيث أن أوجها
ً
أيضا كان فـي سنة  ،2010ووصل تقريبًا ضعف العدد .من 469
فـي  2007لـ  875فـي  .2010كما هو الحال فـي حاالت القتل ،فإن
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ً
هبوطا ومن ثم ارتفاعً ا فـي الـ( 2012شرطة
سنة  2011قد شهدت

إسرائيل لم تنشر بعد معطيات رسمية حول حاالت إطالق النار
لسنة .)2013

فق تقسيم األجيال/الفئات العمرية
 .1الضحايا ِو َ
فـي سنة  2012كان هنالك  120حالة قتل فـي إسرائيل ،فـي

الوسط العربي فـي إسرائيل والذي يشكل  18%من كافة السكان

كان هنالك  68حالة قتل .أي ما يقارب  56%من كافة حاالت
القتل قد حدثت فـي الوسط العربي.

معطيات سنة 2012
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فـي سنة  2012دفع  68ضحية حياتهم من المجتمع العربي
فـي إسرائيل ،فـي الفئات العمرية ُ 14-0قتل  4ضحايا والذين

يشكلون  6%من كافة الضحايا فـي سنة .2012
فـي الفئة العمر ّية ُ 29-15قتل  34ضحية .والذي يشكلون ما

يقارب  50%من كافة الضحايا فـي سنة ،2012
فـي الفئة العمر ّية ُ 45-30قتل  18ضحية .والذي يشكلون ما
يقارب  27%من كافة الضحايا فـي سنة .2012
فـي الفئة العمر ّية ُ 60-46قتل  7ضحايا .والذي يشكلون ما

يقارب  10%من كافة الضحايا فـي سنة ،2012
فـي الفئة العمر ّية ُ 61+قتل  5ضحايا .والذي يشكلون ما يقارب
 7%من كافة الضحايا فـي سنة 2012

معطيات سنة 2013
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فـي الفئة العمر ّية ُ 0-14قتل  3ضحايا .والذي يشكلون ما يقارب

 5%من كافة الضحايا فـي سنة ،2013
فـي الفئة العمر ّية ُ 29-15قتل  23ضحية .والذي يشكلون ما
يقارب  41%من كافة الضحايا فـي سنة ،2013
فـي الفئة العمر ّية ُ 45-30قتل  20ضحية .والذي يشكلون ما
يقارب  36%من كافة الضحايا فـي سنة ،2013
فـي الفئة العمر ّية ُ 60-46قتل  16ضحية .والذي يشكلون ما
يقارب  10%من كافة الضحايا فـي سنة ،2013
فـي الفئة العمر ّية ُ 61+قتلت ضحيتين .والذي يشكلون ما يقارب
 7%من كافة الضحايا فـي سنة ،2013

للتلخيص وحسب الرسوم البيانية  1.1و ،1.2الضحايا وِ ف َق
تقسيم األجيال ،يمكننا االستنتاج من المعطيات أن األكثر تضر ًرا

من انتشار العنف هم الشباب ،بأعمار  .29-15هذه المعطيات
صحيحة للسنين  2012و .2013مع هذا ،فإن كل الفئات العمر ّية

قد تضررت من حاالت القتل ،بما يشمل األطفال والعجزة.

من المقارنة بين السنين  2013و 2013هنالك انخفاض حاد

فـي المجموعة العمرية  ،29-15مجموعة والتي تشكل شريحة
كبيرة من عدد الضحايا فـي هذه السنين .إن النجاح بالقضاء
على العنف فـي هذه الشريحة ،سيقلل بشكل ملحوظ من انتشار

الظاهرة.
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فق تقسيم الجنس
 .2الضحايا ِو َ
معطيات سنة 2012

من الرسوم البيانية  2.1و 2.2والتي تتع ّلق بتقسيم ضحايا القتل
وِ ف َق الجنس لسنة  .2012كان هنالك  68ضحية فـي هذه السنة،

من بينهم  9نساء واللواتي يشكلن  13%من كافة الضحايا.
بالمقابل 59 ،ضحية كانوا ذكو ًرا والذين يشكلون  87%من كافة

المقتولين .ال حاجة لذكر أن تقريبًا غالبية هؤالء النساء دفعوا
حياتهم على خلفـية ما يسمى ظلما “بتدنيس شرف العائلة”.
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معطيات سنة 2013

من الرسوم البيانية  2.1و ،2.2حول تقسيم ضحايا القتل وِ ف َق

الجنس لسنة 2013؛ كان هنالك  56ضحية فـي هذه السنة،
من بينهم  15امرأة واللواتي يشكلن  27%من كافة الضحايا.
بالمقابل 41 ،ضحية كانوا ذكو ًرا واللذين يشكلون  73%من
ً
أيضا هنا ،ال حاجة لذكر أن تقريبًا غالبية هؤالء
كافة الضحايا.
النساء دفعوا حياتهم على خلفـية ما يسمى “بتدنيس شرف
العائلة”.

للتلخيص وحسب الرسوم البيانية  2.1و ،2.2حول الضحايا وِ ف َق
سجل انخفاض
تقسيم الجنس ،يمكننا االستنتاج أنه من جهة قد ُ
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بعدد ضحايا القتل فـي  ،2012ولكن من جهة أخرى فإن نسبة

وعدد النساء من مجمل الضحايا قد ارتفعا.

تُ شير النتائج إلى أن االنخفاض بعدد ضحايا القتل من  69فـي

سنة  2012لـ 56فـي سنة  ،2013قد كان لصالح الذكور فقط.
سجل ارتفاع حاد بعدد النساء الالتي ُقتلن فـي
وبالمقابل فقد ُ
الـ 2013من  9فـي سنة  2012إلى  15امرأة فـي سنة ُ .2013يظهر
الرسم البياني ارتفاعً ا حادًا أو على وجه الدقة تضاع ًفا ،بعدد
النساء القتلى من  13%فـي سنة  2012لـ 27%فـي .2013

 .3الضحايا وفق تقسيم أدوات القتل
معطيات سنة 2012
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من الرسوم البيانية  3.1و  3.2والتي تتعلق بتقسيم ضحايا
القتل وِ ف َق أدوات القتل لسنة  .2012يمكننا أن نرى أنه من بين

 68ضحايا القتل فـي هذه السنة 43 ،ضحية تم قتلها بواسطة
إطالق النار والذين يشكلون  63%من بين ضحايا القتل ،من
جهة أخرى 16 ،ضحية تم قتلها بواسطة سكين ،24% ،وبأدوات
أخرى تم قتل  9والذين يشكلون  13%من ضحايا القتل.

معطيات سنة 2013

نستنتج من الرسوم البيانية  3.1و  3.2عن ضحايا القتل لسنة

 2013أنه من بين  56ضحايا القتل فـي هذه السنة 42 ،ضحية تم
قتلها بواسطة إطالق النار والذين يشكلون  75%من بين ضحايا
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القتل ،من جهة أخرى 10 ،ضحايا تم قتلها بواسطة سكين،

 ،18%وبأدوات أخرى تم قتل  4والذين يشكلون  7%من ضحايا
القتل.

المقارنة بين معطيات  2012و ،2013تُ ظهر ارتفاعً ا حادًا على

ي للقتل .ارتفاع من  63%فـي سنة 2012
استعمال السالح الح ّ

لـ 75%فـي سنة  .2013نرى أن السالح الحي قد أصبح متوفر ًا

أكثر .هذه المعطيات تالئم األبحاث والتي أظهرت ارتفاعً ا
بسهولة حيازة السالح فـي المجتمع العربي .من جهة أخرى،

سجل انخفاض يقارب الثلث على استعمال السكين من أجل
ُ
تنفـيذ عملية قتل.

 .4الضحايا وفق تقسيم األشهر
معطيات سنة 2012
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تُ ظهر الرسوم البيانية  4.1و  4.2التي تتعلق بتقسيم الضحايا
وِ ف َق أشهر السنة ،أن األشهر أيلول وأ ّيار هما الشهران األكثر
نزي ًفا/دمو ّية من بين أشهر السنةُ .ثلث حاالت القتل فـي سنة

 ،2012حدثت فـي هذين الشهرين .فـي شهر أيلول كان عدد
ثان
ضحايا العنف هو األعلى  ،18%بالمقابل فإن األشهر كانون ٍ
وحزيران ،كان هنالك فقط  3%من الضحايا.

معطيات سنة 2013
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ً
أيضا الرسوم البيانية  4.1و  4.2التي تتعلق بتقسيم
تُ ظهر
الضحايا وِ ف َق أشهر السنة فـي سنة  2013على وجود عالقة

ُ
متالزمة بين أشهر السنة ومستوى العنف ،الجريمة والقتل
ً
ً
أيضاُ .يظهر الرسم أنه شهر أيلول
أيضا فـي سنة  2013كان
ً
الشهر األكثر
فتكا  ،16%مقارن ًة باألشهر كانون أول وتموز،

سجل فـي األشهر
واللذين بلغت نسبة الضحايا فـيهما  2%فقطُ .
نيسان وحزيران ارتفاع ُ
مطابق.

قد يكون سبب االرتفاع الكبير فـي العنف فـي شهر أيلول هو

كونه شهر أعياد وعُ طل ،الكثير يخرجون لالستجمام ويتركون

بيوتهم بدون حراسة أو ينكشفون على مظاهر عنف فـي أماكن

غير مألوفة لهم .يمكن افتراض وجود عالقة بين مستوى اللحمة
االجتماعيّة لنسبة العنف .بعد موسم األعياد وتب ّدل المواسم،
هنالك انخفاض على منسوب ال ُلحمة االجتماعية.
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فق تقسيم األلوية/المناطق
 .5الضحايا ِو َ
معطيات سنة 2012

تُ ظهر الرسوم البيانية  5.1و  5.2والتي تتعلق بتقسيم ضحايا
القتل وِ ف َق األلوية لسنة  2012أن لواء الشمال هو اللواء صاحب

عدد الضحايا األكبر –  ،39%مقابل لواء حيفا والذي ُينسب له

 6%من الضحايا.
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معطيات سنة 2013

تُ ظهر الرسوم البيانية  5.1و  5.2والتي تتعلق بتقسيم ضحايا
القتل وِ ف َق األلوية لسنة  2013أن لواء الشمال مجددًا هو اللواء

صاحب عدد الضحايا األكبر .42% ،لكن لواء حيفا قد مر ّ بتغيير

جذري وقد تضاعفت نسبة القتل فـي أرجائه بثالثة أضعاف.
تُ ظهر الرسوم أن العالقة بين األلوية بنسبة الضحايا قد بقيت
ثابتة ،مع هذا يبرز انخفاض حاد بعدد الضحايا فـي لواء المركز
ُ
مقابل ارتفاع حاد فـي لواء حيفا .كما هو معروف ،فإن لواء
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الشمال يحوي تركيزًا عاليًا للعرب .ما يقارب  56%من العرب
فـي إسرائيل يعيشون فـي هذا اللواء.

فق تقسيم المناطق
 .6الضحايا ِو َ
معطيات سنة 2012

تُ ظهر الرسوم البيانية  6.1و  6.2والتي تتعلق بتقسيم ضحايا
القتل وِ ف َق المناطق لسنة  2012أن المثلث الجنوبي والجليل

111

الجريمة والعنف في
المجتمع العربي

ً
تلطخا بالدم –  57%من حوادث
األسفل هما المنطقتان األكثر
القتل تحدث فـي هذه المناطق.

معطيات سنة 2013

تظهر الرسوم البيانية  6.1و  6.2لسنة  2013أنه قد طرأت

تغييرات على نسبة حاالت القتل .ارتفاع حاد بنسبة القتل فـي

المثلث الشمالي وفـي النقب مقابل انخفاض حاد بنسبة القتل
فـي المثلث الجنوبي.
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يظهر أن السبب وراء الهبوط الحاد فـي المثلث الجنوبي هو
تنفـيذ خطط كثيرة من قبل مركز أمان ،باألساس خطة “الطاوالت

المستديرة” ،والتي تب ًعا لبرامجها لها يقوم المجتمع بأخذ

المسؤولية على كل ما يحدث داخله.

الفئة األكثر تضر ًرا من انتشار العنف فـي المجتمع العربي ،هي
فئة الشباب .لذلك

تلخيص
نرى أن أغلب البرامج التي يقوم بها مركز أمان موجهة لهذه الفئة،

مع االهتمام بتسخير جهود الفئات العمرية المختلفة األخرى

لمهمة الح ّد من ظاهرة العنف أو التخفـيف من انتشارها .على
سبيل المثال ،من خالل مشروع “الطاوالت المستديرة” ،يقوم
مركز أمان بتجنيد ذوي خبرات ومهنيين ،ووجهاء من المجتمع،
الذين يقومون بتخطيط ورسم مشاريع وفعاليات طويلة األمد،

لجمهور الشباب ،ويسعون لتطبيق أهداف هذه البرامج.

إجماالً ،يمكن القول أن نسبة الجريمة ومخالفات االعتداء على

ال ُممتلكات ،فـي الوسط اليهودي ،آخذة باالنخفاض  -للسنة

الثامنة على التوالي – منذ سنة  .2005فـي سنة  ،2012فـي
المخالفات المعرفة كمخالفات عنف شديد ،هنالك ارتفاع 5.7%

مقارنة بالسنة التي سبقتها ( .)2011فـي سنة  2012ث ّمة 120

حالة قتل مقارنة بـ 150حالة فـي سنة  .2011فـي عدد ملفات

حاالت محاوالت القتل هنالك انخفاض بنسبة  9.6%مقارنة
بسنة .2011

لكن ،ولألسف ،نرى أن هذه المعطيات ال تنطبق على المجتمع
العربي ،بل على العكس تمامًا ،األبحاث والمعطيات التي ق ّدمتها
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شرطة إسرائيل تُ شير إلى ارتفاع ملحوظ فـي نسبة العنف

والجريمة فـي الوسط العربي فـي إسرائيل .فـي المخالفات
المذكورة أعاله ،نسب الجريمة لكل  1000شخص هي  23مخالفة

لمن هم يهود ،و  62مخالفة للعرب.

نظر ًا للوضع القائم ،يسود الشعور بالعجز ،الخوف ،وعدم

االحساس باألمان حيال ازدياد حاالت العنف فـي المجتمع
العربي( .علي)2012 ،
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4

الفصل الرابع:

هل باإلمكان القضاء
على ظاهرة العنف؟
فـي المخالفات المذكورة أعاله كما رأينا ،العدائية والعنف
منتشرة فـي العالم أجمع .ظاهرة العنف أصبحت وباءً الذي
يجتاح المجتمع ويضرب بنيته ،وال ُمسبّب للعديد من األضرار
الجسدية والنفسية للفرد والمجتمع .فـي المقابل ،هنالك

مساع ومشاريع مطروحة التي تهدف إلى منع الظاهرة اولكبح
ٍ
انتشارها .السؤال الذي يجب طرحه هو ،هل يمكن ح ًّقا القضاء،

أو على األقل الح ّد من هذه الظاهرة؟ وأي الوسائل هي األمثل
لتحقيق هذا الهدف؟
فـي هذا الفصل ،سنقوم بعرض بعض النظريات التي تحاول

اإلجابة على السؤال المطروح أعاله. .

يمكننا االدعاء أن العنف هو سلوك مميّز ،يهدف إلى توفـير
الر ّد على مشاكل ناتجة عن وجود حاجات معينة لدى االنسان.
األنماط المختلفة للسلوك العنيف تتشكل وف ًقا للحاجة التي ينوي
السلوك تلبيتها ،وغالبًا ما يكو ّن مصدر بلورة نمط سلوك معين

هو البيئة االجتماعية المحيطة وأحداث عدائية من الماضي التي
تركت أثرها فـي نفس اإلنسان (صاحب السلوك) .يمكننا الجزم،
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أن البشرية لم تفلح فـي معالجة أزمة العنف ،ابتداءً من أجهزة
تطبيق القانون وانتهاءً بالمؤسسات القضائية .التطور البشري
ّ
يقل وحسب ،إنما هو آخذ بالتحذلق
يدل على أن العنف لم
ً
أيضا وأصبح ظاهرة مركبة أكثر لدرجة أن الوسائل التي هدفها
الحماية من العنف أصبحت بحد ذاتها تحوي مصطلحات عنيفة،

مثل :القضاء على العنف ،الحرب ضد العنف ،يجب االستجابة
للقوة بقوة أكبر ،نضال عادل وغيرها .وبذلك هم يعطون لهذه
الظاهرة شرعية( .شوهم)2005 ،

لكي نستطيع التعامل مع العنف المتفشي فـي المجتمع ،علينا

العمل على عدة أصعدة ،الصعيد االجتماعي ،الثقافـي والحكوم ّي.
م ّ
بداي ًة ،علينا أن نسعى لزيادة الوعي حول القضية من جيل ُ
بكر.
إضاف ًة ،يجب العمل على تطبيق القوانين المعدة والمسنونة
للحماية من العنف ،وبخاصة تلك المسنونة لحماية الشرائح
المستضعفة كالنساء والعجزة واالطفال وايض ًا ,التوجه لسلطات

تطبيق القوانين واالستعانة بها للتنسيق فـي مواقف مشابهة،
وايض ًا تخصيص الموارد الالزمة للقيام بمشاريع ترفـيهية

وتحسين الوضع والبنية االجتماعية ،وإنشاء خطوط هاتفـية
للدعم المباشر وتوفـير مالجئ للنساء المعنّفات ،واالهتمام

بإقامة مالجئ التي تتالءم والقيم والعادات فـي المجتمع العربي.
ضف الى ذلك تأهيل طاقم مهني ومتطوعين على المام واسع

بالثقافة العربية لعالج هذه القضية المؤلمة.

يمكننا أن نرى فـي الوسائل التي اتبعها جهاز التربية والتعليم فـي

والية شيكاغو االمريكية ،كمثال يحتذى للوسائل التي بإمكاننا

استخدامها لمنع العنف .قام جهاز التربية والتعليم هناك بدمج
وتفعيل خطط تدخل للجيل الشاب ،لعدة سنوات .ارتكزت

هذه البرامج على أسس نظرية التعليم االجتماعي ،أبحاث عن
االعتراف االجتماعي ونماذج لتحليل المعلومات ،التي تتطرق
ص ّممت هذه البرامج للعمل
للتصرفات والسلوكيات االجتماعيةُ .
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على تقليل التصرفات العدائية للشباب ،الذين يسكنون فـي أحياء
الفقرة التي تعاني من عدة ضوائق ،عن طريق تغييرات معرفـية.

خالل البرنامج تبين أنه كانت هنالك حاجة للعمل على توسيع
السياقات :من الفرد – للصف ،من الصف – للنظراء والزمالء

والعائلة ،وذلك بسبب كون الطريقة الوحيدة لتعليم العوامل

المعرفـية ،هي بواسطة اإلرشاد والتعليم المباشر.

الصحة العالمية بنشر تقرير شامل
فـي سنة  2002قامت منظمة
ّ

عن وضع العنف والصحة فـي العالم .مع ِّدي التقرير ,إضافة

لجهات أخرى ،مثل المركز لألمراض المعدية واألوبئة التابع

لحكومة الواليات المتحدة ،يتطرقون لفهم الطبيعة البشرية،
التغلب على الخوف والغضب والتخلص منهم مما يؤدي للقدرة

على البوح بمكنونات الصدر ،وفهم واحتواء الذات واآلخر.

نظريات مختلفة للحد من ظاهرة العنف
نظرية النوافذ المكسرة:
أحد األسئلة المثيرة للجدل فـيما يخص موضوع التقليل

من ظاهرة العنف فـي المجتمع هو ،هل من األنجع التعامل
مع ظاهرة العنف ومجابهتها بواسطة العصا (التشديد فـي

العقوبات) أم بواسطة الجزرة (تقديم العطايا وتحسين ظروف
الحياة والمعيشة) .فـي المحاضرة التي ألقتها د .شولميت جاي

فـي شهر تموز  ،2012عرضت نظرية التي ترتكز على أسلوب
الجزرة ،حيث رأت أن أسلوب العصا ال ِ
يأت بالنتائج المرجوة.

بعد فترة اجتاحت فـيها موجة عنف مدينة نيويورك ،وعنف غير

مسبوق فـي مالعب كرة القدم االنجليزية  ،تم تقديم اقتراحات
ونصائح لمعالجة الظاهرة من قبل العديد من علماء الجريمة،

ومن بينهم البروفسور تسيمرينج:
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1.1تقليص نسبة الفقر.
2.2تقليص نسبة البطالة.
3.3معالجة قضية المخدرات فـي الواليات المتحدة،
ومشكلة شرب الكحول فـي مالعب كرة القدم
االنجليزية.
4.4التعامل مع المجرمين بشدة ،وابعاد المجموعات
المعرّفة ك “فئة خطرة” من البلدة ومن مالعب كرة
القدم.
5.5رفع اعداد رجال الشرطة.
للوهلة األولى يمكن القول أن هذه االقتراحات مفـيدة وناجعة ،ا ّلا
أنه لم يكن لها أي تأثير ُيحسب على النتائج.
اتضح ان كل الفرضيات التي طرحها علماء الجريمة كانت
مفسر ،طرأ انخفاض هائل فـي نسبة
مغلوطة ،ولكن ،وبشكل غيّر
ّ
الجريمة 80% .فـي نيويورك ،و 99%فـي لندن ،رغم أن أيًا من
النصائح لم تطبق.

1.1نسبة الفقر لم تتغير
2.2لم يحصل تغيير ملحوظ فـي نسبة البطالة
3.3نيو يورك بقيت معروفة كعاصمة المخدرات فـي
الواليات المتحدة
4.4لم يكن هنالك حاالت اعتقال كثيرة ،بل ان حاالت
االعتقال قلت لفئات عمر معينة .والتشكيلة العرقية
للبلدة لم تتغير
5.5رغم أن أعداد رجال الشرطة ازدادت ،اال أن األمر لم
يدم طوي ً
ال حيث عادت ُ
وقلصت مجددًا.
تحليل بسيط للمعطيات ،يمكن أن يظهر لنا أنه لم يكن ألي من
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العوامل ،التي ذكرها علماء الجريمة ،أي تأثير يذكر على تقليل
نسبة الجريمةَ .
إذن ،أي كانت العوامل التي أدت الى تقليل نسبة
اإلجرام سواءً فـي نيويورك أو فـي مالعب الكرة فـي بريطانيا؟

اإلجابة على هذا السؤال موجودة فـي “نظرية النوافذ المكسرة”

– نظرية التي قام صياغتها علماء الجريمة جيمس ك .ويلسوت

وجورج كلينج .يدعي االثنان ان الجريمة هي بالضرورة نتيجة
النعدام االنضباط والنظام .إذا ُكسرت نافذة ولم تص ّلح ،سيقوم

الناس المارين من المكان باالستنتاج ان هذه المنطقة هي
منطقة يسودها عدم االنضباط وال قانون بها .لذلك ،وبشكل

سريع ،ستُكسر نوافذ أخرى وسيسود اإلحساس بالفوضى
فـي المنطقة .فـيما يخص نيويورك ،مشاكل التي تُ عد ثانوية،
كالرسومات والكتابات على الجدران ،تقوم بدفع الناس للقيام

بأعمال إجرامية خطيرة .حسب هذه النظرية ،اإلجرام ال يعود
لتركيبة الحمض النووي لإلنسان أو لمشاكل نفسية ،وال عالقة

للخروج عن القانون بالفقر والمشاكل األسرية ،إنّ ما يعود األمر
لعدم االنضباط الذي يسود المنطقة التي يسكنها ،والذي بإمكانه

دفع بأي انسان كان لالنحدار لإلجرام (جاي . )2012

بعد ان حاولت الحكومة االنجليزية ،طوال القرن العشرين،

محاربة “مثيري الشغب” عن طريق زيادة أعداد رجال الشرطة
ومنع المشروبات الروحية ،األمر الذي لم يأت بثماره ،رأت لجنة

تايلور  -التي تم تشكيلها فـي سنة  – 1989ان عليها القيام باألمر

المعاكس تمامًا ،حيث قررت تحسين وضع المرافق الموجودة

فـي المالعب ،وظروف المشجعين ،زيادة الخدمات العامة ،إنشاء

أكشاك بيع المأكوالت الصحية ،تقديم برامج فنية وترفـيهية
والتقليل من اعداد الشرطة وتواجدها فـي المكان .بدالً من رجال
الشرطة ،وضعت كاميرات المراقبة/التلفزيون فـي المالعب،

وقاموا باستعمال تقنيات جديدة وذكية .على إثر هذه التغييرات
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قلت نسبة اإلجرام فـي لندن ونيويورك بدرجات عالية ج ًدا.

أساسا نتاج
نظرية النوافذ المكسرة تعلمنا أن التصرف هو
ً

للمؤثرات االجتماعية ،وبمقدرتنا بل وعلينا تغييره .بقدرتنا منع
واستئصال العنف واإلجرام من مجتمعنا وف ًقا للمراحل التالية:
المرحلة االولى :تصليح كل النوافذ المكسرة – االهتمام بالنظافة
والنظام بالمناطق المعرضة لإلجرام.

المرحلة الثانية :االهتمام بوجود إضاءة جيدة وكاميرات فـيديو.

المرحلة الثالثة :تقوية دور رجال الشرطة كوكالء لعملية االحتواء
االجتماعي.

المرحلة الرابعة :االحتواء االجتماعي – التعامل مع الناس

باحترام ليكون ردهم مثيل.

يمكننا تطبيق هذه النظرية فـي المدارس ،المشافـي ،وكل مكان

الذي يوفر الخدمات للمواطنين (جاي . )2012 ،هذه النظرية

الوقائية قابلة للتطبيق فـي سلطاتنا المحلية العربية لذلك أنصح

بتبنيها لنجاحها فـي مناهضة العنف فـي حاالت مجتمعية شبيهة
لمجتمعنا.

نظريات بيئية
النظريات البيئية هي جزء من ظاهرة واسعة والتي تميز العقود
األخيرة ،بدءًا من نهاية سنوات السبعين وحتى بداية سنوات
الثمانينيات من القرن العشرين .تقف فـي مركزها المحاولة لخلق
طرق وطرقات جديدة غير روتينية من أجل استئصال ظاهرة

اإلجرام ولرفع أمان الجمهور.

أحد األحداث المؤسسة لنشوء النظريات البيئية هو االعتراف بأن
طريقة إعادة التأهيل قد فشلت .طريقة إعادة التأهيل كانت تعتمد
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على الطريقة الموقعية ،والتي تدعي أن القرار لتنفـيذ مخالفة ينبع

من دوافع بيولوجية ،اجتماعية ونفسية .حسب هذه الطريقة ،فإن
رد الفعل لتنفـيذ المخالفة يجب أن يتمركز بالمجرم المنفذ وعليها

أن تكون مالئمة لمشاكله الشخصية .إن األسباب وراء تطور
الطريقة الموقعية تكمن بتطور دولة الرفاه ،وبالتو ّجه األبوي
الذي يفرض تدخ ًال بحياة الفرد كطريقة لمساعدته .هذه الطريقة،

كما ذكرنا ،لم توصل لخفض مستوى الجريمة ،بحيث أن مصدر
الجريمة يكمن بعناصر خارجية ،غير المتعلقة بالمجرم (شبيرا-

هييمن وآخرون)2012 ،

نظرية نمط الجريمةCrime Pattern -
نظرية “نمط الجريمة” ترى بالجريمة حصيلة الفرصة للجريمة –

حسب تحركات األشخاص ذوي القابلية ألن يكونوا مجرمين أو
ً
عرضا خالل
ضحايا .افتراض هذه النظرية هو ،أن الجرائم تُ نفذ
أي يوم عمل روتيني .األشخاص المحتملون أن يكونوا مجرمين

ال يبحثون عن الفرصة لتنفـيذ المخالفة بشكل فعال بأرجاء
المدينة ،إنّ ما ينفذون الجريمة كجزء من نشاطهم الروتيني،

وبشكل عام فـي المناطق المعروفة لهم ،والتي يشعرون بها

باألمان ويستطيعون االندماج فـيها كونها البيئة المعروفة لهم.
ً
أيضا للضحايا المحتملين
بشكل مشابه ،حسب هذه النظرية

هنالك مسار نشاط روتيني ،والذي بحسبه يالئم المجرمون
المحتملون أنفسهم له .يمكننا َ
إذن تحديد المناطق األكثر عرضة
ألن تحوي عمليات إجرامية.

االفتراض هو ،أن تنفـيذ الجريمة بحاجة لتوفر ثالثة عوامل:

أماكن يذهب إليها الناس – البيت ،العمل ،المج ّمع ،المحطة
المركزية وما إلى ذلك ،المسارات فـي الطريق لهذه األماكن-

مسلك ،رصيف ،متنزه وما إلى ذلك ،والمتنزهات بين الحارات.
حسب هذه النظرية ،للمجرمين المحتملين هنالك حيز إدراكي-
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وعيي ،بحيث أنه عندما يتحركون بحدوده ال ينحرفون بشكل

حاد عن المسارات المألوفة لهم.

اللصوص والسارقون ،إن كانوا محترفـين وإن كانوا يعملون
حسب توفر الفرص ،يأمنون أن لهم احتماالً أفضل أن ال يتم

القبض عليهم فـي الشوارع التي تشعر بها الضحية المحتملة
بالتهديد على أيدي العوامل البيئية ،فـي األماكن ذات االحتمال

المنخفض بأن يقوم سكان المنطقة باالتصال بالشرطة أو
بالتدخل ومنع تنفـيذ الجريمة.

السلوكيات المنبوذة مجتمعيًا هي أساس تطور السلوكيات
الجنائية .عالجها بحاجة لشراكة المجتمع ،وتدخل إيجابي

الذي ينعكس بقدرتها على تشجيع جو يحترم القانون إلى جانب

التزامها بإقصاء األشخاص ذوي السلوكيات المنبوذة اجتماعيًا
من داخلها( .شبيرا-هييمن وآخرون)2012 ،

نظرية المنع الموقعيّ
situation crime prevention
نظرية مشابهة والتي تُ دمج بسابقتها هي نظرية المنع الموقعي.

المنع الموقعي يعتمد على التوعية بكل ما يتعلق بقدرة المجتمع

على محاربة الجريمة ،بحيث أن هدفها المركزي هو تقليص
الفرص للجريمة .تُ طرح بمركز هذه الطريقة القدرة على فهم

المجتمع ،وعلى أنه يجب االكتفاء بحلول جزئية“ ،بتقليص”
الفرص للجريمة ،بدون طموح غير واقعي إلحباط كل اإلمكانيات

أو إلغائها .المنع الموقعي يعكس الصحو من الوهم ،ومن أن
هنالك حلول سحرية للتعامل مع الجريمة.

حسب هذه النظرية ،فإن خطة المنع الموقعي فـي التعامل مع
مجرمي الجنس ستكون مختلفة عن خطة المنع الموقعي ضد
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مخالفات العنف ،الخطة للمنع الموقعي لمخالفات العنف فـي
مالعب الرياضة ،ستكون مختلفة عن الخطة ضد العنف تجاه

العجزة ،وهكذا.

إن نهج النظرية البيئية تتحدى أولئك الذين يدعون أن استئصال
الجريمة يحتاج لتمييز مسبق لكل العوامل االجتماعية،

االقتصادية والنفسية التي توصل باإلنسان ألن يكون مجرمًا.
بدل أن نحاول “تصليح” طباع الشخص ،علينا التمركز بالظروف
اآلنية المتعلقة بتنفـيذ الجريمة ومحاولة تغييرها أو التأثير عليها،

بهدف جعل األمر صعبًا على المجرم أن يحقق هدفه اإلجرامي
ولجعل العنف غير ناجع (أوحانا.)2008 ،

خطط لمنع العنف فـي إسرائيل
سنذكر عدة خطط من بين الخطط لمنع العنف فـي إسرائيل ،على

سبيل المثال ،مجموعة “أ.ض.ع” – “أنا ضد العنف” – تصيغ
وتنقل عبر اجتماعية واضح ومهم ،والذي يعبر عن مقاومة كل
تصرف عنيف ،الذي يؤذي اآلخر أو ممتلكاتهُ .يعرض فـي الخطة

توجه تكامل ّي لتطوير قدرة الفرد بأن يتحكم ببيئته الجسد ّية
واالجتماعية ،يشمل هذا التوجه التعرف على مصطلحات ،قوانين

وقيم تتعلق بظاهرة العنف (.)Environmental Mastery
تعرض الخطة سلوكيات بديلة وناجعة للتعامل مع العنف،

عن طريق تمييز “حاالت عنف” تتعلق بالفرد وبالمجموعة التي
تشملها .تعتمد على العمل الجماعي – المهامات ّي وتعمل بشكل
متواصل .يجري تع ّلم الفحوى عن طريق التجربة واالختبار.
تعرض الخطة عدة تجارب واختبارات بحيث تسمح للمرشد

مالءمة الفعاليات وطرق العمل لخصائص وميزات األفراد
المشتركين فـي المجموعة.

تُ را ِفق اللجنة التوجيهية عملية تنفـيذ الخطة ،والتي أعضاؤها هم
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ممثلين من وزارة التربية والتعليم ،مديرية المجتمع والشباب
– قسم النهوض بالشباب ،مضامين وبرامج ،تربية مجتمعية،
قسم تطوير المجتمع (جوينت إسرائيل) والخدمة النفسانية

االستشارية.

برامج لمكافحة العنف فـي إسرائيل
من بين برامج مكافحة العنف فـي إسرائيل نذكر الخطة التي

قدمتها كمثال مجموعة– أنا ضد العنف -تبلور وترسل رسالة
اجتماعية واضحة صارمة تبدي رفضا لكل سلوك عنيف يمس
باآلخر و/أو بملكه .تتبنى الخطة توجها اندماجيا لتطوير قدرة

الفرد بالسيطرة على بيئته الجسمانية واالجتماعية .يشمل هذا
التوجه التعرف على مصطلحات ،قوانين وقيم مرتبطة بظاهرة

العنف ( .)Enviromental Masteryتقترح الخطة سلوكيات

بديلة ناجعة لمواجهة العنف بواسطة تشخيص “حاالت

العنف” ذات صلة بالفرد وللمجموعة التي يتم تجريبها فـيها.

وهي مستندة على عمل جماعي – محددة المهام وتتم بمسيرة
متواصلة .يتم تعلم المضامين بواسطة تفعيل برامج واختبار

تجارب .تقدم الخطة تشكيلة من البرامج وتتيح للمرشد المالئمة
بين فعاليات وطرق عمل وفق سمات المشتركين بالمجموعة.

يرافق تفعيل الخطة لجنة توجيه تتكون من ممثلي وزارة
المعارف ،مديرية المجتمع والشباب -فرع رعاية الشبيبة،
برامج ومضامين ،تربية اجتماعية ،قسم التطوير

األهلي

واالجتماعي التابع لمنظمة “ الجوينت إسرائيل “ والخدمات
النفسية االستشارية .ووظيفة قسم المعارف بمواجهة العنف.

فـي نوفمبر  1998أقام وزير المعارف وقتها الحاخام يتسحاق
ليفـي ،لجنة جماهيرية لمعاينة طرق لتقليص العنف لدى األطفال
وأبناء الشبيبة فـي المدارس وخارجها .فـي مستهل عمل اللجنة

اتضح أنه ال حل عيني لمواجهة المشكلة .ظاهرة العنف لدى
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أبناء الشبيبة هي ظاهرة مركبة وتتأثر بعدة عوامل فـي البيئة
العائلية ،االجتماعية والنظامية التي ترعرع فـيها الجيل الشاب.

مع ذلك ،رغم كونها مركبّة يمكن مواجهة الظاهرة بهذه الخطة
بنجاح .بواسطة تطبيق إستراتيجية شاملة متعددة المناطق
وطويلة األمد يمكن تقليص العنف لدى األوالد وأبناء الشبيبة
بشكل كبير.

قدمت اللجنة مقترحا بخطة وطنية شاملة لتقليص مشكلة

العنف فـي جهاز التعليم فـي إسرائيل بالسنوات القريبة .فـي

هذه التوصيات تم التشديد على مسؤولية مدير المدرسة وطاقم
المربين وبناء خطة متعددة األنظمة يتم تطبيقها على أيديهم دون
الحاجة بتغييرات جوهرية وبإضافة ميزانيات.

جوهر توصيات اللجنة :
∗
∗
∗

∗
∗
∗
∗

∗منح مدير المدرسة صالحيات تتيح له ممارسة
مسؤوليته عن سالمة وأمن الطالب.
∗تطوير مناخ هادئ يمنع العنف داخل المدرسة.
∗تشكيل لجنة بقيادة المدير داخل كل مدرسة
مهمتها منع العنف وظواهر اجتماعية غير مرغوب
بها تنبع من العنف.
∗تحميل المربي مسؤولية سالمة وأمن طالبه.
∗بلورة قواعد سلوك داخل كل صف.
∗تعزيز الرقابة واإلشراف على التالميذ خالل الفرص
والسفريات.
∗تعزيز العالقة الشخصية بين الطاقم التربوي وبين
التالميذ واألهالي.

فـي هذا الكتاب عرضنا معطيات مقلقة للغاية لحالة العنف فـي
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تلخيص وتوصيات
العالم بشكل عام ولدى المجتمع فـي إسرائيل وخاصة لدى

العرب الفلسطينيين فـي إسرائيل حيث اسمينا عنفهم “ارهاب
مدني” .قدمنا أمثلة حول ما ينجز فـي مجال الجريمة ،بما فـي ذلك

النظريات الجديدة والوسائل الكثيرة التي يمكن اتخاذها لخفض

العنف .قمنا بالتمييز بين سلوك عنيف للكبار وبين عنف أطفال
وأبناء شبيبة عندما يمكن لعنف الكبار أن يتبلور بواسطة طابع

البيئة االجتماعية التي نموا فـيها وبواسطة مكاسب أنجزوها
نتيجة سلوك عنيف فـي الماضي بينما العنف لدى الكبار مرده

أحيانا كثيرة أنهم تربوا داخل بيت عنيف مع والدين يعاقبان.

كرسنا مساحة هامة للعنف ضد النساء كظاهرة عالمية حدثت
فـي العالم منذ فجر التاريخ .اال انها وبشكل خاص لها انتشارها

لدى العرب فـي حين أن العامل المركزي النتشارها هو المبنى
األبوي التقليدي للمجتمع العربي وفقدان المساواة بين الجنسين.
لتشخيص العنف على أنواعه أنهينا سردنا النواع العنف بقضية

االزدواجية القيمية بالتعامل مع المسن فـي المجتمع الحديث.
من جهة واحدة هناك اعتراف بضرورة دعم المسن وحماية
كرامته المستحقة ومن جهة ثانية هناك حاالت عديدة للمساس

بالمسنين ،استغاللهم اقتصاديا والتمثيل بهم.
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مشكلة العنف اإلجرامي ،التي نعتت بـ “ إرهاب مدني “ ،تزداد

خطورة وتحتاج التخاذ كافة التدابير لمكافحتها .معطيات
الدراسات التي قدمت فـي هذه الكراسة تشير الرتفاع كبير
بالوعي وبالقلق وبالخوف لدى المجتمع الواسع من ظاهرة

العنف .وتظهر المعطيات تضاعف نسبة الذين يبلغون عن
وقوعهم هم أو أقربائهم ضحية للعنف المتزايد فعال (مقارنة بين

استطالعي  2005و  .)2007معطيات االستطالع ( )2007تشير

على أن  83.7%من الجمهور فـي إسرائيل يعتقدون أن ظاهرة

العنف تهدد مستقبل المجتمع .باإلضافة لذلك قال  39.3%إنهم
يشعرون أن منسوب العنف ارتفع فـي مناطق سكناهم بالعامين

األخيرين و  29.6%من السكان يخشون الوقوع ضحية مخالفات

العنف (مقابل  19%فـي استطالع  19.3% .)2005من السكان
(مقابل  16%باستطالع  )2005أبلغوا أنهم أو أحد أقربائهم

وقعوا ضحية مخالفات لفظية و  7%أبلغوا أنهم أو أحد أقربائهم

وقعوا ضحية العنف فـي العام األخير(نسبة مضاعفة عن النسبة

فـي استطالع ( )3.2% : 2005علي  .)2008نتائج االستطالع الذي

اجري عام  2011اكدت على سيرورة النهج وحصنت النتائج مما
يؤكد على تراجع كبير فـي االمن الشخصي للمواطنين العرب
(علي )2012

أحد المعطيات البارزة جدا هو وجود اتفاق واسع جدا لدى

الجمهور اإلسرائيلي بكل مركباته بضرورة التشديد فـي العقاب
مع مخالفـي العنف كوسيلة ناجعة لمواجهة وباء العنف 91.8% :

من المستطلعين يعتقدون بذلك .نسبة مشابهة ظهرت فـي
استطالع سابق من  .2005ويتضح أيضا أن من المعطيات أن

 59%من مجمل الجمهور يعتقدون أن العقوبات الصادرة عن
المحاكم اليوم على مخالفـي العنف هي أحكام مخففة جدا (نسبة
مشابهة وردت فـي استطالع  .) .)62% , 2005حسب نتائج

االستطالع الذي اجري عام  ,2011تقريبا ثالثة ارباع المجتمع
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العربي يعتقدون ذلك (علي )2012

باإلضافة لذلك تدلل المعطيات على وجود قلق لدى الجمهور

الواسع من استخدام السالح فـي تنفـيذ مخالفات العنف .يستدل
من المعطيات أن  17%يبلغون عن ازدياد استخدام السالح فـي
مناطق سكناهم بالسنوات األخيرة.

كذلك يتضح أن  75.2%من الجمهور اإلسرائيلي يدعم تحديد

منح تراخيص حيازة السالح للمواطنين وذلك بهدف تقليص
ظاهرة العنف (معطيات مشابهة وردت فـي استطالع  2005بينما

شهدت تراجع فـي نتائج استطالع ( )2011علي .)2012 ; 2008

معطيات شرطة إسرائيل تدلل أيضا على أن  50%من حوادث

القتل فـي إسرائيل عام  2010تمت على يد عرب أو اتهم عرب

بها .هذا يعني أن العرب الذين يشكلون  18%من السكان فـي

إسرائيل مسؤولون عن نحو نصف جرائم القتل فـيها.

فـي  2010طرأ ارتفاع بنسبة  10%بالجريمة لدى هذه المجموعة.

عام  2011كان أشد خطرا .من معطيات وزارة األمن الداخلي

يتضح أن العرب كان لهم دخال فـي  67%من جرائم القتل و70%

من محاوالت القتل .كما يستدل من المعطيات التي قدمتها وزارة
الشرطة أن نحو  38%من المتورطين بمخالفات االعتداء الخطير

كانوا من العرب .كذلك حوالي  36%من عمليات السطو و 52%

من عمليات إشعال الحرائق نفذت على يد عرب (علي .)2012

للتلخيص ،نسبة الجريمة لدى العرب فـي إسرائيل مقلقة جدا.

بالطبع ال يستطيع المجتمع العربي بقواه الذاتية مواجهة ظاهرة

العنف اآلخذة بالتفشي داخلها .مع ذلك هو ال يستطيع النظر من

الجانب على ما يجري داخله بل التجند من أجل عمليات وقاية.
المعطيات التي سقناها خطيرة جدا وينبغي أن تقلق كل المجتمع

اإلسرائيلي .الوضح يلزم ببحث معمق لدى القيادات السياسية
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وأجهزة تطبيق القانون  :المحاكم والشرطة .من جهة واحدة

شاهدنا أن الجمهور يتوقع من المحاكم التشديد فـي العقوبات

مع مخالفـي العنف سواء كوسيلة ردع ورسالة للمجتمع .من
جهة ثانية هناك حاجة ملحة لتحسين الشروط االجتماعية-

االقتصادية للمجتمع العربي فـي إسرائيل بغية تخفـيف عملية
اندماجه كجهة إيجابية وفعالة فـي المجتمع اإلسرائيلي.
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توصيات
احد األسئلة التي تثير خالفا فـي موضوع تخفـيف منسوب
العنف ومواجهته هي :هل يفضل معالجة ظاهرة العنف بوسائل

العصا (تشديد العقوبات) أو الجزرة (منح امتيازات وتحسين

شروط الحياة).

فـيما يعتقد كثيرون أن هناك حاجة لتشديد العقوبات فإن
نظريات حديثة تدحض ذلك وتقترح طرقا بديلة.

ال ندعي أن بحوزتنا حال سحريا لتقليص العنف .مع ذلك بلورنا
عدة توصيات بوسعها أن تخفض مستوى الجريمة بواسطة

تحسين شروط الحياة والبيئة.

قبل كل شيء على الحكومة أن تبذل جهدا حقيقيا لتقليل مشاعر

االغتراب المتواصل لدى العرب حيال المجتمع اإلسرائيلي،
إلغاء التمييز واإلقصاء المؤسساتي والجماهيري ،دمج العرب
سكان دولة إسرائيل بشكل كامل وفع ّال داخل المجتمع .على
العرب من طرفهم المواظبة فـي مساعيهم لتحويل المجتمع

العربي الفلسطيني لمجتمع عصري مع كل ما يعني ذلك،

مع قيم ومعايير مؤسسة ،رادعة ومناسبة للمكان والزمان.
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مع تحسين السمات االقتصادية -االجتماعية واالجتماعية –
السكانية ستتقلص الجريمة فـي المجتمع العربي فـي إسرائيل.

توصية هامة أخرى هي تعزيز جهاز التعليم القائم فـي المجتمع

العربي وتأسيس أطر تربية ال منهجية  ،فعاليات ،مراكز
جماهيرية ،مؤسسات رياضة ،مكتبات ،أطر إضافـية للترفـيه
بساعات الفراغ خاصة بالشباب كما هو الحال بكل مجتمع

سليم.

وعالوة على ذلك ،من المهم إيجاد قاعدة معرفـية فريدة من

نوعها فـي معالجة العنف ضد المرأة العربية فـي إسرائيل،
إيجاد قاعدة معرفـية فريدة من نوعها لمعالجة مشاكل األسرة
العربية مع االخذ بعين االعتبار الخصائص الفريدة لهذا
المجتمع ووضع المرأة العربية واألسرة وايضا وضع االطفال
وكبار السن اللذين ال حول لهم وال قوة .اضف الى ذلك ,تقوية

المعرفة المتخصصة التي تهدف إلى خلق إطار تعليمي ،سواء
من خالل تعلم دورات نظرية وعملية (تتالئم واألسر التقليدية

فـي المجتمع العربي) ومن خالل دورات تدريب مهني فـي مجال
العنف األسري والمجتمع العربي .هنالك ايضا حاجة ماسة
لتحسين المعرفة والوعي بين الشرطيين والمحققين والقضاة

ورجال الدين ،لتحسين المعالجة المبنية على رعاية حساسة،

وفهم مناسب للحقوق وخاصة حقوق المراة.

وفوق هذا كله ،وكما أسلفنا فـي مقدمة هذا الكتاب ،ننصح رؤساء
سلطاتنا المحلية بتبني نظرية «النوافذ المكسرة»
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ملحق 1

مالحق

المواقف حيال الطرق لتقليص العنف .لدى المجتمع العربي
فـي إسرائيل يروج ادعاء مفاده أن تشديد العقوبة هي واحدة

من الوسائل الناجعة جدا لمواجهة العنف .اللوائح التالية معدة

لفحص مواقف الجمهور بهذا الموضوع.

مجمل السكان يهودا وعربا
أقرأ لك عددا من الفعاليات التي تستطيع أن تنفذ على يد الدولة
من أجل تقليص مخالفات العنف .رتب من  3 -1مدى أهمية كل
واحدة منها لتقليص مخالفات العنف ؟

المعطيات تتعلق باألجوبة “ مهمة كثيرا ومهمة جدا “
كافة السكان

عرب

يهود

2011 2007 2005 2007 2005 2007 2005
تشديد فـي منح
رخص لحيازة السالح

74.3

75.2

75.4 73.2

زيادة عدد رجال
الشرطة الذين
يعالجون مخالفات
العنف

84.1

83.2

81.9 83.6 84.6

81.9

تشديد فرض
العقوبات لمخالفـي
العنف

90.4

91.8

86.6 92.1 91.3

90.6
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الئحة  1تدلل أنه فـي استطالع  2007كان  75%من الجمهور

اإلسرائيلي يعزو أهمية كبيرة للتشديد فـي منح رخص السالح
كوسيلة لتقليص مخالفات العنف .كما أن زيادة عدد رجال
البوليس يفهم بنظر الجمهور كوسيلة ناجعة لتقليص ظاهرة

العنف “ أكثر من  80%من الجمهور يعتقدون هكذا.

تشير المعطيات على وجود إجماع لدى الجمهور فـي إسرائيل
(يهود وعرب على حد سواء) بضرورة تشديد العقوبة فـي

المحاكم كطريق ناجعة لمعالجة العنف (أكثر من  90%يعتقدون

بذلك) .بهذه النقطة أظهرت االستطالعات فـي  2005و 2007

معطيات مشابهة .فـي استطالع  2011طرأت انعطافة فـي مواقف

المجتمع العربي حيال الوسائل لتقليص العنف .بالنسبة للوسيلة
األولى ،تشديد فـي منح تراخيص لحيازة السالح هناك انخفاض

جوهري من  79%آمنوا بهذه الوسيلة عام  2005إلى  62%عام

 .2011معظم السالح المستخدم فـي العنف هو سالح غير قانوني
ولذا فإن منح تراخيص لن يؤثر على الظاهرة .وحتى فـي الوسيلة
الثانية ،زيادة عدد رجال الشرطة الذين يعالجون مخالفات

العنف هناك انخفاض من  81.9%آمنوا بأن زيادة عدد رجال
البوليس المعالجين لمخالفات العنف ستقلص حجم الظاهرة إلى
 62%عام .2005

على ما يبدو رويدا رويدا المجتمع العربي فـي إسرائيل يفقد ثقته
برجال الشرطة .ملفات قتل كثيرة فـي المجتمع العربي لم يفك
لغزها .لكن معظم العرب يؤمنون بأن تشديد العقوبة مع مخالفـي

العنف سيردع العنيفـين .إجماع بنسبة  96%يعتقدون بذلك.
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فهم خطورة ظاهرة العنف
ألي مدى برأيك تهدد ظاهرة العنف مستقبل المجتمع ؟

تتطرق المعطيات ألجوبة من نوع موافق وموافق جدا
كافة السكان

يهود

عرب

89.7

88.9

93.1

الئحة  2تظهر أن  89.7%من مجمل المجتمع فـي إسرائيل

يعتقد أن ظاهرة العنف تهدد مستقبل المجتمع اإلسرائيلي .فـي
تقسيم المعطيات حسب مجموعات قومية يتضح أن  88.9%من

المجتمع اليهودي و  % 93.1من المجتمع العربي يعتقدون بذلك.
اإلجماع واسع جدا ويدلل على ارتفاع بوعي الجمهور حيال ظاهرة

العنف ومدى التهديد الكامن بها بالنسبة لمستقبل المجتمع فـي
إسرائيل .عندما طرح هذا السؤال فـي العينة التي تم ّثل العرب
فـي  2011اعتقد  94%أن ظاهرة العنف تهدد مستقبل المجتمع
العربي.
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فهم مدى القلق من مس عنيف
رتب من  1إلى  3بأي مدى أنت تخشى أنك أو أحد أقربائك يقع
ضحية لمخالفات عنف التالية :

تتطرق المعطيات لألجوبة نخشى لحد كبير و نخشى لحد كبير
جدا.

كافة السكان

يصابون جراء
مخالفات أمالك
(سرقة ،اقتحام ،أو
تدمير أمالك)
يصابون من
مخالفات عنف
(مهاجمة أو تهديد
بمهاجمة والتسبب
بأذى/طعن/إطالق
نار)

تشير

يهود

عرب

20114 2007 2005 2007 2005 2007 2005
36
27.6 34.7 42 33.3 39.2 33.6

18.4

29.6

معطيات الئحة 3

17

30.2

24.5

27.2

47

الرتفاع بارز فـي الخوف لدى

المستطلعين أنهم أو أحد أقربائهم يقع ضحية العنف مقارنة بين

استطالع  2005واستطالع  33.6% .2007من مجمل الجمهور
فـي إسرائيل بلغوا فـي استطالع  2005أنهم أو أحد أقربائهم يقع

ضحية لمخالفة ملك (سرقة ،اقتحام ،أو تدمير أمالك) مقابل
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 39.2%من كافة السكان أبلغوا عن مخاوف كهذه فـي استطالع

 .2007االرتفاع بالخوف من العنف هو حاد أكثر 18.4% :فـي
استطالع  2005مقابل  29.6%باستطالع .2007

بالمقارنة بين عرب ويهود تتأتى صورة مثيرة  :لدى الجمهور

اليهودي والعربي هناك ارتفاع أيضا بحجم الخوف من مخالفات

أمالك ومن مخالفات عنف .لدى المجتمع العربي هناك بالمقابل
انخفاض بالخوف من مخالفات أمالك وارتفاع بالخوف من
مخالفات عنف .فـي  2011توجهات االرتفاع لدى العرب عادت

مجددا وحتى بالخوف من مساس جراء مخالفات عنف ،إذ أن
نصف المجتمع العربي تقريبا يخشون من هذه الحالة.
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ضحايا العنف
يهود
2007 2005

عرب
2007
2005

هل تعرضت فـي السنة األخيرة
لتهديد عليك بالعنف أو على واحد
من أفراد أسرتك أو أنه تم استخدام
العنف اللفظي ضدكم؟

17.5

19.5

10.2

13.6

هل أصبت أنت أو أحد أفراد عائلتك
جراء مخالفات عنف خالل العام
األخير كالضرب والطعن أو إطالق
النار

3

7.1

5.2

6.8

2011
19.9

9.3

بعد سلسلة أسئلة تتعلق بمواقف الجمهور فـي مواضيع العنف
على أشكاله ومركباته طلبنا أن ننشغل بضحايا العنف بالفعل.

سئل المستطلعون هنا إذا كانوا هم أو أحد من أبناء عائالتهم
وقع ضحية لمخالفات عنف أو تهديد بالعنف .تشير المعطيات
بهذه الالئحة إلى أنه فـي استطالع  2007قال  18.7%من

المستجوبين فـي إسرائيل إنهم أو أحد أفراد عائالتهم وقع
ضحية للعنف اللفظي فـي السنة األخيرة .بالمقارنة ب ّلغ 16%

من كافة السكان بذلك فـي  .2005تعكس المعطيات ارتفاعا وإن

كان غير كبير بالتبليغ عن مخالفات عنف .حدث االرتفاع لدى
المجتمعين .السكان اليهود بلغّ وا عن  17.5%عام  2005مقابل
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 19.5%عام  .2007بينما فـي المجتمع العربي طرأ ارتفاع من

 10.2%عام  2005إلى  13.6%فـي  . 2007فـي  2011طرأ ارتفاع
جوهري .خمس المجتمع العربي تقريبا شهدوا أنهم أو أحد من
أبناء عائالتهم وقع ضحية للعنف أو تهديد بالعنف .بالسنوات

 2001و  2005تضاعفت هذه النسب.

االرتفاع األكثر قلقا طرأ بالسؤال الذي تطرق لضحايا العنف

فـي الواقع .عن السؤال هل أصبت فـي العام األخير أنت أو أحد

أفراد عائلتك جراء مخالفات عنف (مثل ضرب،طعن أو إطالق

نار) أجاب  7%من المستطلعين عام  2007أنهم أصيبوا نتيجة
عنف حقيقي .للمقارنة ،فـي استطالع  2005بلغت النسبة .3.2%

هذا يعني أن النسبة تضاعفت فـي غضون أقل من عامين .هذا

معطى ينبغي أن يكون مقلقا جدا .تم استشعار هذا االرتفاع لدى

المجموعتين السكانيتين وإن كان أكثر لدى اليهود .فـي 2007

ب ّلغ  7.1من اليهود أنهم تعرضوا وقعوا فعال ضحية لمخالفة

عنف مقابل  3%فـي استطالع  .2005ولدى السكان العرب

أيضا تم التبليغ عن ارتفاع من  5.2%عام  2005إلى  6.8%فـي
استطالع  .2007بالمقابل فإنه فـي  2011ب ّلغ عشر السكان العرب
تقريبا عن وقوعهم فعليا ضحية لمخالفات عنف.

138

د .نــهـــاد عـــلـــي

مالحق

ملحق 5

مؤسسات ومنظمات يمكن التوجه لها لتلقي مساعدة

هناك إمكانية للتوجه للمحكمة الستصدار أمر منع حسب قانون
منع العنف فـي العائلة من  .1991يمكن التوجه للجهات المعنية

داخل المجتمع :

قسم خدمات الرفاه االجتماعي فـي السلطات المحلية.

ضابط الرفاه فـي تلفون 106

مراكز الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة داخل صناديق
المرضى

6293251-02

שפ”י (השירות הפסיכולוגי-ייעוצי) בטלפון
יד ביד – נוער מקשיב לנוער – 6919765-03
אוזן קשבת – 6204999-03
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مالحق

ملحق 6

قوانين ونظم لمنع العنف
قانون العجزة -تعديل  26للقانون الجزائي  : 1977فـي 1989

تم تعديل قانون وفـيه إضافة فصل يبحث بالعجزة .للعجزة هو
من ال يستطيع أن يهتم الحتياجات حياته وتلبيته بسبب جيله،
مرضه أو محدودية جسمانية أو نفسية.

قانون منع العنف فـي العائلة من  1991يتيح إبعاد شخص ناضج
يم ّثل بوالديه المسنين (أمر إبعاد) .يقضي هذا القانون بواجب

التبليغ .البند  11يحدد أن مهني (طبيب ،ممرضة ،شرطي أو

عامل اجتماعي) يشك شكا معقوال أن الشخص الذي عالجه قد
تعرض لمخالفة من قبل أحد أفراد عائلته عليه التبليغ المعالج

أن بوسعه التوجه بشكوى للشرطة ،لقسم الشؤون االجتماعية،

أو مركز معالجة ومنع العنف فـي العائلة وتزويده بعنوان ورقم

هاتف هذه الجهات األقرب لمكان سكن المعالج.
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